


21

EDITORA AFILIADA

 de Língua Portuguesa
da Academia da Força Aérea (AFA)

HISTORIA
 LÍNGUA

PORTUGUESA
I.  XII,   e XIV



Um agradecimento especial ao 
Chefe da Divisão de Ensino da

Tenente-Coronel-Aviador Américo Soares Filho, 
pelo apoio à pesquisa. 

Direção
Benjamin Abdala

Samira Youssef
Preparação de texto

 Batista
Edição  Arte (miolo)

 Takeda
Divina Rocha Corte

Coordenação de composição
(Produção/Paginação em vídeo)

Neide  Toyota
Dirce Ribeiro de Araújo

Capa
Ary

Antonio Ubirajara

Gráfica Palas Athena

 85 08 03527 6 

1994

Todos os direitos reservados
Editora Ática .A.

Rua Barão de  — CEP 01507-900
 PABX 278-9322 — Caixa Postal 8656

End. Telegráfico  — Fax: (011) 277-4146
São Paulo (SP)



Sumário

 Origem e formação da língua portuguesa 8 

2. A periodização 19

3.  galego-português

4. Os textos 27

5. A língua: características  32

Ortografia
 alfabeto 33

Junção, separação e abreviação de palavras 36
Fonética 37

Distinção de sons 38
Subsistência do hiato 40
Nasalidade  41
Escassez de proparoxítonas 42
Pronúncia dos comparativos em -or 42
Tonicidade dos monossílabos 43
Metafonia 43

Morfologia



 léxico 44
Processos de formação de palavras 45
As classes de palavras 48

 77
Colocação 77
Concordância 78
Regência 78
A oração e seus termos 80

 83
1. Cantiga paralelística, de Martin Codax 84

Notas
2. Cantiga  de Joan Airas de  86

Notas 87
3. Cantiga  de Afonso X, o Sábio 89

Notas  9 0
4. Sirventês, de Airas Nunes de Santiago 92

Notas  93
 Meestre Nicolas, a meu cuidar. Cantiga de maldizer

de Afonso Eanes de Coton 95
Notas 96

6. A batalha do Salado, de autor  101
Notas 102

7. Um episódio da "Besta Ladrador" , na demanda do
Santo Graal 105

Notas 106
8. |0 rato, a rã e o minhoto] , de um  esópico

 109
Notas  110

 [Alvará de D. Pedro I, sobre livros de estudo] 112

 113



Prefácio

Quando Charles Bruneau pretendeu escrever a sua Petite his-
toire de la langue française (Paris, Armand Colin, 1955), teve de en-

 diversas  — que ele expõe no Avant-propos do
seu primoroso manual . A palavra " l í ngua" é um termo vago — diz
ele — se considerarmos as suas diferentes modalidades (literária, cien-

 comum, popular, regional, a língua dos juristas, da crítica
 ária, do teatro etc.) ou o seu estudo do ponto de vista político ou

social; e, se considerarmos certos "acontecimentos" que marcam vio-
lentamente o curso da língua (o português, em substituição ao latim,

 com D. Dinis a língua dos documentos oficiais; e no mesmo
 se promove a criação em Lisboa da Universidade (1290), bem

COmo a t radução portuguesa da Crônica Geral de Espanha, das Sete 
Partidas e de obras de cientistas árabes e judeus, dando início ao

 da prosa); ou ainda, se observarmos que a linguagem do
movimento maneirista e barroco do século XVII constituiu uma ver-

 reviravolta nos padrões da língua dos escritores clássicos do
Renascimento (evento que se repete mais tarde no português do Bra-

 a  de Mário de Andrade), teremos de convir que compor a 
 de  língua é tarefa ingrata. Relevando todos esses aspec-

 bem como outros relacionados com os "estados de l íngua" (a
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gramática da época, o estilo dos grandes escritores), Bruneau resol-
veu fixar-se na evolução da língua comum e da língua literária, sem
descartar ocasionalmente algumas incursões pela área das línguas es-
peciais.

As nossas histórias da língua — e não são poucas — também
não apresentam uma linha determinada: ora  no demonstra-
tivo do sistema puramente gramatical da época, ora derivam para ex-
cursos a propósito da história externa da língua, ora interrompem o 
curso evolutivo nos séculos XVII e XVIII , quando não enfatizam de
maneira excessiva o período de romanização da Península; e não ra-
ro algumas regorgitam informações de caráter eruditivo, comprome-
tendo o lado didático do t rabalho.

Foi pensando em obviar esses percalços, e atendendo aos crité-
rios exigidos pela língua como veículo de literatura sobretudo, que
imaginamos empreender uma história da língua portuguesa, conce-
bida dentro de padrões didáticos e ao alcance de estudantes de letras
desejosos de um conhecimento imediato e sucinto da matéria.

Julgamos que o tratamento da parte propriamente lingüística
nos dois volumes iniciais devesse ter um desenvolvimento mais exaus-
tivo, tendo em vista tratar-se do período de formação da língua por-
tuguesa. Reduzir a amplitude da explanação nessa fase seria por cer-
to subestimar os fundamentos do edifício. Os leitores interessados,
estudantes e estudiosos, nos dirão.

 organizador 



I
Notações



1
Origem e formação da

língua portuguesa

E era toda a t erra de uma mesma língua e d e
umas mesmas palavras (Gênesis, cap.

A origem e o desenvolvimento de tão diferentes e numerosas
línguas no mundo são um problema  complexo e discutido quanto
o da gênese humana. É possível  a linguagem se tenha desenvolvi-
do independentemente em vários centros, ou, única, se tenha ramifi-
cado em evoluções divergentes, na história dos povos.

A monogênese lingüística é, todavia, bíblica, e a ciência moder-
na ainda não renunciou à pretensão de descobrir se houve uma lín-
gua primitiva, da qual teriam derivado as línguas atuais.  fato é que,
pela falta de documentos que permitam uma base sólida à indução
pré-histórica, as doutrinas do poligenismo e do monogenismo, racial
e lingüístico, atravessam os tempos, deixando sempre respostas hipo-
téticas e divergentes.

Sabe-se, com certeza, que a língua portuguesa e os demais idiomas
românicos são o resultado de uma lenta e conturbada transformação,
através dos séculos, de uma outra língua, o latim, que por sua vez era
também transformação de outra, o  falado por um povo
quase sem história, ao qual se convencionou chamar ariano ou ária (1):

(1) Até o século passado julgava-se que a língua latina fosse proveniente da grega,
e esta, do  grande filólogo alemão Franz Bopp provou, porém, que todos
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... le développement roman continue le développement qui conduit de
l'indo-européen au latin.  n'y a pas eu deux développements succes-
sifs, mais un développement continu, tantôt lent et tantôt rapide, qui
va de l'indo-européen aux parlers romans actuels (A. Meillet —
tique historique et linguistique  p. 114) (1).

Muitas são as hipóteses sobre o berço dos árias. Supõe-se, entre
outras teses, que seu  era a região compreendida entre certa
parte do centro da Europa e a leste, estendendo-se até o Turquestão
e as estepes  Em época muito remota (pelo menos
de 15 000 a 20 000 anos antes de Cristo, na estimativa do geólogo
Montélius), saíram desse território diferentes tribos, as quais, disse-
minando-se pela Europa e parte da Ásia, levaram consigo a sua lín-
gua: o indo-europeu, também chamado indo-germânico ou ariano.

Nunca se conseguiu reconstruir esse idioma, que não foi fixado
pela escrita:

On ne restitue donc pas l'indo-européen (A  — Introduction à l'é-
tude comparative des langues indo-européenes) (2).

 embora não se tenha chegado a  recomposição
dessa primitiva língua, da qual provêm quase todas as atualmente fa-
ladas na Europa e na Ásia, pesquisas realizadas no começo do século
XIX pelo filólogo alemão Franz Bopp demonstraram, pelo método
da gramática comparada, o parentesco lingüístico das línguas indo-
européias e provaram, dessa forma, pelo estudo comparativo de di-
versos fatos fonéticos, morfológicos e sintáticos das várias línguas
indo-européias, a existência do indo-europeu.

Nas sucessivas e seculares migrações do povo ariano, o indo-
europeu, em contato com outros falares, fracionou-se em diversos ra-
mos, como, por exemplo, o germânico, o itálico, o báltico, o eslavo,
o celta, o albanês, o grego, o indo-irânico e o armênio (3). Desses,
o que mais interessa à história do português é o ramo itálico, ao qual
pertencem, entre outras, o umbro , o latim e o osco, línguas respecti-
vamente do noroeste, centro e sul da Península Itálica. Provavelmente
por volta do segundo milênio antes de Cristo, é que começou a pene-
tração ariana na Itália.

estes idiomas:  grego, latim, lituânio, gótico, velho  e alemão são
oriundos do indo-europeu.

(1) Apud M a u r e r , Theodoro Henrique — A unidade da  Ocidental.
Paulo, Graf. José Magalhães, 1951, p. 16.

(2) Apud S i l v e i r a B u e n o , Francisco da — Estudos de filologia portuguesa. 2. ed.
São Paulo, Saraiva, 1954,  p. 37.

(3) Ao grupo germânico, também chamado  pertencem o inglês, o ale-
mão, o sueco, o dinamarquês, o holandês, o  e o norueguês.
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 latim era a língua dos latinos, povo de costumes simples e 
rudes que habitava o  região da  Central. Roma, fundada

 em 753  a  não passava de simples ci-
dadela; porém, dada a sua localização estratégica, não tardou a exer-
cer  suserania efetiva sobre algumas das cidades mais importan-
tes, e os romanos, dotados de grande tino político e guerreiro, no sé-
culo III a .C. já t inham dominado toda a Itália, com exceção do Vale
do Pó , onde os gauleses permaneciam independentes.

Com o aumento crescente do poder, aumentava a ambição da
conquista, e os exércitos romanos espalharam-se durante séculos, por
quase todo o mundo conhecido, numa ânsia desmedida de domínio,
subjugando os povos e a todos impondo seus costumes e sua língua:
o latim vulgar. De tal forma os povos conquistados assimilaram a in-
fluência do conquistador, que, mais tarde, o que se denominou de
"os romanos" foi, na verdade, o amálgama dos povos conquistados,
romanizados. A todos os habitantes do Império foi concedida pelo
imperador Caracala, no ano 212, a cidadania romana.

As conquistas romanas começaram em fins do século IV a.C.
e continuaram até pouco depois do século I da Era Cristã. Roma,
que vivera uma lendária monarquia e uma áurea república, tornou-
se a capital do mundo e implantou, oficialmente, em 27 a . C , o 
Império.

Terminadas as conquistas, tal era a vastidão do Império, tantas
as dificuldades de transporte e de locomoção, e tantas as vicissitudes
internas, que o controle de Roma se distanciava cada vez mais de seus
domínios e se enfraquecia nas mãos de um só imperador, muitas ve-
zes inepto. Além disso, uma séria crise, iniciada a partir do século
III, levou o sistema econômico, social e político do Império Romano
a uma completa desintegração no século V. A diminuição da produ-
ção nos latifúndios, provocada pela escassez da mão-de-obra escra-
va, foi uma das várias causas dessa crise. A doutrina cristã, legaliza-
da pelo imperador Constantino em  com a publicação do Édito
de Milão, e transformada em religião oficial do Império em  quan-
do o imperador Teodósio aboliu definitivamente o paganismo, proi-
bia a escravização. Além disso, desastrosas foram as pestes de ori-
gem asiática, que assolaram a Europa nos séculos II e III.

Assim, à medida que o império se enfraquecia, aumentavam suas
dificuldades militares, e cresciam, nas fronteiras, as investidas dos po-
vos germânicos (bárbaros). A partir dos meados do século III, a his-
tória cultural de Roma entrou também na Era do Obscurantismo.
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Em 395 o imperador Teodósio, numa divisão mais administra-
tiva do que política, dividiu o Império Romano em dois: o do Oci-
dente, com capital em Roma, e o do Oriente, que abrangia a Penín-
sula Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Meso-
potâmia e o nordeste da África, com capital em Constantinopla. Cons-
tantinopla (hoje Istambul), fundada em 330 pelo imperador Cons-
tantino, na antiga colônia grega de Bizâncio, tornou-se, por sua lo-
calização geográfica privilegiada e pela proteção das altas muralhas
que a circundavam, a capital ideal numa época de convulsões militares.

 Império do Ocidente já estava, então, em plena decadência,
esfacelado pelas invasões sucessivas dos bárbaros, quando em 476 caiu
em poder do bárbaro romanizado Odoacro, um alto oficial do exér-
cito romano, germano da tribo dos  Odoacro derrubou o úl-
timo imperador do Ocidente  Augústulo) e se fez proclamar
rei da Itália, aliado do Imperador do Oriente.  Império parecia, en-
tão, reunificado, mas, na realidade, o Imperador mandava apenas
no Oriente, pois, no Ocidente, reconhecidos como aliados, domina-
vam os bárbaros.

Depois da queda do Império Romano do Ocidente, as regiões
se isolaram, e cada uma teve um desenvolvimento peculiar; formaram-
se, então, numerosos reinos bárbaros (franco, suevo, visigótico) que
se desenvolveram durante toda a Idade Média e, a partir do século
IX, transformaram-se, cada um com sua história e romanço, nos paí-
ses europeus da Época Moderna.

 Império Romano do Oriente, entretanto, teve uma política
mais de estabilização do que de expansão de domínio e, embora amea-
çado desde o século VI pelas invasões eslavas, conseguiu sobreviver
como unidade política até 1453, quando o Islamismo alcançou seus
territórios, e os turcos, com os poderosos canhões de Maomé II, des-
truíram as grossas muralhas que protegiam Constantinopla.

Formado já sob o prestígio da mais rica e bela civilização da
Antiguidade, a civilização grega, o Império do Oriente, embora ini-
cialmente se tivesse submetido à administração romana, continuava
profundamente helenizado e exercia grande influência sobre a civili-
zação dos conquistadores romanos, sobretudo na língua.  próprio
Cristianismo italiano, até o século II, usava a língua grega na liturgia.

É claro que a Grécia, que, no dizer de Horácio, de avassa lada se tor-
nou avassaladora, contribuiu mais que nenhuma outra das nações com
que os Romanos se tinham posto em contato para e s t a tamanha revo-
lução; a leitura dos seus poetas inspirou naturalmente o desejo de
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 e o conhecimento, cada vez mais difundido, do grego, foi um au-
xiliar valioso para o aperfeiçoamento da língua; de tal maneira aquele
influiu nesta, que por fim o seu léxico, a sua versificação e sintaxe eram
em grande parte gregos (1).

A língua literária, no contato com civilizações mais adiantadas,
como a grega, vicejou extraordinariamente na vasta e rica literatura
latina, até que, com a invasão dos bárbaros, desaparecendo a nobre-
za e, com ela, as escolas e a preocupação pela cultura intelectual, pas-
sou a ser cultivada apenas nos mosteiros. Como herdeiro do latim
clássico, esse latim da Igreja, também chamado latim  me-
dieval ou baixo latim, escrito gramaticalmente, mais eivado de pala-
vras novas, tomadas das línguas faladas e da contribuição grega, foi
o latim literário do declínio do Império do Ocidente e a língua oficial
das ciências na Idade Média. Ao lado deste, surgiu um latim sem re-
gra, também misturado com o léxico de outras línguas, empregado
pelos tabeliães; foi o latim bárbaro que os cartórios documentaram
em contratos, testamentos, doações e outros escritos de ordem ju-

Enquanto a língua literária assim se transformava, o
 levado pelos soldados e pela plebe às mais longínquas regiões

do Império Romano, também se modificava (2). Das alterações des-
se rude latim falado, resultaram, mais ou menos a partir de 600 da
Era Cristã, os romanços (ou romances) medievais e, posteriormente,
as línguas românicas ou neolatinas.

Como se explica que o latim vulgar, que, até o terceiro século
da Era Cristã, conservara suas características fundamentais, se tenha
diferenciado tanto, nas diversas regiões, a ponto de se transformar,
a partir do século IX, nas línguas neolatinas: francês, italiano, espa-
nhol, romeno, rético, dalmático, sardo, galego e português?

Vários fatores concorreram para essa ebulição lingüística, para
a dialetação românica, para o aparecimento das línguas neolatinas:
o tempo, a política de dominação dos romanos, a vastíssima exten-

(1) NUNES, José Joaquim — Compêndio de gramática histórica portuguesa. 7. ed.
Lisboa, Clássica Ed.  p. 6.

(2) "Desde tempos pré-históricos a cidade de Roma era constituída de duas classes
distintas: os patrícios e os plebeus. A plebe, crescendo constantemente pela agregação
de novos elementos, pois nela se fundiam quase sempre os imigrados de toda parte,
veio a constituir a grande massa de habitantes de Roma e do Lácio e, mais tarde, de
todas as regiões latinizadas." MAURER, Theodoro Henrique —  problema do latim 
vulgar. Rio de Janeiro, Acadêmica, 1962, p. 56  Filologia).
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são geográfica do Império e sua fragmentação política e, principal-
mente, a ação do substrato e do superstrato.

Como língua falada o latim vulgar evidentemente se transfor-
mou com o tempo; entre uma conquista e outra, muitas vezes decor-
riam séculos, e a língua imposta nas diversas regiões se apresentava,
com certeza, distinta. Assim, o latim levado para a Península Ibéri-
ca, por exemplo, em 197 a.C. mais ou menos, deve ter sido mais ar-
caico que o levado para a Dácia em 107

Além disso, os povos que o latim encontrou nas regiões con-
quistadas, alguns eram de raças e civilizações diferentes, cada qual
com sua expressão idiomática, e, apesar de seu triunfo sobre essas
línguas pré-românicas, o latim sofreu, sobretudo na fonética e no lé-
xico, influências que representam vestígios das línguas anteriormente
faladas nas regiões latinizadas. Ao conjunto dos falares diversos dos
povos vencidos e conquistados, cuja língua se infiltrou na do povo

 dá-se o nome de substrato lingüístico. Eis alguns desses po-
vos cuja língua representou o substrato lingüístico do latim: lígures,
ilírios, etruscos, vênetos (na Península Itálica); celtas (na Bretanha);
iberos, gregos, fenícios, cartagineses, celtas e bascos (na Península
Ibérica); cartagineses (ou púnicos) (no norte da África).

Na Lusitânia pré-romana foram os celtas o elemento de maior
valor lingüístico para a estruturação do português.

Vestígios dos celtas no léxico temos, por exemplo, os substanti-
vos comuns: cavalo  carro  carrus), bico  beccus), 

 bertium), camisa  saio, saia  caba-
na  cappana), cerveja  cerevisia), légua  vassalo

 vassalus), manteiga  mantica), caminho  gato
 cattus), lança  os  da Lusitânia: Coimbra

 Bragança  Évora  Ebora), Lis-
boa  Lisbona). 

Metaplasmos provocados por influência celta foram: a sonori-
zação de  lobo, aqua-  água, datu-  dado; a apóco-
pe da vogal, principalmente da vogal e depois de  n e r nos substanti-

 mal, bene  bem,  mar, fenômeno muito fre-
qüente na Idade Média, do qual há numerosos exemplos nas poesias

 a  de  e n  nh) que precediam
e ou a em hiato: vinea  vinha, filia  filha e a assibilação das con-
soantes  mesma posição: ardeo  audio  ouço, gratia 

 graça, pigritia  preguiça, hodie  hoje, invidia  inveja etc.
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Assim, da fusão entre romanos e povos conquistados foram,
então, pouco a pouco, surgindo novos dialetos,  no
tempo e no espaço por força do substrato e, posteriormente, do su-
perstrato.

No estudo das influências lingüísticas sofridas pelo latim, no pro-
cesso da dialetação, considera-se o substrato como o elemento mais
importante, especialmente pelo processo de adaptação imperfeita da
base física da fonação materna ao novo idioma a ser aprendido.

Os superstratos exercem influência menos significativa, limitan-
do-se, na generalidade dos casos, ao vocabulário.

Como fator de diferenciação lingüística o superstrato está liga-
do ao desmembramento do Império Romano e é representado pela
língua dos invasores germânicos e árabes.

Invasões sucessivas fragmentaram o território e provocaram a 
ebulição lingüística que vai determinar, a partir do século IX, a for-
mação dos diversos romanços. No século V, o Império foi invadido
pelo povos germânicos (bárbaros), tribos nômades que ocupavam o 
norte, o centro e algumas partes do sudeste da Europa; a partir dos
séculos VI e VII, pelos eslavos, e no século VIII pelos árabes (1).

A penetração germânica já se havia iniciado antes do século V,
mas tratava-se de uma penetração pacífica. Ao passarem a fronteira,
a administração romana lhes dava terras, e eles se estabeleciam como
colonos, ou incorporavam-se aos exércitos romanos. Muitos altos ofi-
ciais romanos do último período do império eram de origem ger-
mânica.

Os visigodos, por exemplo, que inicialmente haviam invadido
a Itália várias vezes, na Espanha  como soldados roma-
nos, outros bárbaros. Na Gália estabeleceram-se como " federados"
e em 425 adquiriram independência. Ao serem expulsos pelos fran-
cos em 507, os visigodos retiraram-se para a Espanha onde se mes-
claram inteiramente com a população romana.

 motivo principal da penetração agressiva dos bárbaros na Eu-
ropa foi a pressão dos hunos, povos orientais, originários da Mongó-

( 1 ) Os eslavos, que constituíam o último grupo da família indo-européia a apare-
cer no cenário europeu, desceram das estepes da Rússia para a Península Balcânica,
a partir dos séculos VI e VII, e eliminaram tudo que havia de latim; o  sobrevi-
vente foi o romeno.  foi um dialeto, hoje perdido, que também resistiu
à invasão eslava. Enquanto os eslavos, que invadiram a Península Balcânica, puse-
ram, por muitos anos, em perigo, o Império Bizantino, os germanos esfacelaram o 
Império Romano Ocidental.
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lia, que chegaram à Europa em 375, desencadeando a migração dos
povos germânicos para o sul e para o oeste.

Assim, no século V, o Império do Ocidente, abalado pelas in-
vasões dos bárbaros germânicos, e, já enfraquecido, desde o século
III, por uma grave crise no seu sistema político, social e econômico,
sucumbe catastroficamente.

As migrações mais importantes das tribos germânicas foram as
dos vândalos, alanos, visigodos, burgundos, alamanos, francos,
gobardos, normandos ou viquingues, suevos e saxões.

Alguns desses povos foram rapidamente aniquilados, como os
alanos e os burgundos; outros, como os vândalos, francos, suevos
e visigodos, estabeleceram-se e formaram reinos romanizados (1); e 
outros ainda, como os alamanos, não se romanizaram, mas, ao con-
trário, germanizaram na Suíça do Norte, a província da Récia, que
antes da conquista romana era céltica.

Piratas germânicos da tribo dos saxões investiram contra as cos-
tas da Gália e da província da Bretanha, hoje Grã-Bretanha.

Os longobardos, acossados pelo povo mongol, entraram na Itá-
lia, então bizantina, em 568. Durante dois séculos, fortemente roma-
nizados, dominaram grande parte da Itália e deixaram traços
importantes na língua e na civilização italianas.

Os vândalos, na África do Norte, formaram o Reino dos Vân-
dalos, com capital em Cartago, e em 455 saquearam Roma.

Os francos, que constituíram o reino mais poderoso da Europa
Ocidental, tornaram-se, a partir do século VI, senhores do país que
lhes tomou o nome — a França, que os romanos chamavam de Gália.

Os suevos fixaram-se na Galiza e em parte da Lusitânia, e fun-
daram um reino mais tarde absorvido pelos visigodos. Foi nesse ter-
ritório ocupado pelos suevos que se processou a gestação do
ço galego-português.

Os visigodos submeteram todo o território da atual Espanha e 
fundaram um duradouro reino, cuja capital era Toledo. Caldeados
inteiramente com a população romana, seu reino hispano-gótico e cris-
tão já alimentava algo parecido com sentimento nacional. Após dois
séculos, em  esse reino foi destruído pelos árabes; todavia, do na-

(1)  valiosa síntese das invasões germânicas e seu rastro político e lingüístico
nas regiões conquistadas encontra-se na obra de AUERBACH, Erich — Introdução aos 
estudos literários. Trad. de José Paulo Paes,  São Paulo [1970] p. 65 a 73.
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 cultivado pelos exércitos hispano-visigóticos nas monta-
nhas das  eclodiu o movimento da Reconquista.

Quando a  das invasões  foi aos poucos de-
crescendo, os bárbaros passaram a se romanizar: adotaram a cultura
dos povos vencidos, que lhes era superior, cristianizaram-se e assimi-
laram o latim vulgar. Contribuíram, porém, para acelerar a evolução
da língua. Assim, encontram-se, no vocabulário português, vários ter-
mos de origem germânica: guerra, trégua, roubar, bando, banda, ban-
deira, baluarte, escaramuça, dardo, brandir, galopar,  feudo, 
orgulho, rico, branco, franco, tacanho.  vocabulário germânico
inundou o latim vulgar da Gália; o número de empréstimos do ger-
mânico para o francês é considerável:  robe,  gui-
chet, bord,  bacon, danser, sauter,  Nord, 
Sud, Est, Ouest,  orgueil, gagner etc. (1).

Com a invasão dos árabes, no século VIII, acentua-se a influên-
cia do superstrato no processo da dialetação românica. Mais de duas
mil palavras de origem árabe estão no léxico português; dentre elas:
alface, algodão, arroz, açúcar, laranja, azeitona, azeite, cenoura, es-
pinafre, girafa, javali, jarra, almofada, alfange, arroba, quintal, qui-
late, alqueire, alfaiate, alcaide

Os árabes, povo de origem  cuja religião, o
agredia os princípios da religião  penetraram na Europa,
apoderando-se do reino visigótico. Comandados por Tárique e Mu-
sa, transpuseram as colunas de Hércules (depois  Tarik
" m o n t a n h a de Tár ique" , "Gibra l t a r " ) e na batalha de  de la
Frontera (Xeres), em  venceram Ruderico (Rodrigo), o último che-
fe do reino romanizado dos visigodos.

Foi rápida a conquista muçulmana, mas penosa e apaixonada
a Reconquista. Refugiados nas montanhas das Astúrias (Montes
tabros), os restos dos exércitos hispano-visigóticos e os cristãos re-
beldes à invasão muçulmana fundaram ali, no noroeste do país, o Rei-
no das Astúrias e iniciaram, sob o comando de Pelágio, o movimen-
to da Reconquista. Era uma guerra militar, santa, abençoada e bene-
ficiada pelos papas. Avançando para o sul, foram recuperando aos
poucos os territórios perdidos; assim se formaram os reinos cristãos
de  Aragão, Navarra e Castela.

( 1 ) Cf. Ferdinand Lot Les invasions  (Cap. VIII, p. 223-35.)
(2) Cf.  Miguel — Influências orientais na língua portuguesa. São Paulo,

Escolas Profis. Salesianas, 1943, 2 v.
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Sete séculos durou a dominação dos muçulmanos na Península
Ibérica  Granada, o último reduto da resistência moura,
foi recuperada em 1492, no reinado dos reis católicos da Espanha,
Fernando e Isabel.

Da interpenetração da língua árabe e da língua popular de es-
trutura românica resultou o moçárabe, falado pela população cristã
que viveu sob o jugo

Além de representar um elemento significativo do superstrato
lingüístico, a invasão dos árabes desencadeou o fato histórico da for-
mação de Portugal como Estado monárquico.

Vários nobres de diversas regiões participaram das lutas para
expulsão dos invasores. Pelo sucesso das armas de D. Raimundo e 
de seu primo D. Henrique, conde de Borgonha, no movimento da
Reconquista, D. Afonso VI, rei de Leão e Castela, deu em casamen-
to, como prêmio, a D. Raimundo a filha legítima, Urraca, e a região
da Galiza, e a D. Henrique a filha bastarda, Tareja, e um feudo, o 
Condado Portucalense, território desmembrado da Galiza, compreen-
dido, a princípio, entre o Minho e o  Douro, e, a partir de 1095, entre
o Minho e o  Tejo. 

Não só a língua desse território era a mesma da Galiza, como
também foi imposto a D. Henrique administrar o Condado Por-
tucalense sob a tutela de D. Raimundo, senhor da Galiza.

Com a morte de D. Henrique, a viúva assume o poder, mas seus
amores com o conde de Trava, da Galiza, desencadearam o descon-
tentamento do povo e de seu filho D. Afonso Henriques, que na Ba-
talha de São Mamede  tomou o poder e se fez proclamar rei.
Em  na Convenção de Zamora , Afonso VII, rei de Leão, lhe
reconhece a realeza, solenemente ratificada em  pelo papa Ale-
xandre III.

Portugal tornou-se, assim, reino independente da Galiza. Ao
mesmo tempo que se separava da Galiza, estendia-se para o sul, ane-
xando as regiões reconquistadas. D. Afonso Henriques e seus suces-
sores prosseguiram na luta contra os mouros, até que em 1250
D. Afonso III concluiu a conquista do Algarve, fixando, então, os
limites de Portugal de hoje.

Delineado Portugal politicamente, a língua falada naquela fai-
xa de terra continuou sendo o galego-português até o século XIV,
quando fatores políticos, sociais e lingüísticos determinaram a que-
bra da relativa unidade lingüística galego-portuguesa (v. Cap. 3 — 

 galego-português).
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A partir do século XIV, já com feição própria, distinta dos ou-
tros falares da região e com características que a distinguiam do gale-
go, a língua portuguesa, levada pelas conquistas das epopéias maríti-
mas a outras partes do mundo, continuou evoluindo, transformando-
se sob a ação de inúmeros fatores, e repetindo, através dos séculos,
a sua história.

Assim é que, atravessando "mares nunca de antes navega-
d o s " (1), "penetraram tudo o que o Mar Oceano cerca e consigo le-
varam sua l íngua" (2).

A perenidade do patrimônio lingüístico português já fora vati-
cinada no século XVI pelo cronista João de Barros:

As armas e padrões portugueses pos tos em África e em Ásia e em tan-
tas mil ilhas fora da repartição das três partes da terra, materiais são,
e pode-as o tempo gastar;  não gastará doutrina, cos tumes, lingua-
gem que os por tugueses n e s s a s terras  ("Diálogo em louvor 
de nossa linguagem") (3).

De fato, hoje estão sob o domínio político deste idioma
10 686 145  onde cento e s etenta e um  pessoas falam
o português.

(1) Os lusíadas, I, v. 3.
(2) LEÃO, Duardo Nunes de — Origem da língua  cap. XXIV, apud

CUESTA, Pilar  & MENDES DA LUZ, Maria Albertina — Gramática da língua 
portuguesa. Lisboa, Edições 70, 1980, p. 41.

(3) Apud P. V. Cuesta e M. A. Mendes da Luz, obra  p. 43.
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A periodização

Estudando a evolução da língua portuguesa, os autores costu-
mam dividir sua história em fases, períodos ou épocas, com critérios
que variam, conforme se considerem como pontos de referência, na
periodologia, aspectos puramente lingüísticos ou

São classificações apenas didáticas, uma vez que os limites en-
tre os diversos períodos não podem, evidentemente, ser traçados com
rigor.

Uma língua não nasce em dia e hora certa, nem evoluciona, num mo-
mento, de um es tado a outro (Carolina  de Vasconcelos) (1).
Todas as vezes que se quis traçar uma linha nítida de separação entre
a Idade Média e o Renascimento, pareceu necessár io ir fazendo recuar
e s s a demarcação. Foi-se verificando que já existiam desde o século
XIII as idéias e as formas que se estava habituado a considerar carac-
ter ís t icas do Renascimento. E por outro lado o Renascimento, quando
es tudado sem idéias preconcebidas , encontra-se cheio de e lementos
cujas ca r ac t e r í s t i c a s s ã o indubi tavelmente medievais (Johan 
Huizinga) (2).

(1) Lições de filologia portuguesa. Lisboa, Revista de Portugal, 1946, p. 18.
(2)  declínio da Idade Média — Livros Pelicano HL4. Lisboa, Ed. Ulisséia, Rio

de Janeiro  cap. XXI.
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Ismael de Lima Coutinho, José Leite de Vasconcelos e Caroli-
na Michaélis assim dividem a história da língua portuguesa

a) Época pré-histórica (das origens até o século IX).
b) Época proto-histórica (do século IX ao século XII).
c) Época histórica (do século XII em diante).

A época pré-histórica é o período de evolução do latim falado
na Galiza e na Lusitânia, desde a conquista da Península Ibérica até
a formação dos romanços, no século V, culminando com a definição
do romanço galaico-português como língua falada nas duas margens
do Rio Minho.

É reduzido o material lingüístico documental dessa época: além
de algumas inscrições peninsulares do latim vulgar, com elementos
hispânicos, encontráveis nos diversos dialetos em formação na Pe-
nínsula Ibérica, registram-se, em obras de autores gregos e romanos,
breves alusões às línguas  e à formação dos romanços.

Na periodização dos autores acima citados,  limites da épo-
ca proto-histórica o século IX e o século XII .  século IX marca o 
estágio de definição do romanço galaico-português como língua cor-
rente, falada a princípio na região noroeste da Península Ibérica e 
levada, depois, com o movimento da Reconquista, para o sul, e o sé-
culo XII registra o fato histórico da independência de Portugal.

Segundo esses filólogos, o século  assinala também o apare-
cimento dos primeiros textos redigidos numa língua distinta da lín-
gua latina, único instrumento, até então, da expressão escrita. Entre-
tanto , embora durante muito tempo se tenha acreditado, como os re-
feridos autores, que os mais antigos textos em galego-português da-
tavam do fim do século XII , pesquisas recentes mostraram que não
foi no século XII, mas, sim, no começo do século XIII , que esses tex-
tos apareceram (2). Assim, em conseqüência desses estudos, para se
manter a coerência na criteriologia adotada por aqueles autores, deve-
se avançar para o século XIII o limite  dessa época.

Na época proto-histórica, documentos escritos em latim bárba-
ro atestam já palavras e expressões do romanço galaico-português:

(1) Pontos de gramática histórica. 6. ed. Rio de Janeiro, Acadêmica [1974] p.
Estudos de filologia portuguesa. Rio de Janeiro, Livros de Portugal  p. 20 e obra 

 p. 16, respectivamente.
(2) Cf. TEYSSIER, Paul — História da língua portuguesa.  de Celso Cunha.

Lisboa, Sá da Costa [1982] p. 101, nota 9.
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estrata (estrada,  via), conelio (coelho,  artiguio 
(artigo, lat. articulum), ovelia (ovelha,  ovicula), paredes (lat. pa-

 ad vobis (a vós, lat. vobis),  (vendermos). São
documentos públicos, testamentos, doações, contratos de compra e 
venda, e também documentos jurídicos, como cartas, leis forais, in-
quirições sobre propriedades, todos escritos em cartórios, naquele la-
tim bárbaro, tabelionário, pretensiosamente gramatical, mas, na ver-
dade, estropiado, inorgânico, mistura de formulários tabeliônicos com
locuções e vocábulos do romanço, numa forma pseudolatina.

Assim, a língua desse período só pode ser reconstituída pelo mé-
todo histórico-comparativo e pelo testemunho dos documentos em
latim bárbaro.

 geralmente como o mais antigo documento latino-
português, escrito, portanto, em latim bárbaro, o que se refere à doa-
ção à igreja de Sozelo (Souzelo), documento do mosteiro de Pendura-
da (entre Douro e Minho), existente no Arquivo Nacional (Torre do Tom-
bo), publicado nos Portugaliae  (Diplomata et Char-
tae, pgs. 4 e 5) (1).

A época histórica, que verdadeiramente se estende do século XIII
em diante, subdivide-se em duas fases, a arcaica e a moderna, tendo
como marco divisório o século XVI.

Até fins do século XII o latim era a língua de tradição escrita.
Seu prestígio como forma escrita exclusiva das instituições tanto ecle-
siásticas como oficiais durou até o início do século XIII , quando a 
" l ingoagem" começou a merecer seu registro histórico; entretanto,
os documentos em prosa que nos restam do século XIII são raros e 
se nos apresentam alterados pelos escribas dos séculos XIV e XV, co-
mo é o caso de A demanda do Santo Graal. Também a expressão es-
crita dos tabeliães, que os documentos públicos nos legaram, conti-
nuou repleta de fórmulas jurídicas e frases feitas, tal como sucedia
anteriormente com o latim bárbaro .

Só depois do século XIV, com o desenvolvimento da prosa his-
tórica, é que a " l ingoagem" adquiriu características essencialmente
portuguesas.

Na fase arcaica a língua era, nos séculos XIII e XIV, o galego-
português, denominação dada à expressão oral e escrita do romanço

(1)  FONSECA, Fernando V. Peixoto — Noções de história da  portu-
 Clássica Ed. [1959] p. 29.
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 Essa foi também, nessa época, a língua exclusiva
da poesia lírica em toda a Península Ibérica.

A partir do século XIV, ainda na fase arcaica, por motivos his-
tóricos e sociais, a relativa unidade lingüística galego-portuguesa co-
meça a se cindir, e  excisão se completa no século XVI, quando
a literatura, sob o influxo do Renascimento, e o trabalho dos gramá-
ticos e teóricos da língua, aliados à influência dos dialetos meridio-
nais moçárabes que t inham dado à fonética portuguesa característi-
cas especiais, marcam a fixação do português padrão (1).

Quase no limiar da época moderna, como a extremá-la da arcaica, o 
fato literário de maior importância é a publicação dos  (1572).

 Não é sem razão que se toma o século XVI por marco  nas
duas mais importantes fases do Idioma: a arcaica e a moderna. É que,
a partir dele, a língua portuguesa começa a apresentar não poucos tra-
ços que a distinguem da que se usou em Portugal, nos séculos ante-
riores (Ismael de Lima Coutinho) (2). 

Segundo Carolina  de Vasconcelos e Serafim da Silva
Neto, a fase arcaica da época histórica pode ser subdividida em dois
períodos ou fases  é a denominação dada por Carolina Mi-

 e fase, por Serafim da Silva Neto.) (3).

1? fase: século XII a 1350 ou  (Aljubarrota). É a fase trovado-
resca, galego-portuguesa.

2? fase:  (ou  até o século XVI (com Camões). É a fase da
prosa histórica, verdadeira e exclusivamente portuguesa.

Para o estudo das características gramaticais do português ar-
caico nos séculos XIII e XIV, considerar-se-á, neste t rabalho, essa
subdivisão, tanto quanto possibilitarem as pesquisas feitas.

(1) A dominação e a aculturação muçulmanas foram predominantes no centro e 
no sul da Península; a Galiza permaneceu i senta da infiltração l ingüística dos moçárabes.

(2) Pontos de gramática histórica. 6. ed. Rio de Janeiro, Acadêmica [1974] p. 57 e 65.
(3) Obra  p. 19 e História da língua portuguesa. 2. ed.  Rio de Janeiro,

Livros de Portugal, 1970, p. 398.
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 grupo lingüístico que, a partir do século XII , predominou,
por três séculos, em todo o Ocidente da Península Ibérica, tem raízes
na história das conquistas romanas .

A romanização da Península Ibérica, as invasões dos bárbaros
e dos árabes e os fatos políticos, sociais e lingüísticos deles decorren-
tes constituem uma perspectiva de estudo indispensável para a com-
preensão da relativa unidade e da latente diversidade do romanço
galego-português, que explicam o desenvolvimento paralelo dos dois
idiomas neolatinos: o galego e o português.

Primitivamente a Ibéria era habitada pelo iberos. Com a inva-
são dos celtas, povo de origem indo-européia, houve a fusão dos in-
vasores com os iberos, formando os celtiberos. Parece não ter sido
tranqüila a dominação céltica, já que muitos  dessa ori-
gem contêm o elemento briga  fortaleza) ou seu sinônimo,
ou sego, segi  vitória):  Segovia, Navardum. 

Nessa fusão, a língua que passou a predominar foi a dos celtas,
alterando-se lentamente com a influência da língua dos fenícios, que
tinham fundado colônias nas costas da Espanha, dois mil anos antes
de Cristo, da dos gregos, que lá estiveram, novecentos anos antes tam-
bém da Era Cristã e, ainda, da dos cartagineses que já mantinham



24 HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

relações comerciais com os celtiberos, muito antes de Cartago ter domi-
nado a Península Ibérica.  domínio cartaginês começou em 238

Em 200 a . C , após as Guerras Púnicas, desencadeadas pela ri-
validade entre as potências do Mediterrâneo, Cartago e Roma, a Pe-
nínsula Ibérica tornou-se território romano. Entretanto, só duzentos
anos depois da conquista, já no reinado de Augusto, o  im-
perador, é que a influência romana se mostrou decisiva nos povos
conquistados. Pelo prestígio do poder, pela superioridade da cultura
e pelo parentesco da língua latina com a língua céltica, ambas de ori-
gem indo-européia, a romanização foi quase completa. Todos os po-
vos da Península Ibérica, com exceção dos bascos, não só adotaram
o latim, como também se

Inicialmente a Península tinha sido dividida em duas províncias:
a Hispânia Citerior (a região nordeste) e a Hispânia Ulterior (a re-
gião sudoeste).

No ano 27  Augusto divide a Hispânia Ulterior em outras
duas províncias: a Lusitânia, ao norte do Rio Guadiana, e a Bética,
ao sul. Na Lusitânia, ao norte do Rio Douro, no noroeste da Penín-
sula, estendia-se a Gallaecia, uma antiga província romana.

Antes da conquista, o Rio Minho separava tribos
à mesma raça e com dialetos afins: ao norte os nórios, artabros e ta-

 e, ao sul, os galaicos, que tinham como fronteira meridional
o Rio Douro. Os romanos , reconhecendo a identidade étnica dessas
tribos, uniram toda a região noroeste, acima do Douro, numa só pro-
víncia, a que chamaram Gallaecia  a terra dos  da mes-
ma raiz que Galli, designação dada pelos invasores a todos os celtas,
de um modo geral, com exceção dos da Ásia Menor, denominados

Supõe-se, pois, que eram celtas os povos pré-romanos da Gal-
laecia (Galiza); entretanto, embora características diferenciais dos dia-
letos do norte e do sul do Rio Minho não tenham sido detectadas,
a diversidade entre os falares das duas margens deve ter permanecido
latente na relativa unidade do futuro romanço galego-português.

Entre 7 e 2 a .C. essa região foi anexada à antiga Hispânia Cite-
rior; dessa forma, a  (Galiza) ficou pertencendo à Hispânia
Citerior, e a Lusitânia, à Ulterior. A "Gal laecia" romana chegava
até ao Douro, e só ao sul deste rio começava a Lusitânia.

A região da  permaneceu unida até o século  quan-
do D. Afonso VI a dividiu entre seus dois genros, D. Raimundo e 
D. Henrique, depois da conquista de Toledo, em 1085.
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Por ocasião das invasões germânicas, a Gallaecia e parte da Lusi-
tânia, exatamente onde floresceu, séculos mais tarde, o
foram o território onde os suevos se fixaram e conseguiram manter um
domínio estável por quase dois  Por muito tempo o Reino Sue-
vo resistiu aos visigodos, que tentavam reunificar a Península a seu fa-
vor, até que, por volta de 570, reduziu-se à Gallaecia e aos bispados
lusitanos de Viseu e Conimbriga, e em 585 todo esse território foi con-
quistado pelos visigodos e incorporado aos seus domínios.

A contribuição dos suevos e dos visigodos, no que diz respeito
 língua, foi mínima; entretanto, com eles rompeu-se definitivamen-

te a unidade romana, e, enquanto o latim escrito se mantinha como
a única língua de cultura, o latim falado evoluía rapidamente e 
diversificava-se.

No século VIII, com a invasão árabe,  também o 
Império Visigótico. Os romano-godos, isto é, os bárbaros romaniza-
dos que se submeteram ao jugo muçulmano foram chamados
çárabes", palavra derivada de um particípio árabe que significa "sub-
metido aos  os rebeldes, refugiados nas montanhas das As-
túrias, organizaram o movimento da Reconquista e aos poucos fo-
ram recuperando as terras conquistadas pelos árabes. Assim se for-
maram os reinos cristãos de Leão, Aragão, Navarra e Castela.

Part indo do Norte, a Reconquista cristã foi expulsando os mou-
ros para o Sul. Isso explica o fato de a influência lingüística e cultu-
ral dos muçulmanos ter sido mais fraca nas regiões setentrionais do
que no Sul. Na região onde se formou o galego-português, a influên-
cia árabe foi, então, superficial.

No Sul, o domínio muçulmano e a diferença de estrutura da lín-
gua árabe, que é semita, permitiram o livre desenvolvimento de vá-
rios falares  Assim, havia na Península Ibérica,
no século IX, além do catalão, do aragonês, do leonês e do galego-
português, o árabe e o romanço moçarábico.

Com a evolução dos dialetos românicos definiram-se, no sécu-
lo XII, três grandes grupos lingüísticos: em todo o Ocidente da Pe-
nínsula Ibérica, o galego-português; no Nordeste, o catalão e, no res-
tante, o castelhano.

Nas lutas pela Reconquista, muitas vezes os territórios
dos aos mouros ficavam despovoados, e os soberanos cristãos man-
davam repovoá-los em geral com habitantes vindos do Norte. Foi as-
sim que, pouco a pouco, o galego recobriu toda a parte central e me-
ridional do futuro território português.
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Quando Portugal se separou da Galiza, no século XII , era o 
galego-português o idioma falado em toda a região da Galiza e da
nascente nação portuguesa e, por três séculos, ainda, foi o veículo
da produção poética trovadoresca em toda a Península Ibérica.

Várias causas t inham determinado o seu prestígio já desde o sé-
culo XI: a fé cristã, envolvendo Santiago de Compostela, na Galiza,
com a auréola do misticismo religioso, tornou o lendário túmulo do
apóstolo  o maior centro de devoção da Idade Média; conseqüen-
temente, a intensa peregrinação fez da Galiza um centro de desenvol-
vimento comercial que se refletiu nos aspectos sociopolíticos e cultu-
rais da região.

A educação dos reis e membros da nobreza dos reinos em for-
mação passou a ser feita na Galiza, que se tornou também o centro
irradiador da produção poética trovadoresca.

Além disso, esse foi, durante o período da Reconquista, o idio-
ma de comunicação com as populações mouras e moçárabes; nesse
contato sofreu e exerceu influências lingüísticas que aceleraram o pro-
cesso de divergência entre os falares ao norte e ao sul do Minho.

Falada pelos muçulmanos remanescentes da Reconquista, pe-
los moçárabes e por todos os estrangeiros participantes do repovoa-
mento, a língua trazida do Norte e adotada durante três séculos pela
Nação portuguesa sofreu gradativamente uma significativa transfor-
mação, acelerada ainda pela decisiva influência dos dialetos moçára-
bes e pelos fatos políticos do prestígio de Lisboa, até adquirir, no sé-
culo XIV, feição distinta que a caracterizou como língua portuguesa.



4
Os textos

le personnage important, en toute cet te af-
faire est celui qui a tenu la plume (Jacques 
Monfrin) (1).

Os textos da 1? fase do período arcaico eram produzidos e re-
produzidos manuscritamente, em folhas de pergaminho, inicialmen-
te nos cartórios e conventos e, mais tarde, na Corte e Universidade.
Assim, sua elaboração tornava-se lenta e dispendiosa, sua circulação,
muito restrita, e a reprodução por esse processo determinava varian-
tes e interpretações divergentes.

 fato de terem sido escritos por diferentes notários ou escribas
com variado grau de cultura, aliado à dificuldade de entendimento
das relações entre os sistemas grafemáticos dos textos e o sistema
fonológico-fonético da época, acentuou a intangibilidade de muitos
desses textos, até hoje inéditos.

Antes do século  além dos cartórios, só nos conventos se
permitia o trabalho de produção dos manuscritos. Em Portugal, os
conventos com oficinas de manuscritos foram principalmente os de
Lorvão, Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça. Neste último formou-se
a maior livraria medieval portuguesa. Representaram também esses

(1)  MAIA, Clarinda de Azevedo —  do  Coimbra,
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1986, p. 10 (Lingüística, 9 ) .
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conventos os focos de uma atividade cultural  a que se
denominou literatura  monástica ou clerical, respon-
sável pela tradução do latim, de obras religiosas, morais e didáticas.
Essas  vida de santos) e escritos eclesiásticos, embo-
ra, na verdade, nenhum significado literário possuam,  ine-
gável valor filológico.

Mais tarde, com a fundação da Universidade, corporações de
escribas profissionais se filiaram ao novo centro de cultura, e na Corte
a produção de textos começou a ser feita por ordem e graça de um
mecenas, geralmente o rei, ou pelo próprio rei.

Nos séculos XII, XIII e X IV, os textos eram documentos públi-
cos, de ordem jurídica (títulos de compra e venda, testamentos, in-
ventários, doações  historiográficos  e livros de linha-

 eclesiásticos e obras literárias (a poesia dos can-
cioneiros e a prosa das novelas de cavalaria).

Os documentos públicos, muito abundantes desde o século XII,
estão, na sua maioria, publicados em coleções especiais ou periódi-
cas; outros jazem inéditos em arquivos, principalmente na Torre do
Tombo , ou em estabelecimentos públicos como a Biblioteca Nacio-
nal, Museu Etnológico e cartórios de Câmaras Municipais. Dessas co-
leções as mais notáveis são: o Corpus Codicum da Câmara do Por to ,
os Documentos Inéditos dos Séculos  por Gonçalves Perei-
ra, Évora,  e o Portugaliae  esta co-
leção, organizada por Alexandre Herculano, divide-se em quatro se-
ções:  que contém os textos de relativo interesse literário,
como os livros de  Diplomata et Chartae, Leges et Consue-
tudines e Inquisitiones, seções que documentam as escrituras públi-
cas, os forais e as inquirições dos reis portugueses.

Escritos com a finalidade de estabelecer os graus de parentesco
entre os nobres, os livros de linhagem, também chamados
rios, continham listas de nomes, formando árvores genealógicas que
serviam para esclarecer as ligações em caso de herança ou de casa-
mento em pecado  casamento entre parentes até o sétimo grau).
Houve quatro livros de linhagens: os dois primeiros, do começo do
século XIII , contêm meras árvores genealógicas; e os dois últimos,
mandados organizar por D. Pedro, conde de Barcelos, apresentam
escassos resquícios literários, como a breve narrativa da Batalha do
Salado, no Livro III, e a tentativa de uma história novelesca de Por-
tugal desde Adão e Eva até o movimento da Reconquista. Esses dois
livros e a Crônica Geral de Espanha de 1344, que em grande parte
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é a versão portuguesa da Primeira Crónica General de España, redi-
gida por ordem de Afonso X, o Sábio, foram a principal forma his-
toriográfica da época e prepararam o advento de Fernão Lopes.

Os foros, além de sua  histórica e jurídica, têm ine-
gável valor lingüístico, pois guardam um  riquíssimo e 
variado (1).

No Portugaliae  incluem-se como repre-
sentantes de uma prosa sem mérito literário, algumas escritas em la-
tim, as crônicas (ou  e várias  e escritos de ma-
téria

Assim como nos livros de linhagem, encontra-se também nes-
sas crônicas o germe da historiografia nacional. Exemplificam-nas
o Chronicon Conimbricense, a Chronica Gothorum e a  Crônica 
Breve do Arquivo Nacional. A Crônica Geral de Espanha de
é também considerada obra representativa da historiografia da
época

Os escritos hagiográficos são exposições sobre a vida e os mila-
gres dos santos, e os de matéria eclesiástica, sobre os progressos da
religião cristã, principalmente das ordens monásticas e versões várias
das regras estatutárias dessas ordens  Da Regra de São Ben-
to, por exemplo, há inúmeras lições. Entre as várias  que
restaram, citam-se a de Santo Aleixo, São Bento, Santo Agostinho, 
São Nicolau, dos Santos Mártires e Sancti Rudesindi Vita et Miracu-
la, esta última do século XII . Essas traduções, quer por ostentação
de erudição, quer por comodidade do tradutor, ou pela falta de ter-
mos que traduzissem a mesma idéia, introduziram na língua muitos
latinismos.

 latim havia, até então, pautado a vida jurídica e eclesiástica.
Entretanto, como a própria Igreja, para se fazer entender, já come-
çara a empregar o romanço no sermão e na administração dos sacra-
mentos, a administração civil teve de substituir as praxes cartulárias
de outrora, em latim bárbaro, pelo romanço.  galego-português

(1)  estudo de Luís F. Lindley Cintra, A linguagem dos foros de Castelo Rodri-
go. Seu confronto com a dos foros de Alfaiates, Castelo  Castelo Melhor, Coria, 
Caceres e  Lisboa (Publicações do Centro de Estudos Filológicos), 1959 (apud
Clarinda A. Maia, Obra  p. 7), é, na verdade, como a intitula o autor, uma exce-
lente "contribuição para o estudo do leonês e do galego-português do século XIII".

(2) A propósito destas  1er de Alfredo Pimenta Fontes medievais da histó-
ria de Portugal, v. I (Anais e Crônicas), Lisboa, Sá da Costa, 1948, p. 1-47.
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penetrou, então, no templo e no cartório, e dessa forma os escritos
oficiais e religiosos tornaram-se os primeiros documentos em prosa
galego-portuguesa. Os mais antigos documentos em prosa, de que se
tem notícia, são o Testamento de D. Afonso II e a Notícia de torto, 
rascunho de uma queixa de Lourenço Fernandes contra os filhos de
Gonçalo Ramires, em latim e romanço, sem data, mas que pesquisas
recentes remontam a princípios do século XIII (1).

A primeira grande manifestação da literatura portuguesa é cons-
tituída pela poesia trovadoresca, cujos textos representativos figuram
nos Cancioneiros. A origem da poesia portuguesa não está, entretan-
to, nessas coletâneas de poemas em galego-português. Precedeu a com-
pilação das poesias dos Cancioneiros uma longa tradição oral, divul-
gada por jograis galegos. As cantigas chamadas " re tornadas" ou "pa-
ralelísticas" remontam a uma época anterior à independência de Por-
tugal; também as " ca r j a s " , cantigas escritas em moçárabe, que lem-
bram as de amigo, devem ter surgido já em meados do século XI .

Repositórios das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de
maldizer, poemas feitos para serem cantados ao som de instrumen-
tos musicais, vários foram os cancioneiros medievais; alguns se per-
deram, como o Livro de Trovas de D. Afonso ou de  e o Livro 
de Trovas de D. Dinis e, dos que restaram, são de especial relevo:
o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional (tam-
bém chamado Colocci-Brancuti) e o Cancioneiro da Vaticana. 

 Cancioneiro da Ajuda, composto em fins do século XIII , con-
tém apenas cantigas de amor; o Cancioneiro da Biblioteca Nacional 
e o da Vaticana, que contêm todos os tipos de cantigas, são apógra-
fos ou cópias italianas do século XVI, de originais provavelmente dos
séculos XIII , XIV e XV. Embora as composições poéticas desses Can-
cioneiros não sejam os textos ideais para o conhecimento do galego-
português (porque refletem  linguagem estilizada, de caráter con-
servador), significam, afinal, para o estudo da expressão lingüística
da primeira fase do período arcaico, uma valiosa fonte e caracteri-
zam um dos mais importantes momentos da história portuguesa.

A riqueza dos textos poéticos dessa fase contrasta com a escas-
sez da prosa literária. Além das hagiografías e de um fabulário de
Esopo, manuscrito descoberto por José Leite de Vasconcelos na Bi-
blioteca de Viena, merece referência apenas o que nos restou de A 
demanda do Santo Graal. 

(1) Cf. Paul Teyssier, obra  p. 102, nota 9.
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Apesar da grande revivescência do espírito de cavalaria bretã,
nos fins do século XIV, em Portugal , não se tem conhecimento de
nenhuma novela autenticamente portuguesa.

Das várias que penetraram nos paços de Portugal , vertidas to-
das do francês, somente  História de  José de

 e A demanda do Santo  a versão portu-
guesa da História de Merlin desapareceu  desta novela ficou ape-
nas a tradução espanhola, calcada sobre a portuguesa.  de Ari-

 (manuscrito n? 634 da Torre do Tombo, em Lisboa) perma-
neceu inédito até  quando Henry Hare  fez dele uma edi-
ção diplomática, e A demanda do Santo Graal só foi publicada em
1944, pela Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, numa edição orga-
nizada pelo Padre Augusto Magne.  manuscrito que lhe serviu de
base é o n? 2 594, existente na Biblioteca Nacional de Viena. Em 1955
Magne publicou uma edição  da Demanda, cujo 2? volu-
me só veio à luz em 1970.

Novela de caráter místico e simbólico, A demanda do Santo 
Graal é considerada o maior monumento literário em prosa da pri-
meira fase do período arcaico, pertencente como é aos meados do sé-
culo XIII , ou ao terceiro quartel do mesmo século.

(1) Mas deve ter existido, pois do Livro de Merlim, 2? parte do ciclo da Demanda, 
figurava um exemplar na biblioteca do rei D. Duarte, como figuravam também o Li-
vro de  e o Livro de Galaaz (que devia corresponder à demanda do Santo Graal), 
testemunhos existentes de que a matéria bretã se aclimatou às maravilhas em solo por-
tuguês (vide  Joseph — Leal Conselheiro, Lisboa, Bertrand, 1942, p. 415).



A língua:
características gramaticais

L'on n'arrive à expliquer les mots ou les faits
 que par leur histoire (A

 (1).

A língua portuguesa, desde que foi fixada pela escrita até
sos dias, tem sofrido  e significativas modificações, reflexo que
é de uma cultura sempre dinamizada pela força convergente de inú-
meros fatores.

A primeira fase do período arcaico revela um estágio dessa lín-
gua (o galego-português), cujas características ortográficas, fonéti-
cas, morfossintáticas e estilísticas, embora a distingam da fase seguin-
te, a da prosa arcaica, verdadeiramente nacional, e do português co-

 deixam entrever certas vacilações que se valorizam como las-
tro de transição.

 A ortografia arcaica era essencialmente fonética, em-
bora raramente transparecessem tendências etimoló-

gicas na pena de alguns escribas, acostumados a trasladar e redigir
documentos em latim medieval.

(1) Grammaire historique, apud CORTESÃO, A. A. Prefácio de Subsídios para um
dicionário  da língua portuguesa. Coimbra, França Amado, 1900.
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Na verdade, escrevia-se a língua para os ouvidos. Assim como
nas cortes o lirismo trovadoresco era expresso pela recitação das can-
tigas, nas ordens religiosas, centros de cultura por excelência, a leitu-
ra também se fazia oralmente: " N o Mosteiro de Alcobaça prati-
cava-se a Regra de São Bento, a mais antiga t radução do latim que
chegou até nós, e que recomendava: Muy grande seenço seja feito aa
mesa que  musitaçó  voz nõ seja hi ouvyda salvo daquel que 

 (Cód.  328/44 In RL,  p.  (1). i 
Os livros, em número reduzido por causa da censura eclesiásti-

ca, eram copiados e, para isso, freqüentemente  ao proces-
so do ditado para vários copistas ao mesmo tempo. Os escribas, ten-
tando representar foneticamente os sons das palavras que escreviam,
cometiam erros e multiplicavam a grafia, dependendo do ouvido e 
da ignorância de cada um. Muitas vezes grafavam o mesmo som de
diferentes maneiras, bem como da mesma maneira, diferentes sons.

Assim, não é raro encontrarem-se, no mesmo documento, va-
riações gráficas de uma palavra. Vejam-se, por exemplo, os textos 

 7: c ã a e s — c ã e s
caualeyro —

 8: o —
em  — em

N.° 9: bacharees — bachares
a vos — a uos

As deficiências gráficas arcaicas justificam-se, afinal, por não
traduzirem "mais de que a natural hesitação numa escrita despreve-
nida de quaisquer tradições" (2).

A tendência a encorpar as palavras também contribuía para a 
arbitrariedade ortográfica da época, contrariando muitas vezes a eti-
mologia das palavras: hi (por  de  hü (de  he (por  etc.

 a l f abe to

Na primeira fase do português arcaico, utilizavam-se as letras
simples do alfabeto latino (menos o k) e as geminadas  e rr (quase
sempre com as mesmas funções).

(1) VEIGA, Albino de Bem —  de  (publicações da Universidade
da Bahia). Globo, 1959, p. XXV.

(2) SEQUEIRA, Martins — Aspectos do português arcaico. Lisboa, Tip. União Grá-
fica, 1943, p. 52. Separata de Liceus de Portugal.
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Observações:

a) desaparecimento de letras inúteis: não havia letras inúteis (exceto
nos dígrafos gu e  o h etimológico ou não e as geminadas com
valor de singelas de um modo geral

Há, todavia, manuscritos dessa primeira fase que atestam for-
mas com h inicial e medial e letras geminadas. Exemplos:

Textos anotados 

 3:
 ffor

 home
ffisico, ffaley,

N.° 7: rrey, s see ta , s saae ,
 s s e

 8:
rrato,

Na explicação desses casos divergem os autores:
Segundo Said Ali, o h inicial denotaria o pequeno esforço com

que proferiam, ou supunham proferir a vogal inicial de alguns vocá-
bulos. Quanto às geminadas, opina o mesmo autor: "possível é que
com essa curiosa geminação de  ff quisessem os antigos escritores
significar que em alguns vocábulos, ou em algumas ocasiões, a vogal
junto a  ff recebia entonação ou icto forte, mas muito rápido" (1).

Estudando este caso, Peixoto da Fonseca conclui que foi a pos-
terior cópia de muitos trechos em  que alterou muito a es-
crita arcaica, usando-se  ha torto e a direito, e
fias atrabiliárias ou pseudo-eruditas (2).

Em palavras como sabha e ravha (da  fase), que o galego-
português escrevia sabya e ravya  ditongo oral), o h tinha co-
mo função estabelecer diérese.

b) confusão de grafias: 

indistinção entre i-u (vogais e semivogais) e j -v (consoantes) 

* Tratando-se de um texto estabelecido segundo normas de uma edição crítica,
explica-se que a ortografia do texto n? 5 (v. p. 95) não reproduz a realidade ortográfi-
ca da época; assim, os exemplos do referido texto, citados neste trabalho, aparecem
com a forma apresentada pelos manuscritos.

 secundária e gramática histórica da língua
e atual. Brasília, Ed. da Universidade de Brasília, 1964, p. 44.

(2) Obra  p. 69.
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Essa indistinção existe em todos os textos medievais, mesmo em
latim (1). Exemplos:

Textos anotados 

N.° 5: ueio, traie, uos,  seia
(veio, traje, vos,  seja)

 6: auia,
(havia, Álvaro, vencidos, cavaleiros, valeu)

N.° 7: qujssese,  desejaua, ujo,
(quisesse, muito, desejava, viu, presumia)

 9: rej,  conseruadores , liuros,
(rei, mi, conservadores, livros, Coimbra, mil)

emprego arbitrário do y 

 y ora aparece com o valor de vogal, ora com o de semivogal.

Textos anotados 

 5:  reix (semivogal)
assy,  (vogal)

N.° 6: foy, muyto,  (semivogal)
hyã (vogal)

N.° 7: vay (semivogal)
vy (vogal)

N.° 8: ajudarey (semivogal)
 assy (vogal)

troca de nh por nn

Segundo Carolina Michaélis, "a grafia dos sons palatais  nh
ainda não estava fixada; oscilava entre  nn;  ny ou yn, e  sim-
ples" e "assim se continuou no século X I V "

Fernando Peixoto da Fonseca explica que, por imitação do cas-
telhano, os trovadores erradamente usavam nn e  para as atuais nh
e  que, "desde o século XIII , nas chancelarias portuguesas, já ti-
nham sido empregadas com outros símbolos  etc.) para o mes-
mo efei to" (3). Porém, continua este mesmo autor: "Parece que se
vulgarizaram as grafias nh e  de origem provençal, ainda na época
trovadoresca, na chancelaria de D. Afonso IV ou na de D. Dinis, re-
formada por escrivães franceses (entre 1270 e 1280), e se enraizaram
profundamente na escrita por tuguesa" (4).

(1) Só do século XVI em diante é que se começa a distinguir, na ortografia, o valor
desses fonemas.

(2) Obra  p. 37.
(3) Obra  p.
(4)
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De fato, o fac-símile do Cancioneiro da Biblioteca Nacional an-
tigo Colocci Brancuti, e o d o  Canzoniere Portoghese delia Biblio-
teca Vaticana documentam a grafia  de origem occitânica, intro-
duzida no curso da segunda metade do século XIII , no Ocidente pe-
ninsular

Também todos os textos anotados  sem
as grafias  e nh: 

 2: venha, punhou,
 4: caminho

N.° 5: melhor,
N.° 7: lhe, semelhou, montanha
N.° 8: lhe, velhaco
N.° 9: nenhuüa, t amanhas , lhes

c) sonorização do t: nos primeiros documentos da língua, já se apre-
sentava abrandado em d o t da 2? pessoa do plural dos verbos lati-
nos. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4: buscade, busquedes , levade
 9: sabede , consen tades , const rangede, façades

d) origem do til  a síncope do n intervocálico e conseqüente na-
salização da vogal anterior registrava-se com uma forma menor
do n, sobreposto à vogal nasalada. Posteriormente, do afastamento
das extremidades deste n, convertido em sinal diacrítico, nasceu
o til  cujo emprego se estendeu a outros casos de nasalização
da vogal, substituindo muitas vezes o m e o n. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4: irmãidade,
 uirõ,  cõ,  ê,

 7:
 8: hüu, rrãa,
 9:  nõ,  hõde

Junção, separação e abreviação de palavras

Inúmeras abreviaturas dificultam a leitura dos textos manuscri-
tos. Além disso, freqüentemente se encontram aglutinadas duas ou

(1) Cf.  da Biblioteca Nacional antigo  Leitura, comen-
tários e glossário seguidos de reproduções  por Elza P axeco Machado e 
José Pedro Machado. Edições da Revista de Portugal. Lisboa, 1949-1964, 8. v. e  Can-
zionere Portoghese delia Biblioteca  a  da  Monaci con una pre-
fazione, con fac-sim. e con  illustrazioni.  Max Niemeyer, 1875.
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três palavras, seja para indicar o acento frásico, seja por falta de es-
 ao  aparecem também palavras  provavel-

mente para informar os cantores da sua distribuição musical (1).

Textos anotados 

N.° 2: nona (non a)
N.°  (comprou)

ue  (vejo-lhe)
 (sabe ele)

Na 2.a fase do período arcaico, em que verdadeiramente se con-
sidera o português como língua nacional, distinta já do galego-
português, a escrita apresenta-se, nos mais antigos textos em prosa,
muitíssimo menos correta, simples e uniforme que na 1? fase.

Os prosadores empregavam letras inúteis e confundiam os sím-
bolos novos com os  Como havia muitos novos sons inexis-
tentes em latim e para os quais não se estabelecera uma tradição re-
presentativa, viram-se obrigados a inventar novas  Trocavam
também c e  q e qu,  e x, s, ss, ç e

Além disso, a cópia dos textos distanciou os apógrafos das obras
genuínas e adulterou muito a feição arcaica da língua.

Fonética Para a reconstituição da prosódia e da  arcai-
cas são elementos de grande valia os princípios da

técnica versificatória trovadoresca, principalmente os da rima e da
contagem silábica. E isto porque, como afirma Celso Cunha, "a nor-
ma poética revela, sem dúvida, uma realidade lingüística condiciona-
da a fatos fonéticos, também coercitivos, vigentes no
tuguês" (2).

Esse estudo, entretanto, encontra inúmeras barreiras, determi-
nadas pelas deformações com que as edições dos textos medievais os
apresentam. Daí a necessidade de sua canonização, para
los das obras genuínas; este é o objetivo da ciência edótica, cujos pro-
cedimentos, permitindo a recomposição e a fixação do texto como

(1) Cf. Fernando Peixoto da Fonseca, obra  p. 68.
(2)  de poética trovadoresca [Rio de Janeiro] Instituto Nacional do Livro,

1961, p. 59 (Col. de Filologia II —  e Ecdótica).
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 complexa realidade  fornecem subsídios para a 
compreensão de seus aspectos material, essencial e referencial.

Distinção de sons

Na 1  fase do português arcaico fazia-se perfeita distinção en-
tre o v alor do  e ç, s (intervocálico) e z,  e x:

s e ç 

 quando inicial, final ou dobrado medial) valia ss. 
 ç (ou c antes de e ou  valia tç. 

Observações:

a)  final era fraco e assimilava-se quase constantemente a  além
disso, já na 1? fase tinha começado a se palatizar. Exemplo:

Texto anotado 

 4:

 s antes de consoante sonora também se palatizava: Lixboa.

b)  ou dobrado tinha a pronúncia que ainda hoje lhe dão
os naturais de Trás-os-Montes e parte do Minho e Beiras, que o 
distinguem do c antes de e ou i, ou ç, proferindo de modo diverso
segar e cegar, passo  ao contrário do resto do país, que des-
de o século XVI o confunde, do que resultaram grafias erradas,
tais como:

sapato
sarça
ceia
Cintra
pêcego

s e z 

 s era sonoro quando intervocálico ou antes de consoantes

(1) NUNES, José Joaquim — Compêndio de gramática histórica portuguesa (Fo-
nética e Morfologia). 7. ed. Lisboa, Clássica Ed. [1969] p. 191.

çapato
çarça

em vez de seia
Sintra
pêssego" (1)
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 final ou antes de consoante surda soava  do contrário,
pronunciava-se dz. 

Observações:

a) Fazia-se distinção entre s  z intervocálicos pronunciando-se dife-
rentemente, consoante a sua origem, palavras como coser e cozer. 

b)  z final ou medial antes de consoante surda, que hoje equivale
ao som de  fraco, tinha o valor de ç, distinto, portanto, do s final.

c) Na poesia, palavras terminadas em z não rimavam com palavras
terminadas em s, assim como também não rimavam eza com esa, 
por exemplo, vez com mês ou riqueza com presa. 

 e x 

Ch e x proferiam-se, respectivamente, tch e ch. 

Observação:

 galego-português proferia ch como oclusivo, quase como tch, 
e x como ch. Hoje a distinção é apenas ortográfica.

Tal era a distinção que se fazia nessa 1.a fase, entre o valor do
 e  s (intervocálico) e z,  e x, que raramente se registram confu-
sões gráficas na transcrição desses fonemas.

 e am 

Na  fase não se confundiam as terminações nasais om e
Contadas sempre como duas sílabas  transformaram-se
no ditongo -ão, na  fase, formando, pois, uma só sílaba.

A terminação -om (escrita -õ,  -om) corresponde às formas
latinas da 3? declinação em -one e -udine e a -unt das formas

Assim:

substant ivos latinos terminados em -one
-udine

verbos  p.  terminados em -unt

1? fase  fase

A terminação -am (escrita -ã, -an, -am) provém de -ane dos subs-
tantivos e de -ant de formas verbais.
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Assim:

substant ivos latinos terminados em -ane
 fase 2.a fase

-am

verbos  p.  terminados em -ant -am

(quando desinência
átona de verbo)

Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4: disseron, sazon, chegaron
N.° 5:
N.° 6: diserõ, uirõ,  hyã
N.° 7:

 8:
N.° 9: som

o  e

 estudo da rima mostra que  se confundiam o t e abertos
com  fechados.

a) Os infinitivos em er (fechado) não podiam rimar com palavras ter-
minadas em er (aberto). Então, os infinitivos em er (fechado) não
rimavam com o futuro do subjuntivo dos verbos irregulares, co-
mo quiser, souber, prouguer  nem com  mes-
ter, quer, que são palavras com e aberto.

b) Os comparativos irregulares terminados em -or só rimavam com
palavras terminadas em o fechado, na  fase.

c) Na 1  fase o pronome eu soava com e aberto (correspondente ao
e aberto da forma latina ego) e, na  fase, com e fechado.

Textos anotados 

N.° 3:  rima com amor (ô)
N.° 5: saber rima com guarecer (ê)

Subsistência do h ia to

A síncope das consoantes sonoras intervocálicas  b, d, g,
v) provocava, na  fase, hiato; na  fase, quando as duas vogais

Assim:

melhor
quer
eu

 com
rima com

 com senhor (ó)
Montpisler (é)
Andreu (é)
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eram iguais, dava-se a crase e, quando diferentes, eo e ea, dava-se
a ditongaçâo.

No caso de eo e ea, por serem diferentes as vogais, evidente-
mente não podia haver crase; houve, então, o desenvolvimento de uma
semivogal, provocando uma  por ser o e tônico e pré-
vocálico. Entretanto a  destas formas ocorreu na transi-
ção da  fase arcaica para a moderna, na segunda metade do século
XVI. Camões testemunha o processo, pois  lusíadas encontram-
se formas ainda não ditongadas — como cadeas, feo,  mas
feo já alterna com feio, e as formas ditongadas receio, arreio. 

Assim:

1.a fase 2.a fase 
mala maa
legere leer ler
dolore door dor

um
bene bem
sedere seer ser
arena area areia
credo creo creio
cena ceia

Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4:
N? 5:  leer, veede

 8: veo, ueo, pee,  rrãa
N.° 9: lea,  leer, huü

Nasal idade

Na  fase do português arcaico sempre soava a nasalidade co-
municada por -n- intervocálico à vogai anterior. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4: irmãidade
 6: cas te l lãaos

N.° 8: hüu, rrãa,
N.° 9:  nenhuü

Na 2? fase e no português moderno, essa nasalidade mantém-
se, desaparece sem deixar vestígio, ou faz desenvolver um fonema
nasal.
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Assim:
• mantém-se:

lana  lã
c a n e s  cães

 mão
 vão
 jejüu  jejum

sonu  sõ  som

• desaparece, sem deixar vestígio:

sinu  senu  sêo  seio
arena  arêa  areia
corona  coroa

 lua

• faz desenvolver um fonema nasal:
nh (regina  reía
vinu  vío >vinho) e, muito raramente,
talvez num só caso ,  uma)

Escassez de proparoxítonas

No português arcaico predominavam as palavras
No galego-português as raríssimas proparoxítonas que existiam, de
origem grega, geralmente se tornavam paroxítonas pelo uso; assim,
a forma latina clericu, de origem grega, transformou-se em crelgo. 
Exemplo:

Texto anotado 

N.° 5: crelgo

Na 2? fase, todavia, em razão de uma profunda latinização da
cultura, alguns proparoxítonos se incorporaram ao léxico.

Pronúncia dos c o m p a r a t i v o s em -or

Os comparativos irregulares terminados em -or pronunciavam-
se, na 1  fase, com o fechado (ô) e na  fase, com o aberto (ó). Foi
a pronúncia clássica  (de  com o aberto, que influenciou
a dos restantes comparativos etimológicos (1).

(1) Cf. Fernando Peixoto da Fonseca, obra  p. 66.
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Assim:

1? fase 

 ou
 menor)

 ou

2.a fase 

 anotado 

 5: melhor rimando com senhor 

Ton ic idade dos monossílabos

Os monossílabos,  átonos, e  ca (conj.  porque),
se (conj.) e que  ou  quando a palavra seguinte começa-
va por vogal, não se elidiam, na  fase; conservavam, portanto, o 
hiato. Na  fase elidiam-se todos (1).

Observações:

a)  se, quando pronome  já se elidia na  fase.
b)  hiatismo sistemático das vogais desses monossílabos com uma

vogal subseqüente evidencia a apreciável tonicidade com que eram
pronunciados (2).

M e t a f o n i a

Parece que na 1  fase não se constatara a metafonia nos subs-
tantivos, adjetivos, pronomes e verbos, ao contrário do que se verifi-
cou na 2.a fase. Assim, no galego-português, o pronome pessoal ela 
apresentava e fechado e na fase do português comum, aberto; os pro-
nomes demonstrativos esto, esso, aquelo pertenciam à 1 f fase, e isto, 
isso, aquilo, à  Também na 2? fase, o  fechava o o e 
o e  nos verbos  durmo; feci  fiz). Exemplos:

Textos anotados 

N.° 8: es to
 9:

(1) Cf. Celso Cunha, obra  p. 56, 59, 83.
(2) Cf.  cit.
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Morfologia

 léxico

 léxico do galego-português, amálgama lingüístico do latim vul-
gar da Galiza e Lusitânia, já t ransformado em romanço, foi, a partir
do século XIII , enriquecido com inúmeros estrangeirismos (galicis-
mos, provençalismos e grecismos).

No contato com as literaturas francesa e provençal, o vocabu-
lário dos trovadores herdou galicismos:  vontade),

 vilão), dama, vergeu  vergel), sazon, par Deus, o sufixo -age 
e  entendedor  namorado) ,  médico), se-
nher, cor (em vez de coraçon), cousimento  discrição), trova, tro-
vador, sen  prez  preço), gréu  grave, com o sentido
de pesado, difícil),  doença), solaz  consolação, pra-
zer), lousinhar  lisonjear).

Uma avassaladora influência provençal nas cantigas de amor
galego-portuguesas distingue-as das cantigas de amigo, de inspiração
predominantemente folclórica, ainda que nestas também se verifiquem
alguns vestígios da influência estrangeira.

Oriundas, na sua quase totalidade, da camada popular, uma ou
outra palavra atesta origem semi-erudita. Assim, destacam-se alguns
grecismos como astronomia, físico, clérigo, carta, igreja, pároco, dia-
bo, anjo, e alguns nomes próprios vindos da literatura eclesiástica,
como Nicolau, André. Em suas Lições de filologia portuguesa, Ca-
rolina  de Vasconcelos explica:

... NA LINGUAGEM ARCAICA DOS TROVADORES NÃO HAVIA VOCÁBULOS ERUDITOS.
APENAS ALGUNS PROVENÇALISMOS,  E  NO IME-
DIATO, NO PERÍODO DA PROSA NACIONAL, JÁ HOUVE ENORME CONFUSÃO. HAVIA
JÁ PALAVRAS ERUDITAS, EXTRAÍDAS DO DICIONÁRIO LATINO OU  NÃO AL-
TERADAS NA BOCA DO VULGO. E ESSAS ENTRAVAM EM GERAL COM TODAS AS LE-
TRAS ORIGINAIS, TANTO NA PROSA DE NOTÁRIOS, ECLESIÁSTICOS, ARQUEÓLOGOS,
HISTORIADORES, COMO NOS VERSOS DOS POETAS ANTIGOS DO SÉCULO X V — ATÉ
COM LETRAS QUE EM PORTUGAL NUNCA TIVERAM FUNÇÃO PRIVATIVAMENTE SUA (1).

Impropriamente chamadas galeguismos, pois pertencentes a um
período em que tudo era galego-português, palavras como xe, adur, 

 quis,  senho,  ergo,  (advérbio), por

 3 7 .
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não terem persistido com essas formas, na língua portuguesa, podem
ser citadas mais exatamente como arcaísmos (1).

Processos de formação de palavras

Derivação prefixai 

Era freqüente no português arcaico a troca do prefixo  por
es. Exemplos: esmaiar,  esterrar, estorvar.

Derivação sufixai 

• Derivação nominal 

a) Na formação dos aumentativos já se empregava o sufixo
correspondente ao moderno  segundo se vê em jograron e 
citolon, aumentativos de jograr ou jogral, citola ou cítara.

b)  sufixo -inho, que é o mais geral e freqüentemente usado pela
língua atual para a formação dos diminutivos, era também já
conhecido do português arcaico; por vezes até, como ainda ho-
je sucede, de um diminutivo já se fazia outro, pela adjunção
do sufixo -inho. 

c)  português arcaico tinha as terminações -vil,  substituídas
mais tarde por
Exemplos:
razoávil, terríbil, semilhávil.
Ainda hoje existem formas eruditas, como flébil, hábil, núbil 
e formas derivadas como divisibilidade. 

 Para o estudo dos arcaísmos são obras de consulta imprescindível o Elucidário 
das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regu-
larmente se ignoram, de Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo  ed. Lisboa, A.
J. Fernandes Lopes, 1865) e o Glossário de A demanda do Santo Graal, organizado
pelo padre Augusto Magne (Rio de Janeiro,  Nacional, 1944, v.

Assim:

dona
moço
manso

diminutivos
donzela

 ou
 ou

donzelinha
mocelinho
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• Derivação

A formação de verbos novos não se compara à riqueza da deriva-
ção nominal.
Todos os derivados verbais são verbos em -ar, nisso seguem uma
tendência, já manifesta no latim vulgar, que substituía, por exem-
plo, studere por  estudar. 
Há uma só exceção: a dos verbos incoativos em -ecer, do latim
-escere. Essa derivação é de grande vitalidade. Verbos em -ecer subs-
tituíram a muitos verbos simples antigos em -ir, ou emparelharam-
se com eles. Assim, havia no português arcaico e subsistem até ho-
je verbos como guarnecer, guarecer e florescer a par de guarnir, gua-

 e florir. Cf. texto anotado nP 5 (v. 3).

Derivação regressiva 

 pronome arcaico xe, que vive ainda no galego como xi ou xe
com valor expletivo ou ético, vem de xo, por derivação regressiva:
o latim sê tornou-se o português se. Em combinação com */o
desenvolveu-se assim: *se-lo  *se-o  *sio  xo, de  xe é uma
formação regressiva (1).

Derivação imprópria 

A derivação imprópria era um processo muito freqüente no por-
tuguês arcaico principalmente no caso de verbos substantivados, que
se encontram em construções como: "a meu cuidar" ,  saber"
e tantas outras. Cf. texto anotado n? 5.

Composição por justaposição e por aglutinação 

 pronome qual, unindo-se à 3? pessoa do singular do presente
do indicativo do verbo quaerère (quaero is - sivi ou  -  -
formou o composto qualquer. 

Havia no português arcaico tão nítida consciência da composi-
ção desse pronomes que não raro se colocava outra palavra entre o 
pronome e o verbo. Exemplo:

(1) Cf. WILLIAMS, Edwin B. — Do latim ao português. Trad. de Antonio Houaiss.
2. ed. Rio de Janeiro, 1973, p. 159 (Biblioteca Tempo Universitário, 37).
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Texto anotado 

 5: "e Latim, come qual creligo quer, en tende"

 adjetivo mau quando acompanhava o substantivo, numa com-
posição por justaposição, podia conservar o  de origem, como em

 (a par de mao-pecado),  e  Em mal-
barato,  mal é advérbio

 artigo, sobretudo o definido, quer pela sua atonicidade, quer
pelo seu caráter essencialmente proclítico, fundia-se em geral com o 
substantivo que ele determinava; esse fenômeno já se observava no

 mais antigo da língua e casos houve em que, nessa junção
com o substantivo, se perdeu toda a percepção da  do arti-
go. Exemplos: aleijão  a  lesione), arraia  a  raia), ameaça 

 a  minacia),  uma  ametade (a  metade)
 demonstrativo latino hic, substituído bem cedo por iste, só

deixou vestígios no advérbio arcaico ogano  este ano) formado pela
justaposição de hoc com o substantivo armo. 

 processo da aglutinação explica a formação do pronome xo
(*se-lo  *se-o  sio  xo) e da preposição des. 

A preposição arcaica  segundo Diez, citado por Antenor Nas-
centes em seu Dicionário etimológico, é composta de de  ex (2). José
Joaquim Nunes a explica também pelo processo da aglutinação: " E m
substituição das preposições que se perderam, a língua criou outras,
recorrendo para isso aos mesmos processos usados com o advérbio,
e portanto umas vezes ajuntou duas ou mais por forma tal que têm
quase sempre a aparência de um vocábulo único, como se vê em des 

 e  (3).
A composição foi um processo que muito enriqueceu o l éxico

da antiga língua.

(1) Cf. NUNES, José Joaquim —  arcaica. 3. ed. Lisboa, Clássica Ed.,
1943, p. XCV.

(2) Prefácio de Meyer  Rio de Janeiro  1932.
(3)  de  port. p.  Said Ali, entretanto, discute essa explica-

ção: "Explicar o vocábulo des como proveniente da combinação de ex é lançar mão
de uma etimologia cômoda e, à primeira vista, razoável. É contudo tal origem posta
em dúvida por bons investigadores. Não sei se devemos aceitar o étimo de ipso, pro-
posto por Meyer Lübke, mas descreio da possibilidade de se ter fixado em latim vulgar
e no românico o u so de ex para uma combinação à parte e pleonástica quando esta
preposição já vinha sendo suplantada por de e tinha a vitalidade antiga prestes a 
extinguir-se"  e gram. hist. da  p. 208) .
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As classes de palavras

Artigos

Definidos

Provenientes do acusativo masculino e feminino do pronome
demonstrativo latino  —  —  os artigos definidos assu-
miam, já nos primeiros documentos da língua, as formas o, a, os, 
as, lo,  los,  e

Lo, la, los e  muitas vezes combinavam-se com por, sobre, 
todos e ambos: polo  por lo), sobelo ou sobolo 

 sobello  soberlo  sobre lo), todolos  todos los) a par de
todos los e ambolos  ambos los) a par de ambos los. 

Além de lo, la ou o, a, possuía a língua antiga outro artigo defi-
nido:  que hoje só se emprega precedendo a palavra rei, mas que
antigamente se antepunha também a conde e alcaide. Quanto à ori-
gem de el há várias opiniões: para Ismael de Lima Coutinho e Caroli-
na M. de Vasconcelos, el é de origem espanhola; Leite de Vasconce-
los e Antenor Nascentes explicam-no como forma apocopada de elo 
e J. J. Nunes explica: " N ã o me parece que a mesma forma latina
tivesse produzido, sob influência idêntica, a próclise, duas diferen-
tes, antes afigura-se-me que ele represente apenas o caso nominativo
desse pronome, ou seja, o pessoal masculino da 3? pessoa, que nos
escritos antigos aparece escrito ora na sua forma plena, isto é, com
-e, ora sem e le"

Nas expressões arcaicas almeos ou  aldemeos ou
 o  equivale à preposição a mais o artigo lo, la, 

tendo caído o o ou o  devido ao caráter proclítico do artigo e tam-
bém porque tais construções soavam como se fossem uma única pa-
lavra. Nesse caso o  não desaparecia por não se encontrar entre
vogais.

Todavia, talvez por influência do castelhano, essa supressão
se deu em expressões como: a la fé, a la par, a la mira, tamalavez, 
a cabo la mar, a  mil  e outras.

Costumava-se omitir o artigo definido antes de substantivos de-
signativos de coisas personificadas ou de conteúdo semântico muito
abrangente, ou ainda, antes de verbos substantivados. Exemplo:

(1)  de  hist.  p. 252.



A LINGUA: CARACTERÍSTICAS GRAMATICAIS 49

Texto anotado 

N.°  "baylava corpo

 artigo indefinido, proveniente do numeral cardinal latino, so-
freu a seguinte evolução:

latim latim português português 
clássico vulgar arcaico atual 

ünum ünu-  um
unos üos üus uns

 una üa uma
unas üas úas umas

Exemplos:

Textos anotados 

 8: hüu, hüa,
 9: huü

Até pelo menos o século XV, persistiu a antiga forma masculi-
na üu, que depois se reduziu à forma atual: um; mas na feminina üa, 
a nasalização, depois do século XVI produziu um -m- sob influência
do  nasal (assimilação incompleta).

Substantivos

Foi no fim do século XII ou início do século XIII que os nomes
próprios de pessoas se fixaram e " a u prénom, seul indiqué jusque-là,
s'ajoute dorénavant une deuxième appelation, tirée de la profession,
de l'état, ou d 'un sobriquet" (1). Assim: Lourenço Annez Redondo,

 Muniz Honrado, Afonso Eannes de Coton.
Também era costume indicar a filiação,  -ci ao

nome do pai. Assim: Gonçalo Fernandici  Gonçalo, filho de Fer-
nando. Esta desinência que Diez supõe genitiva abrandou-se em -z, 

 -s: Rodriguici  Rodriguez  Rodrigues (2).
Exemplo:

( 1 ) J. LAFITTE-HOUSSAT — Troubadours et cours  3.  Paris. Pres-
ses Universitaires de France, 1966, p. 39 .

(2) Cf. CARLOS PEREIRA, Eduardo —  histórica. 2. ed.  de
Obras  Estado de S. Paulo, 1919, p. 162.
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Texto anotado 

N.° 9: Esteuez

Adjetivos

Os adjetivos no português arcaico registram, em sua grande
maioria, um estágio da evolução metaplástica do acusativo dos adje-
tivos latinos. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 5: bõo  bono  bonum
 8: maa  mala

N.° 9: mayor  majore  majorem

 dos substantivos e adjetivos 

• Substantivos arcaicos de gêneros diferentes: os substantivos fim, 
mar, planeta e cometa eram femininos e tribo, gente, coragem, lin-
guagem e  masculinos.

• Femininos dos nomes em  -tor, -or,  -nte, -ês: os nomes com
estas terminações eram uniformes (ou  sabedor, enten-
dedor, pastor, senhor, espanhol, infante, português. Cf. texto ano-
tado n? 3: sa senhor. Constituíam exceções cortês e montês, que
eram
Observações:
a) A forma português continuou invariável por muito tempo e sub-

siste no advérbio
b) Raramente aparece nos Cancioneiros a forma senhora. 

• Feminino dos nomes em -om: no português arcaico os nomes em
 faziam o feminino em -õa ou -ôa. Exemplos:

infançom —
 — varôa

 n, segundo a regra, nasalou a vogal precedente, caindo depois
a ressonância nasal. Todavia alguns nomes como mocetão, comi-
lão e glutão, conservam ainda o n primitivo no feminino.

Número
Provindo tanto os substantivos como os adjetivos do caso acu-

sativo, continuam naturalmente uns e outros a adotar, na formação
do plural, as desinências em uso na língua latina, isto é:
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• -s nos nomes terminados em vogal.
• -es nos nomes terminados em consoante.

Exemplos:
Textos anotados 

Singular Plural 
N.°  (aaz) aazes

(castellãao) cas te l lãaos

N.° 8:  corações
N.° 9: (reictor) reictores

(scollar) scollares

Observação:

" O s nomes que atualmente terminam em  faziam
o plural no v. port. de acordo com a tradição latina, em -ales, -oles, 
-ules: capital-capitales, sol-soles,  Do século XVI em dian-
te, pela queda do  intervocálico, fixaram-se os plurais —
soes, paues.  entretanto, resistiu nas seguintes palavras, que cons-
tituem atualmente exceções: males, reales, cales,  (1).

Plural em -es de nomes terminados em s e z: nomes terminados
 que modernamente não se modificam no plural, no portu-

guês arcaico formavam o plural com o acréscimo de -es. 

As formas plurais modernas explicam-se pelas antigas, tendo ha-
vido a queda da vogal  e a assimilação do -z ao -s:
zes  simples. 

Plural dos nomes em  devido à nasalidade comunicada pelo
n à vogal anterior, as terminações latinas -anu, -ane, -one e -udine 
sofreram a seguinte transformação:

Latim Português
-anu -ão
-ane
-one -õ

-udine -õe

A diferença entre essas terminações manteve-se até o século XV.
No plural continuava a distinção originária:

 -aos

(1) Eduardo Carlos Pereira, obra  p. 143.
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-ones
-udines

-ões
•ões

Assim:

paganos
panes
sermones

 pagãos
 pães
 se rmões

multidões

Texto anotado 

N.° 6:

Entretanto, na  fase  freqüentemente confundiam -ão e -om, 
resultando daí que alguns dos nomes em -ão faziam o seu plural co-
mo se terminassem em -om e vice-versa. A confusão entre estes plu-
rais na língua arcaica é causa de terem ainda hoje algumas palavras,
além do plural próprio, outro por analogia. Exemplos: aldeãos, al-
deães, aldeões, anciãos, anciães, anciões, anãos, anões etc.

Assim também se devem explicar as formas arcaicas
(som, dom), certamente por analogia com os nomes de tema em con-
soante (n), como lição  leão  etc. e carvõos, 
que ocorrem ao lado das regulares: sons, dons e carvões. "Pe lo mes-
mo motivo verão, capitão e outros fazem no plural verões, capitães, 
apesar de terem o tema em o, tendo sido a desinência ões a preferida

 povo para a formação do plural dos nomes que hoje terminam
em ão e antigamente o faziam em om (1).

Plural arcaico em -ees: aos atuais plurais em -eis e  corres-
pondia o plural arcaico em -ees (proveniente de  Exemplos:

A substituição de formas sintéticas do comparativo e do super-
lativo por formas analíticas, que principiara no latim vulgar,
consumou-se no português arcaico.

Latim

fossiles

Português arcaico 

fossees
fiéis

fósseis

Grau

( 1 ) José Joaquim Nunes.  arcaica, p.
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Embora o português arcaico mantivesse vestígios dos compara-
tivos sintéticos latinos nas formas: melhor, pior, maior ou  e
ou menor, pronunciadas com o fechado, t inha preferência pelas for-
mas analíticas de gradação dos adjetivos e também dos advérbios,
construindo-as com mais ou chus,  ou menos,  e mui. 
Exemplos:

Textos anotados 

N.° 5: mui bõo, tam muito  muitíssimo), mui melhor, mui bem
N.° 6: tã grande, melhores caualeiros

 7: tam rijamente
N.° 9:  maiores

Os superlativos em  -limo e -rimo só penetraram na lín-
gua portuguesa, no século XV, por influência erudita.

 Pronomes 

Pessoais

Morfologicamente era o mesmo de hoje o pronome de primeira
pessoa do singular, eu; a pronúncia, todavia, era com e aberto.

Empregava-se o pronome de terceira pessoa:  ao lado de
 Elle tornou-se el devido à próclise.  plural deste pronome

se fez consoante a regra dos vocábulos terminados em  ou
com a adição de um -s, abandonando o respectivo plural latino.

Os pronomes oblíquos  e  eram as formas arcaicas dos
pronomes de terceira pessoa: lhe e lhes. 

Mego, tego, de  tecu-, empregavam-se ao lado de migo, 
tigo (formas devidas à influência dos pronomes mi, ti) ora sós, ora
precedidos da preposição com. 

 latim  (se  decerto por analogia com  e ti-
 converteu-se também em  daí resultando as formas du-

plas sego e sigo que durante muito tempo se empregaram simultanea-
mente. Sigo  significava "consigo m e s m o " ou "consigo

Nos textos arcaicos mego ou migo, tego ou tigo, sego ou sigo, 
nosco e vosco aparecem freqüentemente sem a preposição com. 

 pronome ti, quando seguido de a ou o, sofreu a influência
dessas vogais e se palatizou em  ou cho, donde se originou a for-
ma che que, no período arcaico, equivalia ao dativo ético.

Além de ti e si havia  e sim por analogia com mim. 
Nos, vos, o, a, os e as apresentavam já a forma que têm hoje.

Ao lado de o, a, os e as havia também lo, la, los e
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No é o mesmo pronome arcaico lo. Quando as formas acusati-
vas do latim vulgar de llle eram justapostas a formas verbais termi-
nadas  se tornou n por assimilação, havendo depois simplifi-
cação das  Quando as formas acusativas (de  eram jus-
tapostas a umas poucas palavras terminadas em n, a mesma modifi-
cação ocorria; assim:  no (1).

 pronome arcaico xe, que vive ainda no galego como xi ou xe, 
com valor expletivo ou ético assim como che  cho  ti  a,
ti  o), vem de xo, por formação regressiva: o latim sê tornou-se o 
português se. Em combinação com lo desenvolveu-se assim: *se-

 *se-o  xo, de que xe é uma formação regressiva (2).

Textos anotados 

 2: eu, me, mi,  o,  na
N.° 4: ela,  a, xe, nosco, vós

 5: eu,  eles , no, os, as , xe,  sigo, vos
N.° 6: o, os, el, eles, Ihi,  nos

 7: eu, el, a, el  lhe, uos
N.° 8:  te, o, os, ho,  lhe, lho, sse , lhes
N.° 9:  si, lhe, lhes, a, os, uos, vos

Possessivos

Por analogia com o possessivo meu (do latim  formaram-
se também teu e seu (do latim  e  Em textos antigos apare-
cem os pronomes meu, teu, seu escritos também meo, teo e seo e al-
gumas vezes mou, tou e sou. 

No feminino subsistiram as mesmas formas latinas referentes à 
 e  pessoa do singular  mesmo não ocorreu com

 cujo e se transformara em i, já no latim vulgar, talvez por dissi-
milação, por se encontrar diante de a (hiato): mia. Este pronome mia, 
que também se escrevia  e se pronunciava  transformou-se em

 de onde provém minha, que já se encontra no português arcaico.

Observações:
a) "Estas três formas mia, tua, sua, quando seguidas de outra pala-

vra, converteram-se, já no latim vulgar, em virtude de próclise, em

(1) Cf. Edwin B. Williams, obra  p. 157. Essa forma do pronome oblíquo no
perdura  nossos dias e Sousa da Silveira, em sua obra Fonética sintática, no-lo exem-
plifica em autores portugueses e brasileiros (Rio de Janeiro,  Getúlio Var-
gas, Instituto de Documentação, 1971, p. 41).

(2) Edwin B. Williams, obra  p. 159.
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ma, ta, sa, sendo aquelas empregadas, quando tônicas, e, estas,
quando átonas; note-se, porém, que esta distinção entre formas
tônicas e átonas não era rigorosamente observada na antiga lín-
gua, que por vezes empregava as primeiras em casos em que se de-
veriam esperar as segundas, ou seja, quando antepostas a um subs-
tantivo. Exemplos: sa alma, ma mão, ma madre, sa linhagem, sa

 sa avoo a par de:  madre, sua avoo,  mão 

b) Alguns possessivos empregavam-se substancialmente em algumas
expressões, como:  meu,  teu,  seu etc. com o senti-
do de: " p o r meu interesse", "po r minha causa" etc.

c) Nosso e vosso eram os pronomes correspondentes à primeira e à 
segunda pessoa do plural, provenientes de nostru(m) e vostru(m). 

 latim clássico vestrum, decerto por analogia com nostrum, 
transformou-se em

 possessivo nostro era usado apenas na locução Nostro Senhor, 
quando referida à divindade; quando se tratava da pessoa do rei
não se usava nostro, mas dizia-se "nosso senhor
A forma feminina do pronome: vossa, certamente por seu cons-
tante uso no tratamento: vossa mercê, perdeu a sílaba final, res-
tando o pronome de tratamento você ao lado de vossemecê. 

Exemplos:

Textos anotados 

N.° 2: meu amigo, mia sanha
N.° 3: sa senhor, vosso ben

 4: mia pousada
 5: meu cuydar, Nostro Senhor

 seu feito, sa
N.° 7: sua caça, uosso conpanheiro
N.° 8: sseu caminho, pee teu e meu

 9: sua scientia, s e u s vassalos

Demonstrativos

 esse  esto  istud), esso
ou ele  elo ou lo  e as formas compostas  ou
aquele  eccu ille), aqueste  eccu íste), aquesse  eccu ípse),
aquesto  eccu istud) e aquelo  eccu illud) além de

(1) José Joaquim Nunes,  de  hist.  p. 242.
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 ego  ipse) e
 ipse  eram os demonstrativos

mais usados no português arcaico.

Observações:
a) Embora raramente se encontre  a forma arcaica

muito usada, era quase sempre invariável, como a maioria dos no-
mes em -ês. 

b) Até o século XV não havia muita diferença entre as formas sim-
ples e compostas dos demonstrativos; assim,  aquesse, aque-

 aquesto, *aquesso, aquelo usavam-se como sinônimas de este, 
esse,  ou ele, esto, esso e elo. Mais tarde, todavia, as compostas
desapareceram de  com exceção de aquele que suplantou a for-
ma simples el ou ele porque esta, bem cedo, passou a suprir a
pessoa dos pronomes pessoais.

Ende (do advérbio latino  reduzido a  por próclise, sig-
nificava isso, disto, a respeito disso. Sua  gramatical é 
discutível: J. J. Nunes ora classifica-o como advérbio (Compêndio 
de gramática histórica portuguesa, p. 343), ora como pronome de-
monstrativo (Crestomatia arcaica, p. 226 e 564) e Peixoto da Fonse-
ca prefere analisá-lo como pronome pessoal (1).  francês e o italia-
no, línguas em que essa forma persiste (en e ne), consideram-na pro-
nome pessoal.  fato é que já em português arcaico começou a sua
substituição por um complemento preposicionado. É o que se con-
clui, comparando esses dois exemplos: " t o d ' o m e que em seja sabe-
dor  (v. 28 — texto anotado n? 5) e "de que non será sabedor" (v.
27 — cantiga 486 de  Canz. Port. delia  Observe-se
que de en, forma encurtada de outra, ende, com a qual coexistia, a 
língua atual apenas conserva o seu composto aquém, que outrora con-
corria com aquende (2). Exemplos:

Textos anotados 

N.° 2: e non mi o disse
N.° 3: perdi por em

( 1 ) "Pode também  como pronome indefinido, segundo J. J. Nunes,
ende ou en, devido à próclise (do advérbio latino  de significado idêntico ao francês
en e ao italiano ne, isto é, dele, dela, deles, delas, disso etc. mas é talvez preferível
chamar-lhe pronome pessoal, como nessas línguas"  de  da
p. 72) .

(2) Cf. NUNES, José Joaquim — Cantigas  dos trovadores galego-
portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, comentários, variantes e glos-
sário. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928, 3  v. 1, p. 376 .
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N.° 5: que essas todas , tod 'ome que em seja sabedor
N.° 6:  durou,  presa,  este
N.° 7: a  esto f a l lando, e vio esto, nom lhe aprouue hende,

 caça, depois que  disse
N.° 8:  augua, a rrãa fazia esto, o rrato fezeo, assy, esta bata lha ,

aquesta hestor ia , este doutor , esto sse demost ra
N.° 9: esta  se segue  dapno, essa

l iuros

Indefinidos

Além dos indefinidos que hoje se enumeram, empregavam-se:

 e tale e tantu-

nulhas)
*a l iqu 'una- ou

nengúu ou ningüu nec unu-
 ou ningüa nec una-

nêüu ou  üu  nec üu)
quis qu isque
quis cada um
quis qual

quem quaerTtquem quaerTt
quequer que quaerTt
qual quer  quaerTt
quantoquer
qualxequer ou qualx iquer quase xe quaerTt
quexiquer que xe quaerTt
quemxiquer (ou

quem xe quaerTtquensiquer) quem xe quaerTt
can to quantu-
a lquanto  quantu-
já-quanto (ou jáquanto)  quantu-

 (ou algorrem) a l iquod  (1)
todo  todo e tudo)
senlhos (ou senhos e 

sendos) sing(u)los (2)

Observações:

a)  pronome  usava-se também posposto a outro ora junto, ora

separado dele pela palavra que: outro tal ou outro que

(1)  substantivo rem  coisa) era muito empregado no português arcaico e coe-
xistia com o substantivo coisa. 

(2)  grupo  passa a Ih, daí a forma senlhos. Ao lado de senlhos havia as formas
senhos e sendos. Em senhos deu-se a assimilação do -Ih (senlhos) à nasal antecedente,
que depois foi absorvida pelo  ao contrário, em sendos que subsistiu em espa-
nhol, ocorreu decerto a
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As formas  e  documentam-se ainda em escritos do sécu-
lo XVI.

b)  indefinido  nenhum) que figurava com muita freqüên-
cia na poesia dos trovadores não pode ser explicado diretamente
da forma latina  porque a evolução de  para  era contrá-
ria ao gênio da língua; crê-se que foi importado do provençal ou
do castelhano. " N ã o parece ter sido longa a sua vida e em seu lu-
gar ficou nulo, de significação e emprego um tanto diversos, pois,
enquanto o arcaico era sinônimo de " n e n h u m " e antecedia o subs-
tantivo, o de hoje vale por " d e nenhum valor" (1). Em castelhano
escreve-se  mas pronuncia-se nulho. Além de nulho, existia
também  (Ex. texto anotado n? 3, nota

c) Nengüu e nenhum empregavam-se como pronomes substantivos
e pronomes adjetivos.

d)  pronome indefinido quis, que ainda tinha aparência de latinis-
mo, era tipicamente galego. Com a mesma significação de quis 
conhecia-se o pronome cada, originário da preposição grega katá, 
de sentido distributivo, a qual parece ter sido vulgarizada nas re-
giões limítrofes do Mediterrâneo pelos mercadores gregos. Os in-
definidos arcaicos quis, quis cada um e quis qual têm todos a mes-
ma significação: cada um, alguém. 

e) Quemquer e quequer eram invariáveis; quemquer significava "qual-
quer pessoa", e quequer, "qualquer coisa" .

 pronome qual  unindo-se a 3.a pessoa do singular do
presente do indicativo do verbo  formou o indefinido qual-
quer. Entretanto, nessa época, era comum colocar-se outra pala-
vra entre o pronome e o verbo. Exemplo:

Texto anotado 

N.° 5: "e Latim, come qual creligo

g) Quantoquer designava quantidade, e qualquer, qualidade.
h) Qualxequer ou qualxiquer, quemxiquer ou quensiquer e quexiquer, 

compostas pelo acréscimo do pronome xe às formas já existentes,
subsistiram ao lado destas, como sinônimas, até o século XVI.

i) Já-quanto e já-que tinham o sentido de " u m pouco" , "alguma coi-
 alquanto significava " m u i t o " e " u m p o u c o "  uma certa

(1) José Joaquim Nunes,  de  p. 263.
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quantidade). Esses indefinidos exerciam também as funções de ad-
vérbio.

j)  ou  são composições pleonásticas, pois signifi-
cam o mesmo que seu primeiro elemento componente: " a l g o "

 alguma coisa).
1) A palavra todo, usada como pronome substantivo, com o sentido

de tudo e como pronome adjetivo, com o sentido de todo, como
ainda ocorre no galego e no castelhano, apresentava nos dois ca-
sos a mesma forma, até o começo do século  A criação do
pronome substantivo invariável tudo é de data relativamente
recente.

m)  senhos e sendos são vestígios do numeral distributivo la-
tino singulos. Significavam no português arcaico: "cada um o 

 " u m a cada  Em espanhol moderno sendos e senhos 
estão assim dicionarizados: " a d j .  diz-se de dois objetos da
mesma natureza, pertencentes a duas pessoas, cada uma das quais
leva o seu" (1).

n)  pronome substantivo indefinido significava "ou t ra coi-
s a " . Exemplo:

Texto anotado 

N.° 8: "fazem  obras, porque  dizem com as linguoas e  teem
nos s s e us corações"

o)  substantivo  precedido de negativa ou da preposição " s e m "
equivalia ao indefinido já então existente: " n a d a " (2). Unido a algo 
deu-nos o pronome indefinido arcaico algorrem  alguma coisa).

p) Nemigalha e namigalha também equivaliam ao indefinido " n a d a " .
Migalha representava  diminutivo do substantivo lati-
no mica  migalha, pedacinho); precedido de nem
deu, por dissimilação,  ou namigalha. Exemplos:

Textos anotados 

 2: ren (vide nota  muito, tanto
N.° 3:  (vide nota

 4: tal, muitos, outro

 Novo diccionario  e  a
cia figurada  ambas as línguas pelo Visconde de  Buenos Aires, Editorial

 [1944]  parte.
(2) Proveniente do adjetivo verbal nata. 
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 5: qual . . . quer, qu is , quanto , todo , todas, outro , ta l , gentes,
N.° 6: todo, toda

 toda
N.° 8:  (cf. nota

 9: alguüs, out ros , cada huü, nenhuü, nenhuüa, taaes, tamanhas

Relativos e interrogativos 

Os pronomes relativos e interrogativos do português arcai-
co eram os mesmos que a língua atual possui.  emprego de cujo 

 todavia, era mais variado. Além de interrogativo podia
ser também relativo, com o valor de de quem, sem antecedente ex-
presso, e função de predicativo: "E perguntou-lhe cuja filha era."
(Crest.  p. 82)

Em documentos antigos a forma qui equivale a quem. 
 (ou quejando)  qui(d)  tinha uso muito res-

trito como  equivalente a "qual". A forma quejando 
subsistiu como adjetivo  "que tem a mesma natureza ou qualida-
de; que tal"). Exemplos:

Textos anotados 

N.° 2: quanto ("quanto  farei")
 8: a  que, os quaes

N.° 9: as quaes, que

Numerais

Cardinais

São formas arcaicas dos numerais cardinais: 

Latim clássico 

1. Ou unu-  unun
 una-

2. dous  *doos
5. c inque (ou  c inque

16. dez e seis e seze  et sex
 dez e sete  et

18. dez e o i to  et oc to
19. dez e nove  et
20. v i inte  vint i
30. t r i in ta (ou treinta)  t r ienta

 duos

 vigTnti

(1) Cf. Eduardo Carlos Pereira,  p. 419.
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40. quareenta (ou qua-
renta e quaranta)

*quadragenta

50. c inquaenta (ou cin-
quoêeta e c inquen-
ta)

* c i n q u a g e n t a

60. sessaenta (ou sas-
seenta , seseenta ,

*sexagenta sexagínta

sasenta)
70. s e t a e n t a (ou sa- *septagenta

teenta , satenta)
80. o i taenta (ou oi teen-

ta, outeenta)
90. n o v a e n t a (ou no-

veenta)
100. cento centu

1000. mi l  suf ixo -enta

Observações:

a) Da forma vulgar latina doos resultou, por  da segun-
da vogal, o arcaico dous (hoje dois, pela  dos diton-
gos ou e oi). 

 numeral dous era reforçado, às vezes, pelo dual ambos "ambos
e  "ambos de dous" ou substituído por ele. Exemplo:

Texto anotado 

 8: "e  a m b o s "

b) Provavelmente por influência de quatro  quattor
o cinque arcaico trocou o e final por o, dando origem à forma atual
cinco.

c) "De cento proveio, por próclise, a forma  todavia a língua
arcaica empregava também a primeira expressão em casos em que
hoje usamos exclusivamente a segunda, dizendo indistintamente:
cento anos, cento olhos e cem olhos. No C .V. n? 1  ocorre
o plural feminino centas referido a  (1).

d) Não havia designativos para os números acima de  o milhão
dizia-se "diz centos de mil" e empregava-se conto para indicar o 
produto de mil por si mesmo, ou dez vezes cem mil;  mil cen-
tos.  vocábulo milhão, de origem italiana, só apareceu mais tar-
de, através do francês million, e nele se moldaram bilião, trilião,
quatrilião, quintilião etc.

( 1 ) José Joaquim Nunes,  de  p. 212 .
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e) Omitia-se a preposição antes do numeral cardinal com função de
adjunto adverbial de tempo. Exemplo:

Texto anotado 

N.° 9: Dante em  vi jnte e  dias de Outubro

Ordinais
— pr imeiro

s e c u n d u m
ter t iar ius

— quin te i ro
— seisto sextus

 e sesmo * s e x i m u s
 e sesma

séistimo
7 o —

— outavo o c t a u u m
— noveo (novêo) nouenum
— dezeno dez
— onzeno onze
— dozeno doze
— trezeno treze
— quinzeno quinze
— v in teno vinte

último —  —

postre i ro posterus — arius

Observações:

a) Segundo Edwin B. Williams, do latim sextus se fez o arcaico seisto 
por influência de seitimo. Do latim vulgar  que se de-
senvolveu pela influência de  surgiram seismo e
A forma arcaica seitimo surgiu de  a forma sétimo tem
sido explicada como devida à influência de sete

b)  ordinal arcaico noveo provém, não do ordinal latino
que deu a forma erudita nono, mas do distributivo
nus foi substituído por novenus, o qual, sendo na língua arcaica

 retomou depois o -n-, isto é, tornou-se  esta expres-
são, porém, foi posta de parte e hoje é usada no feminino, para
designar orações ou preces durante nove dias consecutivos" (2).

(1) Do latim ao português, p. 143-4, § 136 A.
(2) José Joaquim Nunes,  de  hist.  p. 214.



A LÍNGUA: CARACTERÍSTICAS GRAMATICAIS 63

c) Os ordinais a partir de  foram formados pelo acréscimo da
terminação erudita dos distributivos latinos  às formas dos
cardinais. Assim:  trezeno,  vin-

 raramente encontrados nos escritos antigos com o valor de
ordinais, no feminino subsistiram como substantivos: novena, de-
zena, dozena, trezena, quinzena, vintena. 

Multiplicativos

Formavam-se os multiplicativos arcaicos justapondo tanto aos
cardinais: dois tanto, três tanto, quatro tanto etc. Para cêntuplo 
empregava-se cem dobro ou apenas cento. 

Observação:
A palavra tanto que no português arcaico acompanhava o nu-

meral cardinal para formar o multiplicativo era invariável  tan-
 Mais tarde, por estar precedido de um numeral que a ele se re-

feria, substantivou-se, tornando-se, pois, variável.

Fracionários

Português arcaico 

meiadade e

Usava-se, para exprimir a idéia de fração, o sufixo -ao que mais
tarde foi refundido sobre o latino -aous e tornou -avo, mas continuou
por muito tempo invariável. Assim: dezao e dozao. 

Segundo Adolfo Coelho  a origem da palavra avo 
"parece ser simplesmente o sufixo do ordinal oitavo, que por analo-
gia se foi aplicando a todos; assim dizia-se três oitavos e pareceu que
se devia dizer: doze avos, dezasseis avos  por fim o sufixo adqui-
riu o v alor de

Dos distributivos latinos o português arcaico herdou terno 
 terni), raramente empregado, e senhos  singulos) com o senti-

do de "cada u m " , "out ros t an tos" , "cada um o seu" , que sobrevi-
veu até o século XVI.

(1) Apud José Joaquim Nunes,  de  hist.  p. 216.
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Verbos

 pessoa do plural em -des e -de

A síncope da consoante sonora intervocálica  que
já se verificava na  fase do português arcaico, não ocorreu na
pessoa do plural, mantendo, até o início do período moderno, as ter-
minações -des e -de. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 4: buscade, busquedes, levade
 7:  sodes, leixaredes
 8:

 9: sabede, consentades , const rangede , façades

Observação:
Essas terminações conservaram-se apenas nos casos em que o 

d "estava precedido de consoante, como em tendes, vindes, pondes, 
terdes, virdes, pordes, ou nos verbos de infinitivo  nos
quais da sua queda resultaria confusão com a  do  como le-
des, vedes, rides,

 em -udo

 participio dos verbos da 2? conjugação terminava em -udo, 
correspondente à terminação latina -utus. Assim: perdudo, recebu-
do, conheçudo, escondudo. Exemplo:

 anotado 

N.°  uêçudos

Observação:

Essa terminação conservou-se em manteúdo (mantido), teúdo 
(tido) e conteúdo. É, por exemplo, expressão jurídica dicionarizada:
"concubina  e

 irregular 

 português arcaico possuía, além dos participios regulares for-
mados com -ado, -udo e -ido, correpondentes a -atus, -utus e -itus 
do latim, formas irregulares de participio, tais como: comesto de co-

(1) Fernando V. Peixoto da Fonseca, obra  p 73.
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 maltreito de maltratar, colheito de colher, tolheito de tolher, co-
seito de coser, beeito de benzer. 

Participio presente 

As formas verbais em -nte, que se empregavam no
arcaico como  presentes, e que sobreviveram até o século
XVI, transformaram-se mais tarde em adjetivos, substantivos e pre-
posições acidentais: amante, tirante, nascente, escrevente, pedinte, ou-
vinte, mediante, salvante. 

"temête o d ia de mia morte. . .  mia  tes tamento) (Test. de D.
Aff. II, ap. L. de V a s c , Lições de  70)
caso acaecente (Port. Mon.  F. de Lisboa, 413)
rompente o alvor (Livro de Linhagens,  (1)

Formas compostas dos verbos 

Nas formas compostas dos verbos ocorria com mais freqüência
o verbo haver que o ter. Com alguns  como ir, vir, partir, mor-
rer, preferia-se o verbo ser (2). Exemplos:

Textos anotados 

N.° 3: fosse nado
 4:  passados

Imperativo

Troca de e e o por  nos imperativos dos verbos de tema
em e e  (2? e 3? conj.) a língua arcaica trocava freqüentemente o e 
e o que precediam a sílaba final do infinitivo por  e u respectivamen-
te. Assim, aprender fazia aprinde e sobir, sube (Cf. texto anotado 
n? 8, nota

Do mesmo modo:

Infinitivo
entender
estender
temer

Imperativo
ent inde
est inde
t ime

 Exemplos citados por Augusto Epifânio da Silva Dias em sua Sintaxe histórica 
portuguesa, p. 244.

(2) Cf. Fernando V. Peixoto da Fonseca, obra  p. 73.
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perceber
receber
bever
meter

percibe

bive
mite ou

escrever
comer cume
moer

esculhe
colher
escolher
tolher
conhecer
correr
sofrer
ferir
seguir
mentir
vestir

sufre
fire
sigue

viste

 perfeito dos verbos irregulares 

 pretérito perfeito dos verbos irregulares terminava em i na
 pessoa do singular e em o na  Assim, pugi, quigi e dixi

sui, quaesii e dixi)  quiso e fezo. Essa é uma das características
distintivas da  fase; tais formas verbais, tipicamente galegas,
consideram-se propriamente

Na Idade Média a linguagem usada, quer pelos trovadores galegos que
poetaram com os nossos nas cortes dos reis portugueses, quer por ou-
tros que, não sendo galegos de origem, se serviram da linguagem da-
queles, quase não se distinguia do português corrente, exceto em al-
guns  por exemplo, pretérito em -o  fezo), os quais,
à maneira de fórmulas poéticas, tornaram-se também patrimônio dos
poetas de cá, entretanto não se registram nos nossos documentos em
prosa, que representam o falar quotidiano (1).

Presente do indicativo 

De modo geral, as formas verbais arcaicas estavam bem próxi-
mas do latim vulgar. Já no português moderno, por influência da ana-
logia, sistematizaram-se e regularizaram-se bastante as flexões dos ver-
bos, afastando-se do tipo modelo.

Assim, se os galego-portugueses empregavam formas verbais do
presente do indicativo próximas do latim vulgar, como por exemplo:

(1) VASCONCELOS, José Leite de —  Textos arcaicos. Breves anotações pelo Prof.
Serafim da Silva Neto. Lisboa, Clássica Ed. [1959] p. 124.
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moiro,  e coimo,  senço, represen-
tantes foneticamente exatos de  (por  comedo, ardeo, 
perdeo,  — o português moderno preferiu o presente
regular ou analógico: morro, como, durmo, ardo, minto, sinto, tira-
do do infinitivo: morrer, comer, dormir, arder, mentir, sentir. 

Do mesmo modo se  gradesco,  jazca, e, não,
pareço, gradeço, naça,  (ou jaza), que resultaram da influência
do infinitivo e de mais formas em que o c se achava antes de e ou i (1).

Preposições

Da grande variedade de preposições registradas nos códices, mui-
tas subsistem na língua, outras desapareceram completamente, e a pre-
posição per manteve-se apenas nas combinações  o artigo defini-
do (pelo, pela) e nas locuções: de per si, de per meio. "Estas duas
preposições são primitivamente distintas não só quanto à sua origem
etimológica, mas ainda quanto a seu valor  por,  pro, 
indica como o francês pour, o motivo, o objeto, ao passo que per, 
lat. per, como o francês par, designa o agente, o instrumento, o meio.
Porém, já na b. lat. estabeleceu-se confusão no emprego das duas.

 conflito declarou-se no v.  e, já no século XVI, por suplanta-
va  (2).

 texto anotado  5 (cantiga  1  de  Canzoniere Porto-
ghese delia Biblioteca  parece documentar essa confusão.
Confrontem-se, por exemplo:

"e mui bôo  por  saber" (v. 2)
"per  que aprendeu" (v. 18)

Dentre as preposições que caíram em desuso destacam-se:

• antre (a par de ontre) do latim inter  entre
• aprés, ou proveniente diretamente do francês ou de ad e pressu, tor-

nado  por próclise, donde vem também a preposição francesa.
• ateens  atem, atee, ataa, ata, taa) do latim ad tenus ou ad

 até).

( 1 ) Cf. Carolina  de Vasconcelos. Lições de filologia portuguesa, p.
(2) Eduardo Carlos Pereira, obra  p. 560 .
(3) "A modificação de entre para antre tem sido explicada como por influência

de  Edwin B. Williams, obra  p.
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 "Até o século XVII, segundo Epifânio Dias, em suas notas
aos Lusíadas, a preposição até não se encontra com o reforço da
preposição  até a. Dessa época em diante é que começa a apare-
cer a forma composta até a — com o artigo feminino até à, até às, 
e posteriormente com o artigo masculino até ao, até aos" (1).

• davante ou davan (provavelmente em próclise), do latim
de  ab  ante. 

•  do latim de  ex. 
 Durante todo o período do português medieval, a preposi-

ção des é empregada com o sentido de " p o n t o de par t ida" e refere-
se tanto a lugar como a tempo. 

• eixete  eicete) ou exetes, de excepte. 
• ergo (com o valor de exceto, afora), do latim ergo  conclusiva).
• par, do latim per

 Ao lado de per havia também par, empregada quase exclusi-
vamente nas expressões como: pardês ou par dês, par Nostro Se-
nhor etc.

•  de per  ad. 
 " N o primeiro período encontra-se às  com altera-

ção natural desde que per e por (de  se haviam confundido" (3).
• so do latim sub  sob).
• sober do latim super  sobre).
• escontra  ex  contra).
• canto a ou  quanto a).

Exemplos:

Textos anotados 

N.° 1: ergas (cf. nota  eno (cf. nota
N.° 3: par (Deus) (cf. nota  sen

 4: nos (en  los), per, en, par (Deus)
 5: a, por, per, em, des

N.°  pera, de, a, pela (per  cõ, antre, ê, por, nas (en
N.° 7: a, para, de,  em  (per  aos (a  os),

por, ataa
N.° 8: pera, da (de  a), no (en  em  de (loc.  ao (a  o),

 (per  c o m , per
 9: pela (per  de, a, em, per, pera, per (si), cõ

( 1 ) Eduardo Carlos Pereira, obra  p. 552.
(2) "Quando em contato com r, é e ê átonos tendem a mudar para  verrere, 

varrer". José Joaquim Nunes,  arcaica. 
(3 ) Carolina  de Vasconcelos, obra  p. 4 1 8 .



A LINGUA: CARACTERÍSTICAS GRAMATICAIS 69

Conjunções

Poucas das conjunções latinas persistiram no português. Das
coordenativas restaram as aditivas e  et) e nem  nec) e a a lter-
nativa ou  aut), e as conjunções arcaicas:  alternativa,
e ergo  ergo), conclusiva.

Observações:
 A aditiva e escrevia-se em antigos textos et e  e sua pronúncia

deve ter sido é.
b) A conjunção arcaica vel tem, nos cancioneiros, o sentido de ou

pelo menos. 
c) Em latim era comum o reforço de certas conjunções coordenati-

vas com advérbios ou outras conjunções, como: sed  et
aut vero, e o português arcaico freqüentemente também empre-
gava combinadas duas conjunções: mas porém, e porém. 

Das subordinativas subsistiram: a condicional se  si), a tem-
poral quando  quando) e a comparativa que  e as for-
mas arcaicas:

Observações:

a) Um dos empregos mais comuns da forma arcaica ca era como con-
junção subordinativa causal. Equivalia, entretanto, a muitas ou-
tras funções do que. Esporadicamente podia representar o prono-
me relativo que e o advérbio cá (por  Freqüentemente equiva-
lia às funções do latim quia, conjunção causal, da integrante quid 
e da comparativa quam. A conjunção ca é característica do galego-
português.

b) Parece que a conjunção latina causal quia já " n a decadência se
empregava com valor integrante:  quia hoc  facere

 (São Mateus, IX,  (1).
c) Segundo J. J. Nunes, "a palavra que na sua origem é o pronome

relativo na sua forma neutra, quod, mas já no latim clássico este

(1) MACHADO, José Pedro — Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lis-
boa, Confluência [1952] 2 v.

ca
nem
cando
ca

 quia)
 ne)
 quando)
 quam)

causal e integrante
f inal
tempora l
comparat iva
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nos aparece com o valor de conjunção causal; desse emprego de-
 se desenvolveu também o seu uso, em especial, com verbos

declarativos e sensitivos  crer, pedir, sentir, ver etc.), a lín-
gua popular, porém, mais tarde, substituiu-o por quid, empregan-
do depois dos verbos mencionados, na resposta, a mesma palavra
com que se iniciava a pergunta, e de  lugar de se dizer, como
de antes, credo quod, por exemplo, passou a usar-se credo quid, 
porque na interrogação se dizia quid
Bloch e Wartburg acham que a integrante quod se manteve no oci-
dente, mas sofreu a concorrência de quia e, provavelmente, tam-
bém de quid, que se confundiu primeiro com o pronome quod e 
depois com a conjunção. Assim, ensinam que as formas ociden-
tais devem ter vindo de  ou, às vezes, também de quid (2).
Theodoro H. Maurer Jr. conclui que por ter a forma quia empre-
go freqüente na Vulgata e em outros autores eclesiásticos, com ves-
tígios mais antigos e quid em autores tardios, provavelmente as for-
mas românicas representem ora uma, ora outra forma (3).

Para suprir a falta das demais conjunções latinas, recorreu a 
língua a outras classes de palavras, principalmente aos advérbios e 
preposições, e com elas criou novas conjunções.

Do advérbio latino  criou-se a adversativa mas, cuja for-
ma arcaica era mais, como ainda a pronuncia o povo. Porém, já no
período arcaico aparece a atual mas, que deve ter resultado daquela
em virtude de próclise e, perdendo sua primitiva significação de com-
parativa, tomou a especial de adversativa.

Por sua qualidade de átono, mais perdeu o i, quando emprega-
do como conjunção, e o seu caráter adverbial facilitou a conservação
do  (4).

Assim também se formaram outras coordenativas como: logo, 
ora,  quer, todavia e algumas arcaicas:

porende  per inde)  porém — adversativa
pero  per  porém — adversativa

(1)  de  p. 355 .
(2) BLOCH, Oscar & WARTBURG, W. von — Dictionnaire  de la lan-

gue française. Paris, Presses Universitaires de France, 1950.
(3) Gramática do latim vulgar. Rio de Janeiro, Acadêmica, 1959, p. 168.
(4) "Na língua portuguesa, as consoantes que já eram finais em latim desapare-

cem, com exceção das nasais, do -r- que se desloca para diante da consoante que o 
precede, para com ela formar grupo, e do -s- que persiste nos poucos advérbios herda-
dos do latim;  magis  mais." José Joaquim Nunes, Comp. de gram. hist.
p. 149.
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perol
empero  in per  porém — adversat iva
emperol

Observações:

a) "A princípio o valor desta partícula  que em Gil Vicen-
te tem também a forma  como igualmente de  e perol, 
foi, consoante as suas origens, o de por isso" (1).

b) Segundo José Joaquim Nunes, a conjunção pero (ou perol), tam-
bém encontrada em forma pleonástica empero (ou emperol), 
classifica-se ora como coordenativa adversativa, ora como subor-
dinativa concessiva (2).

Pelo mesmo processo surgiram conjunções e locuções conjun-
cionais subordinativas que sobreviveram: como, segundo, conforme, 
embora, porque, salvo se, visto como e outras, além de muitas for-
mas arcaicas:

Observações:

a)  português arcaico tinha três variantes da conjunção subordina-
tiva como: come, coma e como: 

(1) Idem, ibidem, p. 354.
(2) Cf. Crestomatia arcaica, p. 564 e 585.
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como
come
coma

 q u o m o d o
 q u o m o d o et
 q u o m o d o ac

Estudando-se comparativamente os exemplos citados nos dicioná-
rios etimológicos e nos textos da  arcaica de J. J. Nu-
nes, poder-se-ia afirmar que se usava come antes de consoante e 
como, antes de vogal; todavia, o fragmento [Tratado de Poética]
que se lê no começo do códice de Colocci-Brancuti, mostra o du-
plo emprego de ambas. Para J. J. Nunes, como, come e coma coe-
xistiam sem qualquer distinção no seu emprego (1).

b) A palavra  (ou  com o v alor de concessiva é comum
também ao castelhano arcaico, em que aparece ainda sob as for-
mas  e  sua procedência é o grego (2).
rios  feliz, bem-aventurado.)
Em seu Glossário do Cancioneiro da Ajuda,  Carolina

 discorre sobre a evolução semântica do termo (3).
c) Provavelmente pela falsa impressão de prefixação, tirou-se o de-

do arcaico dementre, cuja forma mais antiga parece ter sido do-
 do latim dum interium, ficando só  que, por dissi-

milação, também perdeu o -r-, quando precedido da preposição
entre, e muitas vezes se encontra documentado com -s paragógico.

Exemplos:

Textos anotados 

 2:  e, quando , mas,  que
 3:  nen
 4: por que, ca ,  que, que

N.° 5: mais , e, c o m e , c o m o , que, ca
 6: que, porque, mais ,  que

N.° 7: e, que, ca, quando
NP 8: que, sse, e, c o m o

 9: e, que, ou

Advérbios

Os advérbios arcaicos podem ser classificados em:

1. de lugar 

( 1 ) Cf. Cantigas d'amigo dos trovadores galego-portugueses, p. 3 7 7 .
(2) Cf. José Joaquim Nunes, Comp. de  hist.  p. 3 5 5 .
(3) Consulte ainda GONÇALVES, Rebelo —  e literatura. São Paulo, Na-

cional, 1937, p. 349-50 .

davante
dante

 de  ab  ante
 de  ante
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perdante per  de  ante
ad

aló ad
acá eccu  hac
acó eccu  hoc

 eis) eccu
ende ou en  de inde
alende  além) ad  la  inde
aquende  aquém) ad  eccu  inde
i hic ou ibi
u  onde)  ou ubi
unde  onde) unde
foras  fora) foras
preto  perto)  (por praesto) ? 
suso  acima)
juso  embaixo)
arriba  acima) ad  r ipa

 nenhur al iorse
 algures, a lhures,

nenhures)
redro  para trás)

Observações:

a) As formas alá,  e acó perduram em galego.
b) Juntando-se  ao advérbio  formou-se a expressão muito em-

pregada no período  desi ou des i, com o s entido de depois. 
c) " N o provençal há  e alhors, que se julga representarem o la-

tim *aliorse (por aliorsum), como o francês  é possível que
se tivesse visto erradamente na 2? forma um plural e na 1  um sin-
gular e de aí as portuguesas alhur e alhures; à semelhança delas,
com troca de  outro) por  e  (isto é, algum e ne-
nhum) ter-se-iam criado as restantes: algur, algures, nenhur e ne-
nhures" (1).
Fernando da Fonseca explica algur como proveniente de alicubi

d) Redro foi mais tarde restituído à forma literária retro. 

2. de tempo 

 cedo)  tostus-a-um
 ou eire  ontem)  heri

(1) José Joaquim Nunes,  de  p. 344.
(2) Cf. Noções de hist. da  p. 77.
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 amanhã)
 no ano ante  annu-

passado)
 este ano) hoc  annu-

entonce, en tonces ,  ex
estonce  então)

 então) in
cote, co t io  diar iamente)
a lquando  a lguma vez)
pois e despois  depois)  (por poste

Observações:

a) Para reforço do advérbio hoje usava-se este dia: oge este dia, e de
outros advérbios, o advérbio já: já sempre, já mais. 

b)  (ou antanho) substantivava-se quando regido de de: de
antanho.

 de modo 

aduro, adur, de dur ad ou de  duru
 d i f i c i l m e n t e ,

apenas)
anvidos  cont ra invi tus por invite

vontade)
 jun tamente in

com)
 aginha, asinha, *ag ina

azinha  depressa)
assi  assim) ad  sic
c o m o (coma, come)

 como)
embora  em boa hora) in bona hora
endõado, indonatu , donatu

 debalde), em vão

Observações:

a) No período arcaico desenvolveu-se em português e em outras lín-
guas românicas do Ocidente um processo de formação do advér-
bio de modo, que consistia em justapor ao adjetivo (ou ao pron.
adj.) o substantivo feminino mente  mentem), que significava
maneira, intenção; por regra de concordância o adjetivo assumia
a forma feminina: boamente, mesmamente. Entretanto, sem esta
concordância fixaram-se  francesmente, espanhol-

 por terem sido invariáveis, na época dessa formação, os
adjetivos terminados em -es e
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b)  advérbio de modo assi  ad  sic), assim escrito no século
XIII , conservou a mesma grafia até o século XVII. Corominas ex-
plica de outra forma a sua etimologia:  antiguo
y  sic id; la a- es una mera ampliación  cuerpo
advérbio, analógica de  advérbios y frases adverbiales, co-
mo apenas, adur,  (1).

4. de afirmação 

pran  cer tamente , na
verdade)

 a  fé  a 
boa fé)

si  sim)

Observação:

A nasalidade de si, desconhecida no período arcaico da língua,
provavelmente lhe foi acrescentada por analogia com seu antônimo
(não).

5. de negação 

 advérbio de negação conservava, na fase galego-portuguesa,
a forma latina: non, também escrita nom e no. 

6. de dúvida 

casuso e ca juso  acaso)
 ventura, pela ventura  por ventura)

samicas  talvez)

7. de intensidade 

atam,
chus  mais)

 menos)
àvonde  bastante)

8. locuções adverbiais 

àvondo  em abundância)
de praça  publ icamente)
per ventura, pola ventura  por ventura)
de  sem dúvida, certamente)

 a reo ou arreo e arreio  sem interrupção, a seguir)

(1) Dicionário  etimológico de  Castellana. Madrid, Gredos
[1954] 4 v.

 plane

 bona f ide

 plus
 minus
 abunde
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às  em competência)
a sabendas  c ientemente , de propósito, acinte)

 até ali)
a quando  ao mesmo tempo)
oi-mais  hoje)
essora  então)
outro s i ou out ross i  out ross im)
esso  igualmente)
hoje este dia  hoje)
logo essora  agora)

 jaz i  certamente)
a mão tente ou a mão tenente  à queima-roupa)

Textos anotados 

 2: non, nunca, tan to , mui to
N.° 3:  a tam (cf. nota  nunca, já,  non, assy
N.° 4:  (cf. nota  non, assi , sempre,  aqui

 5: mui , n o m , assi , bem, quiçai, ora, mu i to , mais , antanho
 6: a l i , aqui , h i , mais e mais ,
 7:  depois , t am, n o m ,  tanto , feramente, r i jamente

N.° 8: nom, assy, mu j to , aqui ,
 9:

Interjeições

Interjeições arcaicas eram, por exemplo,  ou bofe-
 par Deus, ou pardês, santa Maria,  e guai  ai).

Observação:
"Poderão incluir-se também no número das interjeições que de-

notam antipatia os vocábulos  aramá e ainda
 e muitieramá que ocorrem freqüentemente em Gil Vicente e 

provêm, depois de desnasalizada excepcionalmente a preposição
da locução em ora má, antônima destoutra em boa hora, tendo-se
nas três primeiras formas perdido a preposição e à última acrescenta-
do o advérbio muito; tal locução existia já no século XIV" (1).
Exemplos:

Textos anotados 

 3 e 4: Par Deus

( 1 ) José Joaquim Nunes,  de  hist.  p. 356.
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Sintaxe

Colocação

A colocação dos termos da oração obedecia, predominantemen-
te, à ordem indireta e era muito mais livre do que hoje.

Muito comuns eram, por exemplo, a posposição do sujeito ao
verbo, a anteposição do complemento verbal e a colocação enclítica
dos pronomes pessoais junto ao futuro do presente e do pretérito.
Exemplos:

Textos anotados 

 4: "chegaron romeus" 
N.° 5: "por nom saber et" (v. 2)

"e Latim, come qual c re l igo quer, en tende" (v. 6-7)
"ca per o prezam condes e reix" (v. 16)
"e mais vos  ora dizer eu" (v. 19)
"que x'as fezo todas Nostro  (v. 25)

N.° 6: "melhores  nõ aula no
N.° 7: "E depois que esto d i s s e "

E ainda:

Cant iga de amor n.° XXVIII:
"... e meu amor  Será-vos d 'escusar peyor" (1)

Observações:

a)  adjetivo grande, quando usado procliticamente, reduzia-se a 
gram; hoje esta forma só aparece em palavras estereotipadas co-
mo grã-capitão. 

b) Era comum no período arcaico a anteposição dos pronomes oblí-
quos átonos ao sujeito e a outros complementos do verbo.

c) Embora não se possa considerar como regra, parece que ende se
empregava de preferência antes de vogal, e en antes de con-
soante (2).

Textos anotados 

N.° 2: "se nunca  tan to ben  fa re i " (v. 11-12)
N.° 3: "hu vos eu vy" (v. 22)

(1) Apud José Joaquim Nunes, Cantigas  dos trovadores galego-portugueses, 
p. 61.

(2) Cf. Fernando V. Peixoto da Fonseca, obra  p. 83.
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 5: "ora veede se á gram saber" (v. 14)
"que em seja. . ." (v. 28)

 ora.. ." (v. 19)
"e La t in" , come qual c re l igo quer, entende (v.

 6: "e gram parte deles. . ."
"Os castellãaos  sa cõtenda
"Esto durou grã d i a "
"Al i  a morte deles grande" 

N.° 7: "E o caualeyro  grande  ensinado feramente  gram 
bondade de armas. . ."

Concordância

A sintaxe de concordância no período arcaico era simples, co-
mo no latim; não tinha ainda as sutilezas das construções do portu-
guês moderno.

 verbo se apresentava, às vezes, no plural, quando o sujeito
era um coletivo no singular; ao contrário, quando o sujeito era um
coletivo no plural, podia estar o verbo no singular. Exemplo:

Texto anotado 

 6: "e hi  grandes gentes" 

Nos tempos compostos de verbos transitivos com os auxiliares
ter e haver, concordava freqüentemente o particípio dos verbos tran-
sitivos com o objeto direto (anteposto ou posposto) (1). Exemplo:

Texto anotado 

 4: "ca muitos anos  passados" (v.

Regência

A regência verbal divergia muito da que se conhece hoje. As-
sim, o verbo perguntar, que atualmente rege complemento direto pa-
ra coisa e indireto para pessoa (perguntar algo a alguém), apresenta-
va a pessoa como objeto direto. Exemplo:

Texto anotado 

 4:  e d isseron. . . "

(1) Ainda no século XVI Camões empregou: "despois de ter pisada... a areia ar-
dente", Os lusíadas, V, 47).
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Durante o período arcaico e até entre os clássicos quinhentistas
e seiscentistas, empregava-se o infinitivo regido de preposição após
certos verbos quer transitivos quer intransitivos. Exemplos:

Textos anotados 

N.° 2: "E el(e)  me servir"
 4:  dia de a ir buscar"

"out ro caminho conven a buscar"
 6: "e  de fug i r "

 de forçar"
 7:  de hir

"começou hir em

Apresentavam também certas particularidades verbos como:
Crer — empregado na construção "crê-me i s to" tinha o senti-

do de "crê-me quando digo
Vestir — era acompanhado da preposição em. Exemplo:

"E vest io-sse em as ves t iduras" (1)

 cuidar, travar, soer e convir usavam-se com a preposi-
ção a ou sem ela.

Ao invés de haver de usava-se também haver a ou ha-
ver  Exemplos:

"... que no meu lugar ouver a reinar"
"ou haveis deixar entrar a t o d o s " (2).

Os verbos de movimento podiam ser seguidos da preposição em
quando se queria expressar o lugar para onde. Exemplos:

 da Gallya  em Espanha" 
"en sa casa fug i r"

Certos verbos, como pedir, perguntar, rogar, t inham dois acu-
sativos (conforme a construção latina). Exemplo:

"rogarom-no que estevesse c o m eles"

A combinação do objeto direto com o indireto, representados
pelas formas oblíquas do pronome, processo  só usado na
norma culta, já era conhecido no período arcaico. Exemplo:

Texto anotado 

N.° 8: "e que lho

(1)  Augusto Epifânio da Silva Dias, obra  147.
(2)  ibidem, p. 249.
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A oração e seus t e r m o s

Para indeterminação do sujeito o português arcaico empregava
o substantivo home ou homem no mesmo sentido em que hoje se usa
se (francês:  Exemplo:

"home nom poder ia mostrar"

As formas tônicas dos pronomes pessoais: mi ou mim, ti, si, 
nós, vós e ainda ele, ela, eles e elas podiam ter a função de objeto
direto. Exemplos:

"Quem vus ouve, min ouve"
"E Judas dezia a Josef que tomasse ele per servo"
"sabe reger si e os o u t r o s "

Usavam-se, indistintamente, os pronomes pessoais oblíquos com
função de sujeito e os pronomes retos com função de complemento.

Em orações comparativas, sobretudo com as conjunções ca e 
como ou come e coma, empregavam-se as formas oblíquas dos pro-
nomes pessoais. Exemplos:

"o  pode mais ca mi" 
" n o m sei quem a tão  come mi" 

De emprego muito restrito era o objeto direto  As-
sim, não se lhe antepunha a preposição, mesmo quando constituído
por um substantivo comum referente a pessoa, ou em casos em que
a sintaxe moderna a recomenda. Exemplos:

 vos e  vosso reino" 
"E o senhor disse. . . que enforcar iam

Entretanto, o predicativo do objeto, precedido da preposição
por, encontrava-se muito freqüentemente no português arcaico.

"Em todos seus  a decrarou por
"Por vencedor de todos apregoa a  (1)

Como objeto indireto, a par de  ou lhes, empregavam-se
ou lhe, ainda quando se tratava de mais de um  Exemplo:

"...  (aos f i lhos d'algo)  so ldadas"

(1) Apud idem, ibidem, p. 46.
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Para a designação do tempo em que uma coisa acontecia (ad-
junto adverbial de tempo) não se empregava a preposição. Exemplos:

"E f inou-se sete dias de janeiro da era de mi l e trezentos e sessenta
e trez a n n o s "
"Mal d ia nac i "
"e diz que  ora  se meteu no seu cortiço" (1)

Nas orações optativas, a  pessoa do presente do subjuntivo
substituía a  pessoa do imperativo. Exemplo:

 mandado de  senhor"

Orações interrogativas diretas e indiretas podiam principiar pe-
lo pronome cujo (2). Exemplo:

"Cu jo f i lho és?"
"E ele dezendo esto preguntou
cuja f i lha era"

Qualquer que fosse o conetivo das subordinadas substantivas
nas interrogações indiretas, costumava o português arcaico antepor-

 que. Exemplos:

"perguntaram- lhe as vezinhas que  leixara ela o f i l h o "
"... d izendo que  que era aqui lo b o m , que porque lhe não mandava
ezcar lata"
"Perguntei - lhe que por onde t inham sab ido"

Quando iniciada pelo advérbio interrogativo como, a subordi-
nada substantiva era, muitas vezes, precedida da preposição em. 

"... sabedes bem em c o m o esta terra de Espanha foi perduda"

Subordinadas a um mesmo verbo podiam estar duas orações com
a mesma função, mas de estruturas diferentes: uma, reduzida infini-
tiva e a outra, subordinada conjuncional. Exemplo:

"... porque  quebrantasse os corações e  acoimar os seus peca-
dos; deu ao espri tal de Jerusalém... o i tenta vezes mi l  pera
comprarem erdades e que dessem aos en fe rmos"

Pleonasmo: empregavam-se pleonasticamente os pronomes pos-
sessivos e as negativas pré-verbais. Exemplos:

(1) Apud idem, ibidem, p. 53.
(2) "Cujo, como pronome interrogativo, persiste ainda no dialeto

de Goa." Augusto Epifânio da Silva Dias, obra  p. 88.
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"sa coita dos c r i s tãos"
"todo aguisado e sua honra de les"
"Nem nenhum princepe non foi  poderoso"
"nem tua alma nom será perdida"

Anacoluto: com muita freqüência empregava-se o anacoluto e 
se alternava o t ra tamento. Exemplos:

"e depois seu padre  seus genros a
"ajudade-nos e rogade a Deus e os teus conselhos quedem em nós"



II
Textos anotados



1
Cantiga

de Martin Codax

V I

Eno (1) sagrado (2),  Vigo (3),
baylava corpo velido (4):

Amor ey!
En Vigo, no sagrado,

baylava corpo delgado (5):
Amor

Baylava corpo velido,
que nunca  (6) amigo:

Amor ey!
Baylava corpo delgado,

que nunca  amado:
Amor ey!

Que nunca  amigo,
ergas (7) no  en Vigo:

Amor ey!
Que nunca  amado,
ergas en Vigo, no sagrado:

Amor ey!

 Cancioneiro de Martin Codax, edição crítica de Celso F er-
reira da Cunha, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,  p. 74.)
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Notas Entre as primeiras manifestações literárias em língua por-
tuguesa, ou melhor, galego-portuguesa, estão as chama-

das "cantigas  Trata-se de uma produção poética de
caráter folclórico, ligada às tradições da região minhota, em que a 
música e a dança feminina em dois coros exercem papel preponde-
rante na sua estrutura  As paralelísticas mais primiti-
vas apresentam um tema puramente circunstancial, sem continuida-
de narrativa e, muitas vezes, com o refrão sem nexo semântico com
a estrofe.  refrão é executado pelo coro de jovens ou por uma solis-
ta que se destaca do coro, quando o grupo canta a estrofe; esta tem
estrutura paralela em relação à anterior, variando a posição das pa-
lavras para estabelecer um jogo  em que as estrofes opõem dois
timbres: i/a. No caso da presente cantiga do único trovador de quem
restam as pautas musicais de seis composições, Martin Codax, as es-
trofes (denominadas na época "cobras") alternam rimas assonantes:

 com
(1) Eno: no; de in lo  enno  eno  no (assimila-

 perfeita da constritiva lateral  à nasal n, redução das geminadas
e aférese do e). (2) sagrado: adjetivo substantivado (do
com a acepção de "lugar sagrado", que no caso seria o adro da igre-
ja, possivelmente a primitiva igreja de Santa Maria de Vigo, na Gali-
za. Nesses lugares costumavam bailar as jovens casadouras. (3) Vigo: 
a antiga vila de Vigo, na Galiza, ainda hoje importante cidade por-
tuária. (4) corpo velido: pessoa formosa. A acepção de  que
já existia em latim, permaneceu no português e no espanhol
Velido parece ter derivado de um étimo hipotético  diminuti-
vo de bellus, que suplantou o correspondente literário pulcher. (5)
delgado: fino, delicado (do  a forma culta delicado pa-
rece ter surgido mais tarde, no século XV. (6)  houvera. A eli-
são se deu em virtude da palavra seguinte  no tempo, amigo 
era o namorado, o amado. (7) ergas: concorrente da variante ergo, 
que era mais corrente; significava "exceto", "salvo". Ergo, em la-
tim, é uma conjunção de valor freqüentemente causal ou conclusivo,
e não tem sido fácil entre os filólogos a explicação do português ar-
caico ergo, erga, ergas, com a acepção de  "salvo", prepo-
sições acidentais, segundo alguns, e palavras denotativas de exclusão,
segundo outros.



2
Cantiga  de

Joan Airas de Santiago

L X I I

Vai meu amigo con el-rei morar
e non mi (1) o disse nen lh[o] outorguei (2),
e faz mal  (3) de mi faz[er] pesar (4);
mais (5) eu  (6) bon parecer (7) que ei (8),

se nunca  el-rei tanto ben fezer
quanto  eu farei, quando mi quiser.

E  quer muito con el-rei viver
e mia sanha (9) nona (10) ten en ren
e el-rei pode quanto quer poder,
mas mal mi venha onde  ven o ben,

se nunca  el-rei tanto ben fezer (13)
[quanto  eu farei, quando mi

E el[e] punhou (14)  en me servir
e  nunca serviço  fez,
por  (16) el-rei non á que lhi gracir (17);
mais eu  bon parecer e prez (18),
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se nunca  el-rei tanto ben fezer
[quanto  eu farei, quando mi

Ca (19)  [lhi]  (20) se  eu [ben] quiser,
que quanto ben  el-rei fazer poder.

(El Cancioneiro de Joan Airas de Santiago, edición crítica de
José Lu is Rodr iguez , Santiago de C o m p o s t e l a , Un ive rs idad ,
1980, cant .  p . 255.)

Notas É  cantiga  em que a mulher se queixa do na-
morado que foi, sem lho dizer e sem levar em conta a sua
 morar com  Consta de três cobras (estrofes) em qua-

dras, seguidas de refrão, em versos decassílabos.  remate da com-
posição é um  denominado na época  isto é, uma con-
clusão temática. Os elementos que aparecem entre colchetes consti-
tuem uma calafetação do editor, que os não encontrou no manuscri-
to , mas os reabilitou segundo as normas do estabelecimento crítico
do

(1) mi: me. Variante de me, originária do latim  para
mim), dativo da  pessoa do singular, ego. (2) outorguei: autorizei,
consenti. Curioso que um verbo estranho à esfera poética tivesse cur-
so normal na poesia trovadoresca. (3) faz mal  comporta-se de
maneira insensata. (4) de mi fazer pesar: ao causar-me aborrecimen-
to. (5) mais: mas (ver, sobre a origem destas formas, a nota (17) ao
texto anotado n? 6). (6)  perca. Nos cancioneiros ocorre tam-
bém a forma perca; a primeira é evolução normal do subjuntivo per-
deat, em que a sílaba di/de seguida de vogal transforma-se em  a 
forma  da 1.a pessoa é analógica dessa forma do subjuntivo. As
formas sem cedilha  perca) devem ter sido resultantes de uma
alteração intencional da fórmula  " q u e Deus te pa rca" ,
isto é, " q u e Deus te  do  que
re na conjugação; e, ao invés da bênção "que Deus te  se pas-
sou a dizer "que Deus te pe rca" , fixando-se o sentido do verbo "per-
de r " (ver, a propósito, A. Magne, Demanda, III , p. 302). (7) bon 
parecer: ou parecer fremoso, expressões freqüentíssimas na poesia tro-
vadoresca, para dizer da beleza da mulher: bela presença, ser formo-
sa, ter rosto bonito. (8) ei: hei, tenho. A ausência do h etimológico
justifica-se pela arbitrariedade  da época (cf. Caract. or-
togr. —  alfabeto). (9) sanha: indignação (do  insania). (10) no-
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na: non a.  ten en ren: tem em conta.  sentido do verso será
 e ele não tem a menor consideração  minha  Ren, 

precedida de negação (nona), adquire a acepção de "cousa nenhu-
m a " , " n a d a " (do lat.  coisa). (12) onde: de onde. (13) se nunca... 
tanto ben fezer: se nunca tantos favores el-rei lhe fizer. A expressão
"fazer b e n " , freqüentíssima na poesia dos trovadores, assume várias
acepções, desde "corresponder ao amor de a lguém", "fazer um fa-
vor a a lguém", até a "entregar-se fisicamente a a lguém". (14) pu-
nhou: esforçou-se, empenhou-se (do lat. pugnare, lutar).  servir. 
prestar serviço, vassalagem, acepção procedente do relacionamento
feudal entre a dama e o cavaleiro.  por  (ende): por isso (do
lat. inde, cuja evolução vem explicada na nota  ao texto anotado 

 7). (17) á que  gracir:  que agradecer-lhe; á:  pessoa do
singular do indicativo de haver  habet), sem o h inicial por moti-
vos explicados acima, nota (8);  palatização do dativo latino

 aférese do  gracir: agradecer; formado de graça, ou de grado, 
através do  Ocorria na época a forma nominal gracido, agra-
decido. (18) prez: reputação, termo que fazia parte do formalismo
feudal criado pela galantaria. (19) Ca: porque  (20)
(ou  valerá, forma do futuro do presente ao lado do futuro do
pretérito valria (valeria).  sentido da  é claro: "po rque para
ele mais vale o bem que eu lhe possa fazer do que todos os favores
que o rei lhe venha



3
Cantiga

de Afonso X, o Sábio

X X V I I

Par Deus (1), senhor (2),
 eu ffor (3)

de vós  alongado (4),
nunc(a) en
coyta (5)
nen atam (6) coytado
foy (7) eno mundo
por sa (8) senhor

 que fosse nado (9),
penado, penado

Se[n]  ren (10),
sen vosso ben,
que  ey desejado
que já o
perdi por em (12),
e  atormentado,
ssem vosso bem,
de morrer en

 é  guisado (13),
penado, penado.
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Ca (14), log'aly
hu (15) vos eu vy,
fuy d 'amor afficado

 en mi
que non dormi,
nen ouve gasalhado (17)
e, sse  este mal
durar assy,
eu nunca fosse nado,

penado, penado.

(José Joaquim Nunes, Cantigas d'amor, XXVII , p. 57-9.)

Notas Esta cantiga, naturalmente de meados ou da segunda me-
tade do século XIII , é da autoria de Afonso X, o Sábio,

rei de Leão e Castela. Tal era o prestígio do galego-português como
verbo poético da Península Ibérica, que este rei trovador dele se ser-
viu para a expressão de seus sentimentos líricos, de suas sátiras e da
poesia sacra do Cancioneiro mariano, As cantigas de Santa Maria. 
Dada a variedade de metros e da rima, esse tipo de poesia se denomi-
nava "desco rdo" , imitação do descordo provençal. Trata-se de um
cantar d 'amor, em que o trovador, distante da mulher amada, vive
atormentado sem a sua companhia afetuosa  dos versos
finais), preferindo a morte a continuar nesse sofrimento  nunca 
fosse nado, fórmula execratória muito freqüente nessa poesia).

(1) Par Deus: fórmula interjectiva, de juramento, corrente nos
textos arcaicos, poéticos ou em prosa. Par é a preposição francesa
par (do  per), usada apenas nesta expressão. Nos cancioneiros
galego-portugueses ocorre a abreviatura pards, que deve ser transcri-
ta pardeus. Como tabu, o povo evitava o nome de Deus, utilizando
as corruptelas pardês,  como os castelhanos, que emprega-
vam pardiez ou pardiabre (cf. Caract.  — Preposições). (2) se-
nhor: senhora. No período arcaico os nomes terminados em -or, -es, 

 eram uniformes no  esta senhor, linguagem português, gente
espanhol etc. Ainda hoje são correntes adjetivos invariáveis com es-
sas terminações: incolor, multicor, inferior, menor, cortês, montês 
etc. (3) ffor: estiver. (4) alongado: distante. (5) coyta: pena, sofri-
mento; apenas o adjetivo sobreviveu (coitado, cheio de sofrimento).
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(6)  tão (do  outra variante da época era  a e 
expletivo, que aparece também em  tanto). (7) foy: houve,

 Desde cedo o verbo ser, que, proveniente do latim  sig-
nificou "estar  assumiu também a  de  Nu-
ma cantiga de Joan Lobeira lê-se: "e [Deus] pode sempre nas cousas
que  (existem). (8) sa  sua. Ver nota (12), ao texto anotado 
a? 7. (9) fosse nado: nascido (do lat.  Era freqüente na poesia
galego-portuguesa essa locução verbal com o particípio contrato
do(a)  nado (nasci), seja nado etc.  lha
coisa alguma, expressão freqüente na linguagem da época: pressupõe
um latim nullia ren, de  cousa, e  (forma analógica de
omnia), por  (vide Caract.  — Pronomes).

 sentido, senso-comum (do provençal sen). (12) em:
do latim inde, em português  que, em posição  se

 en.  Por en  gui 
sado: justo, inevitável. (14) Ca: porque (lat. quia). (15) hu: onde (lat.
ubi). (16) afficado: a tormentado (do lat.  forma freqüentati-
va de  fincar, étimo também do verbo ficar). (17) ouve gasa-

 tive consolação.



4
 de Airas Nunes

de Santiago

Por que no mundo  a verdade,
punhei (2) un dia de a ir buscar;
e, u (3) por ela [me] fui preguntar,
disseron todos: —  (4) la (5) buscade,
ca (6) de tal guisa (7) se foi a perder,
que non podemos en (8) novas aver
nen já non anda na irmãidade.

Nos moesteiros dos frades regrados (9)
a demandei (10), e  assi:
— Non busquedes  vós a  aqui,
ca muitos anos  passados
que non morou nosco (12), per  fé,
[nen sabemos u ela agora x'é
e d'al (14) avemos maiores coidados.
E en Cistel (15), u verdade soía (16)
sempre morar, disseron-me que non
morava i (17) avia gran sazon (18),
nen frade d'i já a non conhocia,

nen o abade outrossi no estar (19)
sol non queria que foss'i pousar;
e anda já fora da [a]badia.



SIRVENTÊS, DE AIRAS NUNES DE SANTIAGO 93

En Santiago,  (20) albergado
en mia (21) pousada, chegaron  (22).
Preguntei-os e disseron: — Par Deus,
muito  errado,
ca, se verdade quiserdes achar,
outro caminho conven a buscar,
ca non saben aqui dela mandado (23).

(M. Rodrigues Lapa, Cantigas  e de maldizer dos 
cancioneiros  Coimbra, Galáxia, 1965, cant.
69, p.

Notas A cantiga, um sirventês moral, em que Airas Nunes de San-
tiago versa o tema do mundo subvertido (pois a verdade

havia desertado até das ordens religiosas), revela o grau de inspira-
ção do trovador e a beleza a que conseguiu guindar uma linguagem
poética ainda adolescente.

(1)  minguou (do  *minuare, por  (2) pu-
 pugnei, esforcei-me. Do  em que o grupo conso-

nantal gn se palatiza em  Desse tema temos as formas cultas pug-
na e pugnar, e a forma corrente, prefixada, empunhar. (3) u: onde
(do lat.  (4)  noutro lugar. Talvez do provençal  ou
alhors, correspondente do francês ailleurs. Alhur arcaizou-se, e hoje
dizemos alhures, algures (cf. Caract.  — Advérbio). (5) la:
pronome que aqui substitui o termo "verdade" do 1? verbo. (6) ca: 
porque (lat. quia). (7) guisa: modo. (8) en: dela, referindo-se a "ver-

 Do latim inde, que evoluiu para ende em português e se redu-
ziu a en quando em posição  (9) frades regrados: os bene-
ditinos. Alusão à ordem beneditina. (10) demandei: busquei, procu-
rei.  busquedes: forma imperativa negativa do verbo buscar. Até
o século XV a dental sonora -d- da 2  pessoa do plural ainda se man-
tinha. (12) nosco:  (do lat.  por nobiscum); com a 
obliteração da consciência de que a sílaba final -co- correspondia à 
preposição  juntou-se novamente a preposição com, resultando
na forma posterior e moderna conosco. (13) x'é: está, existe.
é a forma arcaica do pronome se seguido de o. Grafa-se também che, 
que ainda se conserva no galego, e teve via de regra valor puramente
expletivo (vide Caract. morf. — Pronomes). (14)  outra coisa (do
lat.  ainda usado na linguagem jurídica. (15) Cistel: Cister.
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Refere-se à outra ordem religiosa: à de Cister. (16)  costumava.
Do verbo soer (lat. solere, ser habitual, freqüente). Deste verbo ain-
da empregamos as formas de 3  pessoa do presente e do imperfeito
do indicativo: sói,  e as formas adjetivas  insolente. (17)

 aí (do lat. ibi). (18) gran sazon: muito tempo. Sazon deriva do fe-
minino latino satione, sementeira, época do plantio, ocasião, tempo.
(19)  estalagem, pousada (do lat. hospitale). Eram casas à volta
de mosteiros, que serviam de pousada para caminhantes ou peregri-

 (ver Lapa,  p.  nota 19). Entendam-se os três úl-
timos versos: " t ampouco o abade queria que a verdade pousasse nas
estalagens  contornavam os mostei ros" .  sendo (do
lat. sedendo, gerúndio de sedere). (21) mia: minha. As formas arcai-
cas desse possessivo eram  e mia (do  vulgar mia, pelo clássico

 Em posição proclítica geralmente se reduzia a ma: ma senhor 
(veja-se nota (12) ao texto anotado n? 6). (22)  romeiros. Pri-
mitivamente eram os peregrinos que iam à Cidade Eterna, Roma; mas
já no século XIII perdia a acepção e se aplicava aos peregrinos de
outros destinos — como se vê desta cantiga, em que os romeus se di-
rigiam ao santuário galego de Santiago de Compostela. (23) manda-
do: notícia. Saber mandado: ter notícias, ter dela (da verdade) co-
nhecimento. Na época se dizia também mandadeiro, na acepção de
mensageiro.



5
Meestre  a meu

Cantiga de
de Afonso Eanes de Coton

Meestre Nicolas (1), a meu cuidar (2),
é mui bõo físico (3), por (4) nom saber

 assi as gentes bem guarecer;
mais  capelo (5)  (6),
e traje (7) livros bem (8) de Mompisler (9)
e Latim, come qual creligo quer,
entende (10), mais nom no sabe tornar

E sabe seus livros sigo trager,
come meestre sabe-os catar (12)
e sabe os cadernos bem cantar,
quiçai nom sabe per eles  (13);
mais bem vos dirá quis (14) quanto custou,
todo per conta, ca el x'os comprou.
Ora veede se á  saber!

E em bõo ponto (15) el  muito
ca per (16) o prezam condes e reix (17),

* Na classificação de José Pedro Machado (Cancioneiro da Biblioteca
cantiga de escárnio.
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e sabe contar cento e cinq(uaenta) e seix
per  que aprendeu;
e mais vos  ora dizer eu (19):
mais  a  (20), que a  Andreu

 antanho que o outro morreu (22).

E outras Artes sab'el mui melhor
que essas todas de que vos falei;
diz  das ervas (23), como vos direi:
que x'as fezo todas Nostro Senhor;
e dos estromentos  diz tal razon (25):
que mui bem  eles fazer som (26)

 que em seja sa (bedor).

(Texto estabelecido pela Autora, extraído de sua Dissertação
de Mestrado, apresentada na Área de Filologia e Língua Por-
tuguesa da Universidade de São Paulo, em 1975, e intitulada
Afonso de Coton:  Nicolas a meu cuydar. Cantiga n?
1  da edição diplomática de Ernesto Monaci, do Cancio-
neiro da  códice existente no Instituto de Alta Cultu-
ra de Lisboa, sob n? 4 803.)

Notas Inúmeros e valiosos são os estudos sobre o lirismo galego-
 expresso nas cantigas de amor e de amigo. Mas

raros, até há pouco tempo, os que a crítica dedicou à outra face do
gênio poético desse povo, a satírica, expressa nas cantigas de escár-
nio e de maldizer.

Menos marcadas pelo artificialismo que impregnou as de amor
e de amigo, as cantigas de escárnio e de maldizer  alguns as-
pectos importantes do quotidiano medieval e definem-se como pre-
ciosos documentos da cultura portuguesa.

Entretanto, a maioria desses textos chegou-nos adulterada por
 omissões e  Daí a necessidade de canonização do

texto, numa tentativa de aproximação da obra genuína. Foi o que nos
propusemos fazer, aplicando procedimentos da ciência edótica à can-
tiga "Meestre Nicolas, a meu cuidar" , de Afonso Eanes de Coton,
poeta satírico dos meados do século XIII .

Serviu-nos de texto-base  estudo dessa cantiga que é, sem dú-
vida, a obra-prima de Coton, o manuscrito que se encontra na edi-
ção  do Códice da Vaticana, página 394 (fólio 183, v.,
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 da direita). Paralelamente, valemo-nos da reprodução fac-
similada do manuscrito n? 1 584, que se encontra na edição
plomática do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-
Brancuti, de José Pedro Machado e Elza Paxeco Machado, v. VIII,
coluna da direita, e do apógrafo (cantiga n? 1  da edição diplo-
mática de Ernesto Monaci, além das edições críticas, que também nos
forneceram valiosos elementos para a leitura desse texto medieval.

 desenvolvimento de nosso trabalho obedeceu às duas etapas
fundamentais da  de uma edição crítica: a fixação ou apu-
ração do texto e a sua apresentação. No preparo do texto, ou seja,
na sua  valemo-nos das técnicas da Recensio e da

 esta em seus dois momentos: o paleográfico e o conjetural.
Assim, procurando dar à forma lingüística sua vivência histórico-

cultural, estudando-o nos seus aspectos material, essencial e referen-
cial, conseguimos " l e r " o texto e criticá-lo, num esforço de reconsti-
tuição de sua forma genuína.

Todavia, considerando o aspecto didático da Coleção Funda-
mentos e a clientela a que se destina,  a transcrever su-
cintamente, nas notas abaixo, apenas alguns comentários de nossa
monografia de Mestrado; nelas ensaiamos projetar a vida da palavra
em face do aspecto cultural da Idade Média e justificar nossa

A importância da obra de Coton revela-se em três aspectos: a 
preocupação pela técnica, a temática que reflete o nobre "submun-
d o " e a t radução do exato sentido do cômico medieval.

(1) Meestre Nicolas: Mestre Nicolau, personagem histórico, fí-
sico dos reis que governaram Castela e Leão em meados do século
XIII , talvez fosse um dos trovadores, cujas obras se perderam. Pro-
vavelmente foi físico, clérigo e trovador. Os "mes t r e s " gozavam de
grandes privilégios nas cortes reais; desde o princípio da monarquia
os reis recrutavam os chanceleres de entre os "mes t res" formados nas
escolas estrangeiras (cf. Saraiva, História da cultura em Portugal, v.
1, p. 68). (2) a meu cuidar: é expressão estereotipada da nomenclatu-
ra amorosa provençal; significa " n a minha op in ião" , "segundo pen-
s o " , "a meu ver" . (3)  devido a inúmeras doenças, pestes e epi-
demias, era preocupante a mortalidade medieval; daí o prestígio dos
físicos, cirurgiões, boticários, curandeiros e bruxos.  rei e os nobres
tinham sempre às suas ordens um físico e, muitas vezes, até um boti-
cário para aviar as  Os  porque se fixavam, com rega-
lias, na corte, tornavam-se rivais dos trovadores e jograis no prote-
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cionismo dos poderosos. Esse fato explica a ridicularização do físi-
co, que transparece em algumas cantigas satíricas do Cancioneiro Me-
dieval; assim, Martin Moya ridiculariza  Acenço, físico d'el
Rei, e Pero  e Afonso Eanes a Meestre Nicolas. (4) por. 
considerando-se a ironia do poeta em relação à pouca habilidade pro-
fissional do Mestre, e, sobretudo, a velada intenção de protesto con-
tra a ignorância dos poderosos, protetores de falsos sábios, justifica-
se o sentido causal da reduzida infinitiva: por  saber. (5) capelo: 
capa pequena que se usava com guarnição de couro. Capelo lembra
também o título de doutor porque o grau de doutor , nas universida-
des, depois de uma cerimônia de grande aparato, era concedido ao
candidato pelo padrinho que, além do anel, do beijo simbólico e da
bênção, dava-lhe também o capelo. No texto, todavia, ligado a Ul-
tramar significa uma parte da indumentária do cruzado ou do romei-
ro , metaforicamente entendido como um emblema. (6) Ultramar: se-
gundo testemunho dos cancioneiros medievais portugueses, Ultramar 
designa o conjunto de lugares santos de além-mar, relativamente à 
Europa . (7) traje: por nos parecer a grafia mais próxima da que se
registra nos manuscritos: traie, ao invés de trage transcrevemos tra-
je, forma verbal característica dessa primeira fase do português ar-
caico. (8) bem. Entenda-se: "e certamente traz livros de
(9) Mompisler: Montpellier. No século XIII houve um grande surto
das Universidades: de Paris, de Toulouse, de Montpellier, de Bolo-
nha, de Cambridge, de Nápoles, de Pádua, de Roma, de Valença,
de Salamanca, de Lisboa. Durante o século XIII e a primeira metade
do século seguinte, as universidades francesas atraíam os estudantes
oriundos de Portugal , geralmente monges. Montpellier destacava-se
como centro de estudos  A medicina vivia da tríplice influên-
cia latina, árabe e hebraica, e receitava-se sempre em latim. (10) en-
tende: deve ter o significado de ouvir, como o entendre do francês,
uma vez que o aprendizado na época se fazia em grande parte em
função da memorização por processos orais repetitivos.  tornar 

 traduzir (cf. " C o m o se devem algüas leituras tornar de  em
nossa linguagem" (D. Duarte, Leal  p.  Ensina-nos Afon-
so X, o Sábio, na Lei IX da Partida II que, antes de lhe ser outorga-
da a licença de " m e s t r e " , o escolar devia demonstrar se tinha
entendimiento  texto et de la glosa de aquella  et buena
nera et desembargada lengua para  (apud José. A. San-
chez  — Afonso X,  Sabio. Madrid, M. Aguillar, 1944, p. 155).
A ironia do poeta sugere, assim, a deficiente formação intelectual do
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físico e do mestre. (12) catar. É A. J. Saraiva (Hist.
v.  p. 341)  nos explica o sentido de catar na época medieval:

 aliás muito vagas, ao rir, por vezes também ao olhar
— ao gesto, ao  como então se dizia" . (13) leer  ensinar.
Estudando os métodos de ensino na Idade Média, A. J. Saraiva afir-
ma que ler era  de ensinar  v. 1, p.  essa lição
se confirma por testemunho de Afonso X, o Sábio, na Lei IV da Par-
tida II (cf. J. A. S. Pérez, Afonso X,  Sabio, p. 148). (14) quis
cada um. (15) em bõo ponto  em boa hora. (16) per (muito raro
par) é um advérbio característico dessa primeira fase do português
arcaico; precede por vezes o verbo, a fim de lhe reforçar o sentido.
Fosse per preposição, ficaria solta, sem o seu conseqüente,  vez
que o oblíquo o só pode ser objeto de  ca per o prezam 
condes e  resolvemos a hipometria deste verso pela lei de Mussa-
fia, visto ter o verso seguinte  anacruse.  cento e cinquaenta 
e  várias são as leituras deste verso, às quais Rodrigues Lapa
(Cant. d'escanho e de maldizer dos  Coimbra, Gala-
xia, 1965), no aparato crítico, ainda acrescenta, como prováveis:

 e seis e  e seis  até chegar a cinco e
por duas razões, uma de ordem formal e outra, de ordem lógica,
permitimo-nos a reconstituição desse verso diferentemente de todas
as edições críticas consultadas. Embora o texto-base registre

 para a leitura desse verso baseamo-nos no manuscrito 1 584
do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti
com e  seguidos de repr. fac-sim. por Elza Machado e José P.
Machado, Lisboa, Ed. da Rev. de  1949-1964, 8  Esta re-
produção fac-símile nos permite ler: cento e cinqüenta e seis. Além
disso, e principalmente, sabendo-se que a aritmética fazia parte do
quadrívio, não faz sentido contar quatro e cinco e seis ("por astro-
nomia que aprendeu" — v. 18). Estudando a relação que havia entre
a medicina medieval e a astronomia, verificamos que tem sentido
aprender por astronomia cento e cinqüenta e seis, porque é o número
de dias do ano considerados nefastos, e essa contagem era feita com
base na posição dos astros. Um receituário do século XIII recomen-
dava a sangria cinco vezes por ano e essas sangrias só produziam efei-
tos satisfatórios quando os astros se encontravam em determinadas
posições. Assim, tinha o médico de ser simultaneamente astrólogo.

 vos  ora dizer eu: expressão clichê da poesia provençal
que freqüentemente se documenta também na poesia
guesa. Em Giraldo de Cabrera, poeta catalão que escreveu em pro-
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vençal, encontramos: "e volrai d i r " (cf. K. R. Scholberg, Sátira e in-
vectiva en la Esp.  Madrid, Gredos [1971] p. 22). (20)  a 

 consultam-no. (21) Andreu: André. Deve ter sido o antecessor do
físico Nicolau. (22)  antanho que o outro morreu: desde que o ou-
t ro morreu, no ano passado. (23) ervas: na época medieval as ervas
eram muito empregadas não só no fabrico das mezinhas, drogas me-
dicamentosas, como também no preparo de mágicos filtros de amor.
(24) estromentos: instrumentos. (25) razon: um dos requisitos da boa
composição trovadoresca era ter em primeiro lugar um assunto acei-

 razon. A palavra razon é uma das mais empregadas nas
cantigas satíricas medievais e tem várias conotações. No texto, diz 
tal razon  "emite tal op in ião" , "d iz tal verdade" . (26) som: 
o próprio trovador era quem inventava a melodia, o som para as suas
palavras. A sabedoria poética e a musical deviam estar juntas . Ha-
via, porém, poetas desmúsicos. Estes podiam usar de dois expedien-
tes: escreviam simples seguires, isto é, escolhiam uma melodia já exis-
tente, de outro trovador, ou, sabendo que esse processo não era bem
visto, preferiam contratar como jogral-servente um bom músico pa-
ra lhes  os versos.



6
A batalha do Salado,

de autor

Os mouros  (1) que seu feito ya  (2) mal de todo, diserõ
que seu Mafomede (3) nõ auia (4) poder pera os defender. Ali

 de fugir (5) e  parte deles pera a aaz (6) do coral, que estaua
cõtra (7) a ribeira do mar, que ainda estaua folgada. Aqui se cõpriu
o que dise o  (8), dõ Aluaro de Pereira (9), a  dõ
que  pela santa uera cruz (10) e pelos nobres fidalgos auia de
primeiro.

Os castellãaos  ouuerã sa  (12)  cõ os mouros
é pasar a ribeira do Salado, que era ê riba (13) do mar. Esto durou
grã dia antre eles, porque as azes dos mouros se refrescauã  e h i
(15)  (16) grandes gentes. Mais (17), porque os castellãaos

 cavaleiros, ouuerõ-nos de forçar e  a ribeira.
Ali foy a l ide tã grande antre  eles que todo home que uise

os cavaleiros castellãaos bem poderia dizer que melhores caualeiros
nõ auia no  Os mouros se refrescauã mais e mais e, porque uij-
nhã (19) folgados (20),  de toda força.

E, estando è esta presa, os mouros uirõ ê como os da sa  erã
 por os portugueeses e ê como os iá  dultarõ (22)

que, se mais  (23) na lide, que os portugueeses  (24)
nas costas, e começarom de fugir,  (25) este nõ
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ca (26) os portugueeses  adeante. Ali foy a morte deles gran-
de, porque os castellãaos os leuauã è encalço (27) e hyã ferido e deri-
bãdo è eles (28).

(José Joaquim Nunes,  arcaica.  ed. corr. em vi-
da pelo Autor. Lisboa, Livr. Clássica Ed., 1943, p. 52.)

Notas Trata-se de uma crônica, com visos literários, a propósito
da batalha ocorrida às margens do Rio Salado, no sul da

Espanha, em 30 de outubro de  durante o reinado de Afonso
IV, filho de D. Dinis, que foi em socorro do rei castelhano contra
os mouros que cercavam Sevilha e Granada. Em Portugal a batalha,
em que saíram vitoriosas as forças cristãs, ficou conhecida como Ba-
talha do Salado, e na história espanhola como Batalha de Tarifa, praça
militar onde os castelhanos se encontravam  Foi pela co-
rajosa colaboração portuguesa que Afonso IV recebeu a denomina-
ção de o Bravo. 

A crônica, que deve ter sido composta por algum clérigo, ou
por pessoa de alguma cultura e testemunha visual dos acontecimen-
tos, figura num dos quatro Livros de Linhagens (ou Nobiliários), de-
nominado Nobiliário do Colégio dos Nobres, que apareceu num só
volume com o Cancioneiro da  Infelizmente incompleto, este
nobiliário compreende 15 capítulos (do 21? ao  e sua redação
foi fruto de iniciativa do Conde D. Pedro de Barcelos, filho natural
de D. Dinis, que também organizara o 4? Nobiliário — por isso mes-
mo denominado Nobiliário do Conde D. Pedro. 

Com exceção do 2? Livro Velho, seco relato genealógico, os de-
mais oferecem aqui e ali páginas de interesse literário, com narrati-
vas de episódios romanescos, de lendas e eventos folclóricos (apro-
veitados mais tarde pela literatura culta) — com os contos do Rei Lear,
da Dama pé-de-cabra, da Dama Marinha, a lenda de Gaia (também
conhecida como lenda de D. Ramiro).

 texto, numa prosa já desenvolta, com processos de amplifi-
cação retórica e uma estrutura hipotática à base de causais e consecu-
tivas — como a superar a mera coordenação típica da prosa anterior

 já testemunha aquele progresso da prosa que antecede a arte cro-
nística de Fernão Lopes no século XV.
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(1)  viram. Até o século XV as terminações nasais
nais e da flexão verbal da  pessoa do plural não eram regulares:

 —  — on, ã —  No próprio texto observamos as formas
 (seguiam), hyã (iam),  grã  grão),  (tão) etc. Esses

finais acabaram se tornando idênticos  no século XV,
fato que pode ser observado nas palavras que rimam entre si:

 vão),  não),
 etc. (cf. Caract. fon. — Distinção entre om e am). (2) pera: 

para, forma ainda próxima da origem latina: per  ad  Caract.
 — Preposições). (3)  Maomé. Trata-se de um parti-

 do verbo árabe  que significa " l o u v a d o " . Deste desig-
nativo do profeta há inúmeras variantes gráficas no período arcaico:

 Mafamede,  Mahomet, Macometo. Em Os lusía-
das ocorrem as formas Mafamede (III,  Mahamede (I, 102), ocor-
rente também nas  de João de Barros e Damião de Goes; Ma-
foma (II, 108), Mahoma (VII, 17). De Mafoma temos o adjetivo
fomético,  de " m a o m e t a n o " . (4) auia: havia, tinha. A au-
sência do h etimológico inicial  habebat) explica-se pela arbitra-
riedade ortográfica do período arcaico, que suprimia o h onde devia
figurar e o colocava onde não devia: oie (hoje), hyã (iam),  (ho-
mem) etc. (cf. Caract. ort. — Desaparecimento de letras inúteis). (5)

 de fugir: regência do verbo começar que persistiu durante
o período clássico. (6) aaz: t ropa (lat. acie), plural aazes, termo mui-
to usado pelos cronistas da época arcaica. (7)  contra, em dire-
ção a. (8)  prior. No português arcaico é a forma mais corrente.
(9) dõ Aluaro de Pereira: deve tratar-se de D. Rodrigo Álvares Perei-
ra, um dos nobres da comitiva que acompanhou Afonso IV, quando
partiu para Sevilha, no comando de um contingente militar de
lanças. (10) santa  cruz: o fidalgo D. Álvaro Pereira havia prog-
nosticado que D. Afonso IV haveria de ser o primeiro a vencer os
mouros, assim que estes tivessem a visão da "vera c ruz" (de Cristo).

 castellãaos: castelhanos (do lat. castellanos). Forma antiga dos
descendentes de Castela. (12) sa  sua contenda. As formas
possessivas ma, ta, sa, proclíticas de  (pronuncia-se  tua e 
sua, são átonas e sobreviveram até o século XV: sa linhagem  glo-
riosa  Conselheiro), ma senhor (minha senhora). (13)
ê riba: na margem. (14) se refrescauã: recebiam reforços.  hi: aí
(lat. ibi).  h inicial se justifica talvez pela intenção de encorpar a 

 morreu. A forma depoente do latim  eu
morro), que perdeu a terminação depoente, evoluiu para
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ro, mouro  do  formas vigentes até à época de Camões.
Não é fácil explicar o redobro da vibrante  o certo é que em docu-
mentos notariais do século XII já se encontram formas como morra, 
morreo  Ocorria também a variante morir, que não
(17) Mais: mas (do  A conjunção mas, resultante do ad-
vérbio mais em posição proclítica, sofreu uma digressão lexicológi-
ca, fluindo da idéia comparativa (mais) para a idéia adversativa (mas) 
(cf. Caract.  — Conjunções). (18)  forma arcaica da
posição entre (do lat. inter). (19) uijnhã: vinham.  redobro do i 
explica-se pela assimilação do e ao  após a síncope da nasal: venire — 
vèir —  — viir. (20) folgados: descansados. (21)  venci-
dos. Os participios em -ndo (lat. -ntu) não sobreviveram, permane-
cendo vestígios em formas nominais como conteúdo (do verbo con-
ter, hoje " c o n t i d o " ; teúdo, por  as formas arcaicas em -udo 
(por -ido) permaneceram até o século XVI (cf. Caract. morf. — Ver-
bos). (22) dultarõ: recearam, temeram (do lat. dubitarunt). (23) du-
rase: continuassem. (24)  lhes dariam.  dativo latino
evoluiu para  em próclise, resultando daí a palatização  no pe-
ríodo arcaico aparece também como plural ( = lhes), ao lado da for-
ma pluralizada  — que ocorre mais adiante (nõ
(25) pero: porém (lat. per hoc  por isso). Outra digressão, em que
o valor causal da base etimológica derivou para o significado
sativo. (26) ca: porque (lat. quid). (27) encalço: perseguição. (28) fe-
rido e  ê eles: a regência verbal era bem distinta da que se
conhece hoje e empregava-se muitas vezes o mesmo complemento para
verbos de regência diferente. Deribar (derribar, derrubar, lat. de-
ripare, fazer cair) empregava-se comumente no português arcaico co-
mo verbo transitivo  Entretanto aqui parece conter a idéia de
"cair sobre a lguém". Camilo o emprega com esta acepção, prono-
minalizando o verbo:  ingratos que eu levantei para eles se derri-
barem sobre m i m " (Luta de gigantes, II, 109).



7
Um episódio da

na demanda do Santo Graal

 o caualeiro da besta (1) chagou (2) Gilfret. 
A  esto  aque (3) uos a besta que veeo (4) aa

para beuer (5). E tanto que (6) a os cãaes  (7) foram a  para
matalla. E quando ella ujo (8) agua mal parada, começou de fugir
(9). E glifet que  chegara, quando a ujo, começou de hir
ella. E quando a ujo decer  montanha e os cães apos ella,
çousse asinar (10) pella ligeirice  que lhe ujo. Onde (12) o disse
depois em camalot A rrey artur que lhe demandaua (13) as nouas (14):
"Senhor, quando a sseeta (15)  da beesta, nom vay  toste
(16) como a eu vy correr  Quando glifet vio a caça começada,
começou hir em  ella e deu uozes aos cãaes e  (19).
E quando o caualeyro deçeo da montanha e vio esto, nom lhe aprouue
hende (20), ca (21) lhe semelhaua que lhe querria tolher (22) sua caça
e disselhe: " tornadeuos ,  sodes (23) m o r t o . " E glifet nom se
quis tornar (24) por  (25), ca  desejaua dar cima (26) aaquella
caça. Quando o caualleiro vio que sse nom tornaua (27), semelhou
lhe (28) que nom prezaua tanto que sse por  qujssese tornar. En-
tam  a espada e leixousse (29) hir a elle. E o caualeyro
era grande e arrizado (30) e ensinado  feramente de  bonda-
de de armas e ferio glifet por cima do elmo tam rijamente que meteo
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toda a espada por  assi que lhe  (32) o quarto (33) da cabeça
ataa (34) o cesto, e ao tirar da spada cayo glifet em terra a tordado
(35) que nom sabia dessi parte, nem se era noute nem se era dia. Quan-
do o caualeyro o vio em terra, disse: "agora leixaredes  deman-
da, ca affazer uos  (36). E mais uos ualera hir ueer uosso con-
panheiro que jaz em na mon tanha . " Esto dizia, porque presumja que
era de cassa de rei artur. E depois que esto disse, foy depois a besta
o leixou glifet jazer em terra.

(Da História dos cavaleiros da mesa redonda e da
do Santo  de Karl

Berlin, 1887, p. 69-70.)

Notas No ciclo cavaleiresco do Graal, a Demanda constitui a
parte, sendo a  o Livro de José de  e a 2 a .

o Merlim, perdida (mas que figura no rol da livraria do rei D.
te). A Demanda  todas as aventuras realizadas pelos cen
to e cinqüenta cavaleiros do rei Artur, na busca do santo vaso, em
que José de Arimatéia havia recolhido o sangue de Cristo, taça mila-
grosa que ele escondeu na floresta de Corbemic, na Grã-Bretanha,
e cujo resgate só poderia ser realizado pelo mais puro e casto dos ca-
valeiros da Távola Redonda.  enredo é constituído de pequeninos

 que reproduzem as peripécias cavaleirescas da coorte arturia
na: lutas entre cavaleiros rivais,  castelos misteriosos, gi
gantes e monstros diabólicos. A "Besta Ladrador" é um desses mons-
tros que povoam as florestas percorridas por esses  ela ocupa
inúmeras cenas no início da novela, e a passagem que se leu é um dos
episódios ligados ao  de exterminar esse monstro, cujos ladridos
eram o pavor daquelas paragens.

 caualeiro da besta: este cavaleiro fazia doze anos que anda
va no encalço do monstro para matá-lo; e como se considerava
nhor absoluto dessa aventura, enfrentava e feria todos aqueles cava-
leiros que pretendessem exterminar a besta ladradora.  cavaleiro da
besta já havia ferido quase mortalmente Ivã, o bastardo, que resol-
veu enfrentá-lo, não obstante tivesse sido advertido dos perigos que
corria, por um  da região, que havia perdido cinco filhos nes-
sa empresa. (2) chagou: feriu. (3) esto  aque: construção fre-
qüentíssima na Demanda: falando nisto, eis que. . . (aque, do
ce, eis, por influência de  a forma pronominal vos comumente
acompanha a expressão, à guisa de um dativo ético: "eles em esto
falando, aque-vos vem o mar ido"; "ele estando em esto falando, aque-
vos vem de contra o céu üu  grã  (4) veeo: veio (do lat.
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venit, com nasalização da vogal anterior e evolução do  breve para
e:  desnasalização: vee e paragoge da desinência o, por analogia:

 posteriormente, crase e ditongação: veio. (5)  beber, com
dissimilação da segunda oclusiva bilabial  bibere). (6) tanto que: 
logo que. (7) a os cãaes  anteposição do objeto direto — (os 
cães a viram). (8) ujo: viu. Forma analógica dos verbos em -ir, pois
o latim vidit só poderia dar  — vi, forma da 1  pessoa, resultante
de  (9) começou de fugir, de ir  regência que sobreviveu até
o período clássico (veja nota (5) do texto anotado n? 6) (10)
çousse asinar: começou a persignar-se, em que o pronome reflexivo
se se junta ao verbo auxiliar (começar) e a preposição a, ao verbo
principal.  ligeirice: velocidade.  Onde: de que (lat.  co-
mo se dissesse: a respeito do que disse depois em Camalot a rei Ar-
tur. Camalote era a capital do reino arturiano de Logres.
daua: pedia. (14) nouas: notícias. (15) sseeta: seta (lat. sagita). (16)

 toste: tão depressa. Toste, freqüente no português arcaico, é do
latim tostus (particípio de torrere, queimar), através do provençal tost. 
Francês  tan toste corresponde ao francês aussitôt. Da idéia de
" a r d o r " ,  surgiu a idéia de  " l o -
g o " "depressa" . (17) como a eu vy correr: observe-se a tendência para
a anteposição do objeto direto pronominal . (18) em  no encalço.
(19) arriçauaos:  instigava-os. (20) hende: ende (lat. inde), 
advérbio que em português evoluiu para em, que sobreviveu na locu-
ção conjuncional em que  ainda que (ver a expressão " e m que pe-

 Tem também o sentido do francês en, disso, daí, dele. Nom 
lhe aprouve ende: não gostou disso, isso não lhe agradou (cf. Caract.

 — Pronome  ca: porque (lat. quia). (22) 
tolher: tirar, privar. (23) sodes: sois, plural da  pessoa do presente
do indicativo do verbo ser, cuja forma latina estis foi substituída por
uma analógica da  pessoa do plural:  *sutis, sunt. De sutis, 
provém sodes, com a evolução normal das vogais breves para o  e 
e com a sonorização da oclusiva linguodental intervocálica
posteriormente, com a síncope da oclusiva sonora ocorreu a ditonga-
ção: sodes  soes  (24) nom se quis tornar: observar a colo-
cação pronominal proclítica ao auxiliar, nessa estrutura de perífrase
de infinitivo precedida de negação. (25) por  subentenda-se: para
enfrentá-lo e lutar com ele. (26) dar cima  dar fim, concluir. (27)
nom tornaua: não voltava. (28) semelhou lhe: pareceu-lhe. [A partir
daqui a leitura de Augusto  diverge:  que o nom
fazia por desdém, que o nom prezava  versão que propicia
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melhor sentido ao texto: pareceu-lhe [ao cavaleiro] que  era por 
desprezo que Gilfrete não se voltava para ele, mas porque o não pre-
zava tanto (como cavaleiro) para uma luta que não lhe traria glória 
alguma. (29)  deixou-se (do  laxare, afrouxar. A forma
deixar, que predominou, parece provir do verbo prefixado
com a mesma acepção). (30)  brioso, forte. (31) ensinado: 
marcado, apontado (do  sinalar). Raramente empre-
gado nesta acepção, encontra-se até entre os escritores clássicos. (32)
assi que lhe  de tal forma que lhe levantou. (33) quarto. Au-
gusto Magne faz leitura diferente: em vez de " q u a r t o " lê " c o u r o " ;
e em vez de " c e s t o " lê " t e s t o " , ficando assim o sentido: levantou-
lhe de  forma o couro da cabeça até à testa. (34) ataa: até. As duas
formas desta preposição ocorrem juntas , na Demanda, embora a va-
riante antiga prevaleça. De origem árabe para uns -hatta, que evo-
luiu para hasta em castelhano; para outros, do latim ad-tenus, atra-
vés da forma ad-tenes, pois são vivazes as formas atees,
no português arcaico. (35) a tordado: a tordoado (forma que Augus-
to Magne registra na sua edição da Demanda). (36)  uos co-

 vos convém a fazer.



8
 rato, a rã e o

de um
esópico anônimo

[C]omta-sse (1) que hüu (2) rrato (3), amdando sseu caminho
 emderençar (4) sseus neguoçios, ueo arriba (5) de hüa augua (6),

a  nom podia passar. E estamdo assy cuydoso (7) arriba da
augua, veo a  huüa rrãa e disse-lhe:

— Sse te prouuer, eu te ajudarey a passar esta augua.
E o rrato rrespomdeo que lhe prazia e que lho agradecia

to. E a rrãa fazia esto pera emganar o rrato, e disse-lhe:
—  legemos (8) hüa linha no pee (9) teu e meu e ssube

(10) em  de
E o rrato feze-o  assy. E, depois que  no meo  da

augua, a rrãa disse ao rrato:
— Dom velhaco, aqui morreredes  morte.
E a rrãa tiraua (14) pera fundo, pera  de so  a au-

gua, e ho rrato tiraua pera  E, estando em esta batalha, vios
 hüu minhoto (17) que andaua  aar e tomou-os com

as hunhas e  ambos.
Em aquesta hestoria este doutor rreprehemde os  os

quaes com boas palaurás e  de querer fazer  (19) e
a sseu  (e) emganosamente lhes fazem  obras, porque

 (20) dizem com as limguoas e  nos sseus



110 HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

E esto sse demostra per a rrãa, a  dizia que queria passar
o rrato e tijnha no sseu coraçom preposito de ho afoguar e matar,
como dicto he em cima.

 transcrição de José Joaquim Nunes,  arcai-
ca, Lisboa, Clássica Ed., 1943, p. 72-3.)

Notas Esta é uma das sessenta e três fábulas feitas ao gosto de
Esopo, constantes de um fabulário português em livro ma-

nuscrito, que José Leite de Vasconcelos encontrou na Biblioteca Pa-
latina de Viena da Áustria, em 1900, cujo título reza: Fabulae Aesopi 
en  lusitana (ver Revista Lusitana, 8  99-151).  manuscrito
foi publicado pela primeira vez nessa Revista pelo próprio filólogo
que o encontrou; vazado em letra que pode ser datada do século XV,
a sua redação parece ser do século anterior. José Joaquim Nunes re-
produz seis dessas fábulas na sua Crestomatia arcaica — como se fo-
ram do século XIV.

(1)  conta-se. Observar a arbitrariedade ortográfica
da época, ainda que procurasse representar o som surdo da constriti-
va fricativa, alveolar, intervocálica  pelo redobro da consoante.
A oclusiva bilabial m antes da linguodental t, se pudesse fazer supor
um vestígio etimológico do latim computare, em que houve a síncope
da  breve u, o certo é que não se poderiam explicar formas
semelhantes como estamdo, emdereçar, rrespomdeo  ocorrentes
no texto. (2)  um, do latim unu, cuja evolução  as-
sim se explica: síncope da consoante nasal intervocálica  e conse-
qüente nasalização da vogal anterior  Posteriormente houve a 
crase das vogais iguais.  h inicial de hüu, etimologicamente arbitrá-
rio, talvez se explique pelo desejo de encorpar as palavras curtas

 é, hi  i, aí, ho  artigo ou pronome etc.) (cf. Caract. ortogr.
—  alfabeto). (3) rrato: o redobro inicial da constritiva vibrante ob-
jetiva reproduzir, pela forma, a prosódia, pois a ortografia da época
era fonética; a vibrante -r-, quando forte, se redobrava, ainda que
não intervocálica: honrra  — como se observa mais adiante),
Carrlos etc. (4) emderençar: endereçar. A segunda nasal -n- é proje-
ção da primeira  fenômeno comum ainda hoje, quando o vul-
go diz  etc. Deriva do latim vulgar hipotético
*ad-directiare  dirigir, acepção que ocorre no texto. (5) ueo arriba: 



 RATO, A R Ã E  DE UM FABULÁRIO. III

chegou à margem. (6) augua (que se lê auga): água, do latim aqua. 
A hipértese do u foi determinada pela  da língua à ditonga-
ção em casos dessa natureza. Mais tarde foi refeita a forma para água, 
mas a primitiva áuga permaneceu no galego. (7)  pensativo.
(8)  leguemos  liguemos (do  ligare, em que o  breve
evoluiu normalmente para e).  pé.  redobro vocálico explica-se
pela síncope da oclusiva linguodental sonora -d- intervocálica  pe-
de), fenômeno lingüístico comum na 1.a fase do período arcaico. (10)
ssube: sobe, imperativo do verbo arcaico sobir (cf. Caract.  — 
Imperativo).  feze: fez; feze é o resultado da evolução da 3.a pes-
soa do pretérito perfeito do indicativo latino  sonorização da sur-
da intervocálica, apócope da linguodental (t) e passagem do  breve
para e, que posteriormente também desapareceu, por apócope, por-
que a fricativa alveolar sonora (z) tende a formar sílaba com a vogal
anterior. (12) meo: meio (lat. mediu, centro). Ao lado desta forma
vigia também a forma ditongada  (13)  má (lat. mala, com
a síncope da constritiva lateral alveolar, intervocálica). (14) tiraua: 
puxava. (15) de so: sob, debaixo. Também se dizia a so  que sse
deitassem a sso as a rvores" ,  de Linhagens,  LX). (16)
vios:  Crase da  verbal com o pronome oblíquo os. 

(17) minhoto: ave de rapina, também chamada milhano ou milhafre. 
(18) comeos: comeu-os, fenômeno idêntico ao que ocorreu com a for-
ma vios da nota supra. (19)  fazer proveito. (20)  outra
coisa,  (do lat.  por
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[Alvará de D. Pedro I,
sobre livros de estudo]

1357

Dom Pedro, pela graça de Deus, rej de Portugal e do Alguarue,
a vos, reictores e conseruadores  do meu Studo (2) da  de
Cojmbra,  Sabede (3) que a  he dito que alguüs bachares (4)
e scollares se  a  (5) em esta  a alguüs escollares em
suas pousadas (6) e em outros logares fora das scolas do dito Studo,
as quaes per meu mandado som  nadas (7)  leerem os mestres
e bacharees cada huü em sua scientia aos scollares que ao dito Studo
vieerem pera apremder e que d'esto (8) se segue  dapno (9) aos
scollares e nõ he prol (10) nem  do dito Studo; por que

 a uos ensenbra  e a cada huü per si que nõ consentades
aos ditos bachares e scollares  a outro nenhuü que fora das escollas

 em essa  a nenhuü scollar  lhe dee  nenhuüa  de
Partes ou de Regras (13) ou de Gaton (14) ou de Cartulla (15) ou d'es-
tes liuros  e nõ de outros liuros maiores. E se de cada huü dos
outros liuros maiores quiserem leer constrangede-os  que venham
leer aas ditas scollas que som taaes e tamanhas em que lhes bem po-
dem leer  dos scollares e honrra d'esse studo
(17)  nõ façades (18), Dante (19) em Cojmbra, vijnte e dous dias
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de Outubro .  o mandou per mestre Gonçallo das Degretaaees
(20) e per Lourenço Esteuez seus vassalos. Gejuas (21) Anes a fez.
Era de  e trezemtos e nouenta  anos. Magister Gonsaluus
Decretorum,  vidit.

(Do Livro Verde da Universidade de Coimbra, edição de A.
G. da Rocha Madahil , apud Correa de Oliveira e Saavedra Ma-

 Textos portugueses medievais, 2.

Notas D. Pedro I, o Cru, personagem do episódio de Inês de Cas-
tro, sabendo que havia bacharéis lecionando fora da en-

tão Universidade de Coimbra, baixou este alvará proibindo que esse
ensino fosse baseado em livros  de uso exclusivo da Uni-
versidade. Permitia que apenas os livros " m e n o r e s " , isto é, de ensi-
no elementar (como o livro das Partes ou de Regras, o de Catão — 
Disticha  e o d e Cartulla), podiam ser lidos e estudados fora da
Universidade. A respeito da natureza desses livros, consultar o
II da História da  portuguesa desta Coleção, p.

(1) conseruadores: defensores, encarregados da administração
civil e penal da população universitária. (2) Studo: nome que recebeu
a Universidade na sua fase primitiva  Estudos
Gerais). (3)  sabei. Observar que ainda nos meados do século
XIV (pois este alvará data de  a linguodental sonora -d- intervo-
cálica se mantinha, permanência que se estende até a segunda metade
do século XV. (4)  grau universitário equivalente ao atual,
inferior ao de licenciado. (5) leer: ler (do lat. legere, recolher, juntar ,
escolher  não tem sido fácil a explicação do sentido atual de ler, 
partindo-se das acepções do verbo latino de onde provém a forma
portuguesa (cf. texto anotado  5, nota  (6) pousadas: domicí-
lios. (7) asijnadas: destinadas. (8) d'esto: disto (lat. neutro  (9)
dapno: dano (lat.  No latim medieval costumava-se interca-
lar um p entre as duas nasais para conservação do valor fonético de
ambas as consoantes; daí  e posteriormente, com a assimila-
ção da nasal, dapno. (10) prol: útil, proveitoso, bom.  por que: 
pelo que. (12) ensenbra: conjuntamente (do lat. insimula por insimul, 
ao mesmo tempo). Dizia-se também ensembla.  Partes ou Regras: 
livros que versavam matéria sobre as partes da oração e as regras ele-
mentares de gramática.  ton: deve tratar-se do livro Disticha 
Catonis, muito lido e comentado na Idade Média. (15) Cartulla: pos-
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sivelmente um livro de prática de leitura, uma cartilha. (16)
 obrigue-os. (17)  onde  com h ini-

cial por arbitrariedade ortográfica.  nõ façades: outra coisa não
deve ser feita. (19) Dante: antigo  presente do verbo
usado nas datas de documentos medievais; hoje dado  em. (20) De-
gretaaees: decretais, relativo a. decretos, compilações de cartas papais.

 parece tratar-se de erro de leitura do manuscrito por Ger-
vás (Gervásio).



Vocabulário crítico

 ou anacrusa, termo da linguagem musical, usado também
na métrica e na versificação. Na música refere-se àquelas notas em
tempo fraco, que antecedem o canto — tal qual no Hino Nacional
Brasileiro ou no Hino Nacional Francês (a Marselhesa).
Transferindo-se para a poesia, a anacruse corresponde às sílabas
fracas que precedem à tônica inicial.  — viram do Ipiran-

 ou  Na métrica clássica corresponde às sí-
labas breves que antecedem o primeiro tempo forte.

 diz-se do traslado de escritos originais (manuscritos ou im-
pressos). Apógrafo é, por tanto , traslado, cópia. Quando o escrito
é do próprio autor, diz-se autógrafo.  modelo ou o original, que
serviu para a cópia, chama-se antígrafo ou exemplar de cópia, quan-
do existe. Tais designações pertencem à terminologia da crítica
textual.

 é o completamento do texto; consiste em suprir aquilo
que falta, no confronto com outros manuscritos, seguindo deter-
minadas normas de  Por ser muitas vezes arbitrá-
ria, a calafetação torna-se um dos passos mais temerários da críti-
ca conjectural; daí a necessidade de serem muito bem fundamen-
tadas as propostas de completação do texto lacunoso.
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Descordo: forma propriamente musical, de origem francesa. Carac-
teriza-se pela irregularidade versificatória, pois as estrofes, em nú-
mero  não apresentam a mesma estrutura.

Edição diplomática: é a reprodução tipográfica do texto,
 todas as  acompanhada de uma interpretação do

texto em seus vários aspectos.
 seu objetivo é a preparação crítica de textos para serem pu-

blicados; é a canonização do texto, numa tentativa de aproxima-
ção da obra genuína. São diversos seus procedimentos e técnicas
de comportamento e requer, entre outros, prévios conhecimentos
de codicologia, paleografia e diplomática.

 feito o levantamento ou coleta de todo o material exis-
tente de um manuscrito ou de uma obra impressa (Recensio), o 
filólogo procede, segundo técnicas previstas pela crítica textual, à 
correção do texto escolhido como sendo o melhor. Portanto, ao
conjunto dessas operações que visam a chegar ao texto genuíno
(Constitutio  se dá o nome de Emendado. 

 é a reprodução fotográfica, xerográfica, do texto; regis-
tra com muita fidelidade as características do original. A esse tipo
de reprodução dá-se o nome de edição  ou
Por mais requintada que seja a técnica utilizada em seu processo,
a reprodução fotográfica não substitui completamente o original.

 era o nome que na poesia  se dava ao remate ideo-
lógico da composição; e  ao processo que consistia em con-
duzir o pensamento até o fim do poema, sem interrupção.

Recensio: ver o termo
 é uma espécie de poesia em que a sátira é evidente, direta,

manifesta. Com esse nome pertenceu à poesia provençal; tem co-
mo equivalentes, na poesia galego-portuguesa, as cantigas de es-
cárnio e maldizer e, na poesia francesa, os fabliaux. Esse tipo de
poesia é de alto interesse histórico como documento de vida mo-
ral, política e religiosa da época.

Variante: é o nome que se dá às diferentes formas que um vocábulo
assume nos diversos manuscritos. A opção pela variante chama-se
lição ou leitura. 
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C a r l o s e r e i r a , Eduardo —  histórica. 2. ed.  [São
Paulo] Secção de Obras d ' 0 Estado de S. Paulo, 1919.
A Gramática histórica do eminente professor paulista data de 1916,
nove anos, pois, após a publicação de sua Gramática expositiva 
da  portuguesa  Pelo rigor da exposição, pela clareza
 pela riqueza das abonações clássicas, ambas se tornaram os ma-

nuais mais compulsados durante mais de meio  É inexplicá-
vel, portanto, que o Autor esteja completamente ausente no valio-
so excurso histórico  estudos filológicos no Brasil" de Sílvio
Elia (in Ensaios de filologia e lingüística. Rio de Janeiro, Grifo-

 1975, p. 117-76).
Na Gramática histórica, além de um capítulo sobre a Semântica 
(novidade na época), Eduardo Carlos Pereira dedicou dois terços
da obra aos problemas da Sintaxe, que constituíam outra lacuna
nas até então gramáticas históricas da língua.

a s c o n c e l o s , Carolina — Lições de filologia portuguesa. 
Lisboa, Revista de Portugal
Obra constituída de suas preleções ministradas na Universidade de
Coimbra nos anos de  é seguida de lições práticas de por-
tuguês arcaico, em que analisa, com rara argúcia filológica, textos
em prosa e em verso, dos séculos  a
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Com a obra de José Leite de Vasconcelos, que tem o mesmo título
e foi também uma compilação de suas aulas proferidas em 1903
na Biblioteca Nacional de Lisboa, os dois trabalhos se tornaram
os compêndios mais autorizados sobre a história da língua no pe-
ríodo arcaico.
As Lições de Carolina vêm profusamente enriquecidas de capítu-
los relativos à ortografia, às características das duas fases do por-
tuguês arcaico, a uma excursão histórica da filologia, a uma am-
pla explanação sobre as línguas românicas, à cronologia dos fala-
res românicos, aos dialetos crioulos e às fontes do léxico portu-
guês. É , pois, obra extremamente útil.

u n e s , José Joaquim — Compêndio de gramática histórica portu-
guesa (fonética e morfologia). 7. ed. Lisboa, Livr. Clássica Ed.

Como o Autor explica no frontispício deste compêndio, a obra trata
apenas de problemas fonéticos e morfológicos da língua portuguesa,
na sua evolução do latim, e é propriamente ampliação de um resu-
mo de gramática histórica da língua, publicado como introdução
à sua tão conhecida e compulsada Crestomatia arcaica, vinda à luz
em 1906.  estudo  da fonética e da morfologia portu-
guesas é exaustivo, e, talvez, o mais completo de todos até hoje
conhecidos, elaborado com absoluta segurança e incomparável cla-
reza. Enriquecida com amplas anotações de rodapé e um riquíssi-
mo índice etimológico, a obra de José Joaquim Nunes tornou-se
um instrumento fundamental e indispensável no estudo do portu-
guês arcaico.

S a i d  Manoel — Gramática secundária e gramática histórica da 
 portuguesa. 3. ed. rev. e atual. Brasília, Ed. da Universida-

de de Brasília, 1964 (Biblioteca Básica Brasileira, 1). "Gramática
secundária: revisão do Prof. Evanildo Bechara. Gramática histó-
rica: revisão do Prof. Maximiano de Carvalho e
A Gramática histórica da língua portuguesa, que é a segunda par-
te dessa obra, apresenta grande interesse filológico. Escrita por um
dos mais sérios e respeitados gramáticos da língua portuguesa, é 
fruto da associação de dois trabalhos anteriores: Lexiologia do por-
tuguês histórico e Formação de palavras e sintaxe do português his-
tórico. A propósito dessa obra de Said Ali, assim se expressou Mat-
toso Câmara Júnior: "A sua Gramática histórica  não é o que
por esse nome entendiam os seus contemporâneos, os mestres neo-
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gramáticos alemães, e o que se entende ainda hoje: um estudo da
cadeia de mudanças, a partir do latim vulgar, dos sons vocais, das
formas gramaticais e das construções sintáticas. É no fundo uma
gramática expositiva, complementada por um cotejo com as anti-
gas fases da língua. Aí se acham apresentadas mais minuciosamente
as idéias gramaticais que nos oferece, nessa admirável síntese di-
dática que é a Gramática secundária da língua  (Apud

 Sílvio — Ensaios de filologia e lingüística. Rio de Janeiro,
Grifo-MEC, 1975, p. 131.)

 Segismundo — Introdução à  crítica textual. São Pau-
lo, Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo , 1977.
Além de uma preparação filológica idônea e de um profundo co-
nhecimento das formas de vida e dos ideais da Idade Média, há
necessidade, para o desenvolvimento da história da língua portu-
guesa através dos textos, de um seguro embasamento teórico na
crítica textual. Esta obra, especificamente voltada para os proble-
mas da edótica medieval, contém elementos indispensáveis e fun-
damentais também para a apuração textual de obras literárias mo-
dernas e contemporâneas, portuguesas e brasileiras. Lições sobre
os procedimentos mais modernos da crítica textual, precedidas de
um capítulo sobre as ciências auxiliares da edótica, são desenvol-
vidas de forma extremamente didática, tornando-a de leitura obri-
gatória em estudos desta natureza.

T e y s s i e r , Paul — História da língua portuguesa. Trad. de Celso Cu-
nha [Lisboa] Sá da Costa  Paul Teyssier,  concei-
tuado e mais conhecido pelo seu monumental trabalho sobre a lin-
guagem vicentina  langue de Gil Vicente, Paris, Klincksieck,

 realizou neste manual uma primorosa síntese da história da
língua, que apenas peca por  ter tido maior desenvolvimento.
Teyssier, que a publicou primeiramente em francês (Histoire de la

 Paris, P U F , 1980,  Que  posterior-
mente traduzida por Celso Ferreira da Cunha, procura abranger
o t ratamento histórico da língua desde o século XIII até os nossos
dias, denunciando as características fonéticas, morfológicas e sin-
táticas de cada época,  de abordar os problemas da  em
Portugal e nos países de língua portuguesa.

W i l l i a m s , Edwin B. — Do latim ao português. Fonologia e morfo-
logia históricas da lingua portuguesa. Trad. de Antônio Houaiss.
2. ed. Rio de Janeiro, 1973 (Biblioteca Tempo  37).
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Publicada primeiramente em inglês e traduzida para o português
por Antônio Houaiss, esta obra, fundamentada numa fecunda e 
moderna bibliografia, desenvolve diacronicamente e com muita pre-
cisão os fenômenos fonéticos e morfológicos da língua portugue-
sa. Não obstante as correções e aditamentos que lhe faz Serafim
da Silva Neto (cf. Manual de filologia portuguesa,  Rio de
Janeiro, Presença-MEC, 1977, p. 120-8), é de consulta indispen-
sável no estudo da evolução metaplástica do latim, em sua transi-
ção para o português.






