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A elaboração da língua portuguesa,  

no tempo do Infante D. Pedro 
(1993) 

 

 

[Publicado em Biblos, LXIX, 1993, p. 97-106] 

 

1. Com a impunidade de quem conta uma história que não presenciou a um auditório 

que também lá não esteve, atrevo-me a sugerir que o período que medeia entre o 

reinado de D. Fernando e o reinado de D. Afonso V foi, do ponto de vista linguístico, 

aquele em que a língua portuguesa mais rápida e essencialmente se transformou. O 

som já se apagou há muito e só o podemos conhecer por inferência, a partir de grafias 

que ora aspiram à transcrição fonética, ora não aspiram, tingindo de ambiguidades um 

relacionamento entre língua oral e língua escrita que é sempre desconfortável, quando 

não enganador. Mas a grande moda de cópias, traslados e leituras novas que marca a 

primeira metade do século XV, e depois se prolonga pela primitiva tipografia, não se 

pode explicar apenas por um súbito aumento dos bibliófilos ou por um 

envelhecimento precoce de códices portugueses que não podiam ter sido 

confeccionados há mais de duzentos anos, demais em duradouro pergaminho: a língua 

é que parecia, a copistas e remodeladores, ter envelhecido a olhos vistos. Alguns 

queixaram-se da ininteligibilidade dos vocábulos antigos, outros modernizaram o texto 

sem nota nem queixume, legando aos colacionadores futuros o encargo de medir a 

largura das passadas dadas pela transmissão textual e calcular a partir daí os ritmos da 

evolução linguística. 

Que a língua não evolui paulatinamente, como um ribeiro de Bernardim corria ou 

como os homens antigos falavam, sabe-se. Mas, embora o que mais importe numa 

língua, pelo menos na língua de uma sociedade organizada de modo estável, sejam as 

fases de permanência e manutenção, não deve surpreender que os momentos que mais 

apaixonam os linguistas sejam, desde sempre, os de grande aceleração, aqueles em que 

a língua, ou como grande animal que se remexe no sono, ou como placa tectónica que 
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se acomoda a novas pressões, muda em pouco mais tempo que a vida de um homem o 

inventário e a correlação das suas unidades constitutivas, muda a sua ocupação do 

espaço, muda o serviço comunicador que presta a um colectivo humano. A época em 

que o infante D. Pedro, duque de Coimbra, viveu foi um desses períodos de rápida 

renovação e poucos, como ele, merecem o título de protagonista.  

 

2. A renovação verificou-se no plano da fonologia, da morfologia e da sintaxe, e 

também (se não principalmente) no do léxico. Se nos colocarmos na posição de um 

homem contemporâneo, pouco ou nada marcado pelo escrito, é do plano fonológico 

que nos vêm as marcas mais facilmente denunciadoras da mudança. Para Evanildo 

Bechara ("As fases da língua portuguesa escrita", Actes XVIIIe CILPR, III, Trier, 1991, 

70), «o fenómeno balizador por excelência» é a síncope do -d- intervocálico na 

desinência da 2.ª pessoa plural dos verbos (estades>esta-es, vendedes>vende-es), seguida 

da resolução do encontro vocálico assim criado, geralmente por meio de uma 

ditongação (esta-es>estais, vende-es>vendeis), embora uma outra solução (vendês), 

resultante da crase das duas vogais, tenha sido experimentada durante algum tempo e 

pareça subsistir a nível dialectal. Não sei se esta síncope, que é um fenómeno 

condicionado morfologicamente, pois não ocorre em outros contextos (cf., por 

exemplo, substantivos como vontade ou os particípios passados terminados em -ado, -

ido, -udo), merece ser considerada fenómeno balizador por excelência; é possível que 

sim. Afinal, o seu índice de recorrência era muito elevado nas situações de diálogo, na 

oratória e na epistolografia, assim compensando uma fraca implantação estrutural. Do 

que não há dúvida é de que esta síncope de -d- intervocálico permite ver a evolução em 

movimento. Documentação, recolhida sobretudo por Leite de Vasconcellos (Opúsculos, 

I, 1928, 307-311), mostra a síncope em expansão, isto é, em luta vitoriosa contra 

resistências localizadas, durante toda a primeira metade do século XV. Tão cedo como 

1410 achamos a forma sincopada tenhaes em documentos do Alentejo, ainda em 

coabitação com formas conservadas como compredes, façades, sinal de que nessa 

província meridional, fonte de inovações linguísticas, o fenómeno já corria na língua 

oral e provocava flutuações na língua escrita. Uma outra manifestação muito 
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interessante da entrada do fenómeno em círculos de uso cada vez mais vastos foi 

descortinada por Leite de Vasconcellos no Leal Conselheiro, composto, como se sabe, 

entre 1428 e 1438: D. Duarte usa já as formas sincopadas (filhay, dizee, fazees, queiraes), 

excepto quando transcreve textos mais antigos, onde mantém verbos como fazede, 

convertede, arredade. Algo de semelhante, mas merecendo uma verificação mais 

ponderada, e apoiada em boas edições, encontra Edwin Williams na Crónica do 

Condestabre (ver as suas extensas observações em Do latim ao português, §155). Idêntico 

escrúpulo de bom copista frequentemente se encontra, acrescento eu, nas transcrições 

de prosa espiritual, hagiográfica e novelesca feitas durante o século XV e até no XVI. Se 

no português culto, da corte, a síncope era já suficientemente forte antes de 1438 para 

invadir a escrita literária do rei, nos dialectos do norte demorou bem mais a implantar-

se e, como sabemos, até à actualidade não o conseguiu completamente: um escrivão 

minhoto, em 1448, ainda escrevia ajades, possades, fazede, só em 1457 dando sinais de 

ceder aos tempos, com a grafia ffazerees. É possível que esta resistência dos dialectos 

setentrionais (minhotos e beirões) se tenha mantido por mais algum tempo, cavando 

assim a sua separação face ao padrão em vias de elaboração no sul. Quando Gil Vicente 

coloca na boca de comadres e de velhos estade, embarcade, amanhade (Leite, Opúsculos, I, 

1928, 326), a par de outros tipos de arcaísmo, estava certamente a identificar, por via 

linguística, uma realidade humana cada vez mais afastada da vida da capital.  

Outras mudanças fonológicas houve, porventura mais influentes do que esta na 

transformação da estrutura do português do século XV. Entre elas, a eliminação de 

uma grande parte dos encontros vocálicos surgidos no período formativo da nossa 

língua devido à síncope de -l- e de -n- intervocálicos, fenómeno profundamente 

caracterizador do romance galego-português, que se agrega a outras síncopes 

anteriores, de carácter pan-românico, como as de -D- e de -G- latinos. O problema de 

estabelecimento de cronologias que este fenómeno põe é familiar aos historiadores da 

língua: de modo muito rápido, pode dizer-se que os hiatos foram sendo eliminados ao 

longo de todo o século XIV por diversos processos, como a epêntese de uma consoante 

intervocálica (caso de vinho e de uma) ou de uma semivogal (caso de ceia ou de a-i-água, 

por onde se vê que o fenómeno continua vivo), a crase das duas vogais numa única ou 
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a sua manutenção sob a forma de ditongo, quando uma delas era susceptível de se 

converter em semivogal. Não é seguro dizer que todos estes hiatos estavam eliminados 

de uma maneira ou de outra no início do século XV; certamente que alguns demoraram 

mais tempo, sobretudo se contarmos com os novos hiatos criados precisamente nessa 

altura pela evolução do -d- da 2.ª pessoa, de que falei antes. Um dos novos ditongos 

mais interessantes foi aquele que resultou de hiatos como mã-o: ele viria a ter um papel 

decisivo em outra das transformações deste período, a unificação, precisamente em -ão 

de terminações nasais de substantivos singulares e de verbos, que provinham de uma 

grande quantidade de sufixos desinenciais latinos e que, em esforço de condensação, se 

achavam já reduzidas a duas: -ã e -õ. É assim que palavras como leõ e cã acabam a rimar 

com mão, apesar da flutuação gráfica que durante algum tempo ostentaram. Temos o 

testemunho dos primeiros gramáticos segundo o qual a estabilização deste fenómeno 

unificador não estava ainda alcançada no século XVI, mas não pode haver dúvida de 

que ele se fez sentir durante o período que nos interessa. Já não sei se o mesmo se 

poderá dizer da evolução do sistema de sibilantes: o primeiro passo, consistindo na 

substituição do par de africadas ts e dz pelo correspondente par de fricativas 

predorsais, já estava certamente dado, mas o seu efeito de colisão homofónica com as 

duas fricativas apicais oriundas do S latino ainda não devia ser sentido, a fazer fé na 

ausência do caos gráfico que depois será tão característico da escrita corrente do século 

XVI. Não é arriscado dizer que em todo o país, no século XV, prevalecia o sistema de 4 

sibilantes (duas predorsais, representadas na escrita por <c> , <ç> e <z>, e duas apicais, 

representadas por <s> e <ss>) que ainda hoje encontramos no ângulo nordeste de 

Portugal, tendo as dificuldades de distinção entre estes fonemas de ponto de 

articulação tão próximo começado a surgir, e a engendrar confusões gráficas, no final 

do século e durante o século XVI, até se obter a simplificação do sistema para apenas 

dois fonemas, os apicais a norte e os predorsais a sul.  

Como se vê, não muda tudo ao mesmo tempo. Mas as mudanças que estavam 

reconhecidamente em curso, aquelas que viriam a surgir um pouco mais tarde e que, 

portanto, já borbulhavam em ambientes restritos, quem sabe mesmo se, em recantos 

inovadores do sul, algumas daquelas mudanças que caracterizariam os séculos XVII e 
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XVIII (elevação de e e de o pretónicos, confusão de b com v, ambas posteriores à 

exportação do português para o Brasil, redução da africada tch e palatalização de -s em 

final de sílaba e de palavra, monotongação dos ditongos ou e ei), todas elas afectavam o 

modo como os portugueses falavam, todas contribuíam para acentuar cada vez mais as 

diferenças entre os dialectos da área inicial da língua e os dialectos recentemente 

constituídos na área moçárabe, não há muito reconquistada e repovoada. Nas outras 

áreas da gramática também podem ser identificadas e situadas neste período 

mudanças consideráveis, sobretudo na regularização de paradigmas morfológicos. 

Mas será preciso defender o ponto de vista de que a frase coloquial é praticamente a 

mesma? Ou que o léxico comum de então, descontados os tecnicismos supervenientes 

e os regionalismos eliminados pela progressiva urbanização da sociedade, é o mesmo a 

que recorrem hoje dois falantes do padrão, para a conversa de todos os dias, como nos 

propõe Dieter Messner?  

  

3. Chegados a este ponto, apetece perguntar: em relação às transformações 

enumeradas, que poderíamos assimilar a uma "mudança de voz" prenunciadora da 

maturidade do idioma, mas que não deixam por isso de ser fenómenos atribuíveis a 

uma deriva cega ou a ajustamentos internos do sistema, que ocorrem no homem, mas 

não são por ele planeados, nem desejados nem bem recebidos, qual a parte de 

protagonismo que porventura cabe a uma personagem histórica como D. Pedro? 

Certamente que nenhuma. Se aceitarmos que os factos da história interna de uma 

língua são condicionados, isto é, propiciados, estimulados ou travados por 

acontecimentos da sua história externa, sem dificuldade aceitaríamos que, para a 

mutação linguística ocorrida entre os séculos XIV e XV, mais contribuíram o pai de D. 

Pedro, ou o avô Lancastre, que trouxe técnicas novas de vencer batalhas, ou o trisavô 

Bolonhês, que transferiu a sede do poder de Guimarães para Lisboa. Ou, como propõe 

Messner, a peste de 1348, que terá dizimado um terço da população portuguesa, 

especialmente urbana (Boletim de Filologia, 28, 1983, 237-9). 

Mas as mudanças registadas na língua falada não são tudo. Elas, afinal, se as olharmos 

de olhos semicerrados e sem nos determos em dificuldades de rodapé, correspondem 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   ELABORAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 

 

 6 

ao lento desenhar do mapa dialectal do continente. Os dez grupos de fenómenos em 

que Paul Teyssier condensa a «evolução fonética do português europeu do século XIV 

aos nossos dias» (História da Língua Portuguesa, Lisboa, 1982, 40-65), a muitos dos quais 

já aludi, tanto são observáveis por via filológica, consoante vão aparecendo nos textos, 

em fase adiantada da sua expansão, como por via dialectológica, pois o traçado das 

isófonas espelha a instalação no terreno de populações e de modos de falar. E, como 

ficou demonstrado pela técnica de observação adoptada por Lindley Cintra na sua 

"Nova Proposta de Classificação dos Dialectos Galego-Portugueses" (Boletim de 

Filologia, 22, 1970, 81-116), técnica a que poderíamos chamar de "bird's eye-view" e que 

consiste em observar de um ponto de vista único o modo como se distinguem do 

padrão urbano as diferentes variedades dialectais, a carta dialectológica galego-

portuguesa deixa ver, à transparência, a história da língua que há mais de um milénio 

se fala na faixa ocidental da Península Ibérica. Torna-se assim mais fácil reconhecer a 

unidade línguística, histórica e dialectal, da Galiza e de Portugal, cujos dialectos 

formam um único diassistema (Cintra, "Présence et problématique actuelle de la langue 

portugaise dans le monde", Arquivos do C. Cultural Português, 19, 1983, 208), organizado 

internamente numa espécie de continuum (F. Fernández Rei, Dialectoloxía da Lingua 

Galega, Vigo, 1990, 17-18), em que os dialectos minhotos desempenham um papel de 

charneira (Clarinda Maia, "Geografia dialectal e história do português", Biblos, 57, 1981, 

73-96). Dentro deste espaço unitário, são claras, no entanto, as coincidências entre o 

território dos dialectos conservadores, que compreende necessariamente a Galiza, e a 

área inicial do romance galego-português (a Galécia Magna, na fórmula feliz de Joseph 

Piel): nesse território, que confinava com as Astúrias e com a moçarabia, nasceu o 

romance primitivo e nunca deixou de habitar uma população que o falasse, reduzido 

que se acha o fenómeno do ermamento, graças aos trabalhos de Piel, Avelino de Jesus 

da Costa e Orlando Ribeiro, às adequadas proporções de caos social e retirada das 

populações para santuário. Foi esse romance, ladrilhado em falares de campanário, que 

a Reconquista transladou para sul, onde gerou, a partir do século XII, dialectos novos e 

inovadores, sede de quase todas as futuras transformações da língua, base da "língua 

comum" e, através dela, da língua literária que nasceu na geração do infante D. Pedro. 
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4. A língua literária da geração de Avis está para a língua falada na região 

compreendida entre Coimbra e Lisboa como a língua dos cancioneiros, o "português 

ilustre" de Carolina Michaelis, está para os dialectos medievais galegos e portugueses 

setentrionais. Esta, na definição de Clarinda de Azevedo Maia, é «uma linguagem 

literária, de feição artística, que resulta de uma estilização e não de uma reprodução da 

linguagem falada na Galiza e na zona de Entre-Douro-e-Minho» (História do Galego-

Português, Coimbra, 1986, 3). O mesmo se poderia dizer da língua de Avis, com a 

ressalva de que, sendo os seus dialectos de base mais modernos e mais uniformizados 

que os do norte, e estando além disso a formar-se, como código intercalar, uma "língua 

comum" de vocação padronizadora, a distância entre o oral e o literário não seria neste 

caso tão grande. 

Detenhamo-nos um pouco neste ponto e escutemos as autoridades. O que Leite de 

Vasconcellos tem a dizer a respeito é perfeitamente consensual. Diz ele: «A partir dos 

séculos XV-XVI, a língua literária apresenta algumas características que estão em 

desacordo com a linguagem da província do Minho, e de acordo com a linguagem do 

Centro do país (Beira) e do Sul» (Esquisse d'une dialectologie portugaise, Paris, 1901, 15; 

trad. minha). Mais longe vai Serafim da Silva Neto, em A constituição do português como 

língua nacional (Lisboa, Universidade de Lisboa, 1961, 9-10): «A constituição de uma 

língua nacional está ligada ao ambiente urbano, visto que ela se deve, sobretudo, à 

eliminação de características regionais, é uma espécie de peneiramento e selecção em 

que participam todos os grupos do domínio linguístico». Alude Silva Neto, como é 

evidente, à formação de uma koinê supradialectal, mas oral, a que teria sido preferível 

chamar "língua comum", como faz em outros trabalhos seus, em vez de "língua 

nacional", conceito que numa língua de cultura não faz sentido se for desarreigado da 

componente literária. Essa língua, para o mestre brasileiro, teria sido formada em 

Lisboa: «Lisboa elabora até o século XV e depois difunde uma média que elimina as 

particularidades mais salientes... A norma de Lisboa difunde-se para o Sul e para o 

Norte... Depois de um período de nivelação provocado pela inter-acção, Lisboa assume 

a direcção do ideal linguístico, tornando-se um activo foco de inovação». Parece-me 
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este ponto de vista tão exagerado como aquele outro que, apoiado na teoria do 

ermamento, via na deslocação de moçárabes coimbrãos para o condado portucalense a 

causa primeira da formação da nossa língua. Se estou pronto a conceder que, nos dias 

de hoje, o padrão do português, ainda que ubíquo graças às telecomunicações, tem 

mais a dever à norma de Lisboa que à de Coimbra, outro tanto não me parece possível 

admitir para a Idade Média: então, o espaço delimitado por Coimbra e por Lisboa era o 

mais densamente habitado do reino, era constantemente percorrido pela corte, 

albergava as duas maiores casas religiosas do reino, possuidoras de bibliotecas e de 

scriptoria activíssimos. Lógico seria que os dialectos desse espaço fornecessem a base 

de qualquer super-estrutura linguística de nível nacional. 

 

5. Cultivemos por mais um momento o convívio das autoridades, como teria feito o 

infante D. Pedro. Que o galego e o português pertencem ao mesmo continuum 

linguístico é facto indisputável para Eugenio Coseriu, que dele tira, implacavelmente, 

esta conclusão: «Claro que isto não significa que o galego seja português; significa 

antes o contrário: o português é que é galego» ("El gallego y sus problemas", Linguística 

Española Actual, 9, 1987, 132; trad. minha). E prossegue com um desenvolvimento que é, 

aqui, o que mais nos interessa: «Historicamente, o português é o galego da Reconquista 

e é até hoje, em todas as suas formas, a continuação desse galego. Isto vale também 

para o português literário e comum na sua relação com o galego literário medieval, 

pois a tradição deste galego foi adoptada e continuada pela língua literária portuguesa. 

Trata-se, portanto, do caso, bastante raro na história das línguas, de uma língua que, 

precisamente na forma que se difunde e se constitui como língua comum e grande 

língua de cultura, é chamada por outro nome: já não galego, mas sim português». 

Estamos, é claro, diante da questão linguística central do tempo de D. Pedro. 

O português literário de Avis é a continuação da língua dos cancioneiros? O português 

comum confeccionado entre Mondego e Tejo a partir dos dialectos do norte e de um 

não negligenciável substrato moçárabe, caracterizado sobretudo pela rejeição das 

marcas setentrionais, é uma mera continuação do galego? 
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6. Os conceitos de língua distanciada (Abstandsprache) e de língua elaborada 

(Ausbausprache), divulgados por Zarko Muljacic´ a partir de propostas de Heinz Kloss 

(Muljacic’, "Il termine lingue distanziate apparentemente dialettalizzate e la sua 

rilevanza per la sociolinguistica romanza", Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia, 26, 

1981, 85-100; "Les langues par elaboration romanes", Actes XVIIe CILPR, II, 1985, 213-

220; "L'enseignement de Heinz Kloss (modifications, implications, perspectives)", 

Langages, 83, 1986, 53-63), podem ser, aqui, de utilidade. Uma língua distanciada 

distingue-se totalmente das suas vizinhas, com as quais nada tem a ver: é o caso do 

basco. Uma língua elaborada é aquela que constroi e acentua as suas diferenças face às 

restantes da sua família. Se o primitivo romance galego-português nasceu do 

isolamento da Galécia Magna, durante os últimos séculos do Império e durante o 

período suevo, face à Lusitânia e à região astúrica, ele terá sido então uma língua 

distanciada. Em compensação, o galego moderno, quando busca uma normatização 

que o destaque tanto do castelhano como do português, acha-se em processo de 

elaboração. 

Processo que replica aquilo que aconteceu, dessa vez em Portugal, entre o século XIV e 

o XV. Enquanto a Galiza era despojada de uma classe alta galegofalante, ficava 

politicamente subordinada a Castela e religiosamente a Toledo, e perdia o uso da sua 

língua como instrumento de comunicação e criação escrita, e enquanto a fronteira, 

descontadas as osmoses raianas que sempre há, de facto a separava de Portugal, aqui a 

vida continuava. Continuava, mas voltada a sul: despromovida a capital vimaranense, 

o norte via-se reduzido a províncias traseiras, os problemas políticos e militares eram 

resolvidos a sul, aí se instalava uma classe alta renovada, para aí eram atraídas as 

outras classes e o país, talvez sem o saber, preparava-se para o primeiro salto em 

direcção a ultramar.  

As transformações linguísticas, especialmente as fonológicas, são recusas de um 

passado que perdurava no norte, não apenas na Galiza mas também no Entre-Douro-e-

Minho. O português comum passa por um processo de elaboração que o separa das 

suas origens. Esta afirmação não é, evidentemente, para tomar à letra, mas para 

apontar o sentido das mudanças. O seu laconismo é icónico.  
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Também no que respeita à língua literária existe uma linha de continuidade que parece 

ir do século XIII ao XV, manifestada sobretudo nas cópias de textos compostos ou 

traduzidos no tempo de D. Afonso III e D. Dinis. Mas essas cópias são férteis em 

modernizações deliberadas ou por lapso, indício de diacronias exercendo os seus 

direitos. Aquele traslado escrupuloso de D. Duarte, que referi acima, não fazia a regra. 

Mas a continuidade rompe-se no que toca à língua de cultura que serve de modelo: a 

literatura que usou o galego-português como veículo alimentava-se de leituras 

transpirenaicas. A língua dos cancioneiros bebeu do provençal, a dos romances de 

cavalaria da "langue d'oil", a das vidas de santos mais desta que de outra qualquer. 

Nestes seus primeiros ensaios como língua de literatura, as defesas do sistema receptor 

eram poucas: ao ler romances de cavalaria como o José de Arimateia ou a Demanda do 

Graal, mesmo em cópias do século XV ou XVI, não encontramos uma língua que serviu 

para uma criação original, nem sequer para uma tradução com personalidade própria, 

mas apenas um decalque de vocabulário, de construções sintácticas e, bem entendido, 

de organização narrativa. Decalque que só não é mais constrangedor porque nos falta 

conhecer os manuscritos exactos que serviram de modelo. Sejamos, de todo o modo, 

razoáveis: não havia outra maneira de os nossos antepassados transformarem em 

língua literária os dialectos da Galécia Magna.  

Compare-se isto com a situação nos inícios do século XV: a literatura de modelo é a 

latina, a língua a imitar não é um romance, mas a própria fonte dos romances. Daí, e da 

atitude cultural dos responsáveis, e da língua comum que lhe serve de suporte, só se 

pode tirar, a meu ver, uma conclusão: a língua literária da geração de Avis não 

prolonga a língua literária do século XIII, antes dela se afasta por um processo de 

elaboração. 

 

7. Falei da atitude cultural dos responsáveis, assim referindo por mera alusão 

tangencial o espírito que animou as suas muitas funções: mecenas, empresários, 

público consumidor e executantes. Mesmo sem partilhar de uma visão heróica da 

história, é de reconhecer que os infantes de Avis, os seus colaboradores e os seus 

contemporâneos, foram os grandes elaboradores da língua portuguesa do século XV, 
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pese embora à arraia miúda e aos que têm uma visão épica da história.  

De todas as propostas de periodização da língua portuguesa que conheço, a única que 

realmente lhes faz justiça é a de Lindley Cintra: em vez das datas de 1350 ou de 1385 

sugeridas por outros autores, Cintra achava que, se havia que escolher um momento 

que simbolizasse as grandes mudanças ocorridas na língua e na sociedade, esse 

momento podia ser 1420, quando Portugal tinha dado a volta à crise da independência, 

quando as Descobertas despontavam, quando os infantes de Avis eram homens feitos. 

 

 

 


