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O objetivo principal deste Projeto é o estudo de aspectos da Fonologia do Português Arcaico,
na sua dimensão prosódica, a partir de uma comparação das características lingüísticas das
cantigas medievais profanas com as das religiosas. 
 Pretende-se apresentar uma descrição detalhada de alguns fenômenos prosódicos (silabação,
acento primário, acento secundário e processos de sândi vocálico externo) do Português
Arcaico na sua fase trovadoresca, através da análise de textos de cantigas medievais
portuguesas profanas e religiosas.
 Como os textos remanescentes em Português Arcaico são todos registrados em um sistema
de escrita de base alfabética, sem qualquer tipo de notação especial para os fenômenos
prosódicos, fica praticamente impossível de serem extraídas informações a respeito da
prosódia do português desse período a partir de textos escritos em prosa. Já em relação a
textos poéticos, ocorre o contrário, principalmente se estes forem metrificados, isto é, se
levarem em conta o número de sílabas e/ou a localização dos acentos em cada verso. Além de
trazerem todas as informações necessárias sobre os elementos segmentais (tanto quanto os
textos em prosa), a partir da observação de como o poeta conta as sílabas (poéticas), é
possível inferir os limites entre as sílabas das palavras e, a partir daí, sua estruturação interna;
a partir da observação de como o poeta conta as sílabas (poéticas) e localiza os acentos em
cada verso, podem ser inferidos os padrões acentuais e rítmicos da língua na qual os poemas
foram compostos; da localização dos acentos poéticos, pode-se concluir a localização do
acento nas palavras, ou seja, os padrões de acento lexical da língua, e, da concatenação
desses acentos dentro dos limites de cada verso, os padrões rítmicos da língua em questão.
Por este motivo, o corpus desta pesquisa é constituído de cantigas.
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