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Resumo: 
Pretende-se, nesta comunicação oral, apresentar uma análise de viés etimológico sobre os 

elementos onomásticos presentes no Tratado dos sacramentos da Ley antiga e NOVA, de 1399, 

um manuscrito alcobacense do século XIV, traduzido do espanhol para o português pelo monge 

cisterciense Roque de Tomar, a partir da obra do clérigo castelhano Martin Peréz. A narrativa 

concentra-se na doutrina religiosa dos sacramentos e nas práticas litúrgicas católicas adotadas 

naquela época e possui relevância adicional para a linguística histórica por se situar no início 

da segunda fase do período arcaico da língua portuguesa. 

Objetiva-se, na apresentação, discorrer sobre a metodologia adotada na construção do glossário 

onomástico medieval português, corpus de base da pesquisa, previamente elaborado no âmbito 

do Programa de Iniciação Científica, realizado entre 2019/2020, na Graduação em Letras, com 

bolsa do CNPq, assim como indicar os princípios da lexicografia histórico-variacional 

assumidos, com vistas a revelar o quadro etimológico do léxico toponímico e antroponímico 

existente. Composto de sessenta e seis verbetes, o estudo lexicográfico fundamentou-se em 

Mattos e Silva (2006), Michaelis de Vasconcelos (1946), Illari (2018) e Machado Filho (2019b), 

para uma caracterização mais apurada acerca do corpus de pesquisa, da constituição histórica 

da língua portuguesa e de seu desenvolvimento no período arcaico; Carvalhinhos (2007a, 2007b 

e 2008) e Leite de Vasconcellos (1928), para a compreensão do sistema onomástico português; 

Viaro (2011 e 2014), para questões teóricas referentes ao estudo da etimologia; Joseph-Maria 

Piel (1976) e Machado Filho (2013a e 2013b), para o entendimento sobre a formação do léxico 

português; Machado Filho (2012, 2014a), para a fundamentação da macro e microestrutura do 

glossário onomástico; e, por fim, os dicionários etimológicos de Cunha (2001), Caldas Aulete 

(2011), Corominas e Pascual (1984), Guérios (1981), Houaiss (1990), Machado (1984), 

Machado Filho (2013c e 2019a) e Nascentes (1995), para a realização da pesquisa dos étimos. 

A metodologia compreendeu a análise do glossário, no sentido de tabulação dos diferentes 

étimos indicados e registro da frequência das respectivas línguas a eles associadas; análise e 

discussão dos dados com base no referencial teórico sobre o português no século XIV e nas 

informações oferecidas pelos dicionários etimológicos. Os resultados indicaram a seguinte 

configuração etimológica: árabe (2), espanhol (1), francês (2), germânico (2), hebreu (26), latim 

(30), origem obscura, ainda passível de investigação (3). Especula-se que a maior expressão de 

elementos latinos e hebraicos estejam relacionados ao caráter religioso do documento. 

Com esta apresentação oral, espera-se contribuir para o conhecimento acerca de algumas 

unidades do léxico onomástico trecentista, bem como para a difusão de pesquisas na área da 

onomástica medieval para a expansão do conhecimento relativo à constituição histórica da 

língua portuguesa, como as que têm sido elaboradas no âmbito da lexicografia histórico-

variacional, que busca salvaguardar o pleno registro da variação lexical, com uma atenção 

especial à variação gráfica, pois, em se tratando de épocas pretéritas, onde não há a 

possibilidade de contato direto entre o pesquisador e os falantes, senão através escrituras 

deixadas por estes, os textos são as fontes mais confiáveis ao estudo da língua, e a existência 

de variantes permite inferências e suposições em relação aos hábitos linguísticos dos falantes 

potencialmente materializados na escrita. 
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Resumo:  
 
Este trabalho é o recorte de uma Tese de doutorado que teve como objeto o comportamento 
morfossemântico do esquema [XN-ari-]N do latim (argentarius, quasilaria, linguarium) e dos 
esquemas descendentes em sete línguas românicas, a saber: romeno (areţar , mătăsar, 
bursier),  italiano (bambinaia, acquaio, caudatario), francês (agencier, colombier, libraire), 
catalão (abeller, garganter, sordària), espanhol (abejero, bañadero, fornicario), galego 
(mullereiro, chaqueteiro, cabalario) e o português (moedeiro, caldeira, aquário). A Tese 
retomou o debate sobre os fenômenos linguísticos considerados na fragmentação linguística 
da România, na tentativa de entender se o fenômeno investigado pode ser considerado 
relevante para as propostas de categorização, tais como as de Wartburg (1950) e de Maurer Jr. 
(1951). No entendimento de  Wartburg (1950), fenômenos, como o comportamento das 
vogais postônicas, o destino das consoantes surdas intervocálicas, o desenvolvimento do 
grupo -ct- intervocálico e as estratégias de realização do plural nos nomes, permitem 
identificar uma România Ocidental, que inclui a Galo-România (francês, occitano etc), a 
Ibero-România (catalão, espanhol, galego, português etc) e um conjunto de línguas faladas no 
norte da Itália, como o romanche, e uma România Oriental, que inclui o conjunto de línguas 
faladas no centro e no sul da Itália, como o italiano florentino e o sardo, a região da Dalmácia 
(com a extinta língua dálmata) e a região da Dácia, que tem o romeno como o principal 
representante. Contrariando essa abordagem, Maurer Jr. (1951), com base em características 
mais sócio-históricas, coloca todas as línguas da Itália na România Ocidental e trata como 
orientais as línguas da Dácia e da Dalmácia, regiões cujos processos de romanização foram 
bastante diferentes daqueles vistos nos demais territórios.  Nem Wartburg (1950), nem 
Maurer Jr. (1951) dão posição de destaque aos aspectos da morfologia derivacional nas 
discussões sobre a caracterização linguística da România. É bem verdade que, nos temas 
relacionados à história social das línguas, como a periodização e a diferenciação entre 
variedades. Em se tratando de língua portuguesa, Rio-Torto (2012) e Lopes (2018) analisaram 
fenômenos morfológicos de sufixação e prefixação que ajudam a delimitar o português 
arcaico. Da mesma forma, Villalva e Gonçalves (2016) listam algumas tendências 
morfológicas que diferenciam português europeu e português brasileiro. A proposta da Tese 
segue essa mesma linha, porém voltando-se ao debate da fragmentação da România. Os dados 
analisados foram extraídos de dicionários monolíngues, nos casos do italiano, francês, 
espanhol, catalão, galego e português, e bilíngues, nos casos do romeno e do latim. A 
descrição das palavras sufixadas nessas línguas foi feita com base em pressupostos da 
Semântica Cognitiva (Lakoff e Johnson, 1980; Lakoff, 1987), da Morfologia Construcional 
(Booij, 2010; Gonçalves, 2016; Soledade, 2018) e da Morfologia Histórica (Soledade, 2005; 
Viaro, 2011; 2013). Os resultados mostram que,  no que toca ao comportamento polissêmico 
do esquema investigado, do latim às línguas românicas, o significado de ‘agente profissional’ 
se apresenta como o mais produtivo e mais prototípico. De outro lado, os significados de 



‘agente vegetal’, que designa árvores, arbustos e outros tipos de plantas, de ‘objeto de uso 
pessoal’, que designa objetos que protegem ou vestem partes do corpo, e excesso, que trata de 
acúmulo ou de fenômenos naturais, se mostram improdutivos ou inexistentes nos dados do 
italiano e do romeno, mas muito produtivos nas línguas, como francês, o espanhol, o catalão, 
o galego e o português, que são ocidentais. Há ainda de se destacar a produtividade dos 
significados de gentílicos, anomalias/doenças e atitudinais/atos reiterados nas línguas ibero-
românicas. Em linhas gerais, a análise dos dados sugere que uma categorização mais próxima 
da proposta de Wartburg (1950). Corroboram a conclusão a observação do tratamento de 
outros estudiosos para os correspondentes no occitano, asturiano, valenciano, aragonês, 
romanche e sardo.   
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Resumo: A Onomástica, ciência linguística que se dedica ao estudo dos nomes próprios, 
considerando suas origens, processos de formação, organização no léxico das línguas e em 
sociedade, e a Antroponímia, vertente onomástica que se refere aos nomes de pessoas (ou 
antropônimos), são, juntamente com a Etimologia e a Lexicografia, os pilares que fundamentam 
esta pesquisa. Este trabalho, teoricamente embasado pelos princípios da Linguística Cognitiva 
(BOOIJ, 2005; 2007; 2010; BYBEE, 2016; LAKOFF, 1987; SOLEDADE, 2018), dedicou-se 
à investigação dos sobrenomes portugueses que compõem o léxico personativo brasileiro. A 
consideração desses itens onomásticos em específico se deu em razão de que, além de serem os 
colonizadores do Brasil, os portugueses, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, também foram o segundo maior grupo de imigrantes no país desde a abertura dos 
portos, em 1808, até o auge desse fenômeno, por volta de 1880, legando heranças ao quadro 
onomástico. A metodologia adotada nesta pesquisa envolve: a) a análise de corpora datados ‒ 
a saber, os registros dos imigrantes vinculados à Hospedaria de Imigrantes do Brás nos 
primeiros anos de sua atuação (entre 1887 e 1890), além de dados posteriores aos anos 2000, a 
exemplo de listas de aprovados em vestibulares, concursos públicos etc., todos em domínio 
público; b) o recolhimento dos dados, juntamente com a consulta aos dicionários de apoio ‒ 
Nascentes (1952), Guérios (1981) e Machado (2003) ‒ e a investigação quanto às suas 
etimologias e aos seus campos semânticos (que perpassaram fatos históricos ou políticos, 
profissões e instrumentos de trabalho, locativos, aspectos da vegetação, qualidades físicas ou 
morais, animais etc., retratando características da sociedade da época); c) a catalogação em 
fichas onomásticas, contendo informações como entrada, fontes bibliográficas, dados 
linguísticos (possíveis variantes gráficas ou quaisquer notas linguísticas e/ou históricas); d) a 
elaboração de um dicionário de cunho onomástico e etimológico acerca dos sobrenomes 
portugueses em uso no Brasil, valendo-se de conceitos pertinentes à Lexicografia 
(BIDERMAN, 1984; FARIAS, 2007; WELKER, 2004) e à Etimologia (VIARO, 2004; 2013; 
2014). Dentre as conclusões obtidas, percebeu-se a necessidade de pesquisas dessa natureza, a 
fim de contribuir para um maior conhecimento do léxico personativo brasileiro, pois os estudos 
onomásticos desvelam aspectos não somente linguísticos, mas também sociais, culturais, 
políticos, entre outros. Além disso, “[...] os sobrenomes nada mais são que bens linguísticos de 
valor cultural e social, visto que, ao serem transmitidos de geração em geração, atuam de modo 
intrínseco à vida dos indivíduos, inserindo-os em um dado núcleo e transmitindo em si mesmos 
diversos elementos históricos [...]” (Rodrigues 2018, 199-200). Ademais, a língua portuguesa 
não apresenta, em sua história, larga tradição lexicográfica, valendo-se, de modo geral, apenas 
dos dicionários já mencionados de Nascentes (1952), Guérios (1981) e Machado (2003), que 
se encontram desatualizados, o que exige a criação de novas obras e a revisão dos materiais 
antigos. Desse modo, o empreendimento deste trabalho é importante e também se justifica na 
consideração de que o dicionário é, de modo geral, um registro de parte da história de uma 
língua. As reflexões aqui esboçadas ainda estão em fase inicial, de modo que este estudo ainda 
não logrou resultados alcançados a partir dos procedimentos metodológicos descritos, sendo 
apenas apresentado em eventos e publicado em anais (RODRIGUES, 2020a; 2020b). 
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