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Resumo:  

Os adjetivos em tema em -i- formam a terceira classe mais produtiva de adjetivos em 
irlandês antigo, depois dos adjetivos em temas em -o-/-ā- e -ii̯o- /-ii̯ā-. A produtividade dessa 
classe é espantosa quando comparada com outras línguas indo-europeias; apenas o latim e o 
hitita possuem diversos desses adjetivos, enquanto as demais línguas indo-europeas possuem 
apenas alguns poucos ou nenhum exemplo. Existem alguns trabalhos sobre esses adjetivos em 
irlandês: Weiss (2013) discute substantivos em tema em -i-, De Bernardo Stempel (1999) 
analisa a formação e derivação do tema em -i-, e Balles (2009) discute alguns desses adjetivos; 
mas muito mais é necessário para entender completamente essa classe de adjetivo em irlandês 
antigo. O objetivo desta apresentação é  o de analisar a pré-história e etimologia dos adjetivos 
em tema em -i- , especialmente as formas compostas, e mostrar como essa classe se tornou 
produtiva no irlandês antigo. 

Existem aproximadamente 200 lemas de adjetivos em tema em -i- no irlandês antigo e 
médio listados no dicionário eDIL (eletronic Dictionary of the Irish Language), sem contar 
formas com o mais recente e produtivo sufixo -mail, formas com significado incerto e 
empréstimos mais recentes. Nesta apresentação, o enfoque será a análise etimológica e 
morfológica das formas compostas mais antigas e interessantes da língua, as quais datam do 
século VIII-IX. O corpus original foi formado a partir da coleta de formas listadas no dicionário 
eDIL, as quais tiveram seu contexto analisado nos textos mais antigos da língua irlandesa 
Würzburg Glosses (Kavanagh 2001), Milan Glosses, Saint Gall Priscian Glosses, e Thesaurus 
Palaeohibernicus, e que foram posteriormente analisados etimologicamente. 

Exemplo de análise etimológica:  énirt ‘fraco’ :  é ‘fora de’ + nert ‘força’ (-o-); sonairt 
‘forte’ : so- ‘bom’ + nert; aimnirt ‘fraco’ : aim- ‘não’ +  nert;  fornairt ‘poderoso'’: for- ‘sobre’ 
+ nert. 

A partir de nert e de outros cognatos celtas, cf. OW nerth, OBr. nerth (gl. robur), MBr.  
nerz, ModBr. nerzh 'força’, Vann. nerh, Co. nerth, pode-se reconstruir a proto-forma *nerto- 
para o Proto-Celta. 
A forma proto-celta, por sua vez, provém da raiz indo-europeia *h2ner- ‘homem’ , cf. Skt. nár, 
Av. nar, Gr. anēr, Umb. nerf (ACC, PL), Osc. nerum (GEN, PL). 

A conclusão mais notável da análise etimológica desse corpus é que os adjetivos em 
tema em -i- são geralmente formas compostas, cerca de dois terços do corpus é de adjetivos 
compostos. Mesmo se o item foi originalmente derivado de um adjetivo ou substantivo  em 
temas em   -o-/-ā-, ou de um substantivo em tema em -u-, quando composto, ele passa ao tema 
em -i-. Por exemplo: suthain ‘eterno’ (-i-), formado por so- ‘bom’ mais tan `tempo' (-ā-). 

Outra observação importante é que a maioria desses adjetivos possui uma gama 
significativa de cognatos em outras línguas celtas e/ou em demais línguas indo-europeias, o que 
facilita a reconstrução etimológica dessas formas e fornece resultados robustos. 

Em suma, a maioria dos adjetivos em -i- são formas compostas. Esses compostos são 
geralmente formados de um prefixo e um segundo membro, que pode ser um substantivo em -
o-/-ā-, um adjetivo em \-o-/-ā-, um adjetivo em -i- um substantivo em -i- ou uma raiz verbal. 
Ainda que há vários adjetivos simples em temas em -i- a classe apenas se tornou muito 
produtiva na formação de adjetivos compostos em irlandês antigo.  
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Resumo: A Asia de Ioam de Barros dos fectos que os Portugueses fizeram no descobrimento 

e conquista dos mares e terras do Oriente (1552) é uma obra historiográfica que trata da 

colonização portuguesa na África e na Ásia, durante os séculos XV a XVI, momento, sem 

dúvida, relevante para Portugal que, mesmo sendo um pequeno país europeu, ancorado no 

sistema econômico e social do feudalismo, foi o primeiro a alcançar o caminho marítimo para 

a Índia, o que foi decisivo para que se tornasse uma grande potência mercantilista na Europa e 

no Oriente, onde estabeleceu suas colônias de exploração. 

Considerando os dez livros que compõem a primeira Asia (1552), os quais fazem parte de um 

conjunto maior de textos do autor, conhecido como as décadas da Asia e publicados em quatro 

grandes volumes (1552, 1553, 1615), observou-se que o texto traz elementos inovadores no que 

concerne ao léxico da língua portuguesa, uma vez que revela um “aluvião”, com a licença do 

termo de Piel (1989), de vocábulos orientais que devem ter adentrado o português durante o 

período dos (re)descobrimentos.  

Dentre os quais, os mais visíveis no corpus são os situados no campo da antroponímia e da 

toponímia, pois são cerca de 1000 itens levantados, até o momento, que evidenciam a memória 

cultural dos continentes africano e asiático, ao circunscrever os nomes próprios de pessoas e de 

lugares imersos nessas regiões, ao passo em que denunciam algumas línguas com as quais o 

português teve contato no decurso das grandes navegações marítimas. Desse modo, os 

antropônimos e os topônimos são importantes caracterizadores de contatos linguísticos e, 

portanto, fontes históricas importantes à Linguística Histórica e à Etimologia, disciplinas que 

norteiam esta investigação.   

Tendo em vista a necessidade metodológica para classificar, onomasticamente, os vocábulos 

orientais, utilizou-se a taxionomia toponímica, proposta por Dick,  em 1990, a qual se compõe 

de 27 taxes, das quais apenas uma volta-se aos antropônimos. Observa-se, na proposta 

taxionômica, que 11 taxes são direcionadas ao âmbito físico, ou seja, topônimos assentados na 

natureza, e 16 concentram-se no campo antropológico e cultural.  

Ao testar o modelo, sob a perspectiva da Lexicografia Histórico-Variacional, cujas bases foram 

discutidas e atestadas por Machado Filho (2012), identificaram-se algumas imprecisões 

definitórias que impossibilitaram sua aplicação no trabalho, que ora se apresenta, o que 

promoveu a necessidade de uma releitura crítica da taxionomia cuja finalidade principal foi sua 

adequação às pesquisas lexicográficas.   

Portanto, apresentar-se-á, neste trabalho, como resultado prático, a releitura desenvolvida, 

assim como discussões acerca de sua importância para outras pesquisas de orientação lexical. 

Para que isso fosse possível, a investigação ancorou-se em teóricos da Onomástica, como 

Vasconcelos (1928); Dick (1990); Isquerdo (1996) e Carvalhinhos (2008). No que concerne à 

etimologia, Viaro (2011, 2014) foi o principal aporte teórico, e em relação à língua portuguesa 

no Oriente, adotaram-se Lopes (1969); Buescu (1983); Cardeira (2010), como referências 

basilares. Os dicionários etimológicos principais consultados foram o de Cunha (1986); 

Machado (1990); Corominas (1991); Machado Filho (2013, 2019) e Alves (2013). 

Assim, o trabalho proposto pode contribuir para as discussões sobre o léxico oriental do 

português, bem como sobre sua constituição histórica no século XVI. Para além de oferecer à 

Etimologia novas datações de étimos, até então não registrados nos dicionários consultados, 



 

 

sendo possível assim ampliar a visão sobre a língua portuguesa num momento ímpar de sua 

história, o período das grandes navegações marítimas no Oriente.  
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Resumo:  
Como se sabe, durante toda a Idade Média, a língua do ensino era o latim. Não obstante com a 

consolidação das línguas românicas, o que antes era considerado apenas linguagem, isto é, um 

formato linguístico que não detinha um prestígio social, foi, progressivamente, ascendendo à 

condição de língua românica vernácula, concorrendo com a língua de Roma e a substituindo 

na redação de alguns documentos. Ao observar as obras remanescentes, constata-se que foi 

nos finais do século XV e início do século XVI que começaram a surgir as primeiras 

propostas de sistematização dessas línguas românicas e sua, ainda tímida, estreia na 

documentação pedagógica, da qual o português começa a fazer parte com as primeiras 

gramáticas e as cartinhas. Muitas propostas de periodização histórica da língua portuguesa 

têm considerado esse momento como limite final do período arcaico e início do moderno, 

evidenciando a importância desse aparelho pedagógico que começa a ser delineado com essas 

publicações e que se multiplicará e se tornará a base do ensino do português. Com base nessas 

premissas, o presente trabalho, partindo da leitura de trechos do fac-símile da Cartinha pera 
ẽsinar leer, datada de 1500, disponível no acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal, 
visa observar o léxico, pois é nele que as mudanças socioculturais se evidenciam mais clara e 

imediatamente, a fim de discutir o registro do léxico do ensino do português empregado no 

século XVI, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Lexicografia histórico-

variacional. A análise do léxico se baseou na fragmentação do texto selecionado e em uma 

leitura atenta do corpus, registrando todas as formas relacionadas ao âmbito pedagógico 

observada na obra investigada, independente da frequência de uso das unidades lexicais, 

como têm, até hoje, utilizado os lexicógrafos contemporâneos. Dessa forma, este estudo 

representa um contributo para as discussões engendradas no âmbito do ensino de língua 

portuguesa e da constituição do seu léxico, contribuindo para uma das frentes de investigação 

do Grupo de Pesquisa Nêmesis, ao qual se filia e para ampliação da pesquisa desenvolvida na 

área de Letras do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia. 
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