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Na evolução das línguas românicas, houve uma mudança regular do sufixo latino -ᾹRIU(s), em 
palavras como operariu, denariu, januariu. Tornou-se -áio (algumas vezes -aro) em italiano 
(operaio, denaro, gennaio); desenvolveu-se (via -airo), para o português, como -eiro (obreiro, 
dinheiro, janeiro) e, para o espanhol, como -ero (obrero, denaro, enero); enquanto no francês 
(ouvrier, denier, janvier), o resultado foi -ier (feminino -ière) (BOYD-BOWMAN, 1980, p. 
18). O sufixo latino -ariu permaneceu produtivo nas línguas romanas com inúmeras palavras. 

Este estudo tem por foco palavras formadas com os morfemas -ario, -eria, -eiro no português, 
tema de múltiplos trabalhos, apreciando-os sob a perspectiva da relação com o passado com 
ênfase em suas modalidades no presente. A diacronia é chamada para explicação de certos fatos 
relacionados com origem e etimologia. A relação de parentesco entre as três formas é vista sob 
o prisma de um modelo sincrônico. Do trio apresentado redundam dois sufixos, -ario, -eiro; -
ario/a, com o substituto -eria em certos casos. A derivação, sincrônica por natureza, é um dos 
focos, assim como a significação, que é analisada sob o prisma do binômio, significado/sentido.  

A análise neste trabalho é basicamente fundamentada nos modelos sincrônicos da Geometria 
de Traços de Clements (1989); Clements; Hume (1995) e da Teoria Lexical de Kiparsky (1982, 
1985), parte dela já abordada em Bisol (1989).  Pelo modelo de camadas ou tiers, a sequência 
de três segmentos -eir- é definida por traços de melodia, que têm a mesma estrutura interna: os 
três segmentos em sequência são coronais. Em relação à derivação, esses sufixos são 
independentes na produção de palavras. Nem um nem outro pode fazer parte do mesmo 
processo derivativo, como ocorre na derivação lexical de palavras como sumário, doceria e 
doceiro, por exemplo. Embora doceria e doceiro tenham a mesma base, doceria não dá margem 
à entrada de -eiro e vice-versa. 

 Na derivação pós-lexical, esses sufixos têm uma propriedade que merece destaque: ajustam-se 
ao que se denomina supletivo. A vogal temática (VT) da base de substantivos, em que se 
anexam o sufixo –mente, como em sumário/sumariamente, primeiro/primeiramente e 
temporário/temporariamente, por exemplo, é substituída pela vogal /a/, desencadeando uma 
neutralização da VT em favor da vogal baixa. Forma-se assim uma base própria com vistas a 
produzir uma palavra adverbial. O significado é elástico, pois envolve todas as palavras de um 
paradigma (doce, doceria, doceiro; cena, cenário; chave, chaveiro), e o sentido é específico de 
cada palavra, firmando-se como condutor da produtividade.  

O sufixo -eiro, por sua vez, figura com variação (cabeleiro ~ cabelero, cerejeira ~ cerejera, 
jardineiro ~ jardineiro), provavelmente em razão do status flutuante da vogal alta no processo 
de formação. Algumas palavras com a sequência eir, segmentáveis sincronicamente em base + 
sufixo -eiro, nem sempre são portadoras do sufixo -eiro, segundo um critério etimológico (cf. 
VIARO, 2007), como é o caso de cadeira (cathedra no latim) e de inteiro (interger, no latim), 
dentre outros casos. O étimo latino permitia reconhecer a derivação de -eiro por -arium, como 
é o caso de janeiro (> januarium), maneira (> manuariam), por exemplo.   
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Resumo:  

Com respeito à evolução da consoante líquida lateral posvocálica em línguas românicas, como 

o Português e o Francês, registram-se similaridades e diferenças.  Uma similaridade está no 

processo de vocalização da lateral em coda silábica, presente em ambas as línguas românicas 

(lat. alteru  > port. outro /outro/; lat.  alteru  > fr. autre /otre/; lat. filtrum  > fr. feutre /ftre/). 

Uma diferença reside na preservação do espaço fonológico da lateral apenas no Português: o 

espaço é ocupado ou por vogal, como em alteru  > outro /outro/, ou pela própria consoante, 

como em album  > alvo /alvo/.  A forma fonética assumida por essa coda silábica é [] ou [w], 

a segunda prevalente no Português Brasileiro e a primeira, a lateral velarizada, no Português 

Europeu. Na Língua Francesa, contudo, os efeitos da vocalização da lateral em coda 

redundaram na incorporação, pelo sistema, de novos segmentos vocálicos, as vogais frontais 

arredondadas, desconhecidas pelo Latim. Isso posto, o presente trabalho propõe como foco o 

processo de vocalização da consoante líquida lateral velarizada, no contexto de coda silábica, 

em posição medial, na diacronia do Francês. Na passagem do Latim a esta língua românica, a 

líquida lateral que se apresentava em posição de coda, seguida ou não de outra consoante, 

carregava características de elemento velar, [] – uma característica herdada do ‘l’ pinguis 

(velar) latino. A referida variante foi, não obstante, cedo substituída por um elemento 

vocalizado nas formas fonéticas do Francês, o que teria ocorrido por volta do século XI. Vale 

pontuar ainda que o Francês, segundo assevera Nunes (1989 [1951], p. 132), é a língua 

românica em que se verifica mais extensamente e com maior regularidade o processo de 

vocalização do ‘l’ velarizado, a exemplo do que se pode observar em vocábulos franceses 

oriundos de formas latinas (lat.  pulmonem  > fr. ant. p[o]mon > fr. mod. p/u/mon  poumon 

‘pulmão’; lat. balsamum > fr. ant. b[a]me > fr. mod. b/o/me baume ‘bálsamo’; lat. capi llos > 

fr. ant. chev[e]s > fr. mod. chev//x cheveux; lat. pul(i)cem > fr. ant. p[u]ce > fr. mod. p/y/ce 

puce ‘pulga’); afirmação semelhante pode ser encontrada em outros autores (cf. Kolovrat, 1923; 

Müller, 2011; Recasens, 2012). Neste estudo, defende-se estar na sequência latina formada de 

vogal seguida de líquida lateral (vogal + líquida lateral), levando em conta o processo de 

vocalização dessa consoante em coda silábica, uma das fontes da presença de vogais frontais 

arredondadas no Francês, seja uma vogal [+post, +arred] – /u/, /o/ –, ou, ainda, // e /y/ [-post, 

+arred]. Explica-se e formaliza-se esse percurso evolutivo com o suporte teórico da Fonologia 

Autossegmental e da Geometria de Traços, em consonância com Clements e Hume (1995). A 

análise dos traços distintivos que compõem a estrutura interna dos segmentos que interagem 

nos processos identificados é capaz de explicitar que, a partir da estrutura interna complexa da 

lateral velarizada na coda de sílaba, com articulação primária (consonantal) e secundária 

(vocálica), chega-se à sua vocalização e manifestação como [w] – até este ponto, Português e 

Francês mostram similaridade. Indo além, a fonologia do Francês promove coalescência e 

assimilação entre os autossegmentos que compõem a estrutura da sequência vogal + líquida 

lateral, fazendo resultarem vogais frontais arredondas. A incorporação dessas vogais ao sistema 

vocálico do Francês, com a proposta aqui defendida, atesta uma diferente robustez dos traços 



[alto], [posterior] e [arredondado] na fonologia desta língua românica – tem-se na robustez 

uma propriedade escalar de traços, seguindo-se Calabrese (2005) e Clements (2009). 

Relativamente à constituição do corpus do trabalho ora proposto, essa foi elaborada a partir da 

consulta não só a gramáticas históricas, bem como dicionários de cunho etimológico, além de 

compêndios históricos de fonética e fonologia francesas.  
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O presente trabalho tem seu desenvolvimento no âmbito do grupo de pesquisa “Memória             
Linguística e Social do Rio Grande do Sul do Século XIX: Grupo de Pesquisa Diacrônica do                
Rio Grande do Sul”, coordenado pela Profa. Dra. Valéria Neto de Oliveira Monaretto             
(UFRGS) e constituído por pesquisadores da UFRGS, UFPel, UFSM, UNIPAMPA e FURG.            
Neste estudo, analisamos textos de Francisco Xavier Ferreira, editor e proprietário da            
tipografia na qual eram impressas as edições de “O Noticiador”, primeiro jornal de Rio             
Grande, com circulação entre 1832 e 1836 (Matias 2014). No momento atual, no qual              
atravessamos uma grave pandemia, temos, como possibilidades de análise, materiais já           
coletados por outros pesquisadores, dentre os quais a edição do Instituto Histórico e             
Geográfico do Rio Grande do Sul (Neves 2007), com a compilação de edições de “O               
Noticiador”. Desse material, selecionamos a transcrição de Albano Gaspar de Oliveira do            
texto “Sugestões para a organização da estatística da Província de São Pedro do Rio Grande               
do Sul”, escrito por Xavier Ferreira em 1822. Gaspar de Oliveira “sintetizou o recorrido              
histórico dos esforços para organizar os dados estatísticos referentes ao Rio Grande do Sul do               
final do século XVIII até meados do XX.” (Oliveira 1969 apud Klafke 2015, 9). Embora este                
texto não faça parte do jornal, é uma importante fonte para análise preliminar, pois nele               
podemos encontrar pistas para o nosso foco de estudo futuro que são os manuscritos de               
Francisco Xavier Ferreira e os textos de “O Noticiador”. Seguindo a orientação de Nasi              
(2016), consideramos a viabilidade da análise dos textos tipográficos do jornal para a             
compreensão de traços linguísticos e da organização da vida social em Rio Grande, no              
período de circulação local do periódico. Temos como objetivo geral compreender os            
processos de variação fonológica no português do séc. XIX a partir da relação entre fatores               
linguísticos e sociais. Consideramos os seguintes critérios: (1) contexto de produção do            
documento selecionado e (2) contextos linguísticos para a expressão de possíveis fenômenos            
fonético-fonológicos emergentes nos textos escritos selecionados. Nesse sentido, é preciso          
destacar a datação e o gênero específico, lembrando que o significado dos gêneros é              
atualizado em função de seus contextos de uso e de época. No que se refere aos processos                 
fonológicos emergentes na transcrição feita por Albano Gaspar de Oliveira, encontramos           
regularidade na expressão de ditongos nasais com a representação da consoante nasal em             
plurais de substantivos, como em razoens e naçoens, o que nos faz pensar a respeito da                
consideração de disponibilidade de consoante nasal em coda silábica; ditongos nasais           
representados em “ão” para flexões verbais na terceira pessoa do plural: restavão (pretérito             
imperfeito), habitão (presente do indicativo), o que talvez revele a noção de nasalização do              
ditongo, sem manutenção de consoante nasal em coda. Ainda no que se refere a ditongos, é                
interessante observar a variação na representação da vogal de margem: vogais médias-altas            
(arsenaes, hospitaes e dirigio) e vogais altas (cousa, poude e effeito). Temos ainda a              
prosodização de clíticos, representados junto ao vocábulo lexical (saberse), bem como           
indicados por hífen (officiar-se) e juntura, na representação de síncope e ressilabação em q’o              
bem particular.  
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fonético-fonológicos. 
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