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Apresentação 

 

Este manual destina-se à apresentar as atividades do trabalho do Núcleo de apoio à pesquisa em 

Etimologia e História da Língua Portuguesa (NEHiLP), criado em 01/06/2012 e vinculado à Pró-reitoria 

de Pesquisa (PRP) da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de documento que visa difundir a 

pesquisa realizada pelo NEHiLP, descrever o uso passo-a-passo de seus programas computacionais e 

esclarecer a metodologia de pesquisa utilizada.  

 

As decisões contidas neste manual não são definitivas, deste modo, está aberto a sugestões que visem ao 

seu aprimoramento (que podem ser enviadas para nehilp@usp.br). Além disso, o objetivo deste manual 

é orientar os colaboradores do NEHiLP no que diz respeito ao uso das ferramentas desenvolvidas, 

incluindo preparação/processamento dos textos, o cadastramento dos dados e a realização de buscas. 

 

Em reuniões do Grupo de Morfologia Histórica do Português (www.usp.br/gmhp), em 2012, que 

incluíam o Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro (DLCV/ FFLCH-USP), o Prof. Dr. Zwinglio Oliveira 

Guimarães Filho (IF-USP) e a Dr.ª Nilsa Areán-García, discutiu-se sobre a criação de um programa que 

extraísse todas as palavras de um texto e que as reconhecesse a partir de uma lista de palavras 

previamente coletadas, com termini a quo, de modo a informar toda vez que uma palavra tivesse uma 

data menor ou igual à do texto. No momento da discussão, apelidou-se tal programa hipotético de 

Moedor de Textos. Nas discussões sucessivas e ao longo do desenvolvimento do programa, em 2013-

2015, foi chamado apenas de Moedor, nome adotado pelos integrantes do NEHiLP diretamente 

envolvidos no seu desenvolvimento. O Moedor seria um programa auxiliar para o preenchimento de um 

complexo banco de dados do Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo), cujo lançamento 

oficial do programa oficial ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2015, às 13h00 na sala 266 do Prédio de 

Letras - FFLCH/USP. Desde então, iniciou-se a inserção online de verbetes no DELPo. 

 

Para a confecção do Moedor participaram em 2013, de reuniões ocorridas no IME-USP, o Prof. Dr. 

Mário Eduardo Viaro (DLCV/ FFLCH-USP), o Prof. Dr. Marco Dimas Gubitoso (IME-USP) e o 

monitor Gustavo Luiz Vieira (EACH-USP Leste). No final do mesmo ano até 2014 participaram 

semanalmente em reuniões do IME-USP também a Prof.
a
 Dr.

a
 Mariana Giacomini Botta, o Prof. Dr. 

Aldo Luiz Bizzocchi, que faziam o pós-doutorado na FFLCH-USP sob a supervisão do prof. Dr. Mário 

Eduardo Viaro, e o aluno de graduação Antônio Augusto Abello (IME-USP). Nessas discussões, 

discutiam-se problemas pontuais, objetivos e estabeleceram cronogramas de tarefas. No final de 2014, 

com a saída do monitor Gustavo Luiz Vieira, passaram a trabalhar como monitores Antônio Augusto 

Abello (IME-USP), Yuri Roberto Amaral Gaspar (POLI-USP) e Clayton Lopes Fonseca (IME-USP). 

Desenvolveu o programa Metaplasmador o programador Marcelo Li Koga (POLI-USP). Outros 

integrantes do NEHiLP e especialistas foram convidados esporadicamente: em 2014 para auxiliar nas 

decisões tomadas pelo programa e na escolha dos campos do banco de dados, entre eles, o Prof. Dr. 

Zwinglio Oliveira Guimarães Filho (IF-USP), a Prof.
a
 Dr.

a
 Valéria Gil Condé (DLCV/ FFLCH-USP), o 

Prof. Dr. Michael J. Ferreira (Georgetown University), o Prof. Dr. Sílvio de Almeida Toledo Neto 

(DLCV/ FFLCH-USP), o Prof. Dr. José da Silva Simões (DLM/ FFLCH-USP), o Prof. Dr. Thomas 

Daniel Finbow (DL/ FFLCH-USP) e o Prof. Dr. Bruno Oliveira Maroneze (UFGD). 

 

O trabalho de computação foi desenvolvido preponderantemente pelo Prof. Dr. Marcos Dimas Gubitoso 

(IME-USP) e pelos monitores bolsistas Gustavo Luiz Vieira (EACH-USP Leste), Antônio Augusto 

Abello (IME-USP), Clayton Lopes Fonseca (IME-USP) e Yuri Roberto Amaral Gaspar (Poli-USP). 

Parte dos dados foi elaborada pelo Prof. Dr. Zwinglio Oliveira Guimarães Filho (IF-USP), que integra o 

quadro de colaboradores do GMHP desde 2005. Esses dados foram totalmente revistos pelo Prof. Dr. 

Mário Eduardo Viaro (DLCV/ FFLCH-USP), que também elaborou outras listas utilizadas pelo 

programa Moedor. O programa Moedor foi desenvolvido integralmente na linguagem Perl, ao passo que 

mailto:nehilp@usp.br
http://www.usp.br/gmhp
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o banco de dados foi desenvolvido em várias outras linguagens (PHP, SQL, JavaScript). Alguns 

resultados de importantes módulos do programa foram obtidos por programas feitos em MatLab. 

 

Uma parte importante do banco de dados é o sistema de inserção manual, denominado Papavero, em 

homenagem ao prof. Dr. Nelson Papavero (MZ-USP), integrante do NEHiLP e autor de muitas obras, 

muitas delas publicadas na série bibliográfica Arquivos do NEHiLP (ISSN 2318-2032). Por ser 

pesquisador de grande renome nas áreas biológicas e autor de muitíssimas obras que são ricas fontes 

para o trabalho etimológico, o programa foi batizado informalmente com seu nome (sugestão dada pelo 

monitor Gustavo Luiz Vieira) e, no dia 7 de junho de 2014 e informamos o nome desse sistema ao 

homenageado durante o lançamento, que o aceitou com muito prazer. 

 

Tão logo foi criado o NEHiLP, buscou-se a possibilidade de criar um site institucional 

(www.usp.br/nehilp), concretizado pela ajuda da Dr.
a
 Nilsa Areán-García, nos moldes do Grupo de 

Morfologia Histórica (www.usp.br/gmhp), ambos coordenados pelo prof. Dr. Mário Eduardo Viaro 

(DLCV/ FFLCH-USP). O site pode ser acessado também por www.nehilp.org e foi totalmente refeito, 

com base no design feito por Evandro Uehara Viaro e implementado por Antônio Augusto Abello em 

2014. Nos dois casos, o site foi instalado no Centro de Computação Eletrônica da Universidade de São 

Paulo (CCE-USP), que dispõe de uma área para uma página e de um servidor para o desenvolvimento 

de programas.  

 

O lançamento da série bibliográfica Arquivos do NEHiLP em 2013 foi possível graças ao empenho do 

Sr. André Serradas (funcionário do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo - 

SIBi-USP) e do auxílio da Sr.
a
 Dorli Hiroko Yamaoka (funcionária do Serviço de Comunicação Social - 

FFLCH-USP), bem como dos funcionários do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), da Biblioteca 

Florestan Fernandes (FFLCH-USP), que visa divulgar trabalhos relativamente extensos sobre filologia, 

linguística histórica e filologia. Também nesse ano, o NEHiLP atuou em parceria com a revista 

Filologia e linguística portuguesa para lançar o volume 15 (especial) sobre Etimologia (disponível em 

http://revistas.usp.br/flp/issue/view/6348). 

 

A partir de 2015 serão feitas reuniões mensais para a definição dos dados pertinentes, desenvolvimento 

e aperfeiçoamento dos formulários on-line, da estrutura do banco de dados do DELPo e da descrição do 

preenchimento adequado de tais informações. Nessas reuniões, os problemas pontuais serão expostos e 

discutidos e, uma vez resolvidos, as novas diretrizes são incluídas no Manual do NEHiLP, de ampla 

divulgação no site do núcleo de pesquisa. Essa retroalimentação é salutar e preferível à adoção 

dogmática de parâmetros e linhas teóricas preestabelecidas. Para a comunicação entre os pesquisadores 

(antigos e recém-ingressos) dispõe-se também de um fórum no site do NEHiLP e de um arquivo FAQ, 

ambos desenvolvidos pelo monitor Yuri Roberto Amaral Gaspar. Além disso, os monitores e o prof. Dr. 

Marco Dimas Gubitoso, elaboraram uma descrição do código para os programadores recém-ingressos e 

para interessados em geral. 

 

A primeira versão deste manual foi redigida em 2014 pelo prof. Dr. Mário Eduardo Viaro, pelo prof. Dr. 

Aldo Bizzocchi e a prof.
a
 Dr.

a
 Mariana Giacomini Botta. Teve colaborações pontuais de vários outros 

pesquisadores. As primeiras versões tinham anexos (incorporados pelo texto atual) sobre atualizações 

ortográficas e sobre Etimologia, os quais foram feitos pelo prof. Dr. Mário Eduardo Viaro. 

Incorporaram-se também à redação atual os anexos sobre Universos discursivos e gêneros e sobre 

classificação semântica e sobre discussão Etimológica, elaborados pelo prof. Dr. Aldo Bizzocchi.  

 

 

São Paulo, 28 de março de 2015 

Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro 

DLCV/ FFLCH-USP 

Coordenador do NEHiLP 

nehilp@usp.br 

http://www.usp.br/nehilp
http://www.usp.br/gmhp
http://www.nehilp.org/
http://revistas.usp.br/flp/issue/view/6348
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Capítulo 1 – O NEHiLP 

 

1.1. Breve introdução historiográfica ao problema etimológico 

 

Um falante, mesmo sem conhecimentos de Linguística, consegue observar, durante o curto período de 

sua vida, que palavras são substituídas por outras ou então que o significado das palavras se altera com o 

passar do tempo. Não foi diferente na Antiguidade. Da mesma forma que se questionou a origem do 

universo ou a origem dos seres vivos, também a origem das palavras sempre foi pauta para inúmeras 

especulações. 

 

Com o diálogo Crátilo, de Platão (428/427 a.C. -348/347 a.C.), surge o primeiro debate conhecido sobre 

Etimologia. Nesse texto, discute-se detidamente a origem das palavras. O método associativo 

apresentado por Platão foi seguido por muitos autores, gregos e romanos, como pode ser visto na 

compilação das Etymologiae de Isidoro de Sevilha (século VII). 

 

A técnica etimológica de cunho científico, porém, desenvolveu-se muito lentamente. Em 1492, no livro 

I e capítulo VII da Gramática española (1492), chamado Del parentesco & vezindad que las letras entre 

si tienen, Nebrija detalha as “corrupções”, ou seja, as alterações que o espanhol teria sofrido a partir do 

latim para adquirir a forma que tinha na sua época. No final do século XVI e início do século seguinte, 

essas “corrupções” também são detalhadas longamente por Duarte Nunes de Leão, em sua obra Origem 

da língua portuguesa (1606). Apesar de populares na Península Ibérica, essas duas obras não tiveram 

grande repercussão nos demais países europeus. 

 

Somente em meados do século XVIII e, sobretudo, no século XIX voltam a surgir autores preocupados 

com as regularidades dos fenômenos fonéticos, que formam a base de toda etimologia científica. 

Autores como o húngaro Gyarmathi, o dinamarquês Rask e os alemães Grimm e Bopp alicerçaram as 

bases das regras que futuramente seriam chamadas “leis fonéticas” empregadas por Schleicher e pelos 

neogramáticos (Viaro 2011: 27-94). No final do século XIX, perante o paradigma epistemológico da 

Psicologia, acreditava-se grosso modo que tudo que não fosse explicável pelas leis fonéticas encontraria 

sua explicação nas analogias. É nesse momento que surgem as polêmicas de Hugo Schuchardt,  

corroboradas pela dialetologia e pela Estilística até a década de 20 do século XX.  

 

No entanto, posteriormente às duas guerras mundiais, as questões etimológicas perderam força nos 

estudos acadêmicos (salvo em raríssimas áreas, como nos estudos do indo-europeu), para serem 

retomadas somente no final do século XX. Hoje há ferramentas importantes, tanto teóricas quanto 

tecnológicas, para se desenvolverem pesquisas de qualidade no nível acadêmico, que podem contribuir 

para a mudança da visão da sociedade sobre o tema.  

 

A mídia e a internet contribuem para a divulgação de soluções etimológicas fantasiosas, sem que os 

estudos acadêmicos na área de Linguística Histórica e Filologia consigam expor suas conclusões sobre o 

assunto. Na verdade, apesar do grande avanço esperado no início do século XX, a Etimologia foi 

abandonada no interregno do surgimento da Linguística Moderna e deixou de ser uma disciplina dos 

cursos de Letras, confundindo-se com a pseudociência de mesmo nome, que nada mais é que um 

entretenimento fundamentado apenas em subjetivismos e intuições sem investigação histórica e sem 

rigor metodológico. Nesse ponto, a Etimologia científica é tão distante da pseudoetimologia quanto a 

Astronomia o é da astrologia.  

 

Embora tenha havido autores que se dedicassem à linguística histórica/diacrônica no início do 

Estruturalismo (como Meillet, Benveniste e Malkiel), o conhecimento da Etimologia desapareceu na 

formação dos estudiosos e, por fim, esta acabou sendo completamente abandonada em seguida. 
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Tampouco a diacronia estava no programa inicial do Gerativismo e aparentemente foram os novos 

estudos de sociolinguística e dialetologia, no último quartel do século XX, que revitalizaram a 

necessidade de compreender-se a multiplicidade de sistemas de que se compõe uma língua e, 

consequentemente, surgiu a necessidade de entender essa variação do ponto de vista histórico. 

 

A língua portuguesa ressente-se muito desses acidentes históricos. Diferentemente do francês ou do 

italiano, passou a ser estudada historicamente somente no final do século XIX e início do XX. Se há 

grandes nomes que surgiram nessa época, com rigor tão grande quanto o que se desenvolvia no resto da 

Europa, não houve tempo para essa ciência desenvolver-se plenamente e tudo que temos é fruto de 

esforço individual de poucos pesquisadores, como Leite de Vasconcelos e José Pedro Machado (em 

Portugal) e Antônio Geraldo Cunha, Antônio Houaiss e Mauro Villar no Brasil. A língua portuguesa 

atualmente está na triste condição de idioma neolatino menos conhecido do ponto de vista histórico. 

 

Nesse sentido, a pesquisa apresentada pelo NEHiLP sobre datação das primeiras ocorrências das 

palavras portuguesas é o primeiro passo para a criação de um novo dicionário etimológico da língua 

portuguesa com a qualidade comparável à dos existentes para as línguas europeias e com a indisfarçável 

ambição de ser ainda mais completo em vários aspectos. 

 

1.2. Estágio dos estudos etimológicos da língua portuguesa 

 

Comparado com outras línguas românicas, o português é, de longe, o idioma que tem a informação 

etimológica mais incompleta e fragmentada. Os dicionários etimológicos têm, com frequência, 

informação muito vaga e imprecisa sobre as ocorrências mais antigas dos seus verbetes. Na melhor das 

hipóteses, estas obras reúnem o conhecimento de vários etimólogos e confiam em suas supostas 

especializações. Essa atitude, todavia, impede um maior aprofundamento do conhecimento das antigas 

etapas da língua portuguesa. 

 

Por exemplo, Antônio Geraldo da Cunha chegou ao estabelecimento de boas datações, mediante suas 

pesquisas de latim medieval e de palavras de origem tupi; José Pedro Machado é um dos únicos que se 

preocuparam com palavras de origem árabe e com palavras portuguesas ocultas em textos do latim 

medieval. Esses dados são repetidos pelos dicionários que se sucedem de forma assistemática. A 

respeito sobre a necessidade de revisão das contribuições etimológicas às palavras de origem árabe no 

português há, por exemplo, os trabalhos de Corriente (2008, 2013).  

 

Textos de determinadas sincronias (como os anteriores ao século XII) escritos em latim não devem 

compor-se juntamente com os textos efetivamente escritos em variantes ibero-românicas: embora a 

menção a esses textos deva obviamente aparecer na etimologia de uma palavra, não deve competir na 

busca da abonação mais antiga.  

 

Para efeitos de melhor delimitação da política linguística, textos do século XII-XIV devem compor a 

história comum tanto da língua portuguesa quanto da galega e esse interregno entre os documentos em 

latim e os em português stricto sensu são chamados tradicionalmente de galego-português. No tocante a 

sincronias ainda mais antigas, toda essa questão referente à língua portuguesa se vincula e se alia à 

pesquisa atualmente desenvolvida não só para a língua galega, mas também para o asturoleonês e para 

os demais idiomas ibero-românicos. 

 

Há grandes lacunas na pesquisa de diversos séculos e de diversos sistemas linguísticos a que se 

vinculam os étimos. Os trabalhos de Antônio Geraldo da Cunha se concentram nas etapas mais antigas 

do português e há pouquíssimos estudos sobre o século XX. Os séculos XVII e XVIII são extremamente 

produtivos, no entanto, ainda bastante desconhecidos, mas há trabalhos significativos de Murakawa no 

tocante à variante brasileira.  

 



16 
 

O NEHiLP, dessa forma, pretende preencher uma grande lacuna fornecendo dados para uma 

compreensão mais abrangente do fenômeno diacrônico e para a reconstrução de sincronias pretéritas não 

só da língua portuguesa mas de sistemas direta ou indiretamente vinculados ao léxico português 

(substratos germânico, árabe, tupi, quimbundo e outros). 

 

1.3. Projeto nº1 do NEHiLP: a Retrodatação 

 

O primeiro triênio do NEHiLP (2012-2014) foi dedicado ao projeto Retrodatação, no qual houve uma 

preponderância do trabalho técnico de informática sobre o trabalho linguístico propriamente dito. As 

razões disso dependem da compreensão da dinâmica do projeto. Preferiu-se ampliar o escopo da 

pesquisa a ser desenvolvida subsequentemente e, ao mesmo tempo, dedicar-se à robustez dos programas 

desenvolvidos. Concluída essa fase, o NEHiLP dispõe atualmente de uma ferramenta poderosa para o 

desenvolvimento de pesquisas etimológicas, para o fornecimento de dados e para a confecção de 

produtos como dicionários e gramáticas históricas. 

 

 
 

Uma das tarefas do etimólogo é grosso modo coletar palavras extraídas de contextos em determinadas 

obras e associá-las à sua data de publicação. Consabidamente, essa obra deve ser uma edição confiável. 

Por meio da comparação dessas datações, é possível estabelecer a data mais antiga da palavra 

investigada e estabelecer etimologias. Tradicionalmente, o etimólogo é entendido como uma pessoa 

extremamente erudita, que sabe onde localizar as melhores fontes e não raro conhece detalhes de 

conteúdo das obras que consulta/cita. Essa postura, contudo, é ultrapassada pelo avanço tecnológico 

atual. 

 

Obviamente, ter erudição e ser organizado são qualidades sempre desejáveis para o pesquisador desse 

trabalho, mas não é o ponto principal, se quisermos garantir a fidedignidade e a veracidade dos dados, 

muito menos o valor desses dados. O ideal é que o menor número de erros seja cometido. Mesmo que 

saibamos que erros dependentes exclusivamente das propensões humanas sempre existirão, há alguns 

tipos de erros que podem ser evitados, como os motivados por cansaço e pela falta de atenção, dado o 

manuseio de um grande número de informações. Nesse ponto, acreditou-se, desde o início, que seria de 

extrema utilidade a existência de um programa que fizesse a comparação automática da data atribuída à 

mais antiga abonação da palavra com a data da obra analisada. 

 

As vantagens desse programa sobre a pesquisa manual seriam várias, entre as quais: 
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(a) numa pesquisa manual, o pesquisador não tem disponíveis em sua erudição todos os termini a quo de 

todas as palavras de uma língua, de modo que suas descobertas se pautam, na maioria das vezes, apenas 

pela “sensação” de que a palavra “não deveria estar naquele texto”, por ele supor (baseado 

exclusivamente na sua experiência de falante e/ou pesquisador) que a palavra seja mais recente do que a 

data do texto investigado; 

 

(b) mesmo se for extremamente organizado, o pesquisador não consegue fazer uma investigação 

exaustiva de um texto e pauta-se apenas naqueles dados que chamam sua atenção. Assim sendo, outros 

dados importantes acabam por passar involuntariamente ao escrutínio do investigador, por mais 

minucioso que seja; 

 

(c) para sanar a impossibilidade de uma investigação exaustiva, o pesquisador acaba às vezes 

especializando-se e isso não contribui para a criação de um amplo dicionário etimológico. Assim sendo, 

seu recorte acabará necessariamente incidindo apenas na forma (por exemplo, procura palavras com um 

determinado sufixo) ou no significado (por exemplo, busca palavras de um determinado campo 

semântico), quando sua busca não é enviesada por uma questão a posteriori (por exemplo, procura 

palavras de suposta origem africana).  

 

A conclusão é que o mesmo texto precisaria ser revisto inúmeras vezes por uma grande quantidade de 

pesquisadores para estarmos seguros que dele foram extraídas todas as informações interessantes para 

um estudo etimológico. 

 

Se definirmos terminus a quo como a datação mais antiga de uma palavra (comprovável num contexto 

específico de uma obra), um programa computacional que tivesse idealmente a lista de todas as palavras 

da língua portuguesa com seus respectivos termini a quo poderia teoricamente compará-los com a data 

de um novo texto processado e avisar o pesquisador se esse texto tem uma data mais antiga do que a 

atribuída àquela palavra. Esse procedimento automático tornaria desnecessário recorrer à erudição do 

pesquisador e sanaria os problemas dos itens (a) e (b) acima, ao mesmo tempo que faria uma varredura 

integral, anulando também a parcialidade indesejável de (c).  

 

No entanto, não há uma lista desse tipo (as listas parciais que poderiam ser obtidas a partir das poucas 

obras existentes têm problemas estruturais muito básicos, como erros de datação, indeterminação da 

fonte e falta da explicitação dos pressupostos teóricos para a coleta). Ao longo do desenvolvimento dos 

softwares do NEHiLP, surgiu a ideia de que essa lista deveria ser formada de maneira mecânica, à 

medida que os textos sejam analisados de maneira segura. Essa lista ideal chama-se lista TAQ 

(abreviatura de terminus a quo).  

 

O atual estágio do NEHiLP, o projeto nº 1 se encontra concluído, a não ser por eventuais mudanças 

pontuais futuras, advenientes do encontro de pequenas falhas ou de alterações de estratégias que 

aprimore ainda mais o conjunto de programas computacionais desenvolvidos.  

 

Como resultado do projeto nº1 temos basicamente: 

 

 a definição dos pressupostos teóricos utilizados pelo NEHiLP; 

 a definição do tipo de dado que deve ser analisado; 

 o conjunto de programas que envolve a inserção de dados, sua triagem, seu armazenamento e sua 
apresentação visual. 

 

Decidiu-se, além disso, ao longo do triênio, que não haverá um corpus do NEHiLP, embora exista algo 

similar de uso exclusivo dos pesquisadores, a saber, os dados disponíveis no programa 

Concordanciador. Não foi objetivo do NEHiLP, desde o início, a criação de um corpus próprio por 
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diversas razões. No entanto, os textos analisados são submetidos a uma preparação prévia por razões 

teóricas e computacionais. 

 

Outra decisão importante, decidida já em 2012, que, por um lado, custou um tempo maior para o 

desenvolvimento técnico, mas, por outro, garantiu a robustez do programa, foi o estabelecimento da 

prioridade da etimologia das acepções de uma palavra. Inicialmente, pensou-se em retrodatar os lemas, 

mas, pouco tempo depois, observou-se que essa decisão exigiria que se refizesse todo o trabalho 

linguístico do primeiro triênio, sem quaisquer vantagens. Assim sendo, a pesquisa etimológica do 

NEHiLP se concentra não sobre os lemas, mas sobre as acepções. Um exemplo bastaria para 

fundamentar essa decisão: num dicionário temos lemas que são sempre distintos entre si, exceto se 

forem homônimos. Por homonímia a lexicografia entende o fenômeno da semelhança (por vezes 

meramente gráfica) entre dois lemas que têm étimos diferentes. No caso de o étimo ser igual, essas 

formas são chamadas de acepções. Contudo, flagrou-se aqui uma contradição: se o objetivo último do 

NEHiLP é a determinação das etimologias, não pareceu ser uma boa decisão definir a priori se duas 

palavras com mesma sequência de caracteres são homônimas ou fruto de polissemia. Além disso, havia 

complicações técnicas para a determinação desses conceitos. Suspendeu-se, nesse momento, a distinção 

entre homonímia e polissemia, com fins à solução desse problema técnico, e nasceu daí um conceito 

novo, o de metalema
1
.  

 

Obviamente, foi construída toda uma estrutura para que, ao analisarem-se os dados, pudéssemos 

recuperar a posteriori as condições de homonímia e polissemia com os chamados hiperlemas. Por fim, 

conjuntamente com outros pesquisadores, concluiu-se que palavras abreviadas, truncadas e mutiladas 

não podem ter o mesmo status de palavras legíveis e completas e nesse momento, surgiu o conceito de 

hemilemas
2
. A última estrutura apresentada foi a separação dos dados do dicionário com vistas à 

etimologia recente daqueles que explicitam a etimologia remota e a linguística histórico-comparativa e, 

com isso, surgiram os ultralemas
3
. A criação de todos esses novos elementos que garantem a robustez 

dos dados não conseguiram ser previstos inicialmente mas, concluídos no final de 2014 e início de 2015, 

estão completamente operacionais no momento, conforme testes prévios. 

 

Assim sendo, a partir da inserção dos dados, que tem sido feito pelos pesquisadores, ambiciona-se que 

serão fornecidos dados de outros grupos de pesquisa como colaboração ao projeto de retrodatação. Esses 

grupos, diferentemente do NEHiLP, centralizam suas pesquisas nos corpora, cuja elaboração não é, de 

modo algum, não é o objetivo do NEHiLP.  

 

Desse modo, formou-se a figura do concedente, pesquisador que fornece material e cujos créditos 

aparecem associados à obra concedida. Também no caso de pesquisadores que transcrevem textos, os 

créditos são mencionados. De extrema importância foi a conscientização da necessidade de informar a 

localização de uma obra. Nas pesquisas linguísticas, nem sempre os dados estão disponíveis e 

plenamente localizáveis, como ocorre, na Arqueologia, na Biologia e na Geologia. Como o objeto de 

estudo da Linguística (tal como na Psicologia) difere, por exemplo, da pesquisa em Física ou em 

Química, não é possível reproduzir o dado por meio de um experimento. Assim sendo, o relato da 

experiência do linguista com o dado linguístico envolve, muitas vezes, o fator da credibilidade na sua 

reta interpretação. Nesse sentido, as decisões tomadas em reuniões pelo NEHiLP são inéditas em toda a 

a área da Linguística e não só na Etimologia: o dado linguístico interpretado não estará num corpus mas 

será plenamente localizável. 

 

Conforme o estabelecimento teórico decidido em reuniões e sua implementação técnica posterior, os 

dados linguísticos armazenados estarão sob a forma de três estruturas básicas. A primeira dela diz 

respeito às informações principais do banco de dados chamado Dicionário: 

                                                             
1
 o termo metalema surgiu, espontaneamente, em discussões sobre a estrutura do banco de dados, no IME-USP, durante uma 

reunião ocorrida em 08/10/2013, às 17h21. 
2
 inicialmente chamado de paralema. 

3
 os termos hemilema, hiperlemas e ultralemas surgiram em julho de 2014 para denominar essas estruturas computacionais. 
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METALEMAS 

 

 

 

ACEPÇÕES 

 

 

 

FLEXÕES 

 

 

 

VARIANTES 

 

 

 

OCORRÊNCIAS 

 

As outras duas são referentes a elementos que serão ainda desenvolvidos em etapas futuras, a saber: 

 

(a) estrutura das pesquisas etimológicas relacionadas à origem remota: 

 

ULTRALEMAS REMOTOS 

 

 

 

ULTRALEMAS 

 

HIPERLEMAS 

 

 

 

ACEPÇÕES 

 

(b) a inserção de dados incompletos, mutilados ou abreviados: 

 

HEMILEMAS METALEMAS 

 

Essas estruturas hierárquicas são importantes de ser visualizadas para o entendimento das questões 

apresentadas a seguir com maior detalhamento. 

 

Os módulos desenvolvidos no período foram: o programa Moedor, o sistema de inserção Papavero, os 

sistemas de busca (que incluem o Concordanciador) e toda a estrutura do banco de dados (da qual, o 

chamado Dicionário forma a sua parte principal). O seu uso será detalhado no próximo capítulo. 
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1.4. Pressupostos teóricos assumidos pelo NEHiLP na fase do projeto Retrodatação 

 

1.4.1. O conceito de sincronia atual e sincronias pretéritas 

 

Para o NEHiLP, sincronia atual de uma determinada língua viva pode ser definida como o intervalo de 

tempo que compreende desde a data de nascimento do mais antigo falante vivo dessa língua até o dia de 

hoje. Na imensa linha do tempo que precede esse intervalo, quaisquer recortes que se façam serão uma 

sincronia pretérita. Nesse passado é possível, mediante diferentes metodologias, estabelecer diferentes 

sincronias pretéritas; por exemplo, é possível fazer recortes arbitrários homogêneos (por décadas ou por 

séculos) ou fazer recortes de diferente extensão, baseando-se em eventos históricos de impacto social 

que supostamente tenham refletido no vocabulário e na estrutura de uma língua. 

 

A busca da reconstrução dessas sincronias pretéritas mediante dados seguros e não apenas por meio de 

reconstruções feitas por intuição ou por erudição é um dos grandes objetivos a longo prazo do NEHiLP.  

 

Uma sincronia pretérita bem estabelecida fortalece argumentações etimológicas. Por outro lado, 

hipóteses etimológicas corroboradas por uma etimologia bem feita permitem a reconstrução das 

sincronias pretéritas. Essa circularidade já é familiar à metodologia de estudos de Filologia e Crítica 

Textual. A língua portuguesa dispõe de pouquíssimos trabalhos nesse sentido, até agora e quase 

nenhuma integração entre os resultados deles. 

 

1.4.2. A distinção entre étimo e origem 

 

Como há desproporção entre a quantidade de tempo da sincronia atual e do intervalo que a precede, uma 

Etimologia de caráter científico não deve confundir elementos explicativos remotos com os mais 

recentes. Um etimólogo, quando estuda uma palavra específica, deve, portanto, fazer uma distinção 

básica entre étimo e origem (Viaro 2011: 97-101), assumida pelo NEHiLP.  

 

Define-se étimo como a palavra (localizável ou não) na sincronia pretérita mais recente que corresponda 

à forma de um item pesquisado na sincronia atual. Esse étimo pode pertencer à mesma língua da palavra 

pesquisada ou não. O étimo pode ter a mesma forma da palavra pesquisada, mas com mais frequência 

terá aspecto e/ou significado distintos. Etimologia, para o NEHiLP, é a busca e/ou a coleta do étimo, no 

sentido acima definido, e não apenas um ensaio de erudição. O étimo se distingue da origem, que é um 

conceito mais vago e pode remontar a etapas anteriores à sincronia pretérita imediatamente anterior à 

sincronia estudada. 

 

Portanto, diremos que étimo de uma palavra investigada é a forma equivalente da mesma palavra, 

imediatamente anterior numa sincronia pretérita qualquer (Viaro 2011:99). Formas que antecedem essa 

sincronia fazem parte da origem da palavra lato sensu. O problema da origem remota, contudo, não foi 

ignorado pelo NEHiLP. 

 

1.4.3. O trabalho do etimólogo 

 

O etimólogo, segundo os pressupostos do NEHiLP, deve: 

 

 coletar em documentos legítimos (e, a partir do século XX, também em gravações e filmagens 

autênticas) todas as suas ocorrências de palavras; 

 classificar essas ocorrências, levando em conta a sua ortografia, a sua flexão e a classificação 
semântica; 
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 não ter preconceitos com relação ao tipo do documento analisado, que, para ser útil à etimologia, 

basta ter uma data confiável (que pode ser uma data exata de dia/mês/ano, apenas um ano ou um 

intervalo de tempo baseado em reconstruções de caráter histórico e bibliológico); 

 associar cada uma das ocorrências coletadas e classificadas à datação do texto de onde foram 
retiradas; 

 transcrever esses documentos conforme critérios filológicos e, para tal, o NEHiLP se servirá da 
transcrição diplomática, com o mínimo de reconstrução conjectural; 

 definir claramente a localização desses documentos, caso tenham de ser consultados e, para tal, é 
necessária a indicação do ISBN, ou, no caso da inexistência dele, o tombo da biblioteca em que se 

encontra, ou ainda o site onde está o PDF do exemplar transliterado; 

 determinar, perante duas ou mais ocorrências da mesma variante, qual a mais antiga delas; 

 por fim, a partir dessa coleta, classificação, associação temporal e determinação, deve argumentar a 
favor ou contra determinada proposição etimológica, em conformidade com as datações das 

variantes analisadas. 

 

Resumindo, um etimólogo deve reunir em si as qualidades de coletor, de classificador e de 

argumentador acerca do passado de uma palavra. A figura do etimólogo muitas vezes é cercada pela 

aura de um sábio ou de uma pessoa extremamente erudita, mas, na realidade, as verdadeiras qualidades 

requeridas de um etimólogo são o gosto pela pesquisa, a paciência, a organização, a coerência com os 

resultados adquiridos pelos estudos etimológicos assim como a imparcialidade desapaixonada na 

investigação das proposições etimológicas, qualidades que são comuns a muitas pesquisas filológicas. 

 

1.4.4. Neologismos e estrangeirismos 

 

O NEHiLP depara-se com alguns conceitos tradicionais da Lexicologia, por exemplo, a questão dos 

neologismos e dos estrangeirismos.  

 

Entende-se por neologia a criação de novas palavras com base em elementos fonético-fonológicos, 

morfológicos e sintáticos preexistentes. Assume-se que essa criação ocorre em sincronia (atual ou 

pretérita), uma vez que uma sincronia é um recorte temporal arbitrário em que se estabelecem os 

sistemas. Da mesma forma que não existe sincronia atemporal, tampouco existe sistema em diacronia. 

 

Assim sendo, o resultado do mecanismo sincrônico da produtividade mórfica e da neologia é o chamado 

neologismo.  

 

O neologismo é apenas uma das formas de se incrementarem palavras dentro de um sistema em 

sincronia. O outro modo de incrementação é o estrangeirismo, que, tecnicamente falando, é uma palavra 

de outro sistema que se adapta ao sistema sincrônico estudado. Para falarmos de estrangeirismo, ambos 

os sistemas devem conviver na mesma sincronia.  

 

É importante frisar que os sistemas envolvidos nessa incrementação, para receberem o título de 

estrangeirismo, devem pertencer a línguas distintas. Uma incrementação baseada em sistemas sob a 

mesma denominação linguística não é um estrangeirismo, mas um regionalismo (quando se trata de 

variações diatópicas), um tecnicismo/ gíria (quando se trata de variações diastráticas) ou um cultismo/ 

coloquialismo (quando se trata de variações diafásicas). Assim sendo, entende-se que o conceito de 

língua é um conceito mais político que linguístico. Já o conceito de sistema é puramente linguístico. 

 

Neologismos e estrangeirismos, assim como outros tipos de incrementação citados, se acrescentam às 

palavras herdadas da sincronia anterior, com ou sem alterações fonéticas/ ortográficas, com ou sem 

alterações semânticas. O resultado final é uma cadeia ininterrupta de transmissão de palavras e 

estruturas. 
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Muitos neologismos têm apenas um valor estilístico e artificial. Nesses casos, não é incomum que o 

texto em que apareça seja de fato o primeiro (e às vezes o único) testemunho de sua ocorrência.  

 

Haverá uma distância temporal entre a neologismo e a sua documentação. Algumas vezes, essa 

distância não é muito grande, mas outras vezes, trata-se de séculos. 

 

É importante observar que, muitas vezes, chama-se imprecisamente de “neologismo” uma palavra 

pertencente a alguma sincronia pretérita cujo uso frequente passou a ter certa visibilidade em algum 

setor da sociedade na sincronia atual. Tais palavras, carregadas de algum valor estilístico ou meramente 

coloquial, não são neologismos propriamente ditos, como definidos acima. O mesmo ocorre com 

palavras de sincronias pretéritas e que são conhecidas na sincronia atual como “estrangeirismos”, pelo 

simples fato de sua etimologia ser reconhecível intuitivamente. Nenhum desses dois sentidos vagos são 

assumidos pelo NEHiLP. 

 

1.4.5. Terminus a quo e terminus ad quem 

 

O movimento das palavras só pode ser flagrado por meio dos testemunhos, preponderantemente escritos 

(mas também gravados em áudio e vídeo há pelo menos um século). Assim sendo, no eixo diacrônico 

podemos flagrar que há: 

 

(a) palavras que aparecem desde os primeiros documentos, com alta frequência de uso (palavras de 

sempre alta frequência);  

(b) outras, eram frequentes e já não são (palavras desusadas);  

(c) outras, inversamente não eram frequentes e hoje são (palavras de atual alta frequência);  

(d) outras, deixaram de ser usadas (palavras arcaicas);  

(e) outras, por fim, deixaram de ser usadas numa sincronia e voltaram a ser usadas nas sincronias 

seguintes, com um intervalo de desuso entre essas sincronias (palavras ressuscitadas). 

 

Define-se como terminus a quo a primeira ocorrência documentada de uma palavra. Essa pesquisa é 

conhecida informalmente entre os pesquisadores do NEHiLP como “quem dá menos?”. A busca do 

terminus a quo não se restringe ao lema, mas estende-se para as acepções de uma palavra, para as suas 

flexões e para as suas variantes ortográficas, o que é um passo extremamente inovador na pesquisa 

etimológica. O terminus a quo só faz sentido com a transcrição do seu contexto de uso, com a 

associação da obra em que esse contexto se encontra e, por fim, com a indicação da localização dessa 

mesma obra. 

 

Obviamente, flexões integram-se em uma sincronia e é possível questionar se faz sentido pensarmos 

numa sucessão de datações para flexões de uma mesma palavra. Aparentemente, a busca do terminus a 

quo de uma flexão apenas é estritamente necessária quando se trata de irregularidades. Um raciocínio 

semelhante pode ser feito para o terminus a quo das variantes ortográficas, que a priori parece apenas 

ser útil para a Paleografia. No entanto, tanto as flexões quanto as variações ortográficas são 

importantíssimas para a reconstrução das sincronias pretéritas, algo inexistente em língua portuguesa e 

em muitas outras línguas europeias, a despeito da sua necessidade para a argumentação etimológica. Um 

estudo histórico e diacrônico não pode tratar esses fatos como se fossem secundários. 

 

Como visto acima, uma palavra pode tornar-se desusada ou extinguir-se ao longo do tempo. Nesses 

casos, o último testemunho da variante da palavra pesquisada é conhecida como terminus ad quem. A 

difusão e o desuso de uma palavra estão associados à sua frequência de uso. Pesquisas do terminus ad 

quem são sugeridas, por exemplo, pelas várias versões existentes do Google N-gram viewer 

(https://books.google.com/ngrams), mas até hoje uma análise exaustiva de resultados como esses, 

visando a avanços na pesquisa etimológica, é inexistente até mesmo para línguas como o inglês, pois 

trata-se de um desenvolvimento tecnológico muito recente.  
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Os dicionários etimológicos ainda não utilizaram a metodologia da frequência de uso, já há muito 

implementada pelo GMHP (www.usp.br/gmhp) quando se trata do estudo do terminus ad quem. O 

NEHiLP pretende, porém, trabalhar com esse problema num futuro próximo. Preparou-se também um 

programa criador de n-grams. Paralelamente, cria-se não só uma teorização metodológica para esses 

dados, mas também pretende-se difundi-los em suas proposições etimológicas e publicações. 

 

1.5. Projeto nº2 do NEHiLP: o Dicionário etimológico da língua portuguesa (DELPo) 

 

Para o próximo triênio (2015-2017), planeja-se iniciar empreendimentos ainda mais ousados: entre eles, 

a criação de um dicionário etimológico que satisfaça ao mesmo tempo os requisitos da linguística 

moderna e que sane a deficiência dos atuais léxicos etimológicos quanto à presença de abonações e à 

delimitação precisa do terminus a quo de seus lemas e acepções. Esse dicionário foi chamado de 

Dicionário etimológico da língua portuguesa (DELPo) 

 

 
 

Esse projeto, diferentemente do primeiro, estará mais voltado à pesquisa linguística. No entanto, é 

objetivo do NEHiLP a divulgação de suas pesquisas, com a finalidade de procurar ainda mais parcerias 

em outras unidades e institutos, fora da área de Humanidades, uma vez que os termos técnicos formam 

grande parte do material lexicográfico com que nos deparamos.. Desse modo, almeja-se ampliar o 

caráter interdisciplinar do núcleo. 

 

O NEHiLP entende que um dicionário dessas dimensões não pode estar preso à figura de um único autor, 

à sua subjetividade e à sua erudição, como se via no passado. Hoje é o trabalho em equipe que fornece 

os melhores frutos de pesquisa. Será, portanto, um trabalho conjunto, que pode ser efetuado por 

colaboradores à distância. 

 

Por isso, o DELPo, inicialmente, será apenas acessível mediante login e senha de pesquisadores 

cadastrados, aos quais será atribuído um determinado nível de acesso. À medida que os resultados se 

tornarem mais maduros, serão transplantados para a página de acesso geral do público. Por fim, se 

financiamentos e outras oportunidades surgirem para que se possa desenvolver uma equipe maciça de 

pesquisadores, poderemos pensar na publicação de todo material também em papel. Todos os dados do 

DELPo, assim como todas as modificações em seus verbetes, são assinados pelos pesquisadores 

envolvidos na criação do dicionário, embora a responsabilidade geral pela qualidade e pela análise dos 

dados seja, obviamente, da coordenação do NEHiLP e, eventualmente, dos principais pesquisadores. 

http://www.usp.br/gmhp
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Para a realização do projeto DELPo contar-se-á com os vários mecanismos de busca já desenvolvidos, 

construídos para facilitar o cruzamento de dados no momento da redação dos campos que compõem os 

verbetes. 

 

Como uma boa explicação etimológica depende de coleta exaustiva de dados associados a datações 

seguras, o NEHiLP buscou sanar a deficiência etimológica dos estudos históricos/diacrônicos em língua 

portuguesa por meio da união conjunta de especialistas nas línguas que participam dos étimos, da 

pesquisa tradicional em manuscritos orientada por filólogos e especialistas em tradições discursivas e 

também dos recursos atuais da Informática.  

 

Por conseguinte, no desenvolvimento das ferramentas computacionais que servem de base para as 

pesquisas do NEHiLP e para a confecção do DELPo, deu-se especial atenção à qualidade das 

informações no tocante a: 

 

(a) as obras processadas, tais como a classificação tipológica adequada dos textos; 

(b) os autores e demais elementos bibliológicos; 

(c) as classificações morfológicas e semânticas dos dados inseridos; 

(d) as propostas etimológicas existentes, comparadas aos dados coletados e às conclusões do núcleo. 

 

Como se sabe, diferentemente do que ocorre com a maior parte das línguas europeias (inglês, francês, 

espanhol e italiano), a informação etimológica presente nos dicionários da língua portuguesa são 

bastante falhos no tocante aos seus dados etimológicos. Neles: 

 

(a) confundem-se derivação sufixal/prefixal e etimologia; 

(b) confundem-se étimo da palavra e sua origem remota; 

(c) não há cuidado suficiente com étimos de línguas ágrafas; 

(d) desconhece-se muito da influência árabe; 

(e) há total arbitrariedade no que toca a étimos de origem indígena e africana; 

(f) há abundância de étimos fantasiosos que descaracterizam o estudo etimológico como um trabalho 

científico. 

 

Acresça-se ainda o fato de que: 

 

(a) há poucos dicionários etimológicos que contam com datas fiáveis para seus termini a quo; 

(b) não há até hoje uma metodologia para o trabalho do terminus ad quem; 

(c) a língua portuguesa está longe de ter hipóteses etimológicas e termini a quo para acepções, pois o 

que existe são majoritariamente datações de lemas. 

 

Todos os pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos e à diacronia da língua portuguesa sentem 

falta de material especializado à altura do dicionário etimológico Oxford para a língua inglesa, do Le 

Robert para o francês, do de Cortellazzo & Zolli para o italiano ou de Corominas para o espanhol. As 

obras mais completas que temos em língua portuguesa são as várias publicações de Antônio Geraldo 

Cunha, o dicionário de Houaiss & Villar e o dicionário de José Pedro Machado. São ausentes ou muito 

falhos os estudos dos séculos XVII, XVIII e XX. 

 

Além da desejável versão integral do DELPo, imagina-se que também será possível fazer publicações 

parciais, por exemplo, por áreas específicas de conhecimento. 

 

Para a elaboração do DELPo contar-se-á com pesquisadores especializados (muitos deles já pertencentes 

ao quadro do NEHiLP) em: 

 

(a) palavras de base latina ou associadas a substratos antigos (antigos helenismos, palavras celtas, 

ibéricas etc) e de superstrato germânico; 
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(b) palavras de origem ameríndia; 

(c) palavras de origem africana; 

(d) palavras de origem árabe; 

(e) palavras de origem indiana, chinesa e japonesa; 

(f) palavras de origem desconhecida; 

(g) palavras internacionais europeias surgidas a partir do século XVII (de várias origens, sobretudo 

italiano, espanhol, francês e inglês); 

(h) palavras relacionadas à fauna brasileira; 

 

1.6. A série bibliográfica Arquivos do NEHiLP 

 

Desde 2013, o núcleo publica uma série bibliográfica intitulada Arquivos do NEHiLP (ISSN 2318-2032), 

cujos volumes têm um ISBN independente e que está disponível on-line em Publicações no site 

www.nehilp.org (ou em www.usp.br/nehilp/arquivosdonehilp). Para a submissão de originais, o e-mail 
é arquivosdonehilp@usp.br. 

 

A série visa à divulgação de textos inéditos (ou raros) e de pesquisas similares à desenvolvida pelo 

NEHiLP, isto é, sobre linguística histórica, filologia ou, mais especificamente, com vistas à investigação 

da primeira datação das palavras em língua portuguesa ou ao estabelecimento de sincronias pretéritas. 

Tem como objetivo publicar e divulgar trabalhos acadêmicos como: 

 

 edições críticas, diplomáticas ou semidiplomáticas de textos antigos em língua portuguesa; 

 estudos pautados em listas de variantes especiais da língua portuguesa (antigas ou modernas); 

 traduções de textos que tratem de assuntos voltados à reconstrução de antigas sincronias do 

português ou à etimologia do léxico português; 

 estudos similares aos acima descritos sobre o galego, o leonês, o mirandês e o asturiano; 

 estudos similares aos acima descritos sobre o papiamento ou línguas crioulas atuais ou extintas. 
 

Resumidamente, a série bibliográfica Arquivos do NEHiLP recebe trabalhos de edição de textos 

(originais ou há muito tempo não reeditados), que são relevantes para o trabalho de retrodatação dos 

termini a quo do léxico português, assim como para a elaboração de etimologias de palavras da língua 

portuguesa.  

 

A publicação de outras línguas acima mencionadas se deve ao fato de que, tanto na sua origem quanto 

na sua difusão, a língua portuguesa tem problemas muito difíceis de resolver, o que muitas vezes, em 

caso de datas muito recuadas, só pode ser feito em área românica do Noroeste da Península Ibérica e, em 

determinados períodos, na formação de línguas crioulas de base portuguesa ou mista. 

 

http://www.nehilp.org/
http://www.usp.br/nehilp/arquivosdonehilp
mailto:arquivosdonehilp@usp.br
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Capítulo 2 – Softwares desenvolvidos pelo 

NEHiLP 

 

Todos os softwares desenvolvidos pelo NEHiLP durante o primeiro triênio de 2012-2013 se encontram 

disponíveis na página www.nehilp.org, no entanto, alguns deles só são acessíveis a determinados 

pesquisadores, uma vez que as pessoas cadastradas dispõe de um nível de usuário. A seguir 

descreveremos ao modo de um passo-a-passo: a página do NEHiLP, as condições de acesso e os 

softwares que lá se encontram. 

 

2.1. A página do NEHiLP 

 

2.1.1. versão sem login da página do NEHiLP 

 

Há duas versões da página do NEHiLP: a versão sem login e a com login. Ao ir a www.nehilp.org, o 

internauta depara-se com a seguinte página: 

 

 
 

Trata-se da versão sem login da página www.nehilp.org 

 

Nela existem à esquerda as seguintes opções: 

 

 HOME: reencaminha à própria página principal www.nehilp.org; 

 MANUAL: local onde é possível ter acesso ao presente manual online; 

 PROJETOS: descrição dos projetos Retrodatação e DELPo; 

 PESQUISADORES: nome dos pesquisadores integrados ao NEHiLP (direcionados a seus 
currículos); 

 EVENTOS: Lista de reuniões mensais do NEHiLP, reuniões e agenda; 

http://www.nehilp.org/
http://www.nehilp.org/
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 PUBLICAÇÕES: Direciona à publicação Arquivos do NEHiLP ISSN 2318-2032 (apresentação 

geral, corpo editorial, volumes, normas de publicação e contato)
 4
, aos livros publicados e demais 

textos sobre etimologia escritos pelos integrantes do NEHiLP (artigos e textos de divulgação) e 

às dissertações/teses defendidas sobre o assunto; 

 PROGRAMAS: Dá acesso aos programas Moedor (versão sem login), ao Metaplasmador e ao 
N-Gram; 

 LINKS: listagem de outros projetos etimológicos e endereços na internet sobre a divulgação da 
etimologia, dicionários, corpora e outros; 

 CRÉDITOS: destaque aos que atuaram em atividades específicas desenvolvidas pelo NEHiLP; 

 CONTATO: informações básicas sobre o NEHiLP. 

 

No canto superior esquerdo é possível alternar a página do português para o inglês. No canto superior 

direito, há as seguintes opções: 

 

LOGIN: acesso à versão login da página mediante a digitação de login e senha; 

CADASTRE-SE: para solicitação de acesso à versão login da página. 

 

A versão login da página de www.nehilp.org é acessível da seguinte forma: 

(1) Por meio da opção LOGIN, digitando-se uma nome de usuário e a senha já cadastrada: 

 

 

(2) solicitando acesso à administração do NEHiLP mediante escolha da opção CADASTRE-SE: 

                                                             
4
 Esta opção abre novas abas no browser. 
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Por fim, é possível editar o perfil no link Meu Perfil, entre a mensagem de boas-vindas e “Sair”: 

 

 
 

A administração do NEHiLP não tem acesso à senha cadastrada nem pode alterar nenhum elemento do 

cadastro de um colaborador, assim sendo, no caso em que alguma informação não tenha sido 

corretamente preenchida no momento do cadastro, é possível que o colaborador as altere. 

 

2.1.2. Versão com login da página do NEHiLP 

 

Uma vez escolhida a opção login no canto superior direto e digitados seu login e sua senha pessoais 

cadastrados na opção cadastre-se é possível ter acesso à versão com login da página do NEHiLP, que 

tem mais opções à esquerda. Cada pessoa cadastrada tem um nível de usuário, como se verá. A tela do 

nível 5 tem um item a mais (Administração): 
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Já os usuários de nível 1 a 4 terão acesso a uma página levemente distinta: 

 

 
 

O usuário que só tem acesso à versão sem login é chamado de anônimo. A versão com login é acessível 

apenas aos chamados colaboradores (pessoas aceitas pela administração do NEHiLP aos quais é 

atribuído um nível de usuário).  

Muitas opções da versão com login são idênticas às da versão sem login e não precisam ser descritas. As 

opções exclusivas da versão com login da página do NEHiLP são: 

 

 ADMINISTRAÇÃO: Esta seção é exclusiva à administração do NEHiLP e permite aceitar novas 
solicitações de cadastro, que inicialmente pertencem ao nível 0. Por meio dela, é possível que a 

administração atribua aos colaboradores aceitos um outro nível, que varia de 1 a 5; 
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 PROJETOS: Além dos já mencionados, há o tópico Colaboradores, que permite verificar a sigla 

do usuário, atribuída automaticamente no momento de seu cadastro, e o Currículo Lattes 

informado; 

 

 
 

 PROGRAMAS: diferentemente da versão sem login, as opções são: 
 

o Moedor, com as seguintes opções
5
: 

 

 Inserção de Nova Obra (onde se pode sugerir uma obra a ser processada, contudo a 

inserção real é restrita apenas ao nível 5); 

 Sessões em Andamento (cada pesquisador tem acesso ao processamento das obras 

sugeridas ou atribuídas a ele, no entanto, o nível 5 tem acesso total a todos os 

processamentos em andamento); 

                                                             
5
 Todas essas opções abrem automaticamente uma nova aba no browser. 
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 Testador de Textos (disponível para todos os níveis); 

 

o Programas de inserção manual (acessíveis a partir do nível 3: trata-se aos cadastros 

denominados como Papavero, Origem e Origem Remota, que são formas especiais de 

inserção de dados diferentemente do Moedor); 

 

o Concordanciador (acessível aos pesquisadores a partir do nível 2); 

 

o Metaplasmador (acessível a todos); 

 

o N-Gram (acessível a todos); 

 

o Lista de types (acessível apenas aos pesquisadores nível 5); 

 

 BUSCA
6
: dá acesso às chamadas Busca Dicionário, Busca Homonímia, Busca Origem, Busca 

Semântica, Busca Morfologia, Busca Abreviaturas, Busca Obras e Busca Geral. 

 

 FÓRUM: tópicos discutidos pelos colaboradores, assim como a FAQ. Divide-se em dois 

subfóruns Etimologia e Programa: 

 

 
 

Em ambos os casos, o formato é o mesmo, como mostrado abaixo: 

 

                                                             
6
 Todas essas opções abrem automaticamente uma nova aba no browser. 
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Um tópico pode ser aberto clicando-se no botão “Novo Tópico” 

 

 
 

 

A FAQ, acessível pelo botão FAQ, no canto superior esquerdo: 
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 LISTAS: nessa opção há uma versão PDF online e uma versão DOC para download da 

classificação semântica adotada pelo NEHiLP, extraída e adaptada do índice da obra de 

AZEVEDO, Francisco dos Santos. Dicionário analógico da língua portuguesa. São Paulo; 

Companhia Editora Nacional, 1950 [Rio de Janeiro; Lexicon, 2010
2
], assim como uma listagem 

automática chamada Referências linguísticas, confeccionada a partir do preenchimento dos 

campos etimológicos das fichas do Dicionário (a saber, os campos Etimologia, Etimologia da 

Flexão e Comentário Etimológico). 

 

 BIBLIOGRAFIA: Lista de obras utilizadas pelos colaboradores no campos etimológicos das 
fichas do Dicionário.  

 

 
 

2.2. Níveis de usuário 
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A administração do NEHiLP atribuirá aos pesquisadores um determinado nível de usuário, dependendo 

do grau de conhecimento das normas adotadas pelo NEHiLP para os mais diversos problemas que 

envolvem questões etimológicas.  

 

Inicialmente, todo colaborador cadastrado terá nível 1. A mudança de nível é feito pela coordenação na 

opção Administração. 

 

Parte dos programas que estão online somente é acessível a colaboradores com determinado nível do 

usuário. Um colaborador stricto sensu deve ter nível 2 a 5. A seguir, as especificações de cada nível: 

 Nível 0: Anônimo (acesso à versão sem login do Moedor e o Metaplasmador); 

 Nível 1: Registrado (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador e às buscas. 

Pode sugerir obras, mas não insere ou edita fichas); 

 Nível 2: Autorizado (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador, mas não às 

fichas da Inserção Manual. Pode sugerir obras e editar fichas, exceto na busca Origem. Não tem 

acesso aos campos Etimologia, Etimologia da flexão e Origem das fichas); 

 Nível 3: Pesquisador (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador, à Inserção 

Manual e aos sistemas de busca. Pode sugerir obras e editar fichas, exceto na busca Origem. Não 

tem acesso aos campos Etimologia, Etimologia de flexão e Origem das fichas); 

 Nível 4: Moderador (acesso a todas as áreas não-administrativas do site. Pode editar todos os 

campos de todas as fichas); 

 Nível 5: Administrador (acesso completo às partes administrativas do site. Pode obter a listagem 

integral de dados, assim como apagar acepções. Cadastra as obras sugeridas, submetendo-as à 

versão com login do Moedor e pode apagá-las, se necessário. Pode atribuir as moagens aos 

colaboradores). 

Um colaborador registrado pode ser qualquer pessoa interessada na pesquisa do NEHiLP, com ou sem 

vinculação acadêmica. Assim sendo, não terá direito a modificar as fichas do Dicionário, mas poderá 

consultá-las e sugerir obras. Também poderá participar das discussões no Fórum e, eventualmente, pode 

ascender de nível, dependendo de sua comprovada competência e da propriedade de suas considerações, 

mas dependerá de um treinamento específico que será fornecido nos cursos de Etimologia ou por 

intermédio de colaboradores habilitados a fazê-lo. Um colaborador autorizado poderá trabalhar com 

uma obra escolhida ou atribuída, mas não poderá inserir fichas de obras que não foram sugeridas ou 

atribuídas (essa habilidade só terá o colaborador pesquisador). Mesmo com conhecimento de linguística 

diacrônica ou de linguística histórica, apenas colaboradores com comprovada competência e experiência 

em questões etimológicas e que tenham feito os cursos de Etimologia oferecidos pelo NEHiLP poderão 

ser moderadores.  

2.3. Programa Moedor 

 

2.3.1. Sugestão e inserção de nova obra 

 

Um colaborador com níveis 1 a 4 podem sugerir uma nova obra a ser trabalhada. Para isso, irá à opção 

Programas >> Moedor >> Inserção de nova obra e se deparará com a seguinte tela: 
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Lido o texto, ao optar por “continuar”, terá de anexar o arquivo com a obra sugerida e preencher a ficha 

bibliográfica da obra: 

 

 

 

Os dados preenchidos nessa ficha serão enviados à coordenação do NEHiLP após clicar-se o botão OK. 

Aceita a obra, ela será preparada e submetida ao programa Moedor por um colaborador administrador e 

depois poderá ser atribuída ao colaborador que a sugeriu (caso queira trabalhar com ela, se tiver o nível 

exigido para isso). Para entender como é feita essa preparação, vide capítulo 3. 

 

Após a preparação do texto, os colaboradores de nível 5 podem inserir a obra por meio de Programas >> 

Moedor >> Inserir Nova Obra, que apresenta uma ficha distinta, mais detalhada. Para entender como a 

ficha de inserção de obra é preenchida, vide capítulo 4. 

 



37 
 

 
 

Ao fazer isso, o texto é segmentado em contextos (visíveis no Concordanciador) e parte deles é 

processada.  

 

 

 

2.3.2. Acesso à obra processada 

 

Uma vez submetida a sugestão da obra, aprovada pela coordenação do NEHiLP e processada, essa obra 

será atribuída ao colaborador para seu trabalho de confecção das fichas do Dicionário. A obra 

processada estará disponível em Programas >> Moedor >> Sessões em andamento.  

 

 
 

O colaborador de nível 2 a 4 só poderá ter acesso apenas às obras que lhe foram atribuídas, já o 

administrador terá acesso a todas as obras, as quais podem ser designadas a outro colaborador, se for 

necessário. 
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2.3.3. O conceito de moagem e inserção de dados 

 
Para entender bem o que o programa Moedor faz é preciso que entenda como é feito o processamento 

dos textos submetidos. Esse processamento é o conhecido como moagem
7
. 

 

Há dois tipos de moagem. A moagem feita sem login por visitantes da página do NEHiLP sem cadastro 

e a feita com login exclusivamente pelo Administrador. 

 

Ao utilizarmos o programa Moedor na versão sem login, gera-se uma lista de palavras consideradas 

importantes para o estudo etimológico, disponibilizadas de forma prática para os fins almejados pelo 

NEHiLP. Para acessá-lo basta ir a Programas >> Moedor e se abrirá a seguinte página: 

 

 
 

No caso da moagem sem login apenas se escolhe o texto a ser processado e informa-se a data do texto. 

A obra é buscada no próprio computador em que se faz a experiência e, para seu bom funcionamento, 

deve ser um arquivo TXT com codificação UTF-8 (e não ANSI ou ISO). A data declarada pode ser um 

ano (por exemplo, 1985), uma data completa (01/12/1985), uma data aproximada (c1985), um intervalo 

de anos (1985-1986), um século (XX) e um intervalo de séculos (XX-XXI). 

 

Sendo bem-sucedida essa inserção aparecerá o seguinte resultado, que é a moagem propriamente dita: 

 

                                                             
7
 Uma moagem pode ser definida computacionalmente como o processo de separar e classificar as variantes presentes no 

texto de entrada, com a finalidade de se verificarem possíveis retrodatações.  
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Na moagem da versão sem login, encontraremos tabelas com três colunas: 

 

 SUGESTÃO DE LEMA: o programa sugere o lema referente à palavra extraída de um contexto 

(tal palavra se encontra em negrito na coluna seguinte) por meio de um módulo do programa 

Moedor que se chama desflexionador. Assim sendo, grosso modo, substantivos aparecerão no 

singular, adjetivos serão lematizados pela forma do masculino singular e verbos, pela forma do 

infinitivo. Quando o programa não consegue desflexionar a palavra (por exemplo, por estar 

numa grafia diferente da atual ou por ainda não estar registrada no Dicionário), devolverá a 

própria palavra como lema. Quando houver homonímia, pode sugerir vários lemas distintos. 

 CONTEXTOS: listam-se os contextos em que estão as palavras sob o mesmo lema sugerido. 

Pode haver várias flexões distintas entre os contextos de uma mesma sugestão de lema. 

 DATAÇÃO: data da obra submetida à moagem. 
 

Acima de um bloco de contextos, pode aparecer uma legenda, que é uma espécie de pré-classificação 

que orienta o pesquisador na versão com login. 

 

Além disso, há uma informação extra baseada na cor das células da tabela. A cor vermelha indica que 

houve uma possível retrodatação com relação às informações constantes do Dicionário, já a cor azul 

indica que a palavra ainda não existe no Dicionário
8
. No caso das palavras vermelhas, aparecerá no 

campo datação não a data do texto analisado, mas a data mais antiga daquela palavra no dicionário (ou 

seja, seu terminus a quo). 

 

A moagem sem login não traz nenhuma consequência ao trabalho do NEHiLP, pois não é possível 

inserir dados a partir dela.  

 

Já a moagem com login, que é feita exclusivamente pelos pesquisadores de nível 5, envia para o banco 

de dados todos os contextos da obra processada. Após isso, ele pode atribuir a obra ao colaborador que 

a enviou como sugestão. Esse procedimento também pode ser feito a qualquer momento e cumpre ao 

administrador saber quando fazê-lo. Por exemplo: no caso de um estudante de Iniciação Científica que 

                                                             
8
 Essas palavras em vermelho aparecem, em bloco, logo que são processadas pelo Moedor. Pode acontecer, porém, que dois 

colaboradores A e B tenham a mesma sugestão de lema x como palavra azul (isto é, não inserida no Dicionário). Se o texto 

de A for mais antigo que o texto de B e se B inserir x antes de A, na moagem de A, a sugestão de lema x, que estava azul, 

passa a ficar vermelha. No entanto, é preciso muito cuidado, pois A só retrodatará de fato x se tiver a mesma acepção inserida 

por B. 
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concluiu seu estágio mas não a análise completa do seu texto, nem pretende concluí-la, o administrador 

pode atribuir a sua moagem para outro pesquisador. 

 

Cada pesquisador em Programas >> Moedor >> Sessões em andamento terá links com nomes da obra 

e suas respectivas datas, dia e hora em que foram submetida ao programa Moedor. Ao clicar nos links 

referentes à obra, tem-se acesso a uma moagem que permite a inserção de dados no Dicionário
9
 

mediante uma série de decisões, sob total responsabilidade do colaborador: 

 
 

Diferentemente da moagem sem login, há uma quarta coluna “(DES)ATIVAR?”para desativar/ativar a 

sugestão e um botão à esquerda para esconder/mostrar os resultados desativados. Esses botões foram 

feitos para auxiliar o colaborador e não têm implicações no banco de dados. À medida que se trabalha, é 

interessante que algumas sugestões suficientemente exploradas sejam desativadas. Ao clicar o botão 

com x desativa-se o link que conduz ao banco de dados e a sugestão de lema fica cinza. Se for quiser 

esconder toda a linha, há ainda um botão à esquerda da tabela com dizeres “Esconder resultados 

desativados”. Inversamente, para reativar os contextos, basta clicar novamente o x ou clicar no botão à 

esquerda com dizeres “Mostrar resultados desativados”. 

 

Também observa-se neste resultado que as sugestões de lema agora são links. Clicando em uma delas, 

abre-se uma janela intermediária entre a moagem e o Dicionário. 

 

                                                             
9
 exceto para os pesquisadores de nível 1 
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Na janela intermediária aparecem várias opções que são tomadas de decisão. Na sua porção cinza, há a 

mesma sugestão de lema da moagem e também há a possibilidade de desistir ao clicar-se no X no canto 

superior direito. Além disso, na porção branca, há: 

 

 ACEPÇÕES CADASTRADAS, que pode ser de dois tipos: 

(a) “Não há acepções cadastradas” (isso significa que não há no Dicionário nenhuma ficha com a 

sugestão de lema); 

(b) “Acepções já cadastradas”: trata-se de um conjunto de links com um número entre colchetes 

(o ID da acepção), sua classificação semântica, a data da obra de onde essa acepção foi retirada e 
a classificação morfológica, entre parênteses. Ao clicar nesse link, abre-se a ficha correspondente 

àquela acepção, na qual é possível fazer a retrodatação da palavra (mudando o seu terminus a 

quo) ou inserir uma nova flexão
10

. 

 INSERIR NOVA ACEPÇÃO: por meio desse link, é possível acrescentar uma acepção 

inexistente na lista de acepções cadastradas. No entanto, ao clicar nessa opção, aceita-se a 

sugestão de lema como se ele fosse o metalema numa nova ficha do Dicionário; 

 

 INSERIR NOVA ABREVIATURA: por meio desse link, declara-se que a sugestão de lema, na 
verdade, não é uma palavra completa, mas um hemilema; 

 

 CADASTRAR OUTRO METALEMA: por meio desse link é possível digitar, dentro do box 
branco, o metalema correto da palavra, uma vez que não se aceita a sugestão de lema como 

metalema. Após escrever o metalema correto da palavra e ao clicar no botão azul, abre-se 

novamente uma segunda janela com a lista de acepções cadastradas (se houver), como ocorre na 

primeira janela e, se não houver nenhuma acepção cadastrada (ou seja, quando aparecem os 

dizeres “Não foi encontrado o metalema”), é preciso clicar no novo link CRIAR NOVA FICHA 

(nesse caso, o campo Metalema é preenchido não com a sugestão de lema vinda da moagem, 

mas pela sequência de caracteres digitada dentro do box).  

 

                                                             
10

 Nesse caso, abrirá uma janela com o seguinte alerta: “Você está prestes a apagar uma ficha já inserida, substituindo o 

contexto antigo pelo seu. Tem certeza de que sua palavra tem a mesma flexão e acepção semântica?” seguida do contexto 

cadastrado no Dicionário. Se o pesquisador confirmar a alteração, o Concordanciador ficará atualizado (de vermelho o 

contexto voltará para o azul) e coordenador receberá um e-mail com as seguintes informações: ID da palavra, contexto antigo 

e contexto novo. Caso tenha havido um erro de decisão, será preciso corrigir. 
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2.3.4. Fichas do Dicionário 

 
Uma vez processadas, as obras são transformadas numa coleção de contextos que vão diretamente para 

o Concordanciador. No entanto, apenas alguns contextos são úteis para a investigação etimológica, a 

saber os contextos que refletem as ocorrências mais antigas das palavras que os compõem. Essas 

palavras detectadas fazem parte de um subconjunto que compõem o chamado Dicionário (que, aos 

poucos, se converterá no DELPo, que, seria, por assim dizer, a versão final do Dicionário) e são 

apresentáveis na forma de fichas.  

 

Inserem-se as fichas: 

 

 por meio da moagem (fichas de acepção e fichas de hemilema),  

 por meio da Inserção Manual (fichas de acepção e fichas de ultralema), 

 por meio do Concordanciador (fichas de acepção). 
 

Outras fichas são geradas automaticamente (as fichas dos hiperlema). 

 

Essas fichas são acessíveis mediante a opção Busca do site www.nehilp.org, onde elas também são, na 

maior parte das vezes, também editáveis, conforme o nível do colaborador. O responsável pela criação, 

pelas adições e correções das fichas é indicado por meio de siglas quando se faz a busca delas (cuja 

legenda se encontra na opção Projetos >> Colaboradores, da página do NEHiLP). 

 

2.3.4.1. Inserindo fichas de nova acepção 

 

Como visto acima, uma ficha de nova acepção pode vir por dois caminhos a partir da janela 

intermediária: 

 Clicando-se em “Inserir Nova Acepção”; 

 Digitando uma palavra em “Cadastrar outro metalema” e clicando no botão azul (e em seguida, 
clicando em “Criar nova ficha”). 

 

Discorre-se a seguir sobre cada campo da ficha de acepção. 

 

2.3.4.1.1. VARIANTE 

 

Este campo não é passível de edição na ficha de acepção
11

, razão pela qual a preparação do texto antes 

da moagem se faz tão necessária. O termo variante é usado pelo NEHiLP como forma abreviada de 

chamar a representante de uma variante ortográfica não-lematizada utilizada pelo texto
12

. A partir da 

variante, como se viu, por meio da atualização ortográfica se chega à flexão e por meio da lematização 

se chega ao metalema. No entanto, no caso de haver diversas variantes interessantes de serem analisadas 

(e gerar várias fichas com elas) é possível escolhê-las no campo abonação. 

 

Exemplificando: um mesmo texto pode ter dez vezes a palavra rey, duas vezes a palavra rreis e quatro 

vezes a palavra rei, mas todas essas dezesseis ocorrências são representadas por três variantes (rey, rreis, 

rei), duas flexões (rei, reis) e um metalema (rei). 

 

O NEHiLP entende que transcrições fonéticas são importantíssimas, desde que padronizadas pelo IPA e 

datadas. A Etimologia tradicionalmente prescinde de informações fonéticas apesar de paradoxalmente 

trabalhar com fenômenos fonéticos diacrônicos. Dado que um texto não precisa ser necessariamente 

                                                             
11

 A única exceção é a ficha de inserção manual Papavero. 
12

 Variantes não-ortográficas de uma palavra (como em assobiar ~ assoviar) são casos resolvidos pelo conceito de hiperlema 

e não estarão sob o mesmo ultralema, segundo os pressupostos do NEHiLP. 
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escrito em nenhuma ortografia, também um texto transcrito em alfabeto fonético é útil para a Etimologia. 

As variantes, nesse caso, vêm sempre entre colchetes. Assim sendo, uma variante como [fi'zɛmu] terá 

flexão fizemos e metalema fazer, sem diferença alguma de outros tipos de grafia. 

 

2.3.4.1.2. ABONAÇÃO 

 

Uma variante, portanto, não se confunde com uma ocorrência. O conjunto de todas as ocorrências estão 

no Concordanciador. No Dicionário apenas haverá variantes distintas sob uma mesma flexão
13

. Na 

moagem, uma única sugestão de lema pode ter várias ocorrências e uma parte delas (quando não são 

muito numerosas) são transferidas para a ficha de acepção e podem ser escolhidas, conforme suas 

peculiaridades semânticas, flexionais e ortográficas. Ao escolher outra ocorrência sob a mesma sugestão 

de lema, é preciso tomar cuidado com o correto preenchimento do campo flexão, uma vez que o campo 

variante se modifica automaticamente. 

 

Além disso, os contextos adjacentes à direita e à esquerda podem ser ampliados com as setas que 

aparecem abaixo. Isso é particularmente útil em contextos curtos demais. No caso de necessidade de se 

voltar ao contexto original, digita-se o botão Reset. 

 

 
 

Na ficha de inserção manual Papavero
14

, o procedimento é completamente diferente. Nela, digita-se 

toda a abonação
15

, o que deve ser feito com extremo cuidado. Além disso, há dois campos chamados 

Seção da abonação para informar detalhes como capítulos, versos, páginas etc. (isso não é necessário 

na ficha de acepção porque essas informações vêm da preparação do texto antes de submetê-lo ao 

Moedor). O contexto digitado e as seções vão também para o Concordanciador.  

 

                                                             
13

 As flexões se reúnem, como visto, sob uma mesma acepção e as acepções se reúnem sob um mesmo metalema. 
14

 Acessível apenas pela opção Programas >> Inserção Manual >> Origem, do site www.nehilp.org  
15

 Na busca, aquilo que foi declarado como variante na ficha de inserção manual Papavero ficará em negrito nas buscas. 

http://www.nehilp.org/
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A ideia de haver a possibilidade de inserir dados sem que os textos sejam digitados e preparados nasceu 

do fato de que alguns dados são preciosos para a Etimologia são fáceis de encontrar (por exemplo, dados 

obtidos em buscas simples no Google Books ou em outras bibliotecas digitais que divulgam seus livros 

em formato PDF), no entanto, a digitação de extensas obras pode ser muito demorada. Os textos usados 

na ficha de inserção manual Papavero são diferenciados dos textos inseridos pelo Moedor na Busca 

Obras e, se futuramente, a obra for digitada integralmente, substituirá as fichas inseridas manualmente. 

Além disso, alguns pesquisadores podem ter maior facilidade em trabalhar com inserção direta de 

informações no banco de dados, em vez de recorrer ao processamento textual do Moedor. Para esses 

casos, há uma espécie de atalho, em que o colaborador pode, sem a moagem, inserir diretamente no 

banco de dados uma informação que retrodate os dados já fornecidos ou insira um dado até então 

inexistente, mediante a cautela de oferecer informações relevantes, como a data do documento e a 

transcrição fidedigna do contexto onde o dado se encontra. 

 

Apenas na ficha de inserção Papavero, há um campo extra, chamado Obra. Nele digita-se o título da 

obra que pode ser buscada (caso outros trechos tiverem sido citados) ou inserida. 

 

No caso de se clicar na opção Inserir obra, abre-se uma ficha bibliográfica, com todos os campos 

necessários para informar os detalhes da obra de cujo trecho foi retirada a abonação. 
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2.3.4.1.3. METALEMA 

 

O campo Metalema também não é possível de alteração na ficha de acepção exceto pelos pesquisadores 

de nível 5. Na ficha Papavero, porém, ele precisa ser digitado. O metalema provém de uma decisão 

prévia, tomada na janela intermediária entre a moagem e a ficha: nesse campo estará ou a sugestão de 

lema (clicando-se em “Inserir nova acepção”) ou a sequência de caracteres digitada (em “Cadastrar 

novo metalema”). No caso de erro de decisão, observado a tempo, basta fechar a ficha de acepção e 

refazer todo o processo a partir da janela intermediária ou então avisar pelo Fórum que há algum erro 

para que seja corrigido pelos pesquisadores de nível 5. 

 

Para tomar corretamente essa decisão, contudo, é preciso entender o que é o metalema. 

 

Um metalema difere de um lema tradicional em vários sentidos. Computacionalmente, o metalema é 

apenas uma sequência de caracteres e não existem metalemas homônimos no Dicionário
16

. Sob o 

mesmo metalema estarão palavras homônimas, como manga (fruta) e manga (parte do vestuário). 

 

Do ponto de vista lexicográfico, o lema é a forma básica da entrada do verbete de dicionário, visto que o 

lema é, na verdade, um feixe de flexões
17

 (ao menos nas línguas flexivas como o português). Além disso, 

o conceito de lema, do ponto de vista lexicográfico, depende da etimologia, uma vez que duas palavras 

homógrafas podem ser, dependendo do caso, dois lemas ou um só, dependendo se são, respectivamente, 

fruto de homonímia (etimologias distintas) ou de polissemia (dispõem de uma origem comum). Essa 

distinção é preciosa para o NEHiLP, no entanto, embaraçosa para a computação, uma vez que tais 

distinções não conseguem ser feitas a priori. Além disso, o NEHiLP entende que a certeza de estarmos, 

em alguns casos complexos, diante de uma homonímia ou de uma polissemia é fruto da própria 

investigação etimológica. Assume-se, portanto, mesmo para os casos aparentemente óbvios, que a 

decisão de distintas acepções homógrafas serem casos de homonímia ou polissemia é algo a posteriori 

(que será feito pelo hiperlema). 

 

                                                             
16

 A palavra metalema surgiu, espontaneamente, em discussões sobre a estrutura do banco de dados, no IME-USP, durante 

uma reunião ocorrida em 08/10/2013, às 17h21. 
17

 Estritamente falando, mesmo palavras invariáveis (preposições, advérbios, conjunções e interjeições) devem ser vistas 

como um conjunto de variantes flexionais, apenas que, nesse caso, se trataria de um conjunto unitário. Subordinadas às 

flexões estão, na lógica do banco de dados, as variantes ortográficas. Variantes não-ortográficas de uma mesma palavra são 

recuperáveis por meio dos hiperlemas.  
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Uma vez que praticamente todas as palavras são polissêmicas e algumas delas possuem homônimos, 

define-se: 

 
metalema é a forma significante que corresponde a uma sequência única de letras na língua, não importa a 

quantos lemas ou acepções de lemas distintos corresponda.  

 

As fichas do Dicionário adota, para o metalema, a mesma metodologia da lexicografia tradicional 

utilizada para o lema, ou seja: 

 

 O metalema de um verbo é sua flexão no infinitivo; 

 O metalema do substantivo é sua flexão no singular; 

 O metalema de um adjetivo é sua flexão no masculino singular.  

 

Além disso, é adotada a ortografia atual para o metalema. Isso significa que os metalemas (e também as 

flexões) seguirão a grafia atual, pois apenas as variantes mantêm a grafia do documento do qual foram 

extraídas. Isso significa, na prática, que a forma lematizada da variante, para chegar à forma de 

metalema, passa ainda por uma atualização ortográfica, que respeita as seguintes convenções: 

 

 O uso dos acentos na versão atual é respeitado (carâ → cará, magica → mágica, idéia → ideia, 

bêsta → besta); 

 O uso atual de maiúsculas é respeitado (lisboa → Lisboa, Rei → rei)
18

; 

 Grafias etimológicas que envolvam as letras y e h são atualizadas (arraya → arraia, physica → 

física, asthma → asma, pharmacia → farmácia, omem → homem, hontem → ontem); 

 Consoantes dobradas (exceto rr, ss e casos excepcionais) são convertidas em simples (accusar 

→ acusar, elle → ele, anno → ano); 

 Vogais dobradas (exceto em casos excepcionais de conservação na ortografia atual) são 

convertidas em simples (coor → cor, irmãa → irmã)
19

; 

 O til deve ser substituído por m/n antes de consoantes e no final de palavras (cãssado → 

cansado, coĩbra → Coimbra), exceto se o til permanece na grafia atual, como em amanhã; 

 As terminações -am/-om de substantivos e suas variantes se converterão em -ão (rrezom → 

rezão), exceto em palavras como acordeom, marrom e edredom
20

; 

 Palavras que estejam juntas/separadas de uma forma distinta da ortografia atual precisam ser 

preparadas previamente.  

 

- Atualizam-se as grafias: 

 

 i/j/y (jgreya → igreja, ieyum → jejum); 

 u/v (vntar → untar, caualo → cavallo); 

 s/ss (ssabio → sábio, asar → assar), mas não entre c, sc, sc, xc, ç, sç, xç; 

 s/z/x antes de consoante ou em final de palavra (ezquerdo → esquerdo, ferox → feroz); 

 c/ç (reçeber → receber, acucar → açúcar); 

 r/rr (rrei → rei, amarar → amarrar); 

 g/j/gu (guato → gato, loguo → logo, gamays → jamais); 

 gu/gü/go (lingoa → língua, lingüiça → linguiça); 

                                                             
18

 somente topônimos e antropônimos terão o metalema e a flexão escritos em maiúsculo. 
19

 Esta decisão não foi fácil, uma vez que uma palavra como coor pode ter, dependendo da época e do local, uma sílaba ou 

duas. No entanto, como a avaliação disso depende muito de pressupostos assumidos por autores especialistas e há 

discordâncias, preferiu-se tomar essa decisão. 
20

 Como no caso das vogais dobradas, essa decisão não foi simples de ser tomada, mas em muitas situações (sobretudo depois 

do século XV) é muito difícil decidir se a grafia corresponde ou não à pronúncia e, uma vez que há discussões entre os 

autores sobre o problema, convencionou-se atualizar também essas formas. 
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 c/k/q/qu (quasa → casa, qeira → queira, kalenda → calenda); 

 qu/qü/co (cincoenta → cinquenta, freqüente → frequente); 

 e/i e o/u postônicos e semivogais (gatu → gato, titolo → título, cabi → cabe, escarneo → 

escárnio, cacao → cacau); 

 m/n antes de consoante e no final de palavras (emtemder → entender, conprido → comprido, 

cãosado → cansado); 

 c=ç/s=ss (çapato → sapato, alicerse → alicerce) ou s/x/z antes de vogal (caza → casa) 
21

. 

 

Por outro lado, não se padronizam: 

 

 e/i e o/u tônicos e pretônicos (filis → filiz e não feliz, aquelo → aquelo e não aquilo); 

 vogais epentéticas (idea → idea e não ideia); 

 vogais nasais em hiato (corõa → corõa e não coroa); 

 oscilações entre e/em finais (ome → home e não homem); 

 oscilações entre b/v (estorbar → estorbar e não estorvar); 

 não se padronizam as oscilações entre l/r (pubrico → púbrico e não público); 

 outras variações de consoantes (celebro → célebro e não cérebro); 

 metáteses (estrobar → estrobar e não estorvar); 

 ausências de sons (sobiar → sobiar e não assobiar)
22

. 

 

Um exemplo do tratamento distinto do NEHiLP em relação à Lexicografia tradicional: 

 

Segundo o dicionário Houaiss (2001), o lema manga
1
, que significa “parte de vestimenta”, remonta ao 

latim manĭca, já seu homônimo manga
2
 “fruto da mangueira” vem do malaiala manga (por sua vez 

originário do tâmil mānkāy). Pois bem, manga
1
 tem 12 acepções distintas (apenas 8 na versão eletrônica 

de 2009.3) e manga
2
 pelo menos duas. Além disso, o dicionário Houaiss estabelece o terminus a quo de 

manga
1
 no século XIII e o de manga

2
 em 1554. Para a primeira forma, não há variantes ortográficas, 

mas para manga
2
 menciona-se manguas (1554), mangue (1583) e mangas (1616), que, ao mesmo tempo, 

são variantes e flexões dos lemas acima. 

 

A estrutura de um dicionário criado sob os parâmetros da Lexicografia tradicional privilegiaria, portanto 

a seguinte hierarquia, estritamente do ponto de vista etimológico e semântico (a saber manga
1
 e manga

2
 

estão separadas por homonímia, definida como palavras de étimo distinto, ao passo que as acepções 

subordinadas a uma palavra, cujo étimo pode não ser idêntico, mas sua origem sim, formam a sua 

polissemia): 

       manga
1
    manga

2
 

 

 

 

acepção
1
   acepção

2
    acepção

3
  acepção

4
        acepção

12
            acepção

1
      acepção

2
 

 

No entanto, organizar essa estrutura apenas seria possível se os significados de manga
1
 e de manga

2
 

pudessem ser identificados automaticamente, algo que o programa Moedor não consegue fazer, que 

apenas consegue apresentar sugestões de lema
23

. Dessa forma, o programa analisa apenas a sequência de 

caracteres manga à qual se associam variantes ortográficas já flexionadas, extraídas de um texto. A 

                                                             
21

 Como no caso das vogais dobradas e das terminações nasais, essa decisão varia muito conforme os séculos e é muito difícil 

decidir se a grafia corresponde ou não à pronúncia. Visto que há discussões entre os autores sobre o problema, 

convencionou-se atualizar também essas formas. 
22 Casos especiais: ũa → uma (flexão), mas um (metalema) e algũa → alguma (flexão), mas algum (metalema). 
23

 A sugestão de lema, contudo, segue um processo inteligente de autoalimentação, ou seja, aprimora-se à medida que são 

preenchidas as fichas do Dicionário. 
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atribuição de sentido deve ser feita pelo pesquisador. O Dicionário, porém, inverte a situação. Imagina-

se uma manga
0
 que seja apenas uma cadeia de caracteres que equivale parcialmente à sugestão de lema 

das moagens. Essa manga
0
 é o significante não só de manga

1
 e de manga

2
 mas de todas as acepções de 

manga
1
 e de manga

2
. O trabalho de vinculação hierárquica por meio da etimologia é estabelecido a 

priori na lexicografia tradicional, mas é uma tarefa a posteriori do NEHiLP. Assim sendo, muitas das 

informações presentes marginalmente num dicionário são aproveitadas e organizadas diferentemente no 

Dicionário: 

manga
0
 

 

 

 

 

acepção
1
   acepção

2
    acepção

3
  acepção

4
        acepção

12
            acepção

13
      acepção

14 

(manga
1
)   (manga

1
)    (manga

1
)  (manga

1
)        (manga

1
)              (manga

2
)      (manga

2
) 

 

 

 

manga   manga                    mangas     manga 

 

 

   manga  manga  mangas    manguas    manga 

 

Desse modo, dizemos que manga
0
 é o metalema de todas as acepções de manga, que, por sua vez se 

manifestam na forma de flexões, as quais se concretizam em variantes ortográficas. Só a variante é real.  

 

Os demais níveis acima dela (flexões, acepções e metalemas) são abstrações e seguem atualizações 

ortográficas. Se a antiga grafia manguas é considerada como variante ortográfica da flexão mangas isso 

se justifica por meio da pesquisa filológica. Já mangues, que aparece no dicionário Houaiss, não 

pertence ao metalema manga
0
 e sim ao metalema mangue

0
, pois não se trata de uma variante ortográfica, 

mas de outro som, associado a outro fonema. A recuperação de mangues como variante não-ortográfica 

de manga se efetua por outro caminho, ou seja, pelo hiperlema.  

 

2.3.4.1.4. FLEXÃO 

 

Da mesma forma que, baseado numa variante lematizada e atualizada ortograficamente obtemos o 

metalema, também por meio do mesmo raciocínio, chegamos à flexão, que, diferentemente do metalema, 

precisa ser digitada na ficha. A única diferença da forma que aparece no campo do metalema e no da 

flexão é o fato de a flexão não ser lematizada. Ou seja, apesar de sua ortografia ser atualizada, respeita-

se as flexões da variante escolhida como abonação da ficha. 

 

Exemplos:  

 se a variante analisada é primeyras (com ortografia antiga, no feminino plural), o campo do 

metalema deverá aparecer como primeiro (na ortografia atual e masculino singular, como nos 

dicionários). No campo da flexão deve-se digitar primeiras (na ortografia atual, mas no feminino 

plural).  

 Igualmente, se a variante analisada é disserom, o campo do metalema deve aparecer como dizer 
e no da flexão digita-se disseram.  

 Por fim, se a variante for assouiassemos, o metalema deve ser assoviar e a flexão, assoviássemos 
(e não “assobiar” e “assobiássemos” porque a mudança na formação do metalema e da flexão 

digitadas devem ser ortográfica e não fonética).  
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Quando se clica em algum dos links de “Acepções já cadastradas” na janela intermediária entre a 

moagem e a ficha de inserção
24

, é possível fazer duas ações distintas: 

 retrodatar da ficha (escolhendo a acepção e a flexão já cadastrada) 

 acrescentar uma nova flexão, baseada na variante do contexto escolhido. 
 

Quando no campo Flexões já cadastradas escolhe-se Nova Flexão, abre-se um novo campo Flexão para 

digitar-se a flexão desejada.  

 

 
 

Nesse caso, é preciso bastante cuidado, pois a flexão a ser digitada deve ser igual à flexão da variante 

escolhida no contexto selecionado. Nesse caso, também toda a classificação morfológica deve ser 

digitada, em conformidade com a nova flexão escolhida. 

 

                                                             
24

 quer na primeira janela, quer na segunda que surge ao declararmos um novo metalema. 
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2.3.4.1.5. CLASSIFICAÇÃO SEMÂNTICA 

 

O campo mais complexo do preenchimento das fichas é o da Classificação Semântica. Após várias 

tentativas de propostas de classificação criadas pelos integrantes do próprio núcleo
25

, resolveu-se adotar 

a classificação de Azevedo (1950), que corresponde, alfabeticamente às seguintes palavras-chave que 

compõe mil campos semânticos distintos
26

. O índice da obra de Azevedo foi digitado
27

 e a numeração 

das classificações foi substituído pelo nome do campo semântico correspondente, a fim de facilitar a 

identificação da palavra ou de algum sinônimo/ antônimo dela. A ela acresceram-se duas classificações 

importantes (Antropônimos e Topônimos) e somente a escolha de uma delas é permitida no primeiro 

campo classificação semântica (o segundo campo é aberto à digitação, mas só é usado em situações 

muito especiais, no caso de o campo semântico escolhido não bastar). Essas listas se encontram na 

própria página do NEHiLP (no formato PDF online e na forma de arquivo DOC para download): 

 

                                                             
25

 Neste trabalho empenhou-se o Prof. Dr. Aldo Luiz Bizzocchi, chegando a propor uma primeira classificação semântica, 

bastante complexa, criada por ele mesmo, cujas unidades de análise subordinavam-se ao conceito de macrotopos de Pais 

(1976: p. 23-24), a saber, os “biofatos”, “sociofatos”, “mentefatos” e “manufatos”, num primeiro nível, e às categorias 

conceptuais de Bühler (1934), num segundo nível, segundo qual todos os conceitos existentes ou por virem a existir se 

dividem e “objetos”, “processos” e “atributos”.  A partir dessa organização, compuseram-se, segundo o modelo da definição 

aristotélica, várias classificações genéricas que se subdividiam em significados específicos. Após meses de utilização dessa 

classificação semântica, fazendo testes, foi abandonada (embora talvez seja retomada em partes para o segundo campo da 

atual classificação semântica) e adotou-se a classificação já pronta de Azevedo (1950) descrita nesse tópico. 
26

 O número que se segue à classificação corresponde à numeração adotada na obra de Azevedo (1950). Algumas dessas 

classificações foram alteradas por causa de homonímia e de questões de clareza, uma vez que se trata de uma obra bastante 

antiga. Longe de ser a solução ideal, a adoção da obra de Azevedo (que por vezes se revela anacrônica, pouco clara ou 

mesmo paradoxal) justifica-se pela possibilidade de se agruparem palavras em grupos na Busca Semântica, o que, de outra 

forma, seria impossível, dadas as incoerências, sinonímias redundantes e outras idiossincrasias verificadas nessa situação 

pelos pesquisadores. 
27

 Trabalharam nessa tarefa o prof. Dr. Mário Eduardo Viaro, a prof.ª Dr.ª Mariana Giacomini Botta,  o prof . Dr. Aldo Luiz 

Bizzocchi, a prof.ª Dr.ª Érica Santos Soares de Freitas e a prof.ª Dr.ª Anielle Aparecida Gomes Gonçalves Jacometti de 

Oliveira. 
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Abandono (782) 

Abertura (260) 

Abertura para passagem da luz 

(420a) 

Absolvição (970) 

Abstêmia (958) 

Abstenção (609a) 

Absurdo (497) 

Ação (680) 

Acaso (156) 

Acompanhamento (88) 

Acordo (23) 

Acromatismo (429) 

Acusação (938) 

Adição (37) 

Adjunto (39) 

Admiração (870) 

Adolescência (131) 

Adulador (935) 

Adversidade (735) 

Advertência (668) 

Advogado (968) 

Afetação (855) 

Afirmação (535) 

Afonia (581) 

Agência (170) 

Agente (690) 

Agitação (315) 

Agouro (512) 

Agravação (835) 

Agricultura (371) 

Água (337) 

Agudeza (253) 

Alaranjado (439) 

Alarma (669) 

Alegação (617) 

Alegria (836) 

Alheamento (57) 

Alívio (834) 

Alocução (586) 

Altruísmo (942) 

Altura (206) 

Amarelo (436) 

Amargura (395) 

Ameaça (909) 

Amigo (890) 

Amizade (888) 

Amo (745) 

Amor (897) 

Amorfia (241) 

Anacronismo (115) 

Anarquia (738) 

Ancião (130) 

Anedota (857) 

Angularidade (244) 

Animal (366) 

Animalidade (364) 

Anosmia (399) 

Aparecimento (448) 

Apelido (565) 

Apropriação (789) 

Aprovação (931) 

Aproximação (286) 

Aquecimento (384) 

Aquisição (775) 

Ar (338) 

Arena (728) 

Arranjo (60) 

Arremedo (555) 

Artes (692a) 

Artista (559) 

Ascendência (166) 

Ascetismo (955) 

Aspereza (256) 

Assentimento (488) 

Assimetria (243) 

Astúcia (702) 

Ataque (716) 

Atenção (457) 

Atenuação (469) 

Atividade (682) 

Atração (288) 

Atribuição (155) 

Atrito (331) 

Audição (418) 

Aumento (35) 

Ausência (187) 

Autoridade (737) 

Auxiliar (711) 

Auxílio (707) 

Aversão (867) 

Azedume (397) 

Azorrague (975) 

Azul (438) 

Baixeza (207) 

Barateza (815) 

Barulho (404) 

Base (211) 

Batina (999) 

Beleza (845) 

Bem (618) 

Benevolência (906) 

Benfeitor (912) 

Bissecção (91) 

Boa vontade (602) 

Bolha (353) 

Bom gosto (850) 

Bondade (648) 

Borda (231) 

Botânica (369) 

Brancura (430) 

Bruxaria (992) 

Cadáver (362) 

Calor (382) 

Camada (204) 

Canal (351) 

Candura (703) 

Capricho (608) 

Carcereiro (753) 

Carestia (814) 

Cargos da Igreja (995) 

Carícias (902) 

Carola (988a) 

Carregador (271) 

Casamento (903) 

Castanho (433) 

Casualidade (621) 

Causa (153) 

Cautela (864) 

Cegueira (442) 

Celebração (883) 

Celibato (904) 

Centralidade (222) 

Cerca (232) 

Certeza (474) 

Cessação (142) 

Ceticismo (509) 

Céu (981) 

Chateza (843) 

Chegada (292) 

Circuição (311) 

Circuito (629) 

Circunferência (247) 

Circunjacência (227) 

Circunscrição (229) 

Circunstância (8) 

Ciúme (920) 

Clareza (570) 

Classe (75) 

Clemência (914) 

Clerezia (996) 

Cobertura (223) 

Coesão (46) 

Comando (741) 

Combatente (726) 

Combinação (48) 

Combustível (388) 

Começo (66) 

Comichão (380) 

Comida (298) 

Comissão (755) 

Comparação (464) 

Compêndio (596) 

Compensação (30) 

Completamento (52) 

Componente (56) 

Composição (54) 

Compra (795) 

Comprimento (200) 

Compromisso (774) 

Compulsoriedade (601) 

Concavidade (252) 

Concisão (572) 

Conclusão (729) 

Concórdia (714) 

Concorrência (178) 

Condenação (971) 

Condições (770) 

Condolência (915) 

Conduta (692) 

Conduto (350) 

Conformidade (82) 

Congratulação (896) 

Conhecimento (490) 

Consanguinidade (11) 

Consentimento (762) 

Consignatário (758) 

Contabilidade (811) 

Contenda (720) 

Contentamento (831) 

Conteúdo (190) 

Contiguidade (199) 
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Continuação (143) 

Continuidade (69) 

Contorno (230) 

Contração (195) 

Contraposição (237) 

Contraste (14) 

Contrato (769) 

Conveniência (646) 

Convergência (290) 

Conversão (144) 

Convexidade (250) 

Cooperação (709) 

Cópia (21) 

Cor (428) 

Coragem (861) 

Cores e sinais de bois (440b) 

Cores e sinais de cavalos (440a) 

Cores e sinais de diversos animais 

(440c) 

Corpo consultivo (696) 

Corpos luminosos (423) 

Correlação (12) 

Corrente (347) 

Correspondência (592) 

Cortesia (894) 

Covardia (862) 

Crédito (805) 

Credulidade (486) 

Crença (484) 

Cronometria (114) 

Cruzamento (219) 

Cuidado (459) 

Culpa (947) 

Culto (990) 

Cume (210) 

Curiosidade (455) 

Curso (109) 

Curvatura (245) 

Decomposição (49) 

Defesa (717) 

Deficiência (53) 

Deleite (829) 

Demanda (969) 

Demônios (980) 

Demonstração (478) 

Demora (133) 

Densidade (321) 

Depósito (636) 

Deprecação (766) 

Depreciação (483) 

Depressão (308) 

Deputado (759) 

Desacordo (24) 

Desafio (715) 

Desamparo (624) 

Desaparecimento (449) 

Desarranjo (61) 

Desatenção (458) 

Descida (306) 

Descoberta (480a) 

Desconformidade (83) 

Descontentamento (832) 

Descontinuidade (70) 

Desconto (813) 

Descortesia (895) 

Descostume (614) 

Descrença (485) 

Descrição (594) 

Desejo (865) 

Deselegância (579) 

Desembaraçamento (672) 

Desensino (539) 

Desesperança (859) 

Desigualdade (28) 

Desinformação (528) 

Desinteresse (823) 

Deslocação (185) 

Desobediência (742) 

Desonestidade (940) 

Desordem (59) 

Despesa (809) 

Despimento (226) 

Despreparo (674) 

Desprezo (930) 

Desprovimento (777a) 

Desrespeito (929) 

Dessemelhança (18) 

Destino (152) 

Destra (238) 

Destruição (162) 

Destruidor (165) 

Desuso (678) 

Desvio (279) 

Desvirtude (945) 

Deuses (979) 

Dever (926) 

Diabo (978) 

Difamação (934) 

Difamador (936) 

Diferença (15) 

Dificuldade (704) 

Dilatação (194) 

Diminuição (36) 

Dinheiro (800) 

Direção (278) 

Direito (924) 

Direitura (246) 

Diretor (694) 

Discípulo (541) 

Discórdia (713) 

Discriminação (465) 

Discurso (582) 

Disjunção (44) 

Dispersão (73) 

Dissentimento (489) 

Dissertação (595) 

Dissonância (414) 

Dissuasão (616) 

Distância (196) 

Diuturnidade (110) 

Divergência (291) 

Diversidade (16a) 

Divertimento (840) 

Dívida (806) 

Divindade (976) 

Divórcio (905) 

Doação (784) 

Dobra (258) 

Doçura (396) 

Doença (655) 

Dolorimento (830) 

Domesticação (370) 

Dor (378) 

Douto (492) 

Drama (599) 

Dualidade (89) 

Duplicação (90) 

Economia (817) 

Efeito (154) 

Egoísmo (943) 

Egressão (295) 

Elasticidade (325) 

Elegância (578) 

Elevação (307) 

Embotamento (254) 

Embriaguez (959) 

Empenhamento (788) 

Empreendimento (676) 

Empréstimo (787) 

Encaixe (257) 

Encantamento (993) 

Encurtamento (201) 

Energia (171) 

Enfado (841) 

Enganador (548) 

Ensaio (675) 

Ensino (537) 

Enterro (363) 

Equipagem (269) 

Equívoco (520) 

Erro (495) 

Esbanjamento (638) 

Escapatória (671) 

Escola (542) 

Escolha (609) 

Esconderijo (530) 

Escrita (590) 

Escultura (557) 

Esfericidade (249) 

Esforço (686) 

Espaço (180) 

Especialidade (79) 

Espectador (444) 

Esperança (858) 

Espírito (842) 

Esquecimento (506) 

Estabilidade (150) 

Estado (7) 

Estalo (406) 

Estilo (569) 

Estorvo (706) 

Estreiteza (203) 

Estridor (410) 

Estudo (538) 

Eternidade (112) 

Eventualidade (151) 

Evidência (467) 

Evolução (313) 

Exageração (482) 

Exagero (549) 

Exatidão (494) 

Excitabilidade (825) 
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Excitação (824) 

Exclusão (77) 

Excreção (229) 

Exigência (868) 

Existência (1) 

Expectação (871) 

Expectativa (507) 

Experiência (463) 

Expiação (952) 

Exposição (529) 

Expulsão (297) 

Exterioridade (220) 

Extração (301) 

Extrinsecabilidade (6) 

Facilidade (705) 

Fadiga (688) 

Falsidade (544) 

Falta (304) 

Fama (873) 

Fanfarrão (887) 

Favorito (899) 

Fealdade (846) 

Fechamento (261) 

Fedor (401) 

Feiticeiro (994) 

Fêmea (374) 

Fiança (771) 

Filamento (205) 

Filantropia (910) 

Fim (67) 

Flexibilidade (324) 

Floreio (577) 

Fluidez (333) 

Foco (74) 

Força (159) 

Forma (240) 

Fornalha (386) 

Forro (224) 

Fragilidade (328) 

Fragrância (400) 

Fraqueza (160) 

Frase (566) 

Fraude (545) 

Frente (234) 

Frequência (136) 

Frescura (383a) 

Frio (383) 

Frouxidão (575) 

Fruição (377) 

Furto (791) 

Futuro (121) 

Gagueira (583) 

Gás (334) 

Generalidade (78) 

Gestão (693) 

Golfo (343) 

Gosto (390) 

Gramática (567) 

Grandeza (31) 

Gratidão (916) 

Grau (26) 

Gravidade (319) 

Gravura (558) 

Grito (411) 

Guerra (722) 

Gula (957) 

Habilidade (698) 

Habitante (188) 

Hábito (613) 

Hermafroditismo (374a) 

Heterodoxia (984) 

Hipocondria (901a) 

Homem bom (948) 

Homem ruim (949) 

Homicídio (361) 

Horizontalidade (213) 

Humanidade (372) 

Humildade (879) 

Humorista (844) 

Ideia (453) 

Identidade (13) 

Idolatria (991) 

Ignorância (491) 

Ignorante (493) 

Igualdade (27) 

Ilegalidade (964) 

Ilha (346) 

Imaginação (515) 

Imaterialidade (317) 

Imbecilidade (499) 

Imitação (19) 

Imobilidade (265) 

Imotivação (615a) 

Impalpabilidade (381) 

Impenitência (951) 

Imperfeição (651) 

Ímpeto (612) 

Impiedade (988) 

Importância (642) 

Impossibilidade (471) 

Impotência (158) 

Imprecisão (571) 

Impressão (591) 

Improbabilidade (473) 

Improdutividade (169) 

Improficiente (701) 

Impropriedade (925) 

Impulso (276) 

Impureza (961) 

Inabilidade (699) 

Inação (681) 

Inatividade (683) 

Incerteza (475) 

Inclemência (914a) 

Inclusão (76) 

Incoesão (47) 

Incompreensão (452) 

Inconclusão (730) 

Inconveniência (647) 

Incredulidade (487) 

Incuriosidade (456) 

Indicação (550) 

Indiferença (866) 

Indiscriminação (465a) 

Indumentária (225) 

Inelasticidade (326) 

Inércia (172) 

Inexcitabilidade (826) 

Inexistência (2) 

Inextensão (180a) 

Infamação (874) 

Infância (127) 

Infante (129) 

Inferioridade (34) 

Inferno (982) 

Infinidade (105) 

Influência (175) 

Informação (527) 

Infrequência (137) 

Ingênuo (547) 

Ingratidão (917) 

Ingressão (294) 

Inimigo (891) 

Inimizade (889) 

Ininteligibilidade (519) 

Injustiça (923) 

Inobservância (773) 

Inocência (946) 

Inocuidade (175a) 

Inoportunidade (135) 

Insalubridade (657) 

Insensibilidade (376) 

Inserção (300) 

Insígnia (747) 

Insignificância (643) 

Insipidez (391) 

Insolência (885) 

Insolvência (808) 

Instantaneidade (113) 

Instrumentalidade (631) 

Instrumento (633) 

Instrumentos de óptica (445) 

Instrumentos musicais (417) 

Insubstancialidade (4) 

Insucesso (732) 

Insuficiência (641) 

Intelecto (450) 

Inteligência (498) 

Inteligibilidade (518) 

Intemperança (954) 

Intenção (620) 

Interesse (822) 

Interioridade (221) 

Interjacência (228) 

Interpretação (522) 

Interpretação errônea (523) 

Intérprete (524) 

Intervalo (198) 

Intrinsecabilidade (5) 

Inutilidade (645) 

Inveja (921) 

Inversão (218) 

Investigação (461) 

Invisibilidade (447) 

Irascibilidade (901) 

Irracionalidade (477) 

Irregularidade (139) 

Irreligião (989) 

Irresolução (605) 

Isenção (927a) 

Isolamento (87) 

Jactância (884) 
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Janota (854) 

Jejum (957) 

Juiz (967) 

Julgamento (480) 

Junção (43) 

Jurisdição (965) 

Justiça (922) 

Justificação (937) 

Ladrão (792) 

Lamentação (839) 

Largura (202) 

Latência (526) 

Lateralidade (236) 

Legalidade (963) 

Letra (561) 

Leveza (320) 

Liberalidade (816) 

Liberdade (748) 

Libertação (750) 

Libertino (962) 

Limite (233) 

Limpeza (652) 

Linguagem (560) 

Liquefação (335) 

Líquido (352) 

Lisonja (933) 

Lista (86) 

Lisura (255) 

Livro (593) 

Localização (184) 

Locomoção (266) 

Loquacidade (584) 

Louco (504) 

Loucura (503) 

Lubrificação (332) 

Lugar (182) 

Luz (420) 

Má vontade (603) 

Macho (373) 

Mal (619) 

Maldição (908) 

Malevolência (907) 

Malfeitor (913) 

Mancha (848) 

Manhã (125) 

Manifestação (525) 

Matéria (316) 

Material (635) 

Mau gosto (852) 

Mau uso (679) 

Máxima (496) 

Meação (628) 

Média (29) 

Mediação (724) 

Medida (466) 

Mediocridade (736) 

Medo (860) 

Meia-luz (422) 

Meio (68) 

Meios (632) 

Melhoramento (658) 

Melodia (413) 

Memória (505) 

Mensageiro (534) 

Mentira (546) 

Mercado (799) 

Mercador (797) 

Mercadoria (798) 

Mergulho (310) 

Mestre (540) 

Metáfora (521) 

Misantropia (911) 

Mistura (41) 

Moda (851) 

Moderação (174) 

Modéstia (881) 

Monólogo (589) 

Morada (189) 

Morte (360) 

Motivo (615) 

Movimento (264) 

Mudança (140) 

Multidão (102) 

Multiformidade (81) 

Música (415) 

Músico (416) 

Mutabilidade (149) 

Não relação (10) 

Não ressonância (408a) 

Nave (273) 

Navegação (267) 

Necessidade (630) 

Negação (536) 

Negligência (460) 

Neologismo (563) 

Nobreza (875) 

Nomenclatura (564) 

Notícia (532) 

Novidade (123) 

Numeração (85) 

Numerais cardinais (98) 

Numerais ordinais (99) 

Número (84) 

Nunca (107) 

Obediência (743) 

Obliquidade (217) 

Obliquidade de julgamento (481) 

Obrigatoriedade (744) 

Obscuridade (421) 

Observância (772) 

Obstinação (606) 

Oceano (341) 

Ócio (665) 

Ódio (898) 

Odor (398) 

Oferta (763) 

Oficina (691) 

Óleo (356) 

Omissão (55) 

Opacidade (426) 

Oponente (710) 

Oportunidade (134) 

Oposição (708) 

Oráculo (513) 

Ordem (58) 

Organicidade (358) 

Organismo (357) 

Orgulho (878) 

Originalidade (20) 

Ornamento (847) 

Ortodoxia (983a) 

Oscilação (314) 

Ostentação (882) 

Pacificação (723) 

Pagamento (807) 

Palestra (588) 

Pântano (345) 

Paralelismo (216) 

Pardo (432) 

Parte (51) 

Partes do corpo humano (440e) 

Participação (778) 

Partida (293) 

Partido (712) 

Partilha (786) 

Passado (122) 

Passadouro (627) 

Passagem (302) 

Pasta (354) 

Paz (721) 

Pedido (765) 

Penalidade (974) 

Pendura (214) 

Penitência (950) 

Pensamento (451) 

Pequenez (193) 

Perda (776) 

Perdão (918) 

Perfeição (650) 

Perfurador (262) 

Perigo (665) 

Periodicidade (138) 

Período (108) 

Permanência (141) 

Permissão (760) 

Permuta (794) 

Perseguição (622) 

Perseverança (604a) 

Peticionário (767) 

Picante (392) 

Piedade (987) 

Pintura (556) 

Pioramento (659) 

Planeza (251) 

Planície (344) 

Plano (626) 

Plebeísmo (877) 

Pluralidade (100) 

Pobreza (804) 

Poder (157) 

Poesia (597) 

Posse (777) 

Possibilidade (470) 

Possuidor (779) 

Posteridade (167) 

Posterioridade (117) 

Potencial de guerra (727) 

Pouquidade (103) 

Pouquidão (32) 

Prazer (827) 

Precedência (62) 

Preceito (697) 
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Precessão (280) 

Preço (812) 

Precursor (64) 

Predeterminação (611) 

Predição (511) 

Preparação (673) 

Presa (793) 

Presença (186) 

Preservação (670) 

Preso (754) 

Pressa (684) 

Presteza (132) 

Pretidão (431) 

Previdência (510) 

Prioridade (116) 

Prisão (752) 

Probabilidade (472) 

Probidade (939) 

Prodigalidade (818) 

Prodígio (872) 

Produção (161) 

Produtividade (168) 

Produtor (164) 

Proficiente (700) 

Profundidade (208) 

Progressão (282) 

Proibição (761) 

Prolação (407) 

Prolixidade (573) 

Promessa (768) 

Propriedade (780) 

Propulsão (284) 

Prosa (598) 

Prosperidade (734) 

Protótipo (22) 

Provisão (637) 

Proximidade (197) 

Pseudorrevelação (986) 

Publicidade (531) 

Pulverização (330) 

Punição (972) 

Pureza (960) 

Quadrisecção (97) 

Quadruplicação (96) 

Qualidades (820) 

Quantidade (25) 

Quaternidade (95) 

Raciocínio (476) 

Ralidade (322) 

Reação ao discurso (587) 

Recaída (661) 

Recebimento (785) 

Receita (810) 

Recepção (296) 

Receptáculo (191) 

Recife (667) 

Reclusão (893) 

Recomendação (695) 

Recompensa (973) 

Recuo (277) 

Recusa (764) 

Redundância (640) 

Refrigerador (387) 

Refúgio (666) 

Refutação (479) 

Região (181) 

Registrador (553) 

Registro (551) 

Regozijo (838) 

Regressão (283) 

Regularidade (80) 

Rejeição (610) 

Relação (9) 

Remédio (662) 

Renitência (719) 

Repetição (104) 

Réplica (468) 

Repouso (687) 

Representação (554) 

Reprodução (163) 

Reprovação (932) 

Repulsão (289) 

Resfriamento (385) 

Resignação (757) 

Resina (356a) 

Resistência (179) 

Resolução (604) 

Respeito (928) 

Resposta (462) 

Ressentimento (900) 

Ressonância (408) 

Restauração (660) 

Restituição (790) 

Resto (40) 

Restrição (751) 

Retaguarda (235) 

Retaliação (718) 

Retenção (781) 

Retirada (287) 

Reunião (72) 

Revelação (985) 

Reversão (145) 

Revigoramento (689) 

Revogação (756) 

Revolução (146) 

Ridicularia (853) 

Ridicularização (856) 

Rigidez (323) 

Rio (348) 

Riqueza (803) 

Risco (177) 

Rito (998) 

Rotação (312) 

Roxo (437) 

Ruindade (649) 

Sábio (500) 

Sabor (394) 

Saciedade (869) 

Salto (309) 

Salubridade (656) 

Sanidade (502) 

Santo (977) 

Saudade (833) 

Saúde (654) 

Secular (997) 

Secura (340) 

Segredo (533) 

Segurança (664) 

Sem significação (517) 

Semelhança (17) 

Semitransparência (427) 

Sensibilidade (375) 

Sensualista (954a) 

Sentimento (821) 

Sequência (63) 

Servilismo (886) 

Servo (746) 

Sibilação (409) 

Significação (516) 

Sílaba (562) 

Silêncio (403) 

Simetria (242) 

Simplicidade (849) 

Sinais característicos do homem 

(440d) 

Sincronismo (120) 

Singeleza (42) 

Singularidade (100a) 

Sinistra (239) 

Sinuosidade (248) 

Situação (183) 

Sobriedade (576) 

Sociabilidade (892) 

Sofrimento (828) 

Solecismo (568) 

Som (402) 

Som de coisas (402a) 

Sombra (424) 

Sovinaria (819) 

Subida (305) 

Submissão (725) 

Substancialidade (3) 

Substituição (147) 

Subtração (38) 

Sucedâneo (634) 

Sucessão (281) 

Sucesso (731) 

Sucessor (65) 

Suficiência (639) 

Sujeição (749) 

Sujidade (653) 

Sulco (259) 

Superioridade (33) 

Suporte (215) 

Suposição (514) 

Supressão (552) 

Surdez (419) 

Surpresa (508) 

Sussurro (405) 

Taciturnidade (585) 

Tamanho (192) 

Tapador (263) 

Tarde (126) 

Tato (379) 

Temeridade (863) 

Temperança (953) 

Tempero (393) 

Templo (1000) 

Tempo (106) 

Tempo diferente (119) 

Tempo presente (118) 

Tenacidade (327) 
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Tendência (176) 

Teologia (983) 

Tergiversação (607) 

Termo (71) 

Termômetro (389) 

Terra (342) 

Tesouraria (802) 

Tesoureiro (801) 

Textura (329) 

Tirania (739) 

Título (876) 

Todo (50) 

Tolerância (740) 

Tolo (501) 

Tópico (454) 

Trabalho (625) 

Tração (285) 

Transcursão (303) 

Transferência (270) 

Transgressão (927) 

Transigência (623) 

Transitoriedade (111) 

Transmissão (783) 

Transparência (425) 

Trialidade (92) 

Tribunal (966) 

Triplicação (93) 

Trissecção (94) 

Tristeza (837) 

Troca (148) 

Troféu (733) 

Umidade (339) 

Uniformidade (16) 

Universo (318) 

Untuosidade (355) 

Uso (677) 

Utilidade (644) 

Vagareza (275) 

Vaidade (880) 

Vaporização (336) 

Variedade (20a) 

Variegação (440) 

Vau (209) 

Vegetabilidade (365) 

Vegetal (367) 

Veículo (272) 

Velhaco (941) 

Velharia (124) 

Velhice (128) 

Velocidade (274) 

Venda (796) 

Veneno (663) 

Vento (349) 

Veracidade (543) 

Verde (435) 

Vermelhidão (434) 

Verticalidade (212) 

Viajante (268) 

Vida (359) 

Vigor de expressão (574) 

Vínculo (45) 

Vingança (919) 

Violência (173) 

Virtude (944) 

Visão (441) 

Visão imperfeita (443) 

Visibilidade (446) 

Vontade (600) 

Voz (580) 

Vozes de animais (412) 

Zero (101) 

Zoologia (368) 

 

2.3.4.1.6. CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DA FLEXÃO 

 

O preenchimento desse campo está totalmente condicionado às informações contextuais oferecidas 

variante e ao que se declarou como flexão (e não à forma do metalema).  

 

Por exemplo, se a variante escolhida é amarellas, a flexão será amarelas e o metalema será amarelo, 

mas a classificação morfológica será a de um adjetivo feminino e plural. 

 

Outro exemplo. Supondo que a variante seja alugueis. É preciso verificar pelo contexto se se trata do 

verbo alugar na segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo ou se é o plural do substantivo 

aluguel numa grafia antiga. No primeiro caso, teríamos o metalema alugar e a flexão alugueis. No 

segundo, declara-se o metalema aluguel e a flexão aluguéis. 

 

Escolhem-se opções entre as classes morfológicas tradicionais. Excepcionalmente, a classe dos 

substantivos foi desdobrada em duas : “substantivo masculino” e “substantivo feminino”, por uma 

questão metodológica: o substantivo traz a informação sobre o gênero em si, diferentemente dos artigos, 

adjetivos, pronomes adjetivos e numerais.  

 

São as opções de classes morfológicas: 

 

 Substantivo masculino: se escolhida essa classe, abre-se um o novo campo Número e escolhe-se 

entre: singular, plural ou invariável
28

. 

                                                             
28

 Grafias modernas como amigo(a)(s), amigxs, amigx(s), amig@s ou amig@(s) são consideradas hemilemas e devem ser 

inseridas em Inserir nova abreviatura e recuperadas em Busca Abreviatura. Diferentemente, um substantivo que tenha dois 

gêneros (por exemplo, cônjuge, estudante ou o antigo senhor será substantivo masculino ou feminino dependendo do 

contexto sintático: o cônjuge, a cônjuge, o estudante, a estudante, o senhor, a senhor). O mesmo é válido independentemente 

do posicionamento da gramática normativa: a alface, o alface, o guaraná, a guaraná, o açúcar, a açúcar etc. É importante 

lembrar que o gênero gramatical não tem absolutamente relação com o sexo (que é uma noção de referência e não de 

morfologia), assim sendo, pessoa, vítima, criança serão sempre um substantivo feminino. Esse raciocínio é válido 
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 Substantivo feminino: se escolhida essa classe, abre-se um novo campo Número e escolhe-se 

entre: singular, plural ou invariável. 

 Substantivo - gênero indeterminado: para substantivos cujo gênero não é possível de determinar 

pelo contexto. Nesse caso, também se abre um novo campo Número e escolhe-se entre: singular, 

plural ou invariável. 

 Adjetivo: se escolhida essa classe, abrem-se mais dois novos campos: 

o Gênero: escolhe-se entre masculino, feminino ou invariável; 

o Número: escolhe-se entre singular, plural ou invariável. 

 Verbo: se escolhida essa classe, abre-se o seguinte subcampo: 

o Modo: escolhe-se entre indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo, infinitivo pessoal, 

gerúndio ou particípio; 

Se o modo escolhido for indicativo ou o subjuntivo, abrem-se os subcampos de Tempo, 

Pessoa e Número. Se for imperativo, abre somente o subcampo de Número. Se for 

infinitivo pessoal, abrem-se os subcampos de Pessoa e Número. Se for particípio, abrem-

se os subcampos de Gênero e Número. Se for infinitivo, gerúndio não se abrem novos 

campos. 

Prossegue-se assim a escolha entre os subcampos: 

o Tempo: se o modo escolhido for o do indicativo, deve-se optar entre o presente, pretérito 

imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente ou futuro do 

pretérito; se o modo escolhido for o subjuntivo, deve-se optar entre o presente, o 

pretérito imperfeito e o futuro; os modos imperativo, infinitivo, infinitivo pessoal, 

gerúndio e particípio não têm tempos; 

o Pessoa: deve-se optar entre a 1ª pessoa, 2ª pessoa ou 3ª pessoa; no modo imperativo, não 

há diferença de pessoas, pois se entende que apenas as formas de segunda pessoa têm 

formas morfológicas independentes (os demais casos são usos especiais do subjuntivo); 

os modos infinitivo, gerúndio e particípio não têm pessoas. 

o Gênero: apenas no modo particípio, devendo-se optar entre masculino, feminino ou 

invariável; 

o Número: combina-se com a pessoa ou com o gênero, conforme o caso e deve-se optar 

entre o Singular, Plural; 

 Pronome: se escolhida essa classe, abre-se o seguinte subcampo:  

o Tipo: escolhe-se entre pessoal, demonstrativo, relativo, interrogativo, possessivo ou 

indefinido.  

Se o tipo escolhido for pessoal, abrem-se os subcampos Subtipo, Gênero e Número. Se 

escolhidos os demais tipos, abrem-se os subcampos Gênero e Número. 

o Subtipo: deve-se optar entre sujeito (casos como eu, tu, ele), objeto direto (casos como 

me, te, o, lo, na, nos), objeto indireto (casos como me, te, lhe, lhes), forma preposicional 

(casos como mim, ti, ele) e comitativo (casos como comigo, contigo, consigo).  

o Gênero: escolhe-se entre masculino, feminino ou invariável; 

o Número: escolhe-se entre singular, plural ou invariável. 

 Artigo: se escolhida essa classe, abrem-se os seguintes subcampos: 

o Tipo: escolhe-se entre definido ou indefinido; 

o Gênero: escolhe-se entre masculino ou feminino; 

o Número: escolhe-se entre singular ou plural. 

 Numeral: se escolhida essa classe, abre-se o seguinte subcampo: 

o  Tipo: escolhe-se entre cardinal e ordinal; 

                                                                                                                                                                                                                   
indistintamente também para criações estilísticas inusitadas: palavras como o pessoo, o vítimo, o crianço serão masculinas, a 

estudanta, a atendenta serão femininas.  
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O tipo cardinal, se escolhido, abre-se o subcampo gênero, já se escolhido o tipo ordinal, 

abrem-se os campos gênero e número. 

o Gênero: escolhe-se entre masculino, feminino ou invariável; 

o Número: escolhe-se entre singular, plural ou invariável. 

 Preposição: não há outros subcampos
29

 

 Conjunção: se escolhida essa classe, abre-se o subcampo: 
o Tipo: escolhe-se entre coordenativa aditiva, coordenativa adversativa, coordenativa 

alternativa, coordenativa conclusiva, coordenativa explicativa, subordinativa causal, 

subordinativa concessiva, subordinativa condicional, subordinativa final, subordinativa 

temporal, subordinativa comparativa, subordinativa consecutiva e subordinativa 

integrante. 

 Advérbio: se escolhida essa classe, abre-se o subcampo: 
o Tipo: escolhe-se entre afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo, 

interrogativo, relativo ou de palavra denotativa
30

; 

 Interjeição: não há outros subcampos
31

. 

 

2.3.4.1.7. DEFINIÇÃO 

 

Dadas as peculiaridades da classificação semântica adotada, sentiu-se a necessidade de um campo para 

escrever definições curtas, sob a forma aristotélica de uma palavra genérica e uma específica que 

definisse concisamente a acepção da palavra descrita na ficha. Essa definição, cuja padronização final 

será discutida em reuniões, facilita a pesquisa de agrupamentos semânticos distintos dos fornecidos pelo 

campo classificação semântica e pode ser retomada pela Busca Geral. 

 

2.3.4.1.8. ETIMOLOGIA 

 

O campo mais importante da ficha, preenchido apenas por pesquisadores de nível 4 e 5 traz uma 

remissão ou três grupos de informações: 

 

(a) Proposições etimológicas 

(b) Discussão etimológica 

(c) Cognatos interlinguísticos 

 

Os três grupos de informações são seguidos de uma bibliografia. 

 

Vejamos cada caso separadamente. 

 

2.3.4.1.8.1. REMISSÃO 

 

O campo Etimologia pode ser preenchido com uma única informação, a saber, uma remissão. Nesse 

caso, diz-se que a acepção é subordinada a uma outra. A remissão tem o seguinte formato: 

 

# ID da acepção subordinante 

 

Uma acepção subordinada pode remeter a uma acepção subordinante sob o mesmo metalema ou em um 

outro metalema. A acepção subordinante que não for ao mesmo tempo subordinada chama-se acepção 

principal. Toda acepção principal gera um hiperlema, como pode ser visto na Busca Homonímia. Um 

                                                             
29

 informações sobre seu significado devem ser fornecidas no campo Classificação semântica. 
30

 conforme a classificação da NGB. 
31

 informações sobre seu significado devem ser fornecidas no campo Classificação semântica. 
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metalema pode ter duas ou mais acepções principais. Nesse caso gerará hiperlemas homônimos
32

. Dessa 

forma, distingue-se homonímia e polissemia sob um mesmo metalema. Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

H  H   H 

 

 

 

 

 

M   M 

 

 

 

A A A A A A 

1 2 3 4 5 6 

#1  #2 #3 

 

Na figura acima, o primeiro metalema tem duas acepções principais (subordinantes e não-subordinados) 

e o segundo, apenas um, o que resulta em três hiperlemas. A acepção 2 (isto é, de ID 2) é subordinante 

em relação à acepção 4, mas é subordinada em relação à acepção 1. 

 

2.3.4.1.8.2. PROPOSIÇÕES ETIMOLÓGICAS 

 

Seção do campo Etimologia iniciada pela expressão “Hipóteses:” 

Uma etimologia pode ser expressa de maneira sucinta por uma ou mais proposições etimológicas, que 

são afirmações acerca das transformações ocorridas sobre dados de uma mesma sincronia ou de duas 

sincronias contíguas.  

 

Nessas transformações, temos o dado original (x) cronologicamente anterior ao dado derivado (x’) 

separado por um símbolo entre eles.  

 

                                                             
32

 Como já dito, não há metalemas homônimos, mas há hiperlemas homônimos 
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Ambos podem ser dados atestados (x), dados inexistentes (x) ou dados reconstruídos (*x). Os dados 

atestados encontram-se em obras, os dados inexistentes e os dados reconstruídos não se encontram em 

obra alguma, no entanto, os dados reconstruídos obedecem a uma sequência previsível de 

transformações diacrônicas (como pode ser mostrado pelo programa Metaplasmador), ao passo que os 

dados inexistentes são meros exemplos conjecturais da aplicação de regularidades analógicas, que não 

têm nenhuma frequência de uso em uma determinada sincronia e em um determinado sistema 

linguístico. 

 

Também podemos falar de dados desusados (†x), quando em uma determinada sincronia, a frequência 

de uso for baixa ou nula, comparada a sincronias anteriores. O conceito de desuso está ligado ao estudo 

do terminus ad quem. 

 

Os dados, portanto, pertencem a sistemas linguísticos, que, por sua vez, estão vinculados a línguas 

(definidas também politicamente). Antes dos dados, portanto, deve aparecer o nome da língua da qual é 

proveniente. 

 

São oito os símbolos utilizados na descrição das sincronias: 

 

x → y  ou y ← x   o dado linguístico y é derivado morfológico de x 

x  y ou  y  x   o dado linguístico y é afetado por analogia com x 

x ► y ou  y ◄ x   o empréstimo x transforma-se em y 

x   y     x e y são homófonos 

x  y     x é cognato de y 

x ≈ y     x é uma variante de y 

x ~ y     x e y são flexões do mesmo paradigma 

x+y → z     z é uma composição de x e de y 
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São quatro os símbolos vinculados à descrição diacrônica: 

 

x > y ou y < x    x é étimo/origem de y 

x >> y ou y << x    o significado x se tornou y 

x ≥ y ou y ≤ x    y é um decalque de x 

x  y ou y  x    x foi substituído por y 

 

Os elementos x ou y sempre terão o formato “língua dado”, exceto se a língua for o português (nesse 

caso teríamos apenas “dado”), exceção feita se não se trata de uma palavra usada em toda a língua 

portuguesa, nesse caso é preciso especificar: “português europeu”, “português brasileiro”, “português 

angolano”, “português cearense”. Não se usa porém a expressão “português arcaico” (nem “português 

medieval”, “português renascentista” etc.) uma vez que cada sincronia deve ser suficientemente clara 

por meio de uma numeração superscrita anteposta ao dado. 

 

Uma proposição etimológica tem autoria (que é apresentada por meio de uma indicação bibliográfica) e 

também graus de certeza
33

. Define-se o grau de certeza por meio de um número. Para tal é preciso 

confirmar a aplicação regular das leis fonéticas em cada sincronial, tal como é descrito no programa 

Metaplasmador: 

 

 [1] Certo:  

Quando houver aplicação regular das leis fonéticas entre dados não-reconstruídos (quer na 

célula
1
 quer na célula

2
), além de manutenção de significado. 

 [2] Provável:  

Quando houver aplicação regular de leis fonéticas entre dados reconstruídos (quer na célula
1 
quer 

na célula
2
), além de manutenção do significado; 

Quando houver irregularidade nas leis fonéticas em apenas um locus da etimologia em dados 

não-reconstruídos, além de manutenção do significado; 

 [3] Possível: 

Quando houver aplicação regular das leis fonéticas entre dados não-reconstruídos (quer na 

célula
1
 quer na célula

2
),

 
mas não houver manutenção do significado; 

Quando houver aplicação regular de leis fonéticas entre dados reconstruídos do sistema 

linguístico
1 
e/ou sistema linguístico

2
, mas não houver manutenção do significado; 

Quando houver irregularidade nas leis fonéticas em apenas um locus da etimologia em dados 

reconstruídos, mas manutenção do significado; 

 [4] Improvável: 

Quando houver irregularidade nas leis fonéticas em apenas um locus da etimologia em dados 

reconstruídos ou não, além de não-manutenção do significado. 

Quando houver irregularidades nas leis fonéticas em mais de um locus da etimologia em dados 

reconstruídos ou não, com manutenção do significado; 

 [5] Impossível: 

Quando houver irregularidade nas leis fonéticas em mais de um locus da etimologia em dados 

reconstruídos ou não e, além disso, não houver manutenção do significado. 

 

                                                             
33 . Segundo Jespersen (1922: 307, nota 1): It is of course, impossible to say how great a proportion of the etymologies given 

in dictionaries should strictly be classed under each of the following heads: (1)  certain, (2) probable, (3) possible, (4) 

improbable, (5) impossible – but I am afraid the first two classes would be the least numerous. 
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Resumidamente (sendo i = número de loci irregulares): 

 

Regularidade 

das leis 

fonéticas 

(i ≤ 1) 

sim sim sim sim não não não não 

Reconstrução sim sim não não sim sim não não 

Manutenção 

do 

significado 

sim não sim não sim não sim não 

Grau i=0 [2] 

i=1 [3] 

i=0 [3] 

i=1 [4] 

i=0 [1] 

i=1 [2] 

i=0 [3] 

i=4 [4] 
i>1[4] i>1 [5] i>4 [4] i> 5 [5] 

 

Os graus de certeza são acrescidos de + quando há uma atuação analógica. Por exemplo, se uma 

proposição etimológica de grau 4 não segue as leis fonéticas porque necessita de uma explicação de 

cunho analógico, sua notação será [4+], o que equivale a algo como [4,5]. Se há duas explicações 

analógicas será [4++] ou [4,75] etc. Substituições, decalques e empréstimos, ao contrário, nunca terão 

grau de certeza menor que 3, mas, inversamente, são acrescidos de –, portanto se uma notação tem valor 

[3 –], isso equivale a dizer que temos algo parecido com [2,5] e [3– –] algo como [2,25] etc. 

 

 

2.3.4.1.8.3. DISCUSSÃO ETIMOLÓGICA
34

 

 

Seção do campo Etimologia iniciada pela expressão “Comentários:” 

 

A discussão etimológica se detém na argumentação de cada proposição etimológica, na variação 

(diatópica, diafásica, diastrática, diacrônica) da forma e do significado da palavra e nos cognatos 

interlinguísticos (e eventualmente nas suas disparidades formais ou semânticas). São considerados 

pertinentes os comentários fundamentados sobre a atualidade da palavra ou sobre sua raridade, seu grau 

de especialização, sobre seu uso ou desuso. 

 

Também são pertinentes questões sintáticas que envolvam aspectos morfossintáticos de concordância 

(como gênero, número ou regências específicas), assim como da participação da palavra em lexias. 

 

Nesse campo, plenamente preenchido numa acepção principal, discorre-se sobre as diferentes que lhe 

são subordinadas.  

Por exemplo, suponhamos que estrela1, “corpo celeste”, seja vocábulo herdado, mas estrela2, “atriz 

famosa”, seja decalque do inglês star e não uma derivação direta. 

A solução para isso está na acepção principal estrela1, dentro de cujo campo Etimologia estará toda a 

história da palavra estrela. 

Numerados estarão, dentro desse campo, primeiro, a proposição “latim stellam > estrela  latim 

astrum” e toda discussão etimológica e seus cognatos e, em seguida, a proposição “inglês star ≥ 

estrela”, com seus próprios comentários e cognatos. Assim sendo, o comentário de inglês star ≥ estrela 

não estará na ficha “estrela2”, onde haverá apenas uma remissão à acepção principal “estrela1”. Sendo 

assim o campo Etimologia corretamente preenchido, essa discussão reaparecerá no hiperlema. 

 

Nas discussões tradicionais de Etimologia, classificam-se os vocábulos herdados em cultos ou eruditos 

(cultismos) e vulgares ou populares (vulgarismos). Essas categorias dizem respeito à origem do 

                                                             
34

 Este subcapítulo foi escrito inicialmente pelo prof. Dr. Aldo Luiz Bizzocchi, que apresentou a maioria dos exemplos, e 

posteriormente modificado e reorganizado pelo prof. Dr. Mário Eduardo Viaro. 
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vocábulo e não ao seu uso: há palavras herdadas, como escorreito, que só ocorrem no registro 

ultraformal, assim como há cultismos, como operário, que são de amplo uso em todos os níveis de 

linguagem, do ultraformal ao informal e popular. É importante distinguir, portanto, ao estudar uma 

acepção, a sua origem culta ou popular de seu uso. 

 

No entanto, há gradações importantes entre esses dois extremos. Podemos dizer que há semicultismos 

quando há hibridismo de elementos cultos e vulgares, seja por combinação ou por vulgarização da forma 

greco-latina. Também há semivulgarismos, ou seja, vocábulos existentes na língua desde seus 

primórdios, surgidos no período chamado de “latim cristão”, quase sempre ligados à Igreja, 

disseminados na fala popular, mas de baixa frequência de uso, assim como restritos a certos gêneros 

discursivos em que a fala era mais monitorada. Somente uma investigação detalhada das sincronias 

pretéritas (feitas com pesquisa e com a ajuda de ferramentas como o Metaplasmador) poderá dizer 

exatamente em que momentos o latim clássico atuou com maior ou menor força para exercer um papel 

na etimologia de uma palavra. 

 

Metaplasmos irregulares, como no caso de escola, cabido, cônego e missa apontam para os chamados 

semivulgarismos.  

 

Por fim, segundo essa distinção entre palavras cultas e populares, tornam-se inclassificáveis os 

neologismos fonológicos (poperô, tilim-tilim
35

), as derivações de siglas (ufologia, petista, aidético) ou 

de nomes próprios (amperímetro, kantiano), bem como as recomposições (reprografia, informática, 

metrô, minissaia, showmício). 

 

Considerando-se ainda que uma palavra pode ter origem numa língua sem qualquer contribuição, direta 

ou indireta, de outra, ou pode ter-se formado a partir de elementos mórficos externos ao sistema ou 

mesmo com elementos autóctones mas segundo um modelo estrutural estrangeiro, reconhecem-se dois 

processos básicos de formação lexical:  

 

 os autogenéticos (hereditariedade ou criação intralinguística) 

 os alogenéticos (empréstimo ou criação a partir de elementos alógenos). 

 

Pode-se dizer que são autogenéticas as palavras que não contenham nenhum elemento proveniente de 

outro sistema linguístico, quer no plano da expressão quer no do conteúdo, e que são alogenéticas as que 

contenham pelo menos um desses elementos, seja ele de natureza morfológica, seja semântica. 

 

Assim sendo, fará parte da discussão da seção “Discussão etimológica” do campo Etimologia, a seguinte 

terminologia para as acepções (Bizzocchi 1998; 2009; 2013): 

 

1. Processos autogenéticos (autogenia): 

a. herança (vocábulos vernáculo ou hereditários); 

b. neologia fonológica (neologismo fonológico); 

c. ressemantização (de palavras autogenéticas); 

d. composição ou derivação (a partir de palavras autogenéticas). 

2. Processos alogenéticos (alogenia): 

a. empréstimo de palavra estrangeira (“estrangeirismo”); 

b. ressemantização (de palavra autogenética com significado importado); 

c. ressemantização (de palavra alogenética com significado vernáculo); 

d. composição ou derivação (a partir de palavras alogenéticas). 

 

                                                             
35

 Muitas dessas formações são consideradas são onomatopaicas (imitação do som do significado: plim-plim, miau, zunzum, 

ziguezague, tique-taque, tilim, e seus derivados miar, zunzunar, ziguezaguear, tilintar). Discute-se muito se essas palavras 

são de fatos neologismos ex nihilo (criação de um novo significante a partir do nada: poperô, chinfrim, pirlimpimpim, 

zureta), mas há muito que estudar ainda sobre a expressividade fonológica (Viaro; Ferreira; Guimarães-Filho 2013 58:105) 
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Os cultismos e semicultismos enquadram-se na categoria alogenética, já que resultam de elementos 

importados do grego ou latim. No exemplo citado mais acima, estrela1 é vocábulo autogenético, ao 

passo que estrela2 é alogenético 

 

É preciso considerar ainda que a fronteira entre as duas famílias de processos é fluida, visto que palavras 

vernáculas podem receber significados estrangeiros, bem como ser restauradas, isto é, ter seu 

significante herdado substituído pelo significante latino que lhe deu origem. 

 

Por exemplo: mosteiro  monastério< latim monastērĭum ◄ grego μοναστήριον. 

 

Por exemplo, é discutível o estatuto dos epônimos, nomes próprios que se tornam comuns. Muitos deles 

homenageiam o criador do objeto que nomeiam. Por exemplo, ampère, macadame, gilete e zepelim são 

epônimos dos sobrenomes Ampère, Gillette, MacAdam e Zeppelin, respectivamente. No caso de gilete, o 

substantivo comum não derivou diretamente do nome do inventor da lâmina de barbear e sim da marca 

do produto, originalmente fabricado pelo próprio inventor. Outro caso de marca registrada que se tornou 

nome comum é maisena (< Maizena®). Dentre os compostos e derivados desse tipo temos: port. 

abreugrafia, fr. voltmètre, ing. Newtonian, al. Kantismus, e, de modo geral, todos os derivados de 

nomes de pessoas e países, como hitlerista e zimbabuês. 

 

Siglas e acrônimos são às vezes passíveis de lexicalização e chegam a ter uma pronúncia silábica, 

enquanto outras permanecem pronunciadas de modo soletrado (BARBOSA, 1993). De qualquer 

maneira, elementos formados por acronímia como USP, AIDS, PT, e seus derivados uspiano, aidético, 

anti-AIDS, petista também formam grupos especiais a ser estudados. 

 

Detalham-se os processos etimológicos que envolvem casos acima descritos: 

 

2.3.4.1.8.3.1. Herança 

 

São classificados como vernáculos ou hereditários os vocábulos herdados diretamente do sistema 

linguístico numa sincronia imediatamente anterior, sem a intervenção de outro sistema qualquer. No 

caso de línguas românicas como o português, é vernáculo tudo quanto já existia no latim vulgar e 

continuou a existir, de modo que, quando adquiriram o status de línguas distintas do latim, esse acervo 

de material lexical e gramatical passou a constituir o léxico de base dessas línguas. A representação de 

uma herança é x > y
36

. As formas nominais latinas, nesse caso, virão no acusativo (sem apócope do -m). 

 

É preciso ressaltar que, devido ao intercâmbio de palavras entre o latim e o germânico durante os 

últimos séculos do Império Romano e início da Idade Média (séculos I a VII d.C.), há também palavras 

vernáculas nas línguas românicas que são de origem germânica (por exemplo, português guardar < 

latim vulgar *guardare ◄ frâncico wardan), assim como palavras vernáculas nas línguas germânicas 

que são de origem românica (por exemplo, inglês dish < germânico comum *diskaz ◄ latim discus). 

Visto que esses intercâmbios se deram entre o latim e uma língua germânica, essas palavras, 

dependendo da sincronia, ou são empréstimos ou são herança. 

 

Diferentemente da notação tradicional, é possível notações como x > y < z, que significam que o 

elemento y é uma forma com dupla origem. Por exemplo: latim pro > por < por ~  †per < latim per. 

 

2.3.4.1.8.3.2. Empréstimo 
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 O símbolo > restringe-se a mudanças do significante, assim sendo, só será usado pelo NEHiLP para mudanças não só de 

caráter fonético ou fonológico, mas também gráfico. 
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O termo empréstimo é aplicado a tudo aquilo que não é criado em sincronia nem é herdado, ou seja, uma 

palavra proveniente de um outro sistema numa determinada sincronia. O termo estrangeirismo costuma 

ser usado como sinônimo de empréstimo, mas é preciso fazer algumas distinções, pois há os 

considerados “estrangeirismos nacionalizados” e os “não nacionalizados”. O termo estrangeirismo não 

é, portanto, um termo técnico adotado pelo NEHiLP na seção de “Discussão etimológica” do campo 

Etimologia. Faz-se tradicionalmente exceção às palavras vindas do grego ou do latim clássicos. Salvos 

uns poucos casos (status, habitat), palavras do grego e do latim já ingressam plenamente 

“nacionalizadas”, ao passo que alguns estrangeirismos ou estão nacionalizados na grafia e pronúncia 

(futebol, abacaxi) ou não (pizza, bonbonnière). Diferentemente do uso tradicional, não se fará distinção 

entre esses dois grupos de palavras (isto é, as vindas do grego ou do latim clássico e as vindas de outras 

línguas) e em ambos os casos se fará a sua representação como x ► y (as formas nominais latinas, nesse 

caso, virão no nominativo). Isso é válido tanto para os cultismos diretos quanto para os indiretos 

(quando uma palavra latina ou grega, por exemplo, entra no português não diretamente do latim ou do 

grego, mas por meio de uma língua moderna intermediária, como o francês, o italiano, o espanhol ou o 

inglês) 

 

Exemplos de propostas etimológicas: latim temperātūra ► francês temperature ► temperatura; grego 

θέατρον ► latim theatrum ► francês théâtre ► teatro. 

 

Algumas vezes, uma palavra de um sistema A é admitida pelo sistema B e, tempos depois, retorna para 

A. Não raro esse retorno ocorre quando a palavra já havia caído em desuso em A ou se havia modificado 

formal- e/ou semanticamente. Outras vezes, a forma recém-chegada convive como alótropa da outra, 

mais antiga. Esse caso específico é chamado por retroversão
37

. Por exemplo, o vocábulo português 

fetiche é empréstimo do francês fétiche, por sua vez importado do português feitiço e ressemantizado. 

Simbolicamente: fetiche ◄ francês fétiche (“feitiço” >> “fetiche”) ◄ feitiço. Nesse caso, representam-

se as formas alótropas como cognatas: feitiço  fetiche. Também pode ocorrer retroversão de formas 

cultas, como se vê no francês †parformer ► inglês perform ► francês performer. O lat. humor, 

“líquido”, passou nessa acepção ao fr. medieval humour (atual humeur) por tradução do sufixo. Este 

passou por empréstimo ao inglês humour, que mais tarde adquiriu a acepção de “senso de humor, graça, 

humorismo”. Esta acepção retornou ao francês como humour, que hoje convive com humeur (formas 

divergentes). Igualmente, o francês entrevue, “entrevista”, passou ao inglês interview por restituição do 

prefixo e, posteriormente, voltou ao francês como interview. Hoje, ambas as formas convivem em 

francês com significados diferentes: entrevue é uma entrevista para tratar de negócios (uma oferta de 

emprego, por exemplo) e interview é a entrevista jornalística. 

 

Alguns cultismos, por serem indiretos, entram na língua com a forma fonética do idioma a partir do qual 

foram importados. Isso produz uma divergência entre a forma assumida por esse cultismo e a que seria 

esperada se ele proviesse diretamente do grego ou latim.  

Por exemplo: 

grego φρένησις ► latim phrenēsis ►francês frénésie ► frenesi; 

grego Σειρήν ►latim Sīrēn ►francês sirène ► sirene; 

latim domĭnō ►francês domino ► dominó. 

 

Quando uma língua importa um semicultismo, este normalmente mantém seu caráter semiculto. Por 

exemplo, o francês nécessaire provém do latim necessarĭus (com adaptação da terminação), o qual 
passou ao português nécessaire na acepção de “bolsa ou estojo feminino para utensílios de toalete”. Da 

mesma forma, o latim socĭĕtās gerou o fr société e, a seguir, esta forma passou ao inglês society. 

 

Normalmente, os cultismos entram nas línguas vulgares por via escrita e só depois chegam à fala. Por 

isso, as línguas importadoras costumam conservar a grafia greco-latina (salvo adaptações ortográficas 

obrigatórias), ainda que em detrimento da pronúncia. Entretanto, às vezes, pode haver a transmissão oral 

                                                             
37

 Alguns autores utilizam o termo retroviagem. 
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de um cultismo indireto, isto é, a partir de outra língua que não o grego ou latim. Nesse caso, pode ser 

reproduzida a pronúncia dessa língua com adaptação da grafia. Por exemplo: 

francês estime ► inglês esteem (e não estime) 

 

Assim como acontece com palavras vulgares, cultismos também podem ser emprestados acompanhados 

de desinências, que se incorporam ao radical da palavra na nova língua. Os cultismos franceses privé e 

habitué passaram sem alteração ao port. privé e habitué, respectivamente, portanto com manutenção da 

desinência de particípio -é [e] e não [ε]. Por ser um elemento francês e não latino, ele confere aos 

termos portugueses um caráter híbrido, isto é, semiculto.  

 

2.3.4.1.8.3.3. Decalque
38

 

 

Tradicionalmente chama-se de decalque a tradução de um vocábulo (ou dos elementos que o compõem) 

de um outro sistema diferente do estudado por equivalentes do sistema em questão. Sua representação é 

x  y. 

 

Exemplos: inglês skyscraper  arranha-céu; inglês hot-dog  cachorro-quente; francês chou-fleur  
port. couve-flor. 

 

O NEHiLP também faz um uso ampliado do conceito de decalque, pois também o aplica para o caso de 

substituições parciais. Muitos cultismos, em determinadas sincronias, fizeram uma espécie de 

“tradução” de sufixos, que são inexplicáveis do ponto de vista fonético. Por exemplo, a palavra relação 

não foi herdada do latim (portanto, não poderíamos indicá-la, como se faz normalmente nos livros de 

filologia românica e linguística histórica, como latim relatĭo > relação, muito menos como se fosse uma 

palavra herdada, como latim relatĭōnem > relatio ou latim relatĭōne- > relação), tampouco foi um mero 

empréstimo (e seria impreciso indicá-la como latim relatĭo ►relação, porque não se trata de uma 

mudança fonética regular, mas sistemática). A forma mais adequada de indicá-la seria latim relatĭo  

relação. Ou seja, o símbolo  usado para decalque também se aplicará para tradução parcial: francês 

†estrangier  port. estrangeiro; inglês goalkeeper  port. goleiro; espanhol cañón  port. canhão. 

 

Outro caso particular de decalque é o chamado empréstimo semântico
39

, como no já mencionado inglês 

star (“corpo celeste” >> “atriz famosa”)  estrela (ambas as acepções) ou em inglês mouse (“animal” 

>> “periférico de informática”)  português europeu rato (ambas as acepções). O empréstimo semântico 

também ocorre com palavras cultas: latim nuclĕus (“caroço” >> “núcleo de uma célula ou de um 

átomo”)  alemão Kern (ambas as acepções, cf. Kernphysik “Física Nuclear”) 
 

Também se incluem como subtipos de decalques os chamados empréstimos de restituição (Bizzocchi, 

1998: 124), no qual parte de um vulgarismo ou semicultismo estrangeiro é traduzido por elementos 

cultos gregos ou latinos. Por exemplo: 

inglês feed back  retroalimentar 

 

O mesmo pode ocorrer com partes de uma palavra como o sufixo -el, do francês que se torna -al em 

português em casos como francês opérationnel  operacional. 
 

Pode-se dizer que houve uma restituição quando algumas partes semicultos ou vulgares são traduzidos 

por correspondentes cultos e outros não. Como em: ing. starship  fr. astronef  astronave. 

 

O inverso também pode acontecer. Quando um decalque ocorre por meio da substituição dos elementos 

de elementos gregos ou latinos por equivalentes vernáculos (tradução de cultismo). Nesse caso, ocorre a 
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 Também chamado de calque ou clipping 
39

  também conhecido como extensão semântica ou loanshift. 
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substituição de parte da palavra culta por outra de natureza semiculta, semivulgar ou vulgar, com 

significado equivalente. Isso pode ocorrer de forma total ou parcial. Exemplos: 

latim superponĕre  sobrepor; 

latim interrumpĕre  interromper; 

latim perfectus  perfeito; 

latim emotio  emoção. 
 

O mesmo pode ocorrer para étimos semicultos ou vulgares: francês désordre  desordem. 

 

A pesquisa etimológica dos empréstimos e decalques deve ser meticulosa, pois nada garante que haja 

conexão etimológica em palavras que podem ter surgido de maneira independente e motivadas pelo 

próprio conceito e não uma pela outra. Por exemplo, não se pode afirmar com segurança que saca-

rolhas seja uma tradução do francês tire-bouchons, nem que acendedor de cigarros seja tradução do 

inglês cigarette lighter. Como o significante é fortemente motivado pelo significado (assim como 

laranjeira é motivado por laranja, o que leva praticamente todas as línguas a nomearem a árvore a partir 

do nome da fruta), é muito difícil afirmar que uma língua tenha influenciado outra na escolha da 

designação. Todavia, tampouco se pode afastar essa hipótese: quando um artefato de origem estrangeira 

é introduzido numa sociedade, é natural que, junto com a coisa, venha o nome. Portanto, quem cunhou 

saca-rolhas ou acendedor de cigarros em português certamente não desconhecia as denominações 

originais desses objetos. Estes são, pois, casos em que a explicação exata da etimologia do vocábulo 

depende de dados empíricos raramente disponíveis, o que pode levar esses itens lexicais a permanecer 

indefinidamente como de classificação problemática ou insolúvel, diminuindo, por assim dizer, o grau 

de certeza da proposição etimológica. 

 

 

 

 

2.3.4.1.8.3.4. Derivação 

 

O símbolo x → y designa amplamente uma palavra y formada em sincronia dentro de um sistema por 

diversos processos como: prefixação, sufixação, parassíntes, derivação regressiva ou derivação 

imprópria
40

 seja a partir de radical vulgar, seja herdado ou estrangeiro.  

Exemplos: cabeça → cabecear, mesa → mesário, saudoso → saudosismo, transação → transar.  

 

É preciso muito cuidado, pois muitas palavras são erroneamente classificadas nos dicionários 
etimológicos como derivadas, quando são, na verdade, traduções. 

Exemplo: desafiar  ≤ francês défier (e não “desafiar ← francês défier”) 

 

Um outro caso em que o símbolo → é utilizado é o caso conhecido como neologismo flexional (Alves 

2007; 2011). Quando o português cria soldada a partir de soldado, professora de professor e presidenta 

de presidente, trata-se de um tipo de derivação semelhante à que ocorre em espanhol e italiano quando 

derivam banano (“bananeira”) de banana por analogia com pero/pera (< lat. pirum/pira, de 

pirus/pirum), isto é, a derivação ocorre por mudança de vogal temática (pois não há flexão de gênero em 

substantivos). Trata-se de um caso bem distinto da mera flexão. Uma forma como cantamos não deriva 

de cantar nem de nenhuma outra flexão, pois no sistema, não existe hierarquia, nem propriamente 

dizendo, uma flexão mais antiga que a outra. Casos como esses são simplemente indicados da seguinte 

forma: cantamos ~ cantar, que apontam que as duas formas flexionais se encontram dentro do mesmo 

paradigma. 
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 também conhecida como conversão. 
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Há derivações que são formadas por meio de afixos cultos por meio de sufixos igualmente cultos. Nesse 

caso, não se trata de empréstimos, pois o étimo não pertence a sincronia alguma e a sistema algum. Por 

exemplo, o português iniciativa é um empréstimo do francês initiative, que foi criado a partir de um 

inexistente latim initiativa, derivado de initiare, ou seja, utilizaram-se elementos do latim mas a 

palavra latina propriamente dita não existe. A indicação dessa proposta etimológica seria, porém, como 

se a palavra latina estivesse na mesma sincronia do francês, pois foi a fonte de inspiração do neologismo 

culto: latim initiare → francês initiative ►iniciativa. 

Outros exemplos: 

latim fractus → inglês fractal ►fractal;  

grego γένος → alemão Gen ► inglês gene → inglês genome ►genoma 

 

Chama-se truncação (ALVES, 2007: p. 68) a eliminação de uma parte, geralmente a final, da sequência 

lexical. O resultado desse processo é um elemento é parte de um elemento de composição ou a 

sequência formada por elemento e parte de outro
41

. Representa-se a parte truncada entre barras verticais. 

Exemplos em português: 

preju|ízo| → preju; 

micro|computador| → micro; 

vice|-presidente| → vice; 

ex|-marido| → ex-marido 

francês métro|politain| → francês métro > metrô 

francês photo|graphie| → francês photo > foto 

francês cinéma|tographe| → francês cinéma > cinema 

 

Por vezes, a derivação ocorre a partir de radical culto com afixo semiculto ou vulgar (port. agricultável, 

deseducar) ou a partir de radical semiculto com afixos de qualquer natureza (fr. désordre). Nesta 

categoria entram também os casos da chamada falsa derivação
42

. Ocorre que, muitas vezes, ao importar 

um vocábulo greco-latino, uma língua lhe acrescenta sufixos vulgares que nada alteram no significado 

da palavra, ao mesmo tempo que a forma sem o sufixo não existe na língua (ou existe, mas a forma 

sufixada não deriva dela). Trata-se, neste caso, de uma pseudossufixação, e o elemento acrescentado é, 

na verdade, um pseudossufixo, uma vez que inexiste a palavra primitiva de onde a suposta derivação 

originaria.Por exemplo 

latim commodus ►inglês commodious (não há inglês commod); 

francês photographe ►inglês photographer (pois inglês photograph é derivação regressiva). 

latim philosŏphus ► inglês philosopher (não há inglês philosoph); 

latim litterārĭus ► alemão literarisch;  

latim physĭcus ► alemão physikalisch; 

latim musĭcus ► francês musicien. 

 

2.3.4.1.8.3.5. Composição 

 

Uma palavra composta é formada pela composição entre dois ou mais radicais (vernáculos ou 

estrangeiros) em uma dada sincronia. Só entram nesta categoria as palavras que tiverem efetivamente 

sido criadas por esse processo na própria língua que se está analisando. Assim, puxa-saco, pernilongo e 

cabisbaixo são compostos vulgares legitimamente portugueses. Já cachorro-quente, citado no item 

                                                             
41

 Esses elementos são conhecidos como prefixoides, sufixoides ou mais genericamente de quase-morfemas, fractomorfemas, 

entre outros nomes. Composições feitas com esses elementos são chamadas de palavras-valise e o processo, por vezes, é 

conhecido como recomposição (Lino 1990: 30-31; Alves 2007: 69). 
42

 ou pseudoderivação. 



69 
 

anterior, não é resultado de composição em português, mas, como vimos, tradução do ing. hot-dog. A 

notação da composição é x+y → z
43

 

 

Grande parte dos cultismos existentes atualmente não existia em grego ou latim, tendo sido criada nas 

próprias línguas europeias modernas, especialmente no francês e no inglês e, secundariamente, no 

italiano e alemão, por serem línguas mais influentes culturalmente em determinadas sincronias. Como 

boa parcela desses novos cultismos são termos técnico-científicos, é natural que surjam nas línguas dos 

países onde ocorre a maior parte das inovações científicas e tecnológicas. Esses cultismos são criados 

basicamente de duas maneiras: por composição entre radicais cultos ou por derivação a partir de um 

radical culto com afixos igualmente cultos. 

Por exemplo: grego ἕλιξ+grego πτερόν ► francês hélicoptère ► helicóptero, francês social+francês 

démocrate → francês social-démocrate ► social-democrata. 

 

A composição também pode ocorrer entre elementos que sofreram truncação.  Exemplos: 

show + |co|mício → showmício; 

brasi|leiro| + |para|guaio →brasiguaio; 

portu|guês|+|espa|nhol →portunhol; 

francês inform|ation|+francês |auto|matique → francês informatique ► informática; 

inglês repro|duction| + inglês |photo|graphy > inglês reprography ► reprografia; 

inglês auto|mobile| + inglês part → inglês autopart  autopeça; 

inglês mini|ature|+inglês skirt → inglês miniskirt . minissaia. 

 

2.3.4.1.8.3.6. Analogia 

 

O fenômeno da analogia
44

 é uma transformação que ocorre em sincronia e dentro de um mesmo sistema. 

Na analogia, uma palavra ou um grupo de palavras (um molde) atua sobre outras formando um terceiro 

elemento. A analogia, propriamente dita, não está na mesma dimensão do fenômeno diacrônico, mas 

deveria ser representada perpendicularmente a ele. Como essa notação é complexa, coloca-se a seta 

especial que representa o fenômeno analógico () na direção oposta à da transmissão (por herança ou 

por empréstimo). Assim sendo, se x influencia y de tal modo que z reflete essa influência, o étimo será 

marcado como x  y < x ou como x > y  z (outros símbolos podem ocorrer no lugar de > dependendo 

do caso), onde dizemos que x é o étimo, y é o produto analógico e z é o molde analógico. 

Exemplo:  

latim *foresta > floresta  flor (e não foresta) 

latim consecrare > francês consacrer  francês sacrer (e não francês consécrer) 

 

Em alguns casos, um cultismo pode ser emprestada e dispor dos mesmos elementos cultos, porém 

combinados de modo incompatível com o sistema fonológico do grego ou do latim. Por exemplo, o 

espanhol fez corresponder aos vocábulos latinos diminuĕre, immortalis e commotĭo as formas disminuir, 

inmortal e conmoción, ou seja, reabilitou formas arcaicas do latim, anteriores à assimilação (embora 

*disminuĕre, *inmortalis e *conmotio não serem atestadas, mas dedutíveis). No entanto, o surgimento 

dessas formas no espanhol não deve ter-se dado por um desejo de reconstruir a forma primitiva dessas 

palavras, mas por efeito da analogia com outras palavras (por exemplo, disponer, intenso e contracción). 

Outras vezes, uma palavra culta sofre mudanças fonéticas, típicas de palavras vulgares, embora haja 

problemas com respeito às sincronias envolvidas
45

. Outras vezes essas mudanças são obrigatórias. A 

investigação das sincronias em que tais mudanças ocorreram é um trabalho urgente para o NEHiLP, pois 

                                                             
43 O termo composição híbrida é por vezes dada àquela forma construída com um radical culto e um semiculto, com um 

radical culto e um vulgar, com um radical semiculto e um vulgar ou, ainda, com dois radicais semicultos (por exemplo, port. 

auriverde, rubro-negro, bafômetro). 
44

 o produto de muitas analogias é às vezes conhecido como etimologia popular. 
45

 Esse fenômeno, por vezes, é conhecido como metamorfismo. 
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caracterizar tais formas como resultados de analogia só podem ser definidos por meio da determinação 

do vocabulário das sincronias pretéritas em que ocorreram. Exemplos: 

latim secta ►seita  -IT- 

latim doctor ► doutor  -UT- 

latim conceptus ►conceito  -IT- 

latim statŭa ►estátua  E- 

 

Nesse caso também podemos incluir os semivulgarismos não podem ser consideradas empréstimos, 

mas, ao mesmo tempo, não têm exatamente o mesmo estatuto das palavras herdadas, uma vez que seu 

uso era inicialmente restrito a ambientes de fala monitorada, como a igreja e a universidade, por 

exemplo, o que resguardou tais palavras de sofrer todos os metaplasmos regulares a que estavam sujeitas 

as palavras vernáculas, resultando daí formas híbridas, como lat. canonĭcus, clerĭcus, capitŭlum e 

articŭlus, que resultaram no português as palavras cônego, clérigo, cabido e artigo. A categoria dos 

semicultismos é a única que não está sujeita a ganhar novas unidades, visto que o fenômeno que as 

produziu ocorreu uma só vez, na passagem de uma língua histórica para outra. 

 

A atuação analógica pode gerar vulgarismos, semicultismos e, teoricamente, até cultismos. Exemplos: 

latim dromedārĭus ► francês dromedier > alemão Trampeltier  trampeln+Tier; 

latim corporalis ► italiano caporale  italiano capo; 

lat. impedĭō > impeço  peço < latim *petĭo  latim petō; 

latim impressa > port. imprensa  prensa < lat. prehensa). 

 

2.3.4.1.8.3.7. Substituição 

 

O fenômeno da substituição envolve, normalmente, duas transmissões distintas que se cruzam e é 

representado por x  y.  
 

Tal símbolo é particularmente útil para entender o rearranjo diacrônico pelo qual passam os sitemas. 

Assim, um subconjunto dos advérbios interrogativos envolve os significados “onde”, “de onde”, “por 

onde” e “aonde” que eram expressos em latim respectivamente por ubi, unde, qua e quo. Podemos dizer 

que latim unde > onde, mas latim qua  por onde
46

. 

 

Esse é o caso, por exemplo do fenômeno (comum em diversas sincronias) da restauração de uma forma 

popular (que cai em desuso) por outra culta, de mesma origem
47

 (Maurer Jr., 1951: p. 62), ou seja, algo 

como z > x  y < z’. Essa substituição pode ser parcial ou total. Por exemplo: 

latim silentĭum > †seenço  silêncio < latim silentĭum 

latim florem > †chor  flor < latim flos, -ris
48

. 

latim monastērĭum > mosteiro  monastério< latim monastērĭum 

 

Por vezes a restauração é parcial: 

lat. inimīcum > †eemigo  inimigo < latim inimīcus (e não inimico) 

lat. fēlīcem > †fiiz  feliz < latim fēlix, -īcis (e não felice). 

 

A restauração, por vezes, também ocorre apenas na grafia, por exemplo: latim nidum > francês ni  

francês nid < latim nidum, latim salūtem > francês salu  francês salut < latim salus, -ūtis. Nesses 

casos, só afeta a grafia, não a pronúncia, mas há casos em que a pronúncia se modifica por causa da 

                                                             
46

 Este caso, particularmente é bastante complexo, pois podemos dizer que numa determinada sincronia: onde (< latim unde) 

~ u (< latim ubi) e depois, com o desuso de u, a palavra onde > onde (“de onde”>> “onde”), ao passo que, mais 

modernamente, a+onde > aonde (“aonde” >> “onde”) como, bem mais antigamente, espanhol donde (“de onde” >> “onde”) 

< de+onde. 
47

 esse caso também é chamado às vezes de refecção.  
48

 a nova forma refeita flor, por vezes sofre novo metamorfismo e é o que ocorre com flor > †frol. 
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grafia, como em latim sub > so  sob < latim sub ou nascĕre > nacer  nascer < latim nascĕre, que 

no português europeu se pronuncia [nɐʃ'seɾ]. 

 

Por vezes, a palavra vulgar supostamente refeita não foi documentada e deve ser reconstruída, por 

exemplo: 

latim sŏlum > *soo  solo < latim sŏlum; 

latim altum > *outo  alto < latim altus; 

latim clārum > *charo  craro ~ claro < latim clārus. 
 

Algumas restaurações ocorrem por meio de semicultismos. Esse fenômeno é bastante comum em 

algumas sincronias, como, por exemplo, após a Renascença. Algumas etimologias (simplificadas): 

latim elĕphas, -antis > †alifante  elefante < latim elĕphas, -antis; 

latim astronomĭa > †astrolomia  astronomia < astronomĭa; 

latim informāre > †enformar  informar < latim informare. 

 

Também se incluem aqui os casos conhecidos como transcriação
49

, nos quais um cultismo é criado para 

substituir uma parte de um termo culto já existente. Por exemplo:  

latim signatārĭus ► italiano †segnatario  italiano firmatario ← italiano firma 

latim jūdaismus ► italiano giudaismo  italiano ebraismo ← italiano ebreo. 

 

2.3.4.1.8.4. COGNAÇÃO INTERLINGUÍSTICA 

 

Seção do campo Etimologia iniciada pela expressão “Cognatos:” 

 

Mencionam-se os cognatos modernos e antigos de várias línguas e dialetos (românicas ou não) que têm 

o mesmo étimo ou origem do elemento estudado. O formato da inserção desses dados é: 

 

#língua# palavra cognata# 

 

Por cognato no campo Etimologia se entende uma palavra proveniente do mesmo étimo da palavra 

portuguesa, com ou sem o mesmo significado da acepção (quando não tiver o mesmo significado, deve 

vir em seguida, entre aspas, caso contrário deve vir “id.”).  

 

2.3.4.1.9. ETIMOLOGIA DA FLEXÃO 

 

Seguem-se as mesmas instruções do campo Etimologia (embora não seja possível fazer remissões nesse 

campo). Este campo só é preenchido no caso de flexões muito irregulares que necessitem de explicação 

etimológica extra, específica da flexão estudada. 

 

2.3.4.1.10. ORIGEM 

 

Este campo, ao ser preenchido, gera um ultralema, que pode ser visualisado na Busca Origem. O 

formato deve ser: 

 

língua ELEMENTO DE FORMAÇÃO 

 

                                                             
49

 O termo transcriação foi cunhado por Haroldo de Campos para explicar a criação em português de um novo poema como 

“tradução” de um poema estrangeiro. 
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Se o elemento de formação for um sufixo deve ter o formato -x- (se for um sufixo não-final, que requer, 

por exemplo, uma vogal temática) ou -x (se for um sufixo final); um prefixo deverá ser x-. Demais 

elementos como raízes são escritos sem hífen à esquerda ou à direita. 

 

O campo Origem é recursivo e vários campos podem ser gerados numa única ficha, dependendo da 

necessidade. 

 

2.3.4.1.11. IMAGEM DA ACEPÇÃO 

 

Há a possibilidade de ilustrar o DELPo, nesse caso, há a possibilidade de associar a ficha de uma 

acepção a uma imagem, a qual aparecerá à esquerda da palavra na busca Dicionário.  

 

2.3.4.1.12. FONTE DA IMAGEM 

 

Informa-se aqui a fonte de onde a imagem foi retirada (normalmente uma URL ou uma informação 

bibliográfica). 

 

2.3.4.2. Fichas de hemilema 

 

O conceito de hemilema nasceu da tendência do NEHiLP a privilegiar as edições diplomáticas às 

críticas, uma vez que para o estudo etimológico é preciso atribuir graus de certeza aos dados 

parcialmente documentados, como abreviaturas, palavras truncadas por dano nos manuscritos e outras 

ocorrências lexicais que requerem interpretação extra e erudição. Em textos muito antigos, as 

abreviaturas e palavras truncadas podem dar margem a muitas interpretações e escolher uma única 

dessas interpretações para vinculá-las a uma acepção é bastante arriscado. Mesmo nos casos em que as 

abreviaturas são óbvias, convencionou-se tratá-las sempre como um hemilema e sua consulta não será 

no dicionário, mas na busca de abreviaturas. A discussão etimológica no campo Etimologia das fichas 

de acepção fará menção às abreviaturas, no caso de retrodatações baseadas em interpretações das 

mesmas, mas isso não pode ser feito automaticamente como nas demais variantes.  

 

A decifração de um hemilema pode conduzir a uma palavra flexionada; no entanto, os hemilemas 

remetem às acepções e não às suas flexões: por exemplo, mtos ou mta é interpretado como uma das 

acepções do metalema muito e não às flexões muitos ou muita, respectivamente. Também são 

considerados hemilemas formas como senhor(a)s, amigo(a)(s), amigx, amigxs, amigx(s), amig@s, 

amig@(s) etc. 

 

Todas as sequências de caracteres sem vogais são classificadas como abreviaturas pelo programa 

Moedor, mas, é preciso observar que uma sigla é distinta de uma abreviatura, pois a decomposição de 

uma sigla pode equivaler a mais de uma palavra (o que, na verdade, é sua etimologia). Normalmente, as 

siglas são escritas somente com letras maiúsculas (por exemplo, USP), mas há algumas siglas que se 

tornam nomes comuns e somente o pesquisador poderá diferenciá-las. O Moedor não distingue siglas e 

abreviaturas, mas convencionou-se que uma sigla não é um hemilema, mas um metalema. 

 

Quando uma palavra da moagem for uma abreviatura ou uma palavra truncada, não se deve inserir uma 

ficha de acepção normal. Nesse caso, é preciso escolher a opção “Inserir nova abreviatura”. 
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A sugestão de lema, nesse caso, passa a ser o hemilema. Abaixo há o campo Interpretação, que deve ser 

preenchido com um metalema e em seguida deve-se clicar no botão azul à esquerda. Também é possível 

declarar a flexão do hemilema baseado na sua interpretação. Por exemplo, mtas é um hemilema cuja 

interpretação é “muito”, mas a Flexão de hemilema será “muitas”. 

 

 
 

Surgirá a lista das acepções cadastradas no Dicionário. Caso haja uma acepção que seja adequada ao 

contexto escolhido no campo Abonação, basta clicar no botão cinza à esquerda da acepção escolhida e 

em seguida clicar em OK. Os hemilemas estarão disponíveis na Busca Abreviaturas. 

 

Se a acepção ainda não cadastrada no Dicionário é preciso apagar todas as existentes e clicar no botão 

azul ao lado. Cria-se assim acepções-fantasmas, possíveis de ser vistas e editadas pelo pesquisador do 

nível 5 a partir de Busca Dicionário. 
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2.3.4.3. Fichas de ultralema 

 

Na opção Programas >> Inserção Manual, do site www.nehilp.org é possível inserir as fichas de 

ultralema, que podem ser de dois tipos: o ultralema comum e o ultralema remoto. 

 

A ficha de inserção do ultralema comum (ou simplesmente ultralema) é acessável por Programas >> 

Inserção Manual >> Origem: 

 

 
 

No campo Origem, digita-se o ultralema, que deve ter aspecto semelhante ao campo Origem nas fichas 

de acepção. O formato deve ser: 

 

língua ELEMENTO DE FORMAÇÃO 

 

http://www.nehilp.org/
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Se o elemento de formação for um sufixo deve ter o formato -x- (se for um sufixo não-final, que requer, 

por exemplo, uma vogal temática) ou -x (se for um sufixo final); um prefixo deverá ser x-. Demais 

elementos como raízes são escritos sem hífen à esquerda ou à direita. 

 

No campo Origem remota, deve vir informações semelhantes ao que aparecem no campo Origem, no 

entanto, como se trata de uma língua reconstruída (indo-europeu, camito-semítico, bantu, proto-jê etc), 

o elemento de formação terá sempre um asterisco antes: 

 

língua *ELEMENTO DE FORMAÇÃO 

 

Em comentário etimológico deverão vir todos os elementos que expliquem o ultralema. Divide-se, como 

o campo Etimologia das fichas de acepção em: 

 

(a) Proposições etimológicas 

(b) Discussão etimológica 

(c) Cognatos interlinguísticos 

 

A ficha de inserção do ultralema remoto é acessável por Programas >> Inserção Manual >> Origem 

Remota: 

 

 
 

Como se pode ver, a ficha de inserção do ultralema remoto é idêntica à do ultralema comum, com a 

única exceção de que não é possível inserir uma outra origem ainda mais remota. Nesse caso, no campo 

Origem insere-se uma informação com o seguinte formato: 

 

língua *ELEMENTO DE FORMAÇÃO 

 

Os ultralemas podem ser vistos na Busca Origem. 

 

2.3.4.4. Ficha de hiperlema 

 

Não existe a ficha do hiperlema, uma vez que ele é criado automaticamente a partir das informações 

dadas no campo Etimologia da ficha de acepção. No entanto, os hiperlemas podem ser visualizados na 

Busca Homonímia. 
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2.4. Buscas 

 

Todos os dados inseridos pelas fichas podem ser consultados. Nesse sentido, há um grande número de 

buscas no menu da versão com login do site www.nehilp.org 

Há oito tipos de busca: 

 

2.4.1. Busca Dicionário 

 

Na opção Busca >> Dicionário aparecem todas as fichas inseridas no formato de verbetes. Contudo, 

trata-se de acepções e não de lemas propriamente ditos e, muitas vezes, há vários verbetes com a mesma 

sequência de caracteres.  

 

 
 

O colaborador de nível 5 pode ter uma listagem completa dos verbetes clicando *, já os demais níveis 

podem ter listagens parciais, isto é, apenas a partir de três caracteres com *, como se vê abaixo
50

: 

 

O coordenador também pode ter uma lista de acepções-fantasmas, criadas pela busca Abreviatura para 

resolver a interpretação de palavras truncadas e abreviaturas (hemilemas) por meio de acepções ainda 

não inseridas no Dicionário. Essas acepções-fantasma antecedem a listagem por meio de *. 

 

O elemento curinga * também pode ser colocado no início ou no meio da expressão: 

 

                                                             
50 O coordenador também pode ter uma lista de acepções-fantasmas, criadas pela busca Abreviatura para resolver a 

interpretação de palavras truncadas e abreviaturas (hemilemas) por meio de acepções ainda não inseridas no Dicionário. 

Essas acepções-fantasma antecedem a listagem por meio de *. 

http://www.nehilp.org/
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Cada verbete segue a seguinte estrutura a partir dos dados inseridos: 

 

ACEPÇÃO (DATA) 

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA 

CLASSIFICAÇÃO SEMÂNTICA 

ABONAÇÃO 

ETIMOLOGIA 

DEFINIÇÃO 

ORIGEM 

FLEXÕES 

VARIANTES 

ATUALIZAÇÃO 

ID 

 

Cada linha é um elemento do verbete. O elemento acepção do verbete fica em vermelho. O elemento 

data reflete automaticamente a data da variante mais antiga. Também a abonação se refere à abonação 

da variante mais antiga da acepção. Essa abonação aparece entre aspas, com a variante destacada em 

negrito e após ela, entre parênteses, o nome do autor, o nome da obra e, quando for o caso, as seções da 

obra em que a variante se encontra. A classificação morfológica apenas mostram as classificações 

principais. Após flexões, entre parênteses, aparecem as demais classificações, da forma tradicional (o 

singular antes do plural, o masculino antes do feminino, a forma reta pronominal antes das oblíquas 

etc.)
51

. 

 

O verbete fornece a importante informação do ID, que é empregado no campo Etimologia das fichas de 

inserção manual para remeter acepções subordinadas a acepções subordinantes. Nesse sentido, abrem-se 

várias abas no site do NEHiLP, com a finalidade de o pesquisador se organizar e capturar o ID 

necessário para fazer a remissão de maneira correta. Por exemplo, poderá, numa aba, trabalhar na 

inserção de uma ficha e, na outra, checar o ID na busca Dicionário para incluí-lo corretamente em 

remissões dentro do campo Etimologia. 

 

                                                             
51

 A ordenação básica para as flexões verbais é MODO → TEMPO → GÊNERO → NÚMERO → PESSOA, na qual no 

modo: INDICATIVO →  SUBJUNTIVO →  IMPERATIVO →  FORMAS NOMINAIS, no tempo: PRESENTE → 

PRETÉRITO IMPERFEITO →  PRETÉRITO PERFEITO →  PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO →  FUTURO DO 

PRESENTE → FUTURO DO PRETÉRITO etc. 
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Se a acepção for clicada, colaboradores de nível 2-5 terão acesso a uma nova ficha, para correção de 

dados: 

 

 
 

Nesse caso, o colaborador de nível 5 consegue corrigir o metalema clicando no pequeno ícone ao lado 

da acepção e digitando o metalema correto no campo que se abre. Colaboradores de nível 2 a 5 também 

conseguem mudar a Classificação Semântica, o conteúdo do campo Origem, do campo Definição, a 

imagem associada à acepção. Somente colaboradores de nível 4 e 5 podem alterar o campo Etimologia. 

Para que a correção seja salva é preciso clicar OK. Para voltar à busca, clica-se Voltar. 

 

Também é possível corrigir as flexões, clicando no link de cada flexão que vem após o elemento Flexões 

do verbete. Neste caso, abre-se a seguinte tela: 

 

 
 

Também aqui, clicando-se no pequeno ícone ao lado da flexão (a partir do nível 2), abre-se um novo 

campo no qual a correção da flexão pode ser feita. Também é possível corrigir a Classificação 
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morfológica da flexão e, no caso de pesquisadores 4-5, a Etimologia da flexão. Para que a correção seja 

salva é preciso clicar OK. Para voltar à busca, clica-se Voltar. 

 

Não é possível corrigir a variante. No entanto, ao clicar no link debaixo de cada variante no elemento 

Variantes do verbete, abre-se a seguinte janela, que mostra o contexto utilizado pela variante (que, se 

não for a mais antiga, não aparecerá após o elemento abonação do verbete): 

 

 
 

Somente os colaboradores de nível 5 conseguem apagar uma variante (clicando no botão vermelho), que 

permanecerá no banco de dados (mas será acessível a partir de então apenas por meio do 

Concordanciador). Ao apagar a variante mais antiga, a segunda variante mais antiga assumirá a sua 

posição e oferecerá o contexto para o verbete, assim como a data ao lado da acepção. 

 

2.4.2. Busca Homonímia 

 

Na opção Busca >> Homonímia  encontram-se os verbetes de hiperlemas: 
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Ou seja, uma vez estabelecida a remissão no campo Etimologia nas fichas de inserção, a acepção 

principal cria automaticamente uma ficha na Busca Homonímia. Se as remissões estiverem corretas, na 

Busca Homonímia haverá apenas lemas e, nesse caso, a homonímia propriamente dita é separada da 

polissemia. O formato da busca Homonímia é semelhante ao da Busca Dicionário, mas os verbetes são 

distintos. 

 

Nessas fichas vêm apenas os campos Etimologia, Acepções e ID. A etimologia do hiperlema é a mesma 

da acepção principal. As acepções do hiperlema são a principal e as subordinadas. 

 

Esses verbetes não podem ser editados (apenas apagados por usuários de nível 5). Cada hiperlema tem 

um ID próprio. Clicando-se nas acepções remete-se aos verbetes correspondentes da Busca Dicionário. 

 

2.4.3. Busca Origem 

 

Uma vez preenchidos os campos Origem na ficha de inserção, a sua apresentação nos verbetes (na 

Busca Dicionário) ficará assim: 

 

 
 

Isso quer dizer que foram criadas automaticamente verbetes de ultralema (da mesma forma que se faz 

por meio das fichas de inserção manual de ultralemas por meio caminho Programas >> Inserção 

Manual >> Origem). Esses verbetes de ultralema são vistos em Busca >> Origem: 
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Um verbete de ultralema contém em sua ficha os seguintes elementos:  

 

ULTRALEMA 

COGNATOS 

COMENTÁRIO ETIMOLÓGICO 

ATUALIZAÇÃO 

ID 

 

 
 

Estes campos podem ser editados, clicando-se no próprio ultralema. 

 

Em Cognatos estarão, automaticamente, todas as acepções cujos elementos de composição foram 

declarados no campo Origem das suas fichas
52

. 

 

                                                             
52

 É preciso, portanto, organizar-se para que apenas a acepção principal tenha os ultralemas para evitar duplicações 

desnecessárias. 
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O Comentário etimológico de um ultralema latino refere-se à palavra primitiva e às derivadas em latim e 

suas consequências nas línguas românicas (e germânicas). O mesmo para radicais, afixos e outros 

elementos mórficos de outra origem, por exemplo, um radical árabe fará menção à sua relação com as 

línguas semíticas; um radical grego também fará menção às palavras primitivas e derivadas em grego 

etc. Esses comentários etimológicos devem sempre ser acompanhados de uma bibliografia referente ao 

tema específico. 

 

Ao declarar o ultralema remoto, cria-se uma nova ficha com características semelhantes: 

 

 
 

Nos ultralemas remotos estarão informações sobre línguas reconstruídas, como o indo-europeu, o 

semítico, o proto-bantu etc. Portanto, sempre haverá um asterisco ao lado do elemento de composição 

estudado. 

 

2.4.4. Busca Morfologia 

 

Em Busca >> Morfologia é possível fazermos listagens de palavras segundo a classificação morfológica 

que lhe foi atribuída. Essa busca pode ser exaustiva (isto é, preenchendo-se todas as classificações 

morfológicas, por exemplo: adjetivo feminino plural) ou parcial (escolhendo apenas a classificação 

principal adjetivo, ou algumas classificações adjetivo plural). 

 

Por exemplo, para uma busca de pronomes (genericamente), obtém-se: 
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2.4.5. Busca Semântica 

 

Em Busca >> Semântica é possível fazermos listagens de palavras segundo a classificação semântica 

que lhe foi atribuída.  

 

Por exemplo, uma busca de palavras com a classificação semântica Animal gerará: 

 

 
 

2.4.6. Busca Abreviaturas 

 

Em Busca >> Abreviaturas, listam-se todos os hemilemas. 
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Essas fichas, compõem-se de um hemilema seguido de uma datação (em vermelho), do campo 

Interpretações, com as interpretações atribuídas àquele hemilema, os contextos de uso do hemilema e o 

ID. 

 

Ao clicar no hemilema é possível editá-lo. 

 

 
 

Nessa ficha é possível apagar uma interpretação ou adicionar uma outra (da mesma forma que se faz em 

na opção inserir abreviatura, na janela intermediária que se abre quando clica num resultado da 

moagem). 

 

2.4.7. Busca Obras 

 

Em Busca >> Obras aparecem todas as obras utilizadas nas fichas, tanto as que foram processadas pelo 

Moedor, como aquelas citadas pela ficha de inserção manual Papavero.  
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Uma ficha tem várias informações, provenientes da ficha de inserção de obras: 

 

TÍTULO 

AUTOR 

LOCALIZAÇÃO 

TIPO DE INSERÇÃO 

CONCEDENTE 

 

 
 

O título é apresentado em vermelho sob a seguinte forma:  

 

Em caso de livros, apenas o título da obra. 

Em caso de artigos de jornal, poemas com datação diferente da coletânea em que está inserido etc., 

apresenta-se o título da obra entre parênteses, seguido de “In:” e o título da publicação. 

Em seguida, entre parênteses, vem a data da obra. 

Por fim, o volume (após “v.”) e a edição (após “ed.”). 
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As páginas (se necessárias) fazem parte do título da publicação e estarão digitadas juntamente com ele. 

 

Após autor virá o nome declarado no campo Alcunha da ficha de inserção de obras. 

 

O campo tipo de inserção é automático. Em letras vermelhas diz “Obra inserida via Moedor” ou “Obra 

inserida via Papavero”, dependendo do caso. 

 

Apenas os pesquisadores de nível 5 podem remover alguma obra
53

, caso isso seja julgado em reunião 

como algo necessário. 

 

 
 

Ao clicar no título é possível editar e corrigir informações erradas provenientes da ficha de inserção de 

obras. Abre-se uma janela com todas as informações inseridas na ficha de inserção da obra. 

 

                                                             
53

 para isso, há um programa chamado Removedor, que retira todos os contextos do Concordanciador, apresenta as fichas na 

tela para que sejam reinseridas, se necessário e, por último, reorganiza questões pontuais de retrodatação ocasionada pela 

remoção de variantes. 
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Ao entrar em Busca Obras, todos os textos surgirão em ordem cronológica, que é a ordem default da 

busca. Essa ordem, porém, pode alterar-se para Data, Autor, Título, Universo Discursivo/ Gênero, Local 

de Publicação, Tipo de Edição, Cota, Suporte e Tipo de inserção. 

Por exemplo, se as obras são buscadas por Universo Discursivo, serão ordenadas alfabeticamente pelas 

categorias do Universo da obra, as quais aparecerão logo depois do título, em vermelho. 

 

 
 

O mesmo para o tipo de edição: 
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2.4.8. Busca Geral 

 

Em Busca >> Geral é possível fazer uma varredura nos campos Definição, Etimologia, Etimologia da 

Flexão e Comentários Etimológicos. 

 

 

 
 

Por exemplo, se digitamos o termo Noruega, aparecerão as seguintes informações: 
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2.5. Programa Concordanciador 

 

Apenas os contextos de palavras novas e os com suspeita de retrodatação são apresentados no 

processamento do programa Moedor. Muitos outros contextos não aparecem, porque não se encaixam 

em nenhum desses tipos. Também ocorre de haver palavras com muitas ocorrências, que não aparecem 

na moagem, que é limitada por 10 contextos por sugestão de lema. 

 

Há, além disso, sempre a necessidade de procurar novos contextos com acepções não cadastradas. Por 

isso, foi criado o programa Concordanciador, que se encontra em Programas >> Concordanciador no 

site www.nehilp.org 

 

Muitos detalhes se perdem, sobretudo se envolverem o significado ou as flexões (que são parcialmente 

eliminadas quando se sugere o lema). Para não se perderem dados importantes, todos os contextos de 

todos os textos processados na versão com login são armazenados no banco de dados do NEHiLP, para 

consulta posterior. A partir desses contextos, é possível inserir novas fichas do Dicionário. 

 

A moagem deixa de lado vários detalhes importantes. O mais sério deles é a questão das acepções. 

Sendo um metalema apenas uma sequência de caracteres, não é possível atribuir-lhe automaticamente 

um significado. Essa tarefa se destina ao pesquisador. A inserção de várias acepções pode ser feita em 

um único texto, no entanto, uma vez que se insere uma ficha no Dicionário, perde-se a possibilidade de 

criar novas acepções por meio do programa Moedor se não retrodatam as acepções inseridas.  

 

http://www.nehilp.org/
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As ocorrências aparecem em ordem alfabética. Todos os contextos que são utilizados no Dicionário são 

marcados em vermelho. Os contextos em azul não foram usados (mas podem ser, dependendo da análise 

de pertinência da sua inserção pelo pesquisador). Além disso, os contextos aparecem na ordem crescente 

de data: 

 

 
 

Clicando-se em uma palavra do Concordanciador é possível inserir dados, da mesma forma como 

ocorre no Moedor: 
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Ao final há um gráfico semelhante ao do N-Gram, bastante útil para questões relativas ao terminus a 

quo e ao terminus ad quem da palavra: 

 

 
 

2.5. Programa N-Gram 

 

Sobre o banco de dados do Concordanciador, construiu-se um programa que avalia, ao longo dos anos, a 

quantidade de ocorrências presentes no banco. Tal programa crescerá à medida que forem incluídas 

obras e será de grande utilidade para a determinação de pesquisas futuras que envolvam não só o 

terminus a quo mas também o terminus ad quem. 
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É possível contrastar duas ou mais ocorrências distintas, separando-as por vírgulas: 

 

 
 

Ao apertar o botão Pesquisar gera-se o seguinte gráfico: 
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2.7. Programa Metaplasmador 

 

O programa Metaplasmador foi criado para ser um auxiliar no campo Etimologia, assim como os 

mecanismos de busca. O que o programa faz é aplicar transformações regulares numa dada sincronia e 

retransformá-las na sincronia seguinte. Assim, ao inserir uma palavra em latim e ao apertar o botão 

Transformar, o metaplasmador consegue reproduzir o que aconteceu do latim ao português se a palavra 

que serve de input apenas passou por transformações regulares até chegar ao português (ou seja os 

vulgarismos e não os cultismos, portanto, as formas nominais do input devem ser formas do acusativo e 

não do nominativo). Algumas regras preveem mais de um input na saída de cada sincronia. 

 

 
 

A ideia principal do metaplasmador é detectar as sincronias em que há a atuação da analogia e para 

definir mais claramente os graus de certeza do campo Etimologia das fichas de acepção.  
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Estabeleceu-se teoricamente (como se pode ver pelo texto que aparece ou clicar o botão com um ponto 

de interrogação) que seis sincronias são suficientes para a compreensão de um fenômeno histórico do 

latim ao português. As regras podem ser vistas apertando o botão Ver Regras e podem ser alteradas (mas 

não são salvas). 

 

 
 

A sucessão de transformações é visível após a palavra Saída. O último elemento é uma possível 

transcrição ortográfica da palavra. 

 

 
 

É também possível ver toda a sequência de transformações clicando-se em “Exibir detalhes”: 
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A descrição das sincronias utilizadas pelo Metaplasmador se encontra no capítulo 5. 
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Capítulo 3 – Preparação de textos 

 

Um colaborador de nível 1 a 4 pode sugerir um texto (discutido ou não previamente com a coordenação 

do NEHiLP) e deve fazê-lo por meio de Programas >> Moedor >> Inserção de nova obra, como já 

visto. Essa obra será aprovada ou recusada. A recusa de obras pode parecer algo estranho, pois 

aparentemente apenas obras não-datadas deveriam ser recusadas, numa pesquisa etimológica. No 

entanto, numa primeira etapa, o NEHiLP prefere trabalhar com textos de alto grau de fidedignidade. 

 

Uma obra pode ser alterada por muitas pessoas antes de ser impressa e muitas vezes, serão anônimas ou 

figuram em segundo plano na obra (revisores, por exemplo). Isso nem sempre é algo controlável e uma 

questão mais de Filologia ou de Bibliologia do que propriamente de Etimologia. Assim sendo, a autoria 

é menos importante que o conteúdo da obra, pois abundam textos anônimos.  

 

O NEHiLP não trabalha com obras inacessíveis e isso é explicitado no campo localização da inserção de 

uma nova obra. Um texto atual impresso tem ISBN e/ou ISSN, portanto, esses dados devem aparecer 

como localização do texto. No caso de um texto antigo, uma obra consultada numa biblioteca deve ter 

como localização o número de catalogação utilizado por essa instituição. Por fim, um texto em PDF 

encontrado na internet deve ter como localização a sua URL e eventuais outras informações adicionais 

que facilitem a sua localização devem aparecer no campo Comentários (tudo isso é disponível aos 

colaboradores em Busca Obras). Essa tomada de decisão é importante, pois qualquer pessoa poderá 

questionar a etimologia ou a transcrição de um documento consultando o original, se ele for localizável, 

da mesma forma que em Biologia é possível questionar a classificação taxonômica baseada em 

caracteres físicos, se os tipos estiverem conservados em museus (ou reproduzidos em fotos)
54

. 

 

É sabido, por exemplo, que o próprio autor pode alterar uma obra. Eis um bom exemplo
55

. Na obra 

Poesias (15ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1931) encontra-se um famoso poema de 

Olavo Bilac intitulado “A sesta de Nero”. A dúvida é se esta obra é fidedigna ou não. Como Bilac 

faleceu em 1918, essa edição é de 13 anos após sua morte. Pode ser que não haja alterações entre a 

última edição e esta edição post mortem, mas isso é apenas uma conjectura. Por definição a última 

edição em vida da obra de Bilac e a 15ª edição podem conter diferenças promovidas por decisões 

editoriais. Por outro lado, a primeira edição da obra é de 1888. Quatro anos antes havia publicado o 

“mesmo” poema, com o título de Nero na Gazeta de Notícias edição 244 (de 31/08/1884). Pois bem, 

temos então: 

(a) Supostas versões manuscritas do poema Nero, publicadas antes de 1884; 

(b) O poema Nero, publicada em 1884 

(c) O poema Sesta de Nero, da primeira edição de 1888 

(d) Versões posteriores do poema Sesta de Nero, com supostas alterações, publicadas durante a 

vida do autor (até 1918); 

(e) Versões posteriores do poema Sesta de Nero, publicadas postumamente (de 1919 até hoje) 

                                                             
54

 Cartas pessoais, por exemplo, não são textos desejáveis, a não ser que o NEHiLP, futuramente, tendo uma sede (algo que 

não existe na atualidade) possa catalogar cópias desses documentos e classificá-los para consulta pública. 
55

 O NEHiLP demonstra seu agradecimento ao prof. Dr. Aldo Luiz Bizzocchi pelo fornecimento do exemplo. 



97 
 

A SESTA DE NERO 

 

 

 

Fulge de luz banhado, esplendido e sumptuoso,  

O palacio imperial de porphyro luzente  

E marmor da Laconia. O tecto caprichoso  

Mostra, em prata incrustado, o nacar do Oriente. 

 

Nero no tóro eburneo estende-se indolente... 

Gemmas em profusão do estragulo custoso 

De ouro bordado vêm-se. O olhar deslumbra, 

ardente, 

Da purpura da Thracia o brilho esplendoroso. 

 

Formosa ancilla canta. A aurilavrada lyra 

Em suas mãos soluça. Os ares perfumando, 

Arde a myrrha da Arabia em rescendente pyra. 

 

Fórmas quebram, dansando, escravas em choréa... 

E Nero dorme e sonha, a fronte reclinando 

Nos alvos seios nús da lubrica Poppéa. 

 

NERO 

 

(A Alberto de Oliveira) 

 

Fulge, de luz banhado, esplendido e sumptuoso,  

O Palacio Real de pórphyro luzente  

E marmor da Laconia. O tecto caprichoso  

Mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente. 

 

Nero no tóro eburneo estende-se indolente... 

Gemmas de varia côr no strágalum custoso 

De ouro broslado vêem-se. O olhar deslumbra 

ardente 

Da purpura coccynea o brilho esplendoroso. 

 

Formosa ancilla canta. A auri-lavrada lyra 

Soluça em suas mãos. Os ares perfumando, 

Arde a myrrha da Arabia em rescendente pyra. 

 

Formas quebram, dançando, escravas em choréa... 

E Nero dorme e sonha, a fronte repousando 

Nos alvos seios nús da lubrica Poppéa 
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Para o estudo da Etimologia, que não se confunde com o estudo da Filologia e da Crítica Genética, não 

há uma obra melhor que a outra, no entanto, é preciso diferenciar tais obras e caracterizá-las 

corretamente no momento da inserção. Diferenças de versão (gráficas, lexicais e sintáticas) existem e 

isso não pode ser considerado pouco importante. Cada uma dessas cinco situações são obras distintas do 

ponto de vista da Etimologia. Por essa mesma razão, textos digitados na internet a partir de originais, 

mesmo que aparentem certo cuidado na transcrição não serão usados, pois os próprios colaboradores do 

NEHiLP deverão digitar essas obras (cuja responsabilidade estará no campo Comentários da ficha de 

inserção de obras e na Busca Obras) e essa digitação deve ser a mais precisa possível e toda a 

transcrição deve ter as características de uma edição diplomática. 

 

Resumidamente, o texto a ser processado pelo Moedor na versão com login por um Administrador, após 

o envio da obra pelos colaboradores (via Programas >> Moedor >> Inserção de nova obra)
56

 deve ser: 

 

 um texto TXT salvo com codificação UTF-8 (e não ANSI ou ISO). 

 uma transcrição fiel da primeira edição de um texto (isto é, uma edição diplomática) embora sem 

quebras de linha por meio de hífen (ou seja, não é preciso transcrever os hífens que quebram as 

palavras na mudança de linha); 

O problema das demais edições (também úteis para a Etimologia) será resolvido por meio das reuniões, 

mas provavelmente serão utilizadas apenas quando for atingido um número suficiente de acepções ou no 

caso de algum colaborador estiver interessado em Crítica Genética de uma obra. 

Desnecessário dizer que todos esses cuidados são também necessários na digitação da abonação da ficha 

de inserção manual Papavero. 

Com relação à opção do NEHiLP para não incluir edições semidiplomáticas e críticas nas obras do 

Concordanciador, é preciso fazer um pequeno comentário: 

 Uma edição semidiplomática contraria o conceito de hemilema decidido em muitas reuniões do 

grupo, quando da tomada de decisões sobre que dados devem ser aceitos
57

. Se a Etimologia se 

fundamenta em dados reais, a realidade dos dados dos manuscritos, a despeito do exercício de 

interpretação paleográfica, é preferível à realidade da interpretação do desenvolvimento das 

abreviaturas. O segundo nível da interpretação do desenvolvimento das abreviaturas, por mais 

óbvio que seja, é polêmico. Surgiu a ideia de transformar o significado escondido nos hemilemas 

em interpretações e não misturá-los com os metalemas. No caso de um hemilema retrodatar uma 

palavra, essa informação deve constar apenas no campo Etimologia e deve ser levado em conta 

na pesquisa etimológica, mas isso jamais deve ser um procedimento automático. Entre os dois 

extremos de desenvolver todas as abreviaturas e não desenvolver nenhuma, optou-se portanto, 

pela segunda, já que desenvolver apenas as “mais certas” ou as “mais óbvias” pareceu, perante 

nossas discussões, algo temerário e incoerente. 

 Uma edição crítica tem uma questão ainda mais complicada: diante da diversidade de critérios 

assumidos pelo editor, um dado em uma edição crítica pode ser ainda mais questionável ou ainda 

não refletir de modo algum a realidade do documento. Há porém casos que combinam as duas 

situações. Por exemplo: no site www.cantigas.fcsh.unl.pt há excelentes edições críticas, no 

entanto, há também a reprodução fotográfica dos manuscritos. Alguém que trabalhe com os 

                                                             
56

 Também somente acessível, por enquanto, na versão com login, mas no futuro aberta a colaboradores de nível 0. 
57

 Nessas reuniões, compareceram o prof. Dr. Sílvio de Almeida Toledo Neto, do DLCV-FFLCH, o prof. Dr. Thomas Daniel 

Finbow, do DL-FFLCH e o prof. Dr. José da Silva Simões, do DLM-FFLCH, além do prof. Dr. Michael J. Ferreira, da 

Georgetown University, que contribuíram com comentários que nortearam o desenvolvimento dos programas. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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cancioneiros portugueses devem transcrever esses manuscritos e não utilizar as edições críticas 

ali existentes. Essa decisão não quer dizer que há pré-julgamento negativo sobre a qualidade das 

edições críticas: simplesmente a decisão de preferir uma edição diplomática a uma edição crítica 

(e justamente em casos como este, que refletem os textos mais antigos dessa sincronia) resume-

se na cautela de não cometermos anacronismos, dado o caráter de incerteza de uma reconstrução 

de abreviaturas, por exemplo, e dada a múltipla interpretação que costuma haver perante esses 

fatos linguísticos. É preciso lembrar a preocupação primeira do editor de divulgar aquela obra. A 

Etimologia, porém, tem uma preocupação muito maior com o dado linguístico do que a Filologia 

e até mesmo do que a Linguística Histórica. 

Explica-se assim o extremo zelo do etimólogo pelo dado linguístico e a transformação do dado real (ou 

de sua reprodução fotográfica) em dado etimológico deve ter um cuidado especial, visto que a própria 

Filologia e a Linguística Histórica se valerão deles para suas conclusões teóricas e práticas. Sabe-se que 

a opção de usar somente edições diplomáticas não resolve o problema paleográfico da interpretação 

equivocada por erro de leitura, mas parece-nos, perante o exposto, a melhor escolha. 

Além disso, a edição diplomática NEHiLP tem peculiaridades distintas, no tocante aos símbolos 

adotados.  

Há uma certa heterogeneidade de símbolos nas edições semidiplomáticas mas eles devem ser unificados 

para o padrão NEHiLP para que o texto seja corretamente processado pelo programa Moedor. Sem essa 

atuação de preparação do texto, não é possível obter dados úteis para a análise posteriormente feita 

pelos colaboradores. Abaixo serão descritas que padrões foram adotados. 

Com habilidade e cautela, é possível que o próprio colaborador do texto já digite o seu texto preparado, 

tornando desnecessária uma preparação subsequente. Além disso, é possível transformar, sem grandes 

dificuldades, uma edição semidiplomática em uma diplomática segundo os critérios do NEHiLP. 

Isso, porém, como foi dito, é impossível em caso de edições críticas. Para tal, é preciso transformar a 

edição crítica em diplomática, baseando-se não num conjunto de manuscritos mas em um único 

manuscrito (ou seja, seguindo coerentemente o mesmo raciocínio utilizado acima, com relação ao 

poema de Bilac). 

São estes os critérios NEHiLP: 

 

 Algarismos não são processados e são ignorados pelo Moedor
58

 pois seu comportamento 
equivale ao dos ideogramas (8 se lê oito no português mas eight em inglês e acht em alemão) e 

não fornecem informações fonéticas, importantíssimas para as variantes (não é possível saber se 

o autor do texto quer dizer com 19 a forma dezenove ou dezanove). O mesmo vale para 

algarismos romanos. A única exceção possível de termos uma variante interessante é quando o 

algarismo faz parte da variante: por exemplo, em alguns manuscritos 7bro é um hemilema de 

setembro. Ignorar o número seria problemático, porque surgeria na moagem algo como bro, que 

não faz sentido. Para forçar o programa a entender que 7bro seja um dado interessante, deve ser 

escrito entre chaves, isto é, como {7bro}. 

 Alguns textos antigos não têm pontuação. O programa Moedor, porém, trabalha com contextos, 
que são definidos como um número indefinido de caracteres entre determinados caracteres 

(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação etc.) e que linguisticamente equivale a 

períodos com uma ou várias orações. Períodos que se misturam por razões da opção pela 

transcrição diplomática são indesejáveis. Inventou-se o ponto-fantasma, que é incluído na 

preparação do texto e que serve para separar os contextos da moagem e do Concordanciador, 

mas que não aparecem nas abonações das buscas. O ponto fantasma tem o seguinte formato: [.]  
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 O mesmo ocorre com os demais caracteres não-alfanuméricos. Qualquer outro elemento composto em UTF-8 é avaliado 

como componente de uma variante. 
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 Por outro lado, pontos que não refletem a separação de períodos (como pontos usados em 

abreviaturas como Sr.) podem atrapalhar a segmentação automática de contextos. Nesse caso, é 

possível ampliar o contexto nas fichas de acepção e na ficha de inserção manual Papavero 

usando-se as setas logo após a janela Abonações. Mas o mesmo efeito se obtém com o texto 

preparado, se dissermos que tal ponto deve ser ignorado. Para ignorar um ou mais caracteres, 

usa-se o seguinte formato: [[texto ignorado]]. Os duplos colchetes são particularmente úteis para 

ignorar palavras não-portuguesas de certa extensão: por exemplo, citações em língua estrangeira. 

No caso do texto A sesta de Nero visto acima, o autor acrescentou dois latinismos que poderiam 

ser ignorados: strágalum e ancilla. Para tal, seria necessário preparar o texto como [[strágalum]] 

e [[ancilla]]. Há textos, anteriores ao século XII que estão completamente em latim, exceto por 
algumas palavras em português. Esses textos poderiam ser preparados como estando quase 

completamente entre colchetes duplos, exceto as palavras portuguesas interessantes. Prefácios, 

comentários e notas de rodapé dos editores que não pertencem ao texto e não são da mesma 

autoria dele devem vir entre colchetes duplos (e, se interessantes, devem ser moídos como Obra 

à parte). 

 Furos e porções ilegíveis devem ser designados por *, que significam uma porção ilegível do 

texto. O asterisco designa portanto, uma letra faltante ou um trecho faltante, uma letra ilegível ou 

um trecho ilegível. 

 Palavras quebradas na edição utilizada devem ser unidas por meio do símbolo =. Isso permite 
que o Moedor as analise, mas nas abonações aparecerá tal como no manuscrito. 

 Palavras indesejavelmente unidas na edição utilizada devem ser separadas para ser corretamente 
analisadas pelo Moedor. Isso é possível por meio do símbolo _. Novamente, nas abonações, esse 

símbolo não aparecerá e as palavras terão o mesmo aspecto do manuscrito. 

 Mesóclises garantiram um desafio à parte para os programadores
59

. Uma palavra como dar-se-á 

ou dar-vo-lo-ia, na verdade são duas variantes no primeiro caso (dar...á, se) e três no segundo 

(dar...ia, vo, lo). O problema particular que surgiu foi o caso de grafias antigas. Formas como 

darseá ou darvoloia não eram interpretadas corretamente pelo Moedor. A solução dar_se_á e 

dar_vo_lo_ia conseguia depreender se, vo, lo, mas não as variantes descontínuas, típicas da 

mesóclise, como dar...á e dar...ia. A solução foi inventar um novo expediente para a preparação 

do texto e nesse caso, a saber, o símbolo +, que, nesse caso, para funcionar corretamente, deve 

ser dar+se+á e dar+vo+lo+ia. 

 Em textos longos, para facilitar a recuperação da ocorrência no texto em momento posterior por 
meio dos colaboradores ou mesmo dos usuários (de nível 0, ou anônimos) é preciso fazer a 

anotação manual das subdivisões da obra (que aparecerão nas abonações das buscas, logo depois 

do contexto, após o nome do autor e da obra. Entende-se por subdivisão, qualquer trecho do 

texto que facilite a busca, ou seja: páginas, capítulos, estrofes, versos, etc. Uma subdivisão tem o 

formato de balizas, a saber, [(x y)], onde: 

o x = sequência de caracteres sem espaço; 

o y = sequência de caracteres que pode conter espaços em branco
60

. Observação: y pode 

também ser um número, “+”, “-” , “%” ou nada. 

 

Por exemplo: [(prólogo)], [(capítulo 3)], [(parágrafo 2)], [(verso 25)], [(prólogo de 1950)] etc. 

 

Numa sequência de balizas, há uma hierarquia definida da seguinte forma: a primeira baliza 

subordina a segunda e assim sucessivamente. Se essa subordinação não for desejável, por 

exemplo, a primeira porção do texto é um prólogo e a próxima é o capítulo 1, a simples 

indicação das duas balizas gerará erros na abonação (pois o programa interpretará que o capítulo 

1 está subordinado ao prólogo). Para que essa subordinação não ocorra é preciso informar, no 

texto, que elas não são subordinadas da seguinte forma: após o prólogo e antes do capítulo 1 é 

preciso fazer a indicação de mudança de seção [(prólogo)] > [(capítulo)]. O mesmo é preciso 
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 Dificuldade inicialmente enfrentada pelo programador Gustavo Luiz Vieira e brilhantemente superada pelo prof Dr Marco 

Dimas Gubitoso (IME-USP). 
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 todavia, não pode ser a sequência de caracteres “)]” 
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fazer, quando se passa de capítulos para um apêndice, por exemplo. Nesse caso, indicaríamos, ao 

final do último capítulo e antes do apêndice [(capítulo)] > [(apêndice)]. Nos dois exemplos acima, 

é preciso escrever escrever de novo a seção [(capítulo)] ou [(apêndice)] após a mudança de seção. 

 

O número do capítulo pode ser sempre declarado ou incrementado. A incrementação pode ser 

feita por meio do símbolo “+” no lugar do número (a incrementação não funciona com 

algarismos romanos, que podem aparecer no lugar de y, mas precisam ser digitados)
61

. 

 No caso de transcrições em alfabeto fonético, não se usam blocos fônicos e, na preparação, cada 

elemento lexical é inserido entre colchetes.  

 
Por exemplo, se a transcrição é [uz'ĩdʒu 'foro 'tudu pirsi'gidu pelu'zɔmi dasi'dadʒi], a preparação 

textual deverá transformá-la em [uz] ['ĩdʒu] ['foro] ['tudu] [pirsi'gidu] [peluz] ['ɔmi] [da] [si'dadʒi] 
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 Recursos menores, mas interessantes são também o uso de “-“ e de “%” no lugar do “+”. A notação [(página -)] é uma 

opção para a suspensão temporária do uso do marcador. A notação [(página %)] é uma opção para retomar-se o uso do 

marcador com o valor que tinha da última vez. 
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Capítulo 4 – Submissão de textos 

 

Submeter uma proposta de texto para ser moído é possível de ser feita por um colaborador de nível 1 a 4, 

por meio de Programas >> Moedor >> Inserção de nova obra. Por este mesmo caminho, o 

colaborador de nível 5, após aprovar e preparar o texto sugerido, fará a inserção dos dados enviados em 

uma ficha definitiva, cujas informações serão recuperáveis para correção, se for o caso, em Busca Obras. 

Após a inserção desses dados e o seu envio, será possível ao colaborador de nível 5 atribuir o resultado 

(isto é, a moagem) ao colaborador que enviou a obra (ou excepcionalmente a outros colaboradores, por 

exemplo, no caso de desinteresse em trabalhar especificamente com essa obra). A leitura desse capítulo, 

porém, é útil também para o colaborador de nível 1-4, pois os mesmos procedimentos tomados pelo 

colaborador de nível 5 estão aqui descritos (embora o trabalho do colaborador de nível 1-4 possa ser 

menos cuidadoso, sem prejuízo para o DELPo). 

 

 
 

4.1. Texto para processar 

 

Nesse campo, insere-se a obra que será processada, apertando-se em Selecionar arquivo e escolhendo-a 

a partir de um diretório do seu computador pessoal. Trata-se, obviamente, de uma tarefa obrigatória para 

a correta inserção de uma obra. 

 

4.2. Título do texto analisado 

 

O preenchimento deste campo também é obrigatório.  

Trata-se do título do Obra que será analisada pelo colaborador, o qual pode ser um livro inteiro ou um 

volume de um livro, mas não um capítulo de um livro. Também pode ser um conto, um poema, um 

artigo de jornal/ revista
62

. A única exigência é que seja completo e não parcial (exceção feita se o 
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 Nesse caso, o nome do livro ou do jornal virá como título da publicação. 
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próprio original for parcial em seu conteúdo). Recomenda-se não digitar um livro inteiro de poemas ou 

de contos, nem um jornal inteiro ou uma revista, quer por misturarem datações distintas, quer por 

confundirem autorias. 

 

Convém que o título da Obra se inexistente seja uma espécie de descrição. Por exemplo, no suplemento 

Letras e Artes do jornal Amanhã (ano V, nº 198, p. 10-11) há uma carta sem título de Mário de Andrade 

a Manuel Bandeira. Nesse caso, o campo Título do texto analisado será algo como “Carta de Mário de 

Andrade a Manuel Bandeira”. 

 

Importante entender que, para o NEHiLP, um texto pode ser não só um documento escrito: também 

pode ser uma transcrição minuciosa de uma entrevista radiofônica ou de um programa de TV, desde que 

sejam datados e acessíveis. Esses dados, aliás, são mais importantes para a Etimologia do que os textos 

escritos, pois podem ser submetidos a uma análise fonética e seus dados podem vir em transcrição 

fonética (que serão variantes como quaisquer outros dados). 

 

Por fim, é importante saber que é possível que existam obras homônimas. Também é possível que a obra 

tenha mesmo Título do Texto Analisado e mesmo(s) Autor(es), mas a Data do Texto Analisado deve ser 

diferente. 

 

4.3.Título da publicação 

 

Uma coletânea de cartas transcritas, de diferente autoria e datação não pode ser processada como se 

fosse uma Obra. Uma coletânea de poemas, tampouco. Como por Obra entende-se um texto completo 

(na medida do que restou de sua existência) e como cada poema, cada conto, cada artigo de jornal ou 

revista constituem um texto, com datação e autoria, a Publicação será aquela publicação que as reúne e 

que também tem sua própria datação e autoria (o autor Organizador). Diferentemente do Título do texto 

analisado, este campo poderá ficar em branco, quando não for necessário informá-lo. 

Exemplo:  

A carta de 13/04/1769, escrita por Teotônio José Juzarte, que faz parte de um Diário da Navegação, que 

está publicado no livro Diário da Navegação, organizado por Jonas Soares de Sousa e Miyoko Makino. 

Essa carta é uma Obra. No campo Título do Texto Analisado deve aparecer “Diário da Navegação” e no 

Título da Publicação deve aparecer “Diário da Navegação”. Neste caso, ambos os títulos são 

homônimos. 

Mas podem não ser. O texto As visões de Criton foi publicada no primeiro volume da revista Klaxon - 

Mensario de Arte Moderna. Portanto, “As visões de Criton” é o Título do Texto Analisado e Klaxon - 

Mensario de Arte Moderna e “Klaxon - Mensario de Arte Moderna” é o Título da publicação. 

No caso de ser uma transcrição minuciosa de uma entrevista radiofônica ou de um programa de TV, o 

Título da obra analisada será algo como “Transcrição fonética” e o Título do Texto Analisado será, por 

exemplo, o nome do programa do qual foi retirada. No caso de ser uma fita cassete/ CD/ DVD 

plenamente acessível (por estar em um museu, por exemplo), este campo pode ficar em branco, pois as 

informações necessárias estarão no campo Localização. 

 



104 
 

4.4. Data do texto analisado 

 

O preenchimento deste campo também é obrigatório.  

 

Uma data pode ser de vários formatos:  

 um ano (por exemplo, 1395) 

 uma data aproximada (marcada com a letra c, do latim circa, como em c1395) 

 uma data completa com dia, mês e ano (por exemplo, 10/08/1395) 

 um intervalo de anos (por exemplo, 1395-1407) 

 indicação de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV) 

 um intervalo de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV-XV) 

 

É importante frisar que se trata da data da Obra (isto é do texto analisado) e não a datação da 

Publicação, como vimos acima. Esta data é vinculada à variante para os procedimentos de retrodatação 

e aparece nas fichas das buscas Dicionário, Abreviaturas e Obras. Trata-se de um campo muito 

importante para as retrodatações e pesquisas subsequentes e que não se confunde com a Data da 

publicação nem com as datas de nascimento e morte do(s) autor(es).  

Por exemplo: as cantigas de Afonso de Leão, presentes no Cancioneiro da Biblioteca Nacional, são de 

1516-1526, apesar de Afonso de Leão ter vivido em 1221-1284.  

 

4.5. Data da publicação 

 

Caso haja distância temporal entre a data da Obra (isto é, o texto analisado) e a data da Publicação, 

ambas precisam ser declaradas. Diferentemente do campo Data do texto analisado, o campo Data da 

publicação pode ficar vazio. Os formatos da Data de publicação são idênticos à da Data do texto 

analisado. 

Exemplos:  

A carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira publicada no suplemento Letras e Artes do jornal 

Amanhã (ano V, nº 198, p. 10-11) de 18/03/1951 é datada de 06/08/1933. A primeira data é a Data da 

publicação e a segunda, a Data do texto analisado. 

O poema O lupanar, de Augusto dos Anjos, de 1909 foi publicado no seu livro Eu, de 1912. A primeira 

data é a Data do texto analisado e a segunda, a Data da publicação. 

O ano de 1949 é a data da publicação do primeiro volume do Cancioneiro da Biblioteca Nacional: 

antigo Colocci-Brancuti, organizado por José Pedro Machado e Elza Paxeco e não se confunde com a 

data estipulada (nem com a autoria) para cada Obra, isto é, cada poema medieval do cancioneiro (nesse 

caso, apesar de o cancioneiro ter sido compilado entre 1525 e 1526, os poemas são datados conforme a 

data em que tenha vivido o trovador que supostamente o compôs). 

 

4.6. Autor(es) 
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A autoria é uma informação obrigatória, sem a qual não é possível fazer as abonações, embora seja um 

dado mais importante para a Estilística do que para a Etimologia.  

Entretanto, é possível que um autor seja desconhecido e, para informar isso, basta clicar o box Anônimo. 

A declaração do anonimato do autor já é o bastante para a definição da autoria. São anônimos os autores 

de textos de imprensa escrita ou audiovisual não assinados, bem como obras de autoria coletiva (peças 

publicitárias, documentos técnicos, alguns textos jurídicos etc.). 

 

No caso de um autor conhecido ou incerto, deve-se preencher o box abaixo dos botões Anônimo e 

Incerto e clicar em seguida no botão azul com “+”. Abrir-se-á uma janela que deve ser preenchida e ao 

apertar-se ok, o autor aparecerá dentro do box e, recursivamente, haverá a possibilidade de inserir outros 

autores. Repete-se o ciclo tantas vezes quanto for necessário. 

 

Se o(s) autor(es) forem incertos, o box Incerto deve ser clicado antes de prosseguir o preenchimento. 

 

No campo onde se declara o nome do autor deve-se colocar o nome, com grafia atual, de como o autor é 

conhecido. Esse nome é chamado de Alcunha e é obrigatório. Como foi dito acima, após digitar a 

alcunha, clica-se no botão azul “+” à esquerda. Nesse momento, abrirá uma nova janela com os 

seguintes elementos: 

 

ALCUNHA 

TIPO DE AUTOR 

NOME COMPLETO 

PSEUDÔNIMO 

DATA DE NASCIMENTO 

DATA DE MORTE 

BIOGRAFIA 
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No caso de a Alcunha já ter sido usada, a janela aberta será diferente e os dados não são 

automaticamente aproveitados porque pode haver algum tipo de homonímia. Por isso, é preciso 

confirmar se se trata mesmo do autor dessa lista ou se se trata de um homônimo: 

 

 

 

4.6.1. Alcunha 

 

O nome digitado no campo Autor(es) migra para o novo campo Nome/ Alcunha, da janela que acabou de 

ser aberta, e pode ser editado. O campo Alcunha não pode ficar vazio. Considera-se uma alcunha o 

nome do autor, normalmente reduzido, pelo qual o autor assina suas obras. 

 

Exemplo: “Visconde de Taunay”, “Mário de Andrade”, “Menotti del Picchia”, “Olavo Bilac”, “Padre 

Antônio Vieira”. 

 

Um artigo de jornal tem, com frequência, menção à sua autoria e o nome do jornalista deve aparecer 

como a sua alcunha. 

 

Quando se clica o campo Incerto antes de se preencher a alcunha, a menção do autor nas buscas aparece 

com um “(?)” após o nome. 

Exemplo: Padre Manuel da Costa é supostamente o autor intelectual da obra anônima Arte de Furtar. 

Para passar essa informação, não se clica no box Anônimo, mas se clica no box Incerto e preenche-se o 

campo a seguir com “Padre Manuel da Costa” e, em seguida, clica-se no botão azul à esquerda. 
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4.6.2. Tipo de autor 

 

É preciso escolher um dos cinco tipos de autor: 

 autor intelectual 

 autor material 

 organizador 

 impressor 

 editor 

 

4.6.2.1. Autor intelectual 

 

O autor intelectual é aquele que assina o texto analisado. O NEHiLP entende por “autor intelectual” o 

mesmo que “autor moral”. No caso de obras audiovisuais, o autor intelectual se confunde com a(s) 

pessoa(s) envolvidas na locução
63

.  

 

Uma obra precisa ter pelo menos um autor intelectual. A declaração do autor intelectual é obrigatória, 

exceto para os casos de obras de autor anônimo. 

 

 

 

 

4.6.2.2. Autor material 

 

O autor material é normalmente um copista, um escrevente, um tabelião, um transcritor, entre outras 

situações, que não é o autor intelectual. No exemplo do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, citado 

acima, pode-se citar Angelo Colocci como autor material das cantigas do manuscrito, por ser seu 

transcritor. Nem todo texto tem um autor material definido e o anonimato é regra. 

 

4.6.2.3. Organizador 

 

Surge a figura do organizador nos casos de compêndios, compilações, antologias, coletâneas de textos. 

O organizador deve ser citado como autores, apesar de obviamente não serem o autor intelectual das 

obras analisadas.  

Exemplo: como dito acima, o livro Diário da Navegação traz textos oitocentistas de Teotônio José 

Juzarte, mas seus organizadores são Jonas Soares de Sousa e Miyoko Makino. Os três nomes devem 

aparecer: Teotônio José Juzarte será o autor intelectual dos textos, ao passo que Jonas Soares de Sousa e 

Miyoko Makino figurarão como organizadores. 

 

4.6.2.4. Impressor 

 

No caso de livros antigos, em vez de uma editora, é possível que conste apenas o nome do impressor.  
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 Uma obra audiovisual que não tenha locução é considerada uma obra com autor anônimo. 
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4.6.2.5. Editor 

 

Trata-se do responsável pela edição diplomática do texto
64

. 

 

4.6.3. Nome completo 

 

A alcunha é nome como é conhecido o autor, contudo, faz-se necessário registrar também o nome 

completo, que se trata do nome de nascimento do autor.  

Por exemplo: O nome completo de Visconde de Taunay é “Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle 

Taunay”. O de Mário de Andrade é “Mário Raul de Moraes Andrade”. O de Menotti del Picchia é 

“Paulo Menotti del Picchia”. O de Olavo Bilac é “Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac”. 

 

4.6.4. Pseudônimo 

 

A alcunha difere do pseudônimo, campo em que entram também os heterônimos. Se o autor intelectual é 

totalmente desconhecido (isto é, não é incerto), o pseudônimo deve ser escrito no lugar do autor 

intelectual.  

Por exemplo: “Sílvio Dinarte” é o pseudônimo de Visconde de Taunay na primeira edição do romance 

Inocência. “Álvaro de Campos” é o pseudônimo de Fernando Pessoa no romance Tabacaria. 

 

4.6.5. Data de Nascimento 

 

Insere-se a data de nascimento do autor, que pode ser feita de várias formas: 

 

 um ano (por exemplo, 1395) 

 um ano incerto (marcado com a letra c, do latim circa, como em c1395) 

 uma data completa (por exemplo, 10/08/1395) 

 um intervalo de anos (por exemplo, 1395-1407) 

 indicação de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV) 

 um intervalo de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV-XV) 

 

4.6.6. Data de Morte 

 

Insere-se a data de morte do autor e pode ser feita de várias formas: 

 

 um ano (por exemplo, 1395) 

 um ano incerto (marcado com a letra c, do latim circa, como em c1395) 

 uma data completa (por exemplo, 10/08/1395) 

 um intervalo de anos (por exemplo, 1395-1407) 

 indicação de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV) 
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 Apenas para o caso de textos publicados. Os responsáveis pelas edições diplomáticas não publicadas (inclusive membros 

do NEHiLP) estão citados no campo Comentários. 
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 um intervalo de séculos em algarismos romanos (por exemplo, XIV-XV) 

 

4.6.7. Biografia 

 

Campo livre para informações sobre a biografia do autor, sobretudo as que podem ser relevantes para 

identificar a variante utilizada na Obra, tais como local de nascimento e trajetória de moradas ao longo 

da vida. 

 

4.7. Local de publicação: editora 

 

Declara-se a cidade onde foi publicada a obra analisada. Quando não se tem a informação da cidade, 

informa-se o Estado (no caso do Brasil), o Distrito (no caso de Portugal) ou algo similar. No caso da 

ausência dessas informações, cita-se o país. Cidades que não são capitais de um Estado/ Distrito devem 

ser seguidas do Estado/Distrito entre parênteses. Por exemplo, o local de publicação do jornal A razão 

pode ser “Estância (Sergipe)”. Quando o local de publicação é desconhecido, escreve-se “s/loc”. 

 

Deve-se declarar também a editora da obra de onde foi retirado o texto analisado. Quando não há uma 

editora conhecida, escreve-se “s/ed”. Nos casos de editora não identificada, deve-se preencher como 

“não consta”. Este campo também é destinado ao nome de empresas midiáticas. 

 

Este campo é recursivo e, para que o texto seja processado e enviado ao Concordanciador, deve-se 

clicar no botão “+” após o campo Local da publicação: editora, caso contrário, aparecerá uma 

mensagem de erro solicitando que o faça. 

 

4.8. Local de produção do texto 

 

Às vezes, o local onde o texto foi produzido é diferente do local onde foi publicado. Por exemplo, a 

carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, publicada no suplemento Letras e Artes do jornal 

Amanhã (ano V, nº 198, p. 10-11) foi produzida em São Paulo, porém foi publicada no jornal do Rio de 

Janeiro. 

 

4.9. Localização 

 

Trata-se de um campo muito importante, pois todo texto trabalhado por um colaborador do NEHiLP 

deve ser localizável. Quando se trata de um texto atual impresso, deve-se declarar no campo 

Localização o seu ISBN (e/ou seu ISSN). No caso de um texto antigo, uma obra consultada numa 

biblioteca
65

 deve ter como localização o número de catalogação utilizado por essa instituição. Por fim, 

um texto em PDF encontrado na internet deve ter como localização a sua URL. 
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 ou do museu, arquivo público ou acervo. 
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Por exemplo: o primeiro volume da publicação Klaxon - Mensario de arte Moderna, de 1922, se 

encontra em http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/62 

 

4.10. Cota 

 

Apenas para obras muito antigas, trata-se da classificação do exemplar em algum acervo. A informação 

da cota é complementar à do campo publicação.  

Por exemplo, um exemplar da obra Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem, de Jerônimo 

Cardoso, se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal sob a cota BNP - res-276-v 

 

4.11. Número da edição 

 

Informa-se a edição do livro utilizado ou o número do periódico. O formato deste campo, quando for 

preenchido, será apenas um número arábico maior do que zero. Essa informação aparece ao lado do 

título do texto analisado, em vermelho, na Busca Obras. 

 

 

 

4.12. Volume 

 

Campo preenchido para volumes (ou tomos) de livros e, eventualmente, de periódicos. O formato deste 

campo, quando for preenchido, será apenas um número arábico maior do que zero. Essa informação 

aparece ao lado do título do texto analisado, em vermelho, na Busca Obras. 

 

4.13. Tipo de edição 

 

Campo destinado apenas para casos de edições feitas por filólogos: dependendo do caso, deve-se 

escolher entre “diplomática”, “semidiplomática”, “crítica”, “crítica genética”. Contudo, por decisão 

posterior à implementação desse campo, todo texto inserido será uma edição diplomática. 

 

4.14. Universo discursivo/ Gênero
66

 

 

A despeito das inúmeras posturas teóricas da linguística textual e de suas definições às vezes 

divergentes, adota-se aqui uma conceituação de gênero textual e de universo discursivo puramente 

operacional para os fins específicos da pesquisa realizada pelo NEHiLP. Essa conceituação baseia-se 

principalmente, mas não exclusivamente, nos conceitos de discurso e universo discursivo de Pais (1978: 

                                                             
66

 Subcapítulo redigido pelo prof. Dr. Aldo Luiz Bizzocchi. 
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39-49) atualizado por Bizzocchi (2003: 281-317), e no conceito de tradição discursiva de B. Schlieben-

Lange (1983). 

 

Considera-se, assim, como gênero textual um modelo de texto, portanto uma entidade abstrata, matriz 

de uma infinidade de textos concretos que possuem determinadas características comuns e constantes, 

tanto internas, como estrutura textual, organização lógica do conteúdo, vocabulário e estilo redacional, 

quanto externas, como propósito de sua elaboração, tipo de público a que se destinam e meio em que são 

veiculados (cf. Kabatek, 2006: 2-3). Consequentemente, também se denomina gênero o conjunto de 

todos os textos, efetivos ou potenciais (isto é, já produzidos ou que venham a sê-lo), que obedeçam a 

determinado modelo. 

 

Tomemos como exemplo o gênero bula de medicamento. É possível afirmar que todas as bulas têm 

certas características em comum que permitem reconhecê-las como tais imediatamente. Em primeiro 

lugar, todas elas apresentam uma estrutura textual com a seguinte divisão: nome do medicamento, 

composição, farmacocinética, indicações, contraindicações, posologia, modo de usar, reações adversas, 

conduta em caso de superdosagem, etc. Além disso, todas as bulas utilizam termos das áreas médica e 

farmacêutica e adotam estilo descritivo, o que inclui ordem sintática direta, verbos no presente, 

impessoalidade, etc. Todas as bulas se apresentam na forma de um folheto inserido na embalagem do 

produto, todas elas se destinam a ser lidas por médicos e pacientes e todas objetivam esclarecer sobre a 

forma de uso e os efeitos esperados do medicamento. 

 

Por outro lado, se os textos se agrupam em gêneros, estes formam famílias maiores, chamadas universos 

discursivos. Assim, os gêneros petição, mandado, intimação, sentença, lei, parecer, etc., compõem o 

chamado universo de discurso jurídico; os gêneros notícia, reportagem, crônica, nota, etc., constituem o 

universo de discurso jornalístico, e assim por diante. Finalmente, os universos discursivos se 

classificam, segundo Coseriu (2003), em quatro grandes grupos, os domínios da experiência (no dizer 

do autor, os modos do conhecer humano), que são a) o domínio da experiência comum e cotidiana; b) o 

domínio da ciência e da técnica cientificamente fundada; c) o domínio da fantasia, da ficção e da arte; e 

d) o domínio da fé (Coseriu, 2003). No entanto, adota-se aqui outra classificação, emprestada da 

epistemologia (cf. Bizzocchi, 2007: 6-11), por ser mais ampla e abrangente que a de Coseriu. Considera-

se, então, os seguintes domínios da experiência: a) o senso comum (experiência cotidiana, puramente 

empírica); b) a arte/ficção/fantasia (sensível e emocional); c) a religião/misticismo (dogmática e não 

racional); d) as humanidades (racionais, mas não empíricas); e e) a ciência/tecnologia (empírica e 

racional). 

 

É preciso ressaltar ainda que os gêneros textuais evoluem no tempo, de modo que um dado gênero, 

corrente no passado, pode ter deixado de existir ou se transformado em outro gênero no presente em 

função da própria evolução social, que demanda novas formas de expressão para novos conteúdos, com 

novos propósitos comunicativos. Logo, os gêneros bula de medicamento e “paper” acadêmico não 

existiam na Idade Média, assim como o gênero crônica representa coisas bem diferentes conforme se 

refira àquela época ou aos dias de hoje. Por isso, diacronicamente, os gêneros se organizam em tradições 

discursivas: um gênero costuma sofrer mudanças estruturais ao longo do tempo que, no limite, podem 

levar à extinção desse gênero e ao surgimento de outro. 
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Todo texto pertence a pelo menos um gênero textual (diz-se “pelo menos um”, pois pode haver 

hibridismo de gêneros, isto é, um texto pode ter características de mais de um gênero textual, como, por 

exemplo, uma sentença judicial escrita em versos, que pertence simultaneamente aos gêneros sentença 

judicial e poema e, portanto, aos universos de discurso jurídico e literário e, consequentemente, aos 

domínios das humanidades e da arte). Neste caso, deve-se classificar o texto a ser processado pelo 

Moedor em seu gênero principal, determinado pela função primária do texto (no exemplo em questão, o 

gênero principal é sentença judicial, o universo é jurídico e o domínio é de humanidades). 

 

Na lista a seguir, são apresentados os principais gêneros dos universos discursivos mais frequentes 

dentro dos cinco grandes domínios da experiência. 
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DOMÍNIO DE EXPERIÊNCIA UNIVERSO DISCURSIVO GÊNERO TEXTUAL 

Senso comum 

Vida privada 

Aviso 

Bilhete 

Calendário 

Carta pessoal 

Cartão de visita 

Redação escolar 

Trabalho 

Carta comercial 

Curriculum vitae 

Documento fiscal (nota, recibo, etc.) 

Memorando 

Talão de cheques 

Poder público 

Conta/boleto de serviço público 

Declaração de renda 

Folheto de utilidade pública  

Placa de trânsito 

Arte/ficção/fantasia 

Literatura 

Canção popular (letra) 

Cantiga medieval 

Conto 

Fábula 

Libreto de ópera 

Novela 

Poema 

Romance 

Teatro 

Jogral 

Monólogo 

Musical 

Peça teatral 

Script de peça teatral 

Cinema 

Curta-metragem 

Legendagem 

Longa-metragem 

Roteiro 

Televisão 

Minissérie 

Musical 

Programa de variedades 

Seriado 

Telenovela 

Publicidade 

Anúncio de jornal/revista 

Banner de internet 

Cartaz 

Comercial de rádio 

Comercial de televisão/cinema 

Embalagem de produto 

Folheto 

Hotsite 

Outdoor 

Placa/tabuleta 

Vitrine 

Moda 

Desfile 

Figurino 

Prospecto 

Culinária Aula 
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Receita 

Religião/misticismo 

Cristianismo 

Cântico 

Homilia 

Missal 

Prece 

Revista de divulgação religiosa 

Sermão 

Islamismo Outro 

Judaísmo Outro 

Budismo Outro 

Hinduísmo Outro 

Cultos africanos Outro 

Cultos ameríndios Outro 

Ocultismo Outro 

Astrologia 

Almanaque 

Horóscopo 

Mapa astral 

Humanidades 

Direito 

Ação declaratória 

Alvará 

Contrato 

Decreto 

Intimação 

Jurisprudência 

Lei 

Liminar 

Mandado 

Norma 

Ofício 

Petição 

Portaria 

Projeto de lei 

Sentença 

Substitutivo 

Filosofia 

Artigo 

Debate 

Ensaio 

Palestra 

Tratado 

Educação 

Artigo 

Aula 

Debate 

Dicionário 

Ensaio 

Glossário 

Gramática 

Livro didático 

Palestra 

Site de ensino a distância 

Teleaula 

Tratado 

Vocabulário 
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Crítica, estética e história da arte 

Artigo 

Debate 

Ensaio 

Palestra 

Resenha 

Tratado 

Jornalismo 

Artigo de opinião 

Comunicado 

Conferência de imprensa 

Crônica 

Documentário 

Entrevista 

Livro-reportagem 

Nota 

Notícia 

Press release 

Reportagem 

Telejornal 

Ciência/tecnologia 

Ciência 

Artigo (paper) 

Artigo de popularização 

Comunicação oral 

Conferência 

Debate 

Ensaio 

Ensaio de popularização 

Memória 

Mesa-redonda 

Notícia 

Palestra de popularização 

Pôster 

Resenha 

Resumo 

Resumo ampliado 

Seminário 

Simpósio 

Tratado 

Tecnologia e inovação 

Bula de medicamento 

Manual de instruções 

Manual de operação 

Parecer técnico 

Patente 

Planta arquitetônica 

Projeto 

Receituário médico 

Relatório 

 

4.15. Suporte 

 

É a superfície física que suporta, fixa e mostra um texto, ou seja, o locus que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto (conforme Marcuschi, 2008: 174). Para os 

objetivos da pesquisa realizada pelo NEHiLP, considera-se importante a descrição do suporte, uma vez 
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que sua função é tornar os textos acessíveis para fins comunicativos, pois seu formato específico é 

convencionalizado, o que contribui para a delimitação e caracterização dos gêneros. Isso se deve ao 

fato de o suporte ser imprescindível para que o gênero circule na sociedade. De acordo com 

Maingueneau (2004: 68) “uma modificação do suporte material de um texto modifica radicalmente um 

gênero do discurso”. Como exemplo desta afirmação, pode-se pensar numa mesma mensagem, 

percebida em gêneros distintos conforme o suporte que a fixa: se estiver escrita num papel colocado 

sobre uma mesa, pode ser um bilhete; se for passada pela secretária eletrônica, é um recado de voz; se 

for enviada por via postal, em formulário próprio, pode ser um telegrama; se for usado o correio 

eletrônico, é um e-mail. Mesmo que o conteúdo seja sempre o mesmo, o gênero é identificado na 

relação com o suporte, o que prova que este tem alguma influência na natureza do gênero suportado, 

ou seja, o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele. 

 

O campo suporte é aberto (pode ser preenchido livremente pelo pesquisador). Como exemplos de 

suporte, podem ser citados: livro, revista, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, outdoor, encarte, 

folder, embalagem, faixa, entre outros. Lembra-se que a variedade de suportes só é possível com textos 

possíveis de datação.  

 

4.16. Concedente 

 

Nome por extenso da pessoa, instituição, organização ou agência que cedeu o texto para ser analisado ao 

NEHiLP, para o fim exclusivo de utilizar trechos como contextos para confecção do DELPo. 

 

4.17. Comentários 

 

No campo comentários podem aparecer outros dados relevantes para as abonações e acepções 

pesquisadas, por exemplo 

 o nome da colaborador que fez a edição diplomática e a digitou; 

 o nome do colaborador que fez a revisão e a preparação do texto sugerido; 

 informações adicionais do campo localização que facilitem encontrar o texto original.  

 especificidades do texto analisado ou do suporte.  

 comentário sobre características linguísticas do texto analisado ou de partes dele (por exemplo, a 

fala de certos personagens relevantes). 

 

Após o preenchimento de todos os dados, envia-se o texto por meio do botão OK.  
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Capítulo 5 – As sincronias pretéritas 

 

Para testar a regularidade das transformações fonéticas do latim ao português, dado um determinado 

input latino e detectar a consequente necessidade de explicações extra de origem alheia às chamadas leis 

fonéticas (como: influências analógicas, cultismos e irregularidades advindas da variação linguística), 

desenvolveu-se um programa computacional chamado Metaplasmador, disponível na aba “Programas”. 

Esse programa leva em consideração o conceito de sincronias pretéritas. 

 

Para efeitos de delimitação das sincronias existentes do latim ao português, estipula-se que na transição 

do latim ao português, poderíamos elencar seis delas, dentro das quais podem flagrar-se vários sistemas: 

 

 S
0 
 ̶  Do latim comum à formação da koiné latina (entre o século I a.C. e o século V d.C.); 

 S
1 
 ̶  Do latim arcaico à formação do iberorromânico (entre o século III a. C. e o século V d.C.); 

 S
2 
 ̶  Do iberorromânico à formação do iberorromânico do Noroeste Peninsular (entre o século VI 

e o IX); 

 S
3
  ̶  Do iberorromânico do Noroeste Peninsular à formação do galego-português (entre o século 

X  e o século XIII); 

 S
4 
 ̶  Do galego-português à formação do português antigo (entre o século XIV e o XVII); 

 S
5
  ̶  Do português antigo à formação do português moderno (entre o século XVIII e o XXI). 

 

Observa-se que S
0
 e S

1
 ocorrem no mesmo período. A razão disso será apresentada abaixo. No tocante à 

origem remota, poderíamos falar ainda de outra quatro sincronias anteriores não tratadas neste artigo: 

 

 S
-1 

 ̶  Do latim arcaico à formação do latim comum (entre os séculos III a.C. e I. d.C.); 

 S
-2 

 ̶  Do itálico à formação do latim arcaico (entre os séculos VIII a.C. e IV a.C.); 

 S
-3 

 ̶  Do indo-europeu à formação do itálico (entre 4000 a.C. e o século IX a.C.).  

 S
-4

  ̶  O período indo-europeu (entre 8000 e 4000 a. C.) 

 

Sincronias anteriores a S
-4

 não são verossímeis e não são passíveis da mesma metodologia de 

reconstrução aplicada a todas as demais (Viaro 2011: 91-94). Incluem-se nesse grupo não só as 

propostas monogenistas (como as de Marr ou de Trombetti) mas também o método greenberguiano e 

suas derivações, muitas das quais fundem o indo-europeu com as chamadas superfamílias, das quais as 

mais famosas são o nostrático e o eurasiano (propostas por Wüllner, Pedersen, Illič-Svityč & 

Dolgopolsky, Dybo, Kaiser & Shevoroshkin, Cavalli-Sforza) ou ainda anteriores (propostas por Pejros, 

Bengston, Ruhlen, Semerano, Gramkelidze, Bomhard, Blažek). 

No caso de étimos não-latinos podem-se classificar os testemunhos segundo a mesma cronologia, 

quando possível. Assim, uma palavra francesa que tenha sido comprovadamente agregada ao léxico 

português no século XIII será da sincronia S
3
, e se for do século XIX, será da sincronia S

5
. Uma palavra 

germânica antiga de S
2
 se distingue de uma palavra vinda de uma língua germânica moderna de S

5
. Uma 

palavra árabe antiga pode estar na sincronia S
2
 ou na sincronia S

3
, enquanto um empréstimo árabe 
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moderno estará na sincronia S
5
, e assim por diante. Nos casos de estudos de origem remotas de étimos 

não-latinos, o mesmo deve ser feito. 

Cada uma dessas sincronias entende as línguas envolvidas como conjunto de sistemas, uma vez que é 

falsa a existência de línguas sem variação diatópica, diastrática e diafásica. Desse modo, só podemos 

dizer que há um único latim por causa da escrita, mas isso não é válido quando pensamos sobre as 

pronúncias regionais do latim e suas peculiaridades fonéticas, morfológicas, léxicas e sintáticas, só 

atingíveis por meio de reconstrução. Tampouco é verdade que tenha havido um Iberorromânico coeso 

ou um só português antigo, uma vez que a tendência das línguas é a fragmentação. A convergência e a 

formação de uma koiné costumam ser artificiais e temporárias, embora o valor social que se dê a normas 

adotadas como padrão (quer arbitrariamente, quer por causa de preponderâncias políticas, econômicas 

etc.) não possa ser desprezado. Por sinal, quando muitas alterações linguísticas se acumulam, podemos 

dizer que houve uma mudança significativa na expressão (o que não tem relação direta com a questão da 

intercomunicabilidade) e isso, por sua vez, está indiretamente ligado a mudanças sociais. Os recortes 

sincrônicos são arbitrários mas tentam refletir essas mudanças. 

Além disso, na comparação entre sistemas sincrônicos, há tendências mais frequentes (ou mais visíveis) 

que outras. É sobre essas mudanças que se fundam as leis fonéticas. Tudo que foge dessas tendências é 

entendido como uma variante de menor difusão e, por definição, uma anomalia, isto é, uma mudança 

que não segue as leis fonéticas. Uma forma anômala pode refletir basicamente um desses casos: 

 uma palavra de alta frequência; 

 um exemplar de um sistema de menor difusão e de menor visibilidade dentro da língua; 

 uma palavra afetada pelo fenômeno da analogia; 

 um empréstimo. 

 

O estudo detalhado das sincronias pretéritas e sua reconstrução são atividades de extrema importância 

para a formulação de hipóteses em linguística diacrônica. Como apresenteado neste trabalho, cada 

sincronia é um recorte artificial e deve, portanto, ser fundamentada na chamada “história externa” para 

que serjam verossímeis. Para isso, é preciso ter entre os pressupostos que as unidades políticas tendem 

ao estabelecimento de uma koiné mas a variação diatópica, diastrática e diafásica estará sempre 

presente.  

Ao se fazer os recortes sincrônicos, não se espera, porém, encontrar uma única forma em cada 

sincronia
67

.  

No estudo das passagens de uma sincronia para outra, há sabidamente formas que se conservam e outras 

que se alteram. Um fenômeno também pode ter amplitude translinguística, devido à arealidade: por 

exemplo, a perda de oposição entre */b/ e */v/ e o ensurdecimento das fricativas aconteceu muito cedo 

no galego (Maia 1986) e hoje participa também do castelhano, sem que o segundo fenônemo tenha 

atingido o português. 

A direção desses fenômenos areais e a determinação das isoglossas nas sincronias pretéritas só podem 

ser conseguidas por meio do estudo dos documentos e da dialetologia. Trata-se de um novo desafio o 
                                                             
67

 Além disso, mudanças fonéticas podem ter um caráter pancrônico (isto é, podem perpassar mais de uma diacronia): a 

metátese de [j] é um desses fenômenos. Contudo, a frequência maior de metáteses específicas revelam apenas uma maior 

tolerância às metáteses numa sincronia específica. Assim sendo, a metátese [$rj] > [j$ɾ] de S
1
 é mais antiga que a de [$ʃj] > 

[j$ʃ], de S
2
 e esta, mais antiga que a de [$bj] > [j$b], de S

3
 como provam os alçamentos vocálicos específicos de cada época: 

PRĪMĀRĬUM > primeiro, *BASĬUM > baixo, SAPĬAM > saiba. Sem a reconstrução dos sistemas em suas devidas sincronias 

pretéritas, esse tipo de afirmação seria quase impossível de ser comprovada (embora tenha sido já observada por Williams 

em 1938). 
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estabelecimento de isoglossas precisas para a língua portuguesa dentro do ambiente ibérico e românico 

em sincronias pretéritas.  

 

5.1. O latim comum (S
0
) 

 

É conhecida a história de sucesso da língua latina por meio da expansão do Império Romano. De língua 

regional e restrita, o latim passou a ser referência para toda a área dominada e mesmo para além dela. A 

história havia registrado movimentos semelhantes entre os assírios, os persas, os macedônios e etruscos, 

para citarmos apenas alguns. O fator que alavancou essas conquistas só pode ter sido o uso do bronze 

em armamentos. O Império Romano, assim sendo, foi um dos mais conhecidos. Mas seria ingênuo 

imaginar que se falasse um único latim no vasto território ocupado pelos romanos, mesmo que de forma 

impositiva. De que um padrão de latim se havia imposto não há dúvida, mas o sucesso de sua imposição 

é muito variável.  

Menos inverossímil do ponto de vista histórico parece ser a adoção de um “latim vulgar” uniforme, 

objeto de reconstrução de muitos autores (Maurer Jr., 1951, 1959, 1962; Silva Neto, 1956, 1957; 

Väänänen 1962) e hoje questionado por vários autores, que propõem o rigoroso método de reconstrução 

indutiva de um “protorromânico” (Buchi & Schweickard 2014). Afinal, é sabido que em línguas com 

forte diversidade linguística como as atuais Nigéria, Índia e Guiné-Bissau, é comum adotar uma língua 

franca que permita a intercomunicação (no caso dos dois primeiros, o inglês e no último o crioulo 

guineense). Essa situação deve ter sido bastante complexa nos primeiros momentos (tal como foi com o 

uso do hebraico moderno na formação do estado de Israel), mas atingiu em algum momento alguma 

estabilidade (mais precisamente, com o desuso das línguas minoritárias subjugadas em duas ou três 

gerações) e, com ela, uma diglossia, comumente descrita, de forma simplificadora, por meio da oposição 

entre o “latim clássico” e o “latim vulgar”. 

A expansão territorial de Roma (e a subsequente constituição do chamado Império Romano) inicia-se no 

século III a. C. na Península Itálica e conclui, do ponto de vista militar, no século II d.C. (conquista da 

Dácia, sob Trajano). Prolonga-se no século IV d. C., com a divisão dos Impérios Romanos do Ocidente 

e do Oriente, após a morte de Teodósio I (395). Trata-se do período de maior documentação do latim, 

que representa a variante conhecida como latim clássico e as suas variantes faladas, obtidas por meio de 

reconstrução.  

O latim falado, utilizado nesse período (“latim vulgar”), tinha diversas variantes regionais, que refariam 

suas estruturas na sincronia subsequente, após a invasão dos suevos, vândalos e alanos (476). 

Simultaneamente ao sermo urbanus, que se confunde em certa medida com o latim clássico, havia uma 

variação diatópica, diastrática e diatópica que é vagamente denominada como sermo rusticus ou sermo 

vulgaris. Na verdade, é possível pensar que o latim transladado para a Hispânia e para a África, logo 

após as guerras púnicas, tinha características do latim pré-clássico e de uma koiné itálica. Só 

posteriormente as gerações formariam a língua franca chamada “latim vulgar” e essa se sobreporia ao 

“latim ibérico”, primeiro passo do chamado “iberorromânico”. O latim vulgar levado à Gália, com todas 

suas características fonéticas, morfológicas e sintáticas, se sobreporia à variante diatópica ibérica como 

língua veicular, mas não extinguiria todas as suas características arcaicas. Assim sendo, podemos 

imaginar um sistema representado pela sincronia-zero (S
0
) que se sobrepõe a outro sistema, um pouco 

mais antigo, denominado aqui, de S
1
, base para a formação das línguas iberorromânicas. 

Somente depois da chamada “Queda do Império Românico Ocidental”, podemos pensar numa mudança 

sistêmica radical e, portanto, diacrônica, dada a maior dificuldade de comunicação entre os reinos, que 

obviamente continuaram a utilizar a variante escrita mais ou menos padronizada, cujas características 

são confusamente chamadas também de “latim vulgar” (às vezes despicientemente como “latim 
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bárbaro”), mas que espelham na verdade apenas uma tentativa de adequar o latim falado (o verdadeiro 

“latim vulgar” ou o “românico”, só atingível por meio de reconstruções) às únicas normas escritas 

conhecidas. Essa tentativa de adequação formam testemunhos escritos bastante importantes para a 

criação de hipóteses de como seriam os fenômenos linguísticos presentes em S
0
 ≈ S

1
. 

E como em algumas sincronias os testemunhos existentes não foram explorados suficientemente do 

ponto de vista linguístico, com a minúcia e o rigor necessários, valemo-nos com frequência de 

reconstruções quando se fala de sincronias pretéritas. Temos um alfabeto latino, cujas letras A B C D E 

F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z são pistas para algum tipo de reconstrução. As informações 

subsequentes, como a separação intervocabular ou a duração vocálica, são inferências filológicas 

trabalhadas durante séculos de estudo e assumidas, ainda que provisoriamente, neste artigo. É sabido, 

pela Paleografia, a complexa evolução dos alfabetos: apenas no caso estudado, passou-se do sistema 

alfabético fenício ao etrusco e do etrusco ao latino, o qual se  desenvolveu subsequente nas formas da 

escrita capital, cursiva e nas formas das tabellae e, posteriormente, a uncial, a semiuncial, a escrita 

visigótica, a carolíngia, a gótica, a humanística e todas as demais formas modernas.  

 

Abaixo apresentamos a reconstrução mais aceita da pronúncia do latim clássico a partir da sua escrita. 

Essas pronúncias estão associadas ao sermo urbanus. Como se sabe, no latim havia variações diatópicas, 

diastráticas e diafásicas, como em qualquer outra língua: 

 

Vogais: 

 

A *[a:]  A *[a] 

E *[e:]                         E *[e] 

I *[i:]                           I *[i] 

O *[o:]                         O *[o]  

V [u:]                           V *[u]  

Y *[y:]                         Y *[y]  

 

Semivogais: 

 

I *[j] 

V *[w]  

 

Ditongos: 

 

Æ *[aj]                        AV *[aw]  

Œ *[oj] ≈ *[ø] 

Consoantes e encontros consonantais: 

 

B *[b] BB *[bb] 

C *[k] CC *[kk] 

D *[d]  DD *[dd] 

F *[ɸ] FF *[ɸɸ] 

G *[g] 

GV *[g
w
] 

H *[h] 

K *[k] 

L *[l] ≈ *[ł] LL *[ll] 

M *[m] MM *[mm] 

N *[n] NN *[nn] 

P *[p] PP *[pp] 

QV *[k
w
] 

R *[ɾ] RR *[r] 

S *[s̪] SS *[s̪s̪] 

T *[t] TT *[tt] 

X *[ks] 

Z *[ts] 

 

A reconstrução fonética alavanca também a reconstrução de outros elementos de um sistema (sílabas, 

palavras, sintagmas) e permite até mesmo reconstruções de paradigmas (para a inferência de explicações 

analógicas verossímeis) e, por fim, a reconstrução fonológica, pois são exigidos pares mínimos para o 

estabelecimento do conjunto de fonemas de um sistema. 
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Todo tipo de inferência linguística sobre a transmissão falada (a única que justifica as “leis fonéticas”) 

se deve, portanto, aos grafemas e pode haver uma distância grande entre a projeção da pronúncia e sua 

forma real. Há, porém, vários tipos de reconstrução, alguns bastante surpreendentes (cf. Emiliano & 

Pedro, 2004). 

Os sons *[y] e *[ø], por serem apenas vinculados a palavras de origem grega, só eram assim 

pronunciados por uma elite cultural de determinada época. O primeiro, em empréstimos antigos, 

provavelmente de uma variante falada do grego da Eubeia, converte-se em *[u] e o segundo, quase 

sempre, transformou-se em [e]. Quando se popularizaram, no período pós-alexandrino da koiné grega, 

correspondem aos sons *[i] e *[e]. No entanto, a pronúncia *[y] do “grego clássico”, posteriormente 

“restaurada” para *[y] por uma pequena minoria culta de falantes de latim também convivia com a 

pronúncia *[i] pós-macedônica, adotado pelo latim cristão. O mesmo é válido, em certa medida, para a 

transformação do *[oj] > *[e] proveniente do proto-itálico. 

O mesmo se pode dizer das aspiradas *[p
h
], *[t

h
], *[rʰ] e *[k

h
] que se pronunciam, na maior parte das 

vezes, como *[p], *[t], *[r] e *[k]. Devido à koiné grega, o primeiro som também era pronunciado como 

*[f] ou *[ɸ]. Aliás, a reconstrução como labiodental ou bilabial do F latino é algo ainda bastante sujeito 

a discussões.  

O som *[s̪] apicodental confluiu-se com um alofone *[s], dorsoalveolar, proveniente sobretudo da 

pronúncia *[ks], mas terá prosseguimento no latim falado ibérico, como se verá. A pronúncia *[ts], 

utilizado sobretudo para palavras gregas, parece admitir um som dorsoalveolar, diferentemente de *[ps̪]. 

Parece razoável admitir uma nasal velar *[ŋ] para encontros como NC *[ŋ$k], NG *[ŋ$g], NQV *[ŋ$k
w
] e 

NGV *[ŋ$g
w
]
 68

. O –M final, sobretudo do acusativo, apocopa-se com facilidade, pois representava algum 

tipo de nasalidade distinta da bilabial (originalmente, talvez *[ŋ#]). Há exceções notáveis de 

sobrevivência da nasal em final absoluto de palavra em alguns monossílabos (CUM, IN, QUEM, REM). Esse 

tipo de realização é prevista para casos com alongamento compensatório, por exemplo, em MENSA onde 

temos *[en$s̪] > *[e:$s̪]. Perante a pronúncia bilabial *[ɸ], só é possível admitir, *[m$ɸ] como 

pronúncia de NF. 

 

É possível falar de uma diacronia entre S
-1

 e S
0
 mas não entre S

0
 e S

1
. Para haver diacronia, é necessária 

a mudança sistêmica, sem que imaginemos que de cada uma dessas sincronias consigamos obter 

sistemas puros e não-heteróclitos. Cada sincronia, repetimos, é um conjunto de sistemas recortado no 

tempo de forma arbitrária (isto é, com uma finalidade descritiva), cada um com sua velocidade de 

mudança. O modo ideal de se fazer isso é observando fatores históricos e sociais significativos que 

reflitam, por exemplo, a dominação de um sistema por outro. Por paradoxal que pareça, podemos 

afirmar que é verossímil haver dentro de um recorte sincrônico mudanças sistêmicas e não-sistêmicas 

(portanto não-diacrônicas), pois há mudanças mais rápidas que outras
69

.  

É necessário citar transformações muito antigas, que migrariam não só para a koiné do “latim vulgar”. Já 

se tratava de formas provindas da passagem diacrônica S
-1

> S
0
, que será a base para o “iberorromânico” 

(S
1
), a saber: 

 A aspiração *[h] desaparece completamente; 

                                                             
68

 Na notação fonética adotada, apresentam-se os limites silábicos ($) e os limites lexicais (#). Além do icto (‘) para marcar 

tonicidade, usa-se às vezes um símbolo especial (
o
) para as átonas. Também usam-se maiúsculas para determinados 

conjuntos, a saber: C para qualquer consoante, V para qualquer vogal, N para qualquer consoante nasal.  
69

 Prescindir da visão heraclitiana do pánta rheî e assumir uma visão parmenidiana ou platônica é cometer um erro com os 

dados históricos, pois não é a comunicação que está em jogo, mas a descrição dos fatos (Viaro 2012). Para além da 

comunicação propriamente dita, o conceito de formas ideais só aparecem, como construtos úteis, na teoria da reconstrução e 

na teoria da simulação comunicativa 
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 Muitas vezes uma vogal anterior átona, isto é, *[i], *[i:], *[e], *[e:], em hiato convertia-se na 

semivogal *[j]. Por outro lado, um *[j] intervocálico original podia cair ou converter-se em *[ɟ]. 

O mesmo ocorre com as vogais posteriores. Um *[u], *[u:], *[o], *[o:] átono em hiato convertia-

se em *[w] enquanto o *[w] original intervocálico ou em determinados encontros consonantais 

caía ou convertia-se em *[v], por exemplo *[nw] > *[n] em posição postônica; 

  O deslocamento acentual, algo que vinha já do latim arcaico, era afetado por essa 

ressilabificação. No latim arcaico, o acento de intensidade latino aparentemente caía sempre na 

primeira sílaba. Prova disso são as inúmeras apofonias no vocabulário latino, mais raras no latim 

clássico e pós-clássico, que transferiram o acento tônico ou para a penúltima (quando a vogal era 

longa ou quando seguida de mais de uma consoante) ou para a antepenúltima (quando a 

penúltima vogal era breve seguida de uma só consoante ou vogal); 

 Ocorre a próstese de um e- em palavras iniciadas com s+consoante, isto é *[#s̪C] > *[#es̪C]. Tal 

fenômeno é regional e associado ao latim vulgar falado no Ocidente. Na posição inicial também 

parece ser antiga a nasalização *[#ek$s] > [#in$s̪] ≈ [#inc$s] ≈ [#in$z]; 

 Alguns encontros consonantais sofrem assimilação, por exemplo, *[p$s̪] cedo se converte em 

*[s̪$s̪] e o mesmo parece ter acontecido com *[r$s̪] > *[s̪$s̪]; 

 A palatalização de *[k] e *[g] em suas variantes alofônicas *[c] e *[ɟ] diante de vogais anteriores 

e da semivogal [j] terá muitas consequências subsequentes, pois esses sons formarão fonemas 

independentes; 

 Outra característica ocidental é a pronúncia palatalizada ou fricativizada do *[l] como segundo 

elemento do ataque silábico, opondo-se à pronúncia velarizada de coda, já existente no sermo 

urbanus, ou seja, torna-se cada vez mais frequente a transformação  *[ClV] > *[CʎV]. Essa 

pronúncia concorria diastratica- ou diafasicamente com a pronúncia não-palatalizada, como 

comprovam os casos de etimologia divergente;  

  Posterior a essas mudanças, a perda da quantidade vocálica gera os diversos vocalismos, que 

distinguem o protossardo do românico ocidental e oriental. No caso que nos interessa (o 

românico ocidental), as breves tornam-se mais abertas e as longas mais fechadas, ou seja: 

 

*[a:] > *[a]   *[a] 

*[e:] >*[e]   *[e] > *[ɛ] 

*[i:]  > *[i]   *[i] > *[ɪ] 

*[o:] > *[o]   *[o] > *[ɔ] 

*[u:] >*[u]   *[u] > *[ʊ] 

 

Normalmente, *[ɛ] e *[ɔ] se fecham em *[e] e *[o] na posição átona. Essa mudança sistemática 

é comumente chamada de vocalismo do latim vulgar. Inclui-se aqui a monotongação de *[aj] > 

*[ɛ], que parcialmente afetou *[aw], que às vezes se mantinha, às vezes se converteu em [ɔ] ou 

em [#a]: [aˈgʊs̪tʊ], [askułˈtare].  

 

Fato é, contudo, que nesse sistema, convivendo ao lado da variação de S
0
 e sendo parte dela, a 

distinção entre longas e breves já não se fazia como é inferido da leitura de Cícero (De oratore 

LI, 173) e testemunhado no “afrorromânico” por Santo Agostinho (De doctrina christiana, IV, 

24), passagens sobre as quais discorre Bassetto (2010:23): 

 

(...) dispomos de um terminus a quo, o testemunho de Cícero (106-43 a.C.) sobre a vigência da 

quantidade entre a massa popular, e um terminus ad quem, a declaração de Santo Agostinho 

(354-430 d.C.) de que esse elemento linguístico se perdera no lat. vulg. Trata-se, sem dúvida, 

de um período bastante longo, não porém demasiado, considerando-se a grande importância 
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do sistema de quantidade no sistema lat., ainda herança do ind.-eur., e acentuando-se a 

morosidade inerente a esse tipo de alterações. Desse modo, o processo de desaparecimento da 

quantidade como elemento fonológico estendeu-se lentamente por cerca de quatro séculos, não 

sendo possível fixar-lhe uma data precisa. Parece suficiente saber que no século V havia sido 

substituída completamente pelo acento de intensidade no lat. vulg., embora certamente a 

quantidade continuasse presente em outros níveis, como no culto e literário. 

 É notável o número de síncopes que ocorrem ao longo dessa sincronia, tanto de pretônicas 

quanto de postônicas (como atesta o Appendix Probi, do século IV, em pares como “speculum 

non speclum” AP3), o que gerou um grande número de encontros consonantais antes 

desconhecidos: 

 

Pretônicas: 

 

$bɪ$l > $bl 

$bo$r > $br 

$bʊ$l > $bl 

 

$dɪ$k > $dɪ$g ≈$dg 

 

$gʊ$l > $gl 

 

jo$r > j$r 

 

$kɪ$t > ɟ$d 

 

$lɪ$k > l$g 

$lɪ$t > l$d 

 

$mɪ$l > $mɪ$l ≈ m$l 

$mɪ$t > m$d 

$mo$r > m$r 

 

$nɪ$k > ŋ$g 

$nɪ$t > $nɪ$t ≈ n$d 

 

$pʊ$t > p$t 

$rɪ$t > r$d 

 

$tɪ$m > $tm 

$tɪ$k > $tg 

 

wɪ$t > w$d 

 

Postônicas: 

 

$bɪ$l > $bl 

$bo$l > $bl 

$bʊ$l > $bʊ$l  ≈ $bl 

 

$de$k > $d$g 

 

$gʊ$l > $gl 

 

$kɪ$t > ɟ$d 

$kʊ$l > $kl ≈ $gl 

 

$lɪ$kʷ > ł$g 

$lɪ$k > ł$g 

$lɪ$n > ł$n 

 

$mɪ$n > m$n ≈ mɪ$n 

$mɪ$t > m$d 

$mʊ$l > $mʊ$l ≈ m$l 

 

$nɪ$m> n$m 

$nɪ$k> ŋ$g 

 

$po$r >$br 

$pʊ$l > $pl 

 

$rɪ$k >  r$g 

 

$s̪ɪ$t > s̪$t 

$s̪ɪ$m > z̪$m 

 

$te$r > $tr 

$tʊ$l > $dl 

$tʊ$r > $tr 

 

As síncopes vocálicas após a semivogal *[w], conservaram-na como semivogal e nunca a 

transformaram em *[v], o que indica ser fenômeno mais antigo do que a lenização das 

semivogais: ĂMĀVĬT  > *[aˈmaw]. Essas síncopes aparecem no latim clássico: AMAVISTI ≈ 

AMASTI; AMAVERVNT ≈ AMARVNT; 
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 As antigas formas labializadas *[k
w
] e *[g

w
], provenientes do indo-europeu, alternavam 

livremente com *[kw] e *[gw]. Isso promove instabilidades e simplificações em situações 

específicas como *[#s̪kʷa] > *[#s̪ka].  Esse fenômeno parece estar diretamente ligado à oscilação  

*[#k] ≈ *[#g] atestável no latim falado na península Ibérica *[ˈkatʊ] ≈ *[ˈgatʊ], mas não 

exclusivamente dela e comum sobretudo em formas originalmente com *[#ka] ou *[#kr], ou até 

mesmo para formas secundárias: por exemplo, para a forma QVĪRITĀRE  admite-se em S
0
 um 

*[kriˈtare] > *[griˈtare]. A palatalização do *[k] e *[g] respectivamente em *[c] e *[ɟ] por vezes 

afetam *[k
w
] e *[g

w
] originais. Os encontros *[k$t]  e *[p$t] também se convertem em *[ɟ$t], 

mas o último tem variantes regionais como *[β$t] e *[$t] que também vieram à Península 

Ibérica. A mesma palatalização se vê em *[g$n] > *[ɟ$ɲ] e em  *[ŋ$gl] > *[ŋ$gʎ]> *[ɲ$ɟʎ]; 

 

 Como se pode ver nas soluções das síncopes acima, associados a esse fenômeno da síncope estão 

tanto a degeminação parcial das consoantes, das quais sobrevivem somente *[n$n], *[l$l] e 

*[r$r] na Península Ibérica, quanto a sonorização das surdas intervocálicas (que ocorreram como 

variação diatópica nas regiões que degeminaram antes de muitas síncopes): 

 

 

*[p$p] > *[$p], *[t$t] > *[$t], *[k$k] > *[$k], *[k$c] > *[$c] e o mesmo para para as sonoras 

geminadas *[b$b] > *[$b], *[d$d] > *[$d], *[g$g] > *[$g] e *[g$ɟ] > *[$ɟ] e para *[f$f] > *[$f], 

*[m$m] > *[$m]. 

 

*[$p] > *[$b], *[$t] > *[$d], *[$k] > *[$g], *[$c] > *[$ɟ], *[$k
w
] > *[$g

w
] e o mesmo se deu com 

fricativas: *[$f] > *[$v] e *[$s̪] > *[$z̪]; 

 

 Posteriormente à palatalização das oclusivas surdas, mas concomitantemente à degeminação e à 

sonorização das surdas intervocálicas, as sonoras intervocálicas originais sofreram lenização:  

 

*[$b] > *[$β],  *[$d] > *[$ð], *[$g] > *[$ɣ]; 

 

 A sonorização e a lenização devem ser prevista para várias outras situações, quando se pensa no 

latim vulgar falado na Península Ibérica. O que é válido para situação intervocálica ocorre 

também quando antecede ou sucede uma semivogal: *[$pj] > *[$bj], *[$bj] > *[$βj], *[$tj] > 

*[$dj], *[$bw] > *[$βw], *[$pw] > *[$bw], *[$tw] > *[$dw], *[w$p] > *[w$b], *[w$d] > 

*[w$ð], e antes ou após um *[r]: *[$pr] > *[$br], *[$br] > *[$βr], *[$tr] > *[$dr], *[r$b] > 

*[r$β], *[$cr] > *[$ɟr], *[$gr] > *[$ɣr], *[$fr] > *[$vr]. 

 

Assim sendo, encontros como *[s̪$s̪eV] tornaram-se *[s̪$s̪j] antes de *[s̪$s̪j] se degeminar em 

*[$s̪j] e concomitantemente a antigos *[$s̪j] se tornarem *[$z̪j]. 

 

O mesmo podia acontecer quando na proximidade de um *[l] ou de um *[s̪], por vezes, o mesmo 

podia acontecer: *[$pl] > *[$bl]; *[b$s̪] > *[β$s̪] ≈ *[β$z̪]; *[s̪$k] > *[s$ɟ]. 

 

No mais das vezes a palatalização das laterais prepondera: *[$gl] > *[$gʎ] > *[$ɟʎ]; *[tl] > *[tʎ] 

> *[cʎ], mas a palatalização das velares também contribuirá para desenvolvimentos 

subsequentes: *[ks#] > *[ɟs#]; 

 

 As oclusivas sonoras originais permanecem na situação inicial e como resultado da 

degeminação: *[#b] > *[#b], *[b$b] > *[$b], por exemplo. O mesmo ocorre com as oclusivas 

surdas: *[#k] > *[#k], *[k$k] > *[$k] etc. O surgimento das fricativas intervocálicas, proveniente 
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da lenização das sonoras intervocálicas, com valor fonológico, trata-se, de fato, de uma mudança 

sistêmica; 

 

 Acomodam-se as nasais às novas realidades fônicas e não são raras as assimilações regressivas. 

Em vez de *[m$ɸ], encontra-se *[f] provindo de uma degeminação de *[f$f].  Também há 

sobrevivência de um *[ɱ$f]. Encontros como *[m$kʷ] se convertem a *[ŋ$k] e um *[ŋ$g] 

original antes de uma vogal anterior torna-se *[ɲ$ɟ]. Outras acomodações são *[m$t] > *[n$t], 

*[m$d] > *[n$d], *[mp$t] > *[n$t]. Outras formações surgidas por síncope, como *[ŋ$kt] e 

*[mpt] se simplificam para *[n$t]; 

 

 Registra-se a apócope consonantal: *[b#], *[k#], *[d#], *[n#], *[t#] não se registram no latim 

vulgar falado na Península Ibérica, no entanto, *[r] muitas vezes sofre metátese: SEMPER > 

*[ˈsɛmper]; QUATTVOR > *[ˈkwatro];  

 

 O sistema original dos encontros consonantais de muta cum liquida se modifica. Em vez de [#gl] 

encontra-se apenas [#l]; 

 

 Além do *[s̪] apicoalveolar, surge como foi visto, um alofone dorsoalveolar *[s] principalmente 

a partir do encontro *[ks], que cedo se palataliza para *[cs] e se transforma em posição 

intervocálica quer em *[ɟ$s], quer em *[ɟ$z];  

 

5.2. O Iberorromânico (S
1
) 

 

A história nos mostra que o latim passou a ser uma presença linguística na Península Ibérica desde o 

século III a.C. (conquista de Ἐμπόριον em 218 a.C., latinizada como Emporiæ, atual Empúries). A 

Hispania passou a ser completamente dominada pelos romanos apenas a partir do século I a. C. 

(costuma-se marcar o apogeu da conquista romana no Bellum Cantabricum, 29-19 a.C.). A língua falada 

nessa região tinha, inicialmente, características arcaicas ou associadas à koiné das conquistas romanas 

anteriores, na Península Itálica. Dessa forma, as variantes vinculadas a S
-1

 somaram-se às inovações de 

S
0
 que terão, como visto acima, características de koiné e foram decisivas na formação da S

1
, conhecida 

como iberorromânico. 

Afirmar que houve transição da variação simples de S
0
 para S

1
 não é verossímil, mas é possível afirmar 

que em meio à variação de S
1
 temos elementos herdados herdados de S

0
 e de S

-1
. Assim sendo, não é 

correto afirmar que S
0
 > S

1
, mas, na verdade, sistemas do “latim vulgar” regional (ou do 

“protorromânico”), sistemas do “latim clássico” e um iberorromânico embrionário foram 

contemporâneos em S
1
. 

Dito de outra forma, as sincronias S
0
 e S

1
 ocupam a mesma época e são paralelas sem que possamos 

falar algo sobre a facilidade ou dificuldade de compreensão entre as “línguas” ou “dialetos” envolvidos. 

Em vez de S
0
 > S

1
 diremos que S

0 
≈ S

1
. 

 

Vogais: 

 

*[a] 

*[e] 

*[ɛ] 

Consoantes:  

 

*[b] 

*[β] 

*[c]  *[cs̪] 

*[d]  *[dz] 
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*[i] 

*[ɪ] 

*[o] 

*[ɔ] 

*[u] 

*[ʊ] 

 

Semivogais: 

 

*[j] 

*[w] 

Ditongos: 

 

*[aj]                                 *[aw] 

*[ɛj] 

                                         *[iw] 

*[ɔj]                                 *[ɔw] 

*[ʊj] 

*[ð] 

*[f] 

*[g] 

*[ɣ] 

*[ɟ]  *[ɟz̪] 

*[k] 

*[ł] 

*[l]  *[ll] 

*[ʎ] 

*[m] 

*[n]  *[nn] 

*[ɲ] 

*[p] 

*[ɾ]  *[r] 

*[s̪] 

*[t]   *[ts] 

*[v] 

*[z̪] 

 

Avaliar o valor mais fonológico dos elementos acima, no entanto, como já afirmamos, não é fácil e esse 

salto seria temerário neste momento, pois uma reconstrução fonológica só é possível de ser feita após a 

reconstrução de paradigmas lexicais na sincronia pretérita estudada. O elemento fonológico que 

promovesse a criação de pares mínimos, por exemplo, */s̪/:*/z̪/, é ainda fruto de investigação, assim 

como é difícil afirmar se em S1 havia oposição entre */b/, */β/ e */v/, entre /g/, /ɣ/ e /ɟ/, entre */d/ e */ð/ 

etc.  

O som *[c] intervocálico, já havia se tornado *[ɟ] nas pronúncias sonorizantes de S
0
 e estes sons cedo se 

convertem respectivamente em *[ts] e *[dz] no iberorromânico. 

Além disso, ressalte-se o caráter herdado das pronúncias *[s̪] e *[z̪], apicodentais (provavelmente não 

fonológicas), que ainda existem no espanhol setentrional, no galego e nos dialetos portugueses com o 

chamado “s beirão” (e que não tiveram nenhuma consequência nas variantes americanas do espanhol, 

nem no português brasileiro). A pronúncia apicodental latina (herdada provavelmente do indo-europeu) 

permitiu, como ocorre algumas vezes no germânico, a transformação s > r (o chamado “rotacismo do 

s”) na passagem de S
-1

 para S
0
. Em outros sistemas simultâneos, como no latim vulgar e no 

galorromânico, aparentemente houve predominância das pronúncias dorso-alveolares *[s] e *[z], que 

também deve ser a causa das realizações meridionais tanto do espanhol quanto do português modernos. 

Característicos do Iberorromânico, que aos poucos se tornou uma variante diatópica, do “latim vulgar”, 

eram: 

 A confluência do *[b] e do *[w] em *[β] em encontros como *[l$b] > *[l$β], *[ł$b] > *[ł$β], 

*[$lw] > *[l$β]. O som *[β] original cai na posição intervocálica nas terminações verbais do 

pretérito imprfeito *[e$βa#] > *[e$a#] e *[i$βa#] > *[i$a#], mas não em *[a$βa#], como em 

outros falares românicos; 

 

Encontros com *[w] frequentemente se simplificavam: *[$dw] > *[$d], *[$βrw] > *[$βr]; *[tw] 

> *[t]; 

 

A manutenção do *[w] por vezes criava geminações ou velarizações: *[$nw] > *[n$n]; *[$nwa] 

> *[ŋ$gwa] ≈ *[n$na]; 
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Já o *[v] se mantém, embora haja bastante oscilação em encontros como *[i$vi], *[i$vɪ], *[ɪ$vɪ] 

e *[ɪ$vi] que tendem à manutenção da consoante, à ditongação em *[iw] ou à síncope em *[i$i]. 

Também *[V$ve] tende a sincopar-se em *[V$e] e o sufixo *[i$vʊ#] > [ i$vʊ#] ≈ [i$ʊ#]; 

 

 Novas sonorizações continuavam a acontecer: *[$cj] > *[$cj] ≈ *[$dj]; concomitantemente, ao 

contrário, sílabas com coda promoviam ensurdecimentos: *[r$ge] > *[r$ce]; *[s̪$dj] > *[s̪$cj]; 

*[n$dj] > *[n$tsj]; *[ðj] > *[tj]  ≈ *[ɟ]; 

 

 Como em outras áreas da România, surgem africadas *[$c] > *[$ts];  *[$dj]  > *[$dzj]; 

 

 Alçamentos, frutos de variação diatópica ocorrem em diversas sequências fônicas: *[ɪr$ɟ] > 

*[ɪr$ɟ] ≈ *[ir$ɟ]; *[ɪn$t] > *[ɪn$t] ≈ *[in$t], *[ɪm$p] > *[ɪm$p] ≈ *[im$p]; *[ɪn$f] > *[ɪn$f] ≈ 

*[in$f]; *[ɪ$ɣ] > *[ɪ$ɣ] ≈ *[i$ɣ]; *[ɪ$bʎ] > *[ɪ$bʎ] ≈ *[i$bʎ]; 

 

O ensurdecimento concomitante com um alçamento vocálico também pode ser visto, como 

variação diatópica, no sufixo *[ɪ$dja] > *[ɪ$dja] ≈ *[i$tja]; 

 

 Novas palatalizações são reconstruíveis: *[ge]
70

 > *[ɟe], *[kj] > *[cj], *[a$ɟɪ] > *[a$jɪ], *[cʎ] > 

*[tsj]; *[$bl] > *[$bl] ≈ *[$bʎ]; *[$ɣɾ] > *[j$ɾ] ≈ *[$gɾ]; 

 

 Novas ditongações e ressilabificações ocorreram: [de$V], [di$V] se convertem em [djV]; *[a$ɪ] 

> *[aj] ≈ *[a$e]; *[a$o] > *[aw]; 

 

Simultaneamente, o ditongo *[aw] sobrevivente tendia a transformar-se em *[ɔw]; 

 

Hiatos são mantidos com alçamento em *[ɛ$a] > *[i$a]; 

 

 Simplificações: *[s̪$tʎ] e *[s̪$ɟʎ] se convergem para *[s̪$tj]; *[ɟ$sw] >*[$sw] ≈ *[j$sw]; *[ɟ$zw] 

> *[$ɟw] > *[$gw] ≈ *[$vw] ≈ *[$zj]; *[$ɟʎ] > *[$ʎ], *[ɲ$ɟʎ] > *[ɲ$ʎ]; *[b$t] > *[$t], *[d$k] > 

*[$k], *[d$m] > *[$m]; *[r$ð] > *[r$]; *[n$dg] > *[ŋ$g]; *[d$g] > *[$g]; *[l$lj] > *[$lj], *[ł$nj] 

> *[$nj], *[m$nj] > *[$nj] ≈ *[$mj]; *[ɟ$ɲ] > *[$ɲ] ≈ *[j$n]; *[m$t] > *[n$t]; *[m$pt] > *[n$t]; 

*[t$m] > *[m]; *[t$g] > *[k]. 

 

Por vezes essa simplificação passa por uma assimilação. Assim sendo, tanto *[b$v] quanto 

*[d$v] teriam passado por uma etapa *[v$v] que só teria sido degeminada em *[$v] no final da 

sincronia. O mesmo teria acontecido com *[ðr] > *[r$r] ≈ *[j$r]. O encontro *[$dl] modifica 

para *[$dr] ou para *[l$l]. O encontro *[n$dj] oscilava entre o ensurdecimento *[n$tj] ou a 

assimilação *[n$nj]. Também o encontro *[m$n] oscilava entre a sua manutenção ou sua 

assimilação como *[n$n]. Diversas transformações também ocorreram para a facilitação da 

pronúncia: *[g$d] > *[l$d], *[g$m] > *[w$m] ≈ *[ɟ$m]; *[ɟ$t] > *[w$t] ≈ *[j$t] ≈ *[$t]; *[β$t] > 

*[w$t], *[ɟ$z] > *[j$z]; 

 

 É comum também verificar a transformação do *[ɟ] em *[dz] em conflito com a assimilação 

como resultado de variação diatópica: *[ɲ$ɟ] > *[n$dz] ≈ *[$ɲ].  

 

                                                             
70

 Proveniente de um antigo *[g
w
e]. 
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A solução *[C$dz] entra em conflito com [ɾ$ɟ] antes de vogal anterior, que se converte em 

*[ɾ$dj]. Também ocorre a vocalização em *[$sɟ] > *[$sj] e em *[ɟ$s] > *[j$s]. 

 

Por fim, a síncope do *[ɟ] intervocálico é bastante comum, sobretudo diante de vogal anterior; 

 

 Síncopes de pretônicas ainda se vêem nas sequências *[o$re], *[e$re], *[e$ra]; 

 

 Progressiva palatalização em  *[pʎ], * [fʎ], *[kʎ], que convergem para *[tʎ]; 

 

Há variantes, contudo, em que um rotacismo ocorre para encontros consonantais com *[l] não 

palatalizado, provavelmente resultado de variação diatópica ou diastrática: *[pl] > *[pɾ], *[fl] > 

*[fɾ], *[kl] > *[gɾ]; 

 

 Aos poucos estabelece-se a diferença fonológica entre */r/ e */ɾ/, a primeira forma como 

resultado da pronúncia do antigo *[#r] e de *[r$r] e o segundo, dos demais casos. 

Para os mesmos exemplos acima, postulam-se as seguintes especificidades de S
1
 em relação a S

0
 (a 

maioria dos exemplos, como podemos ver, não têm qualquer mudança): 

 

5.3. O Iberorromânico do Noroeste Peninsular (S
2
) 

 

Diferentemente da relação sincrônica entre S
0
 ≈ S

1
, podemos falar de diacronia entre S

1 
> S

2
. Na 

sincronia S
2
, as diferenças diatópicas do Iberorromânico eram várias: no Noroeste Peninsular 

mantinham-se o *[nn] e o *[ll], diferentemente das outras regiões da Península Ibérica, em que foi 

convertido respectivamente em *[ʎ] e *[ɲ]. Também há indícios de diferenciação entre *[i] e *[ɪ] na 

posição átona postônica. A variante do Noroeste Peninsular formará os futuros grupos asturo-leonês (o 

antigo leonês e os atuais asturiano e outros falares cantábricos, além de quase como substrato nos falares 

estremenhos, mirandês, sendinês, riodonorês, guadramilês) e o galego-português (que inclui a fala de 

Xálima), que se opõem, por diversas características fonéticas, tanto ao Iberorromânico centro-oriental 

(que se compõe do castelhano e do navarro-aragonês) quanto ao Iberorromânico meridional (donde 

teriam vindo os romances “moçárabes”).  

Pode-se imaginar que se tenham acirrado as distinções e preferências de variantes diatópicas no 

Noroeste Peninsular durante o reino suevo (409-585), prosseguindo até o final do reino visigodo (418-

712). Posteriormente, essa mesma região comporia o reino das Astúrias (740 até 910). São os sons 

reconstruíveis dessa etapa: 

 

Vogais: 

 

*[a] 

*[e] 

*[ɛ] 

*[i]  

*[o] 

*[ɔ] 

*[u] 

 

Consoantes:  

 

*[b] 

*[β] 

*[d]  *[dz]  *[dʒ] 

*[f] 

*[g] 

*[k] 

*[l] 

*[ʎ] 
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Semivogais: 

 

*[j] 

*[w] 

 

Ditongos: 

 

*[aj]  *[aw] 

*[ej]  *[ew] 

*[ɛj]  *[ɛw] 

*[ij]  *[iw] 

*[oj]  *[ow] 

*[ɔj]  *[ɔw] 

*[uj]  *[uw] 

*[m] 

*[n] 

*[ɲ] 

*[p] 

*[ɾ]  *[r] 

*[s̪] 

*[ʃ] 

*[t]  *[ts]  *[tʃ] 

*[v] 

*[z̪] 

*[ʒ] 

 

No Iberorromânico do Noroeste peninsular, verificam-se diversas características especiais: 

 Os *[bʎ] remanescentes convertem-se em *[βl] > *[vl] ≈ *[ʎ]; o *[tʎ] sofre diversas soluções 

dependendo da sua posição na palavra. No início, *[#tʎ] > *[#ʎ] ≈ *[#tʃ], variação diatópica que 

hoje ainda se vê quando se compara o  português chão/ chave/ chama, o galego chan/ chave/ 

chama e o asturiano llanu/ llave/ llama
71

; *[n$tʎ]> *[n$tʃ] e em outras situações converte-se em 

*[ʎ], como ocorre com *[dʎ]; já o *[#ɟʎ] converte-se em *[#gl]. As formas não-palatalizadas têm 

outro destino: *[bl] > *[bɾ] ≈ *[l$l]; *[dl] > *[dɾ], *[gl] > *[gɾ]; 

 

 Vocalizações em *[ɟ$ɾ]> *[j$ɾ]; o *[ł] se torna *[w] ou *[j] exceto em *[ał] ou *[oł]; o encontro 

*[ʊł] torna-se, às vezes, *[uj], às vezes *[oj]; *[ɟ$m] > *[j$m]; *[ɟs#] > *[js#]. Por vezes essas 

formas vocalizadas são sincopadas, como em *[ɟ$ɲ] > *[$ɲ] e *[ɟ$ʎ] > *[$ʎ]. Também há 

vocalizações em *[#aβ$z̪] > *[#aw$z̪]; *[#aβ$s̪] > *[#aw$s̪]; 

 

 Consonantizações podem ocorrer no contexto *[$j] > *[$j] ≈ *[$ʒ]. Por vezes, *[w$g] > *[ł$g], 

supostamente por hipercorreção; 

 

 Diante de nasal há o alçamento vocálico em *[ɪŋ$gw] > *[iŋgw] ≈ *[eŋgw] e em *[ɪn$d]  > 

*[in$d] ≈ *[en$d]; *[ɪŋ$g] > *[iŋ$g]; *[ɪŋ$k] > *[iŋ$k]; *[#ʊN] > *[#uN]; *[#ɪŋ] > *[eŋ] ≈ *[iŋ]; 

*[ɪ$n] > *[i$n], *[ɪ$m] > *[i$m], *[ɪ$ɲ] > *[ɪ$ɲ] ≈ *[i$ɲ]; *[ʊŋ$k] > *[uŋ$k]; *[ʊ$ŋ$g] > 

*[uŋ$g]. 

 

A presença de velares promove a mesma titubeação: *[ɪ$g] > *[ɪ$g] ≈ *[i$g]; *[ɪ$ɣ] > *[i$g] ≈ 

*[e$g]; *[$ɣu] > *[$gu] ≈ *[$go]. 

 

Por vezes a sensibilidade ao som velar se mostra nas consoantes: [#uł$] > [#ul$] ≈ *[#uɾ$]; 

*[ʊł$g] > *[uw$g]; *[ʊł$s̪] > *[ow$s̪]; *[ʊł$ts] > *[ow$ts] 

 

 Alçam-se os ditongos provenientes de hiatos, como *[ɪ$w] > *[iw] ≈ *[ij]. Esse alçamento 

ocorre em metafonias, quando a uma vogal semiaberta ou semifechada segue-se uma vogal 

fechada, *[ɛ] > *[ɛ] ≈ *[e],  *[o] > *[o] ≈ *[u], *[ɔ] > *[ɔ] ≈ *[o] ≈ *[u]; *[ʊ] > *[u]. 

 

                                                             
71

  nos dialetos asturianos,  no lugar do *[ʎ] vê-se, contudo, o antigo *[tʃ] em pronúncias como [ts] ≈ [ʈʂ]. 
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O *[e] > *[i] e *[ʊ] > *[u] apenas quando seguido de *[i], mas não de *[ɪ]. Ocorre também o 

alçamento no hiato *[e$u] > *[i$u]. O mesmo também ocorre diante de palatais: há alçamento de 

*[ɪ$ʎ] > *[e$ʎ] ≈ *[i$ʎ]. Também diante de palatal, *[ʊ] > *[u] ≈ *[o]. Outros alçamentos são 

flagrados em *[aj] > *[ɛj] ≈ *[ej]  e no hiato *[ʊ$a] > *[u$a]. No entanto, *[ʊn#] > *[on#] de 

forma consistente nas terminações verbais; 

 

 Síncope da semivogal em *[a$jɪ] > *[a$e] e em *[$tsj] > *[$ts];  *[o$wa] > *[o$a]; *[u$wo] > 

*[o$o]; 

 

 Há vários exemplos de monotongações. Cedo, *[ɪj] > *[i] e *[uw] > *[u]. Além disso, *[e$e] > 

*[e]; *[#ej$z] > *[#e$z] ≈ *[#i$z] e em posição átona, como *[gwo] > *[go] e em *[gwe] > 

*[ge], *[gwɪ] > *[ge] e *[gwi] > *[gi]. Outros casos: *[ɔw$d] > *[o$d]; *[ɔw$b] > *[ɔ$b]; 

*[ɔw$s̪] > *[o$s̪]. 

 

Há monotongações e alçamentos em: *[uj$dz] > *[u$dz]; *[ij$dz] > *[i$dz]; *[ɪj$dz] > *[i$dz]; 

*[ej$dz] > *[e$dz]; *[ɛj$dz] > *[i$dz]; *[aj$dz] > *[a$dz]; *[aj$dz] > *[ɛ$dz]; 

 

 Inversamente, ditongações em: *[lɪ$V] > *[lj]; *[ɛ$ʊ] > *[ɛw], *[ɛ$o] > *[ɛw]; *[i$e] > *[ij]. 

Alguns casos formam várias soluções: *[ɛ$e] > *[e$e] ≈ *[ɛj] ≈ *[ɛ$ɛ]; 

 

 Simplicações se veem em: *[s̪$tsj] > *[$s̪j]; *[a$dɾe#] > *[a$ðe#]; *[#es̪$ts] > *[#ts]; *[m$n] > 

*[$m]; *[n$ɲ] > *[$ɲ]; 

 

 Formam-se novas africadas: *[$sje] > *[s$tse] ≈ *[$tse], *[$sjɪ#] > *[s$tsɪ#] ≈ *[$tsɪ#]. *[d$ɟ] > 

*[$dz]. Inversamente *[as$tse] > *[a$sje]; *[$ɟi#] > *[$dzi#]; *[$ɟi] > *[$dzi]; *[ɛɾ$tj] > 

*[eɾ$ts]; *[ɔɾ$tj] >*[oɾ$ts]; *[$tj] > *[$ts]; 

 

 Metáteses e palatalizações se encontram nos seguintes contextos: *[j$sw] > *[w$sj] ≈ *[w$ʃj]; 

*[n$tsj] > *[n$tʃj], *[s̪$tsj] > *[$tʃj], *[ɾ$tsj] > *[$tʃj]; *[ɾ$dzj] > *[ɾ$dʒ]; [V$dzj] > [Vj$dz]; 

*[s̪j] > *[ʃj]; *[$z̪j] > *[j$ʒ]; *[ij$s] > *[i$ʃ] ≈ *[i$s]; *[nj] > *[ɲ]; *[lj] > *[ʎ]; *[n$dz] > *[n$dʒ] 

*[ɟ$z̪] > *[j$ʒ]; *[$ɟ] > *[$dʒ]; *[#ɟ] > *[#dʒ]; *[#dj] > *[#dʒ]; *[s̪$tj] > *[s̪$tj] ≈ *[s̪$tʃ]; *[$ɾj] 

> *[j$ɾ]; *[dj] > *[$dʒ]; *[$sj] > *[j$ʃ]; [j$s]> *[j$ʃ]; *[$j] >*[$dʒ]; *[d$dʒ] > *[$dʒ]; *[zj] > 

*[ʒj]. 

 

Soluções duplas se encontram em *[$ɟe] > *[$dze] ≈ *[$dʒe], *[$ɟɪ] > *[$dze] ≈ *[$dʒe]; *[$ɟi] 

> *[$dʒi] ≈ *[$dʒi], *[$ɟɪ] > *[$dʒe]; *[V$ɟV] > *[V$djV] ≈ *[V$dʒV]. O mesmo ocorreu em 

*[ɟ$d] > *[j$d] > *[$dj] > *[$dz] e com *[$βja] > *[$βja] ≈ *[$dʒa]. 

 

Metáteses do *[w] são frequentes nesta sincronia: *[$bw] > *[w$b]; *[$βw] > *[w$v]; *[$dw] > 

*[w$d]; *[$s̪w] > *[w$s̪], *[$z̪w] > *[w$z̪]; *[sw] > *[w$s]; *[vw] > *[w$v]; *[gw] > *[gw] ≈ 

*[w$g]; 

 

 No final do período, todo *[ʊ] e *[ɪ] remanescentes se havia tornado, respectivamente, *[o] e 

*[e]. Todo *[c] também se convertia em *[ts]; 

 

 Epênteses ocorrem em *[m$l] e *[m$ɾ], que se convertem em *[m$bɾ]; 
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 Apócopes e simplificações ocorrem com *[$s̪e#] > *[$s̪e#] ≈ *[s̪#]; *[$z̪e#] > *[$z̪e#] ≈ *[z̪#]; 

*[$tse#] > *[$se#] ≈ *[s#]; *[$dze#] > *[$ze#] ≈ *[z#]; *[$ne#] > *[n#]; *[$βe#] > *[$βe#] ≈ 

*[w#]; *[e$le#] > *[ɛl#]; *[o$le#] > *[ɔl#]; *[l$le#] > *[le#] ≈ *[l#]; *[$ɾe#] > *[ɾ#]; 

 

 Atestam-se casos de assimilação *[a$eɾ#] > [a$aɾ#] e de dissimilação *[n$m] > *[ł$m]; 

novamente ocorre a assimilação parcial *[aw] > *[ɔw]. Por hipercorreção, às vezes *[#ɔw$t] > 

*[#ɔw$t] ≈ *[#ɔw$t] > [#aw$t]; 

 

 O som*[$ð]  desaparece, assim como *[$ɣ], que pode se modificar também, como em *[e$ɣa] > 

*[e$ga]  ≈ *[e$a] e *[a$ɣa] > *[a$ga] ≈ *[a$ja]. 

 

5.4. O galego-português (S
3
) 

 

Essa fase, de denominação tão discutida, também poderia chamar-se de galego antigo ou de 

protoportuguês.  

Historicamente, há um período de distinção linguística entre os falares orientais e ocidentais do reino 

das Astúrias coincidentemente aos eventos políticos subsequentes à abdicação de Afonso III (910) e do 

reinado independente de Ordoño II (910-914). Na sincronia S
3
 inclui-se a independência de Portugal 

após a batalha de Ourique (1139) e de seu reconhecimento como país independente (1143). 

As distinções que se apresentaram são visíveis ainda hoje nos seguintes aspectos: 

 A palatalização do [#l] e [#n] só ocorre na porção oriental: português levar, galego levar, 

asturiano llevar; 

 A metátese do *[tj] não ocorre na porção ocidental: português feito; galego feito, asturiano feitu 

≈ fechu; 

 A ditongação oriental de *[ɛ] > *[je] e de *[ɔ] > *[we] não atingirá a zona do galego-português: 

português noite, galego noite, asturiano nueche; 

 Os fonemas */v/ e */b/ nas variantes ocidentais cedo se mesclaram nas variantes orientais. Hoje, 

contudo, tomou toda franja setentrional da Península (inclusive dialetos setentrionais do 

português e o castelhano), por exemplo: o português moderno livro corresponde ao galego libro 

e ao asturiano llibru; 

 Conflui *[ʊ] com *[o] e *[ɪ] com *[e] ocorre na porção ocidental, mas preserva-se inicialmente a 

distinção na nas variantes orientais, cf. português tarde, galego tarde, asturiano oriental ['taɾdi]; 

 Monotongam-se os ditongos *[ej] > *[e] e *[ow] > *[o] nas variantes orientais e a sua 

manutenção nas ocidentais: português cousa/ ferreiro, galego cousa/ ferreiro; asturiano cousa ≈ 

cosa/ ferreiru ≈ ferreru; 

 O alçamento de *[as̪#] > *[es̪#] ocorre apenas nas variantes orientais: português vacas, galego 

vacas, asturiano vaques; 

 Ensurdecem-se as fricativas sonoras, que se manterão distintas inicialmente no galego-português, 

mas, posteriormente, tomarão toda a franja setentrional da Península, inclusive o galego 

moderno: português gente, galego xente, asturiano xente; 

 A pronúncia interdental de *[ts] > *[θ], que também migrou de oeste para o leste e hoje se 

encontra também no galego moderno, mas que inexistina no período do galego-português: 

português cerveja, galego cervexa, asturiano cerveza; 

 Palataliza-se o [l$l] nas variantes orientais: português castelo, galego castelo, asturiano castiellu; 
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 Vocaliza-se *[ʎ] já ocorre nesta sincronia nas variantes orientais mas não nas ocidentais: 

português velho, galego vello, asturiano vieyu. 

 Diferentemente do galego-português, as variantes orientais não sincopam o [$l] e o [$n] 

intervocálicos: português céu, galego ceo, asturiano cielu.  

 

O sistema da variante iberorromânica do noroeste peninsular que se especializaria naquilo que 

chamaremos posteriormente de galego-português dispunha das seguintes unidades fônicas: 

 

Vogais: 

 

*[a]  *[ã] 

*[e]  *[ẽ] 

*[ɛ] 

*[i]  *[ĩ]  

*[o]  *[õ] 

*[ɔ] 

*[u]  *[ũ] 

 

Ditongos: 

 

*[aj]  *[ãj] 

*[aw]  *[ãw] 

*[ej]  *[ẽj] 

*[ew]  *[ẽw] 

*[ɛj] 

*[ɛw] 

*[ĳ]  *[ĩj] 

*[iw]  *[ĩw] 

*[oj]  *[õj] 

*[ow]  *[õw] 

*[ɔj] 

*[uj]  *[ũj] 

*[uw]  *[ũw] 

Semivogais: 

 

*[j] 

*[w] 

 

Consoantes: 

 

*[b] 

*[d]  *[dz] 

*[f] 

*[g] 

*[k] 

*[l] 

*[ʎ] 

*[m] 

*[n] 

*[ɲ] 

*[p] 

*[ɾ]  *[r] 

*[s̪] 

*[ʃ] 

*[t]  *[ts]  *[tʃ] 

*[v] 

*[z̪] 

*[ʒ] 

 

No galego-português apresentam-se algumas novas características: 

 

 O *[β] se funde ao *[v] mas permanece na variação diatópica;  

 

 Várias mudanças nas terminações das palavras. O *[i#] em posição final torna-se *[e#], no 

entanto, *[i$βi#] > *[i$ve#] ≈ *[i$i#]. Apócope em *[en#] > *[e#]. Monotongação em *[gwo#] 

> *[go#] átono; 

 

 Assimilações em *[ºa$en] > *[ºe$en]; *[ºa$o] > *[ºo$o]; *[ºa$oɾ#] > *[ºɔ$oɾ#]; *[ºu$o] > 

*[ºu$u]; [ºi$e] > [ºi$i]; *[aw$] > *[ɔw$]; 
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 Vários tipos de simplificações, como em *[ŋ$ʎ] > *[$ɲ]; *[dj] > *[dj] ≈ *[j]; [$dz] > [$z]; *[dʒ] 

> *[ʒ]; *[uw] > *[u]; *[ij] > *[i]; *[$ʒj] > *[$ʒj] ≈ *[$j]; *[ʎ] > *[ʎ] ≈ *[j]; 

 

 Síncope do iode em *[tʃj] > *[tʃ]; *[e$djo]> *[ɛ$o]; *[e$jV] > *[e$]; *[#ej$s] > *[#e$s] ≈ 

*[#ẽ$s]; *[#ej$ʃ] > *[#ej$ʃ] ≈ *[#ẽ$ʃ]; *[oj$ʃ] > *[o$ʃ]; 

 

 Inversamente, a palatalização se vê, talvez por hipercorreção, em: *[es$ts] > *[ej$ʃ]; 

 

 Alçamentos em *[es̪$tj] > *[is̪$t] ≈ *[is̪$tʃ] ≈ *[i$tʃ], *[ɛs̪$tj] > *[es̪$t]; *[ɛs̪$tʃ] > *[i$tʃ]; 

*[es̪$tʃ] > *[i$tʃ]; *[o$V] > *[u$V]; *[o$o#] > *[o$u#]; *[ɔj] > *[oj]; *[ɔj$ʃ] > *[o$ʃ]; *[ɛw] > 

*[ew]; *[ɛj] > *[ej]; *[e$o] > *[i$o]; *[ɛ$o] > *[e$o]; *[ɛ$ɛ] > *[ɛ$]; *[ɛN] > *[eN]; *[ɔN] > 

*[oN]; *[aj$] > *[aj$] ≈ *[ej]; *[ẽ$i] > *[ĩ$i]; *[ɔw] > *[ow]; *[ej$b] > *[ej$b] ≈ *[i$b] ≈ 

*[e$b]; *[ej$m] > *[i$m]; *[ɔ$ʎ] > *[o$ʎ]; *[ɛ$ʎ] > *[ɛ$ʎ] ≈ *[e$ʎ]; *[o$ɲo] > *[o$ɲo] ≈ 

*[u$ɲo]; *[o$ɲa] > *[o$ɲa] ≈ *[u$ɲa]; *[ɛ$ʒ] > *[e$ʒ]; *[ɔ$ʒ] > *[o$ʒ]; *[ɔ$n] > *[o$n]; *[e$ɛ] 

> *[i$ɛ]; *[ºõ$a] > *[ºũ$a];*[ºe$a] > *[ºi$a]. Essas regras de alçamento são muitas vezes 

dependentes da presença ou não de tonicidade, por exemplo: *['ej$ʒ] > *['e$ʒ] mas em posição 

átona: *[ºej$ʒ] > *[ºi$ʒ]. 

 

No entanto, há uma tendência para o rebaixamento vocálico em *[oɾ#] > *[oɾ#] ≈ *[ɔɾ#]; 

 

 Ditongação em *[a$e] > *[a$e] ≈ *[aj$]; *[u$i] > *[uj$]; *[o$i] >*[oj]; 

 

 Nesta sincronia ocorre a conhecida síncope do *[l] intervocálico e simplificação *[l$l] > *[l], 

que trará consequências ao português e ao galego (mas não às formas leonesas); 

 

 Metáteses de labiais com iode: *[$vj] > *[j$v]; *[$bj] > *[j$b]; *[$mj] > *[j$m]; *[$fj] > *[j$f]; 

outras metáteses:*[$ʃj] > *[j$ʃ]; 

 

 A metátese das labiais promove novo alçamento vocálico quando a sílaba anterior termina em 

*[ɾ]. Nesses casos, a semivogal é sincopada pois produz, no primeiro momento, uma impossível 

sequência [Vɾj$C]
72

: *[eɾ$vj] > *[iɾ$v]; *[ɛɾ$bj] > *[eɾ$b]; *[ɛɾ$vj] > *[eɾ$v]; *[oɾ$mj] > 

*[uɾ$m]; 

 

 Também seguida de bilabial ocorrem alçamentos como: *[ɛj$] > *[i$]; *[ɔj$] > *[o$]; 

 

 Formação de nasais e subsequente queda do *[n] intervocálico: *[ej$n] > *[ẽ$n]; *[a$nV] > 

*[ã$V]; *[e$nV] > *[ẽ$V];  *[ɛ$nV] > *[ẽ$V]; *[i$nV] > *[ĩ$V]; *[o$nV] > *[õ$V]; *[ɔ$nV] > 

*[õ$V]; *[u$nV] > *[ũ$V]; *[ẽ$en#] > *[ẽ$ẽ#]; 

 

 Somente nesta sincronia pode-se postular uma simplificação completa de  *[n$n] > *[n]; 

 

 Simplificações envolvendo nasais: *[ã$ow] > *[ã$o]; *[ã$oj] > *[õj$]; *[ã$ɔ] > *[a$õ]; 

desnasalização em: *[ºĩ$o] > *[jo]; 

 

                                                             
72

 O símbolo  é usado, conforme Viaro 2011, para indicar formas inexistentes ou impossíveis em vez do asterisco 

chomskyano. O símbolo * é estritamente reservado na sua interpretação schleicheriana, mais antiga, como “forma 

reconstruída” (portanto supostamente existente, ao menos em teoria). O uso contraditório do asterisco cria aporias no estudo 

diacrônico. 
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 Iniciam-se nesta sincronia, as confusões com as semivogais de certos ditongos: *[uj$] > *[uj$] ≈ 

*[uw$]; *[o$j] > *[uj$] ≈ *[uw$]; *[oj$ɾ ] > *[oj$ɾ] ≈ *[ow$ɾ]; *[ow] > *[ow] ≈ *[oj]. A razão 

disso deve estar em alguma pronuncia dialetal do tipo *[oɥ], *[uɥ], ainda detectável nas formas 

atuais; 

 

 Crases como *[e$eɾ#] > *[eɾ#]; *['e$e] > *['e$]; *[e$'e] > *['e$]; *[ºe$e] > *['ɛ$]; 

 

 Data desta sincronia também a apócope que se encontra em alguns casos de *[ɛ$lo#] > *[ɛ$lo#] 

≈ *[ɛl#]. 

 

5.5. O português antigo (S
4
) 

 

Na sincronia S
4
, pode-se falar de um português antigo distinto de um galego antigo somente depois da 

conquista de Lisboa (1147) e da transferência da capital (1255). Variantes meridionais do antigo 

moçárabe se mesclaram, com certeza, às formas galego-portuguesas setentrionais e acirraram a 

distinção, que é particularmente visível na escrita após a Dinastia de Avis (1385-1580) e sob a União 

Ibérica (1580-1640). Quando podemos falar de uma língua portuguesa diferenciada da galega, 

observam-se as seguintes transformações: 

Vogais: 

 

*[a]   *[ɐ] 

*[e] 

*[ɛ] 

*[o] 

*[ɔ] 

*[ẽ] 

*[õ] 

*[ɐ̃] 

*[i] 

*[ĩ]  

*[u] 

*[ũ] 

 

Ditongos: 

 

*[aj]  *[ɐ̃j] 

*[aw]  *[ɐ̃w] 

*[ej] 

*[ew] 

*[ɛj] 

*[ɛw] 

*[iw] 

*[oj]  *[õj] 

*[ow] 

*[ɔj] 

*[uj]  *[ũj] 

Semivogais: 

 

*[j] 

*[w] 

 

Consoantes: 

 

*[b] 

*[d] 

*[f] 

*[g] 

*[k] 

*[l] 

*[ʎ] 

*[m] 

*[n] 

*[ɲ] 

*[p] 

*[ɾ]  *[r] 

*[s] 

*[s̪] 

*[ʃ] 

*[t]  *[tʃ]  

*[v] 

*[z] 

*[z̪] 

*[ʒ] 
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Algumas características tipicas da sincronia do português antigo: 

 

 A preservação do *[v] e das fricativas sonoras é, desde cedo, um fator diferenciador das falas 

portuguesas. Além disso, atestam-se, para esta sincronia, novas metáteses, a saber: *[$vl] > 

*[l$v]; *[$vj] > *[j$v]; *[$pj] > *[j$p]; 

 

 Data-se deste período, conforme testemunha a gramática de Fernão de Oliveira (1536), o 

alçamento do *[ã] para *[ɐ̃] e a presença de *[ɐ] na posição átona. Segundo Oliveira (cap. 8 “Das 

vogaes grandes e pequenas”): “Temos a grande como Almadα e α pequeno como αlemαnhα". Tal 

passagem, que revela grande poder de observação do gramático quinhentista, poderia ser 

traduzida para a linguagem de hoje como: “Temos [a] como em [ał'lmadɐ] e [ɐ] como em 

[ɐle'mɐɲɐ]". Comprova-se também, pela mesma passagem, o conhecido fenômeno do alçamento 

de *[a] antes de nasais: *[a$N] > [ɐ$N] e nas posições átonas (embora, nesse caso, deve ter 

havido variação *[a] ≈ *[ɐ], como comprova a pronúncia brasileira do português atual)
73

; 

 

 Metafonia: *[e$] antes de vogal aberta pode tornar-se *[ɛ$]; da mesma forma, *[o$] pode tornar-

se *[ɔ$]; inversamente, *[e$] antes de vogal baixa torna-se *[i$] e *[o$], no mesmo contexto 

fônico, torna-se *[u$]; 

 

 Nasalização das vogais antes de *[N$C]: *[an$] > *[ɐ̃n$]; *[en$] > *[ẽn$]; *[in$] > *[ĩn$]; 

*[on$] > *[õn#]; *[un$] > *[ũn$]; *[am$] > *[ɐ̃m$]; *[em$] > *[ẽm$]; *[im$] > *[ĩm$]; *[om$] 

> *[õm#]; *[um$] > *[ũm$]; *[aŋ$] > *[ɐ̃ŋ$]; *[eŋ$] > *[ẽŋ$]; *[iŋ$] > *[ĩŋ$]; *[oŋ$] > *[õŋ#]; 

*[uŋ$] > *[ũŋ$]; 

 

 Queda no *[n] final: *[an#] > *[ɐ̃#]; *[ãn#] > *[ɐ̃#]; *[en#] > *[ẽ#]; *[ẽn#] > *[ẽ#]; *[in#] > 

*[ĩ#]; *[ĩn#] > *[ĩ#]; *[on#] > *[õ#]; *[õn#] > *[õ#]; *[un#] > *[ũ#]; *[ũn#] > *[ũ#]; 

 

 Novas transformações envolvendo as nasais: *[o$ẽ] > *[õ$e]; *[ẽ$ɛ] > *[ẽ$e]; *[ã$ɛ] > *[a$e]; 

*[a$on#] > *[ɐ̃$o#]; *[ʃẽ$V] > *[ʃj]; *[e$ẽ] > *[ẽ$e]; 

 

 Alçamento e síncope em: *[u$e] > *[u$i]; *[#ºe$] > *[#ºi$]; *[e$'e] > *[i$'e]; *[e$'ɛ] > *[i$'ɛ]; 

*[e$i] > *[i$i]; *[ẽ$ej] > *[ĩ$ej]; e antes de consoantes sonoras, *[oj$C] > *[oj$C] ≈ *[uj$C]; 

*[ɔw] > *[ow]; 

 

 Síncope do iode em: *[ʃj] > *[ʃ]; *[ʒj] > *[ʒ];  *[#aw$s̪t] > *[#as̪$t]; *[Vj$ʃ] > *[j$ʃ] ≈ *[$ʃ]; 

 

 Apócope do *[i#] átono e em *[ze#] > *[z#]; 

 

 Assimilação em *[a$en] > *[e$ẽn]; *[a$e] > *[ɛ$ɛ]; *[a$ɔ] > *[ɔ$ɔ]; *[ã$ɛ] > *[ɛ$ɛ]; *[a$õ] > 

*[o$õ]; *[ẽ$en#] > *[ẽ$ẽ#]; *[o$a$] > *[o$o$]; *[ɛ$a] > *[ɛ$e]; 

 

 Crase e monotongações em *[ẽ$e$] > *[ẽ$]; *[ẽ$e#] > *[ẽ#]; *['e$ĩ] > *['i$ĩ] > *[ĩ]; *[ẽ$i$i] > 

*[ẽ$]; *[ɛ$e] > *[ɛ]; *[i$ĩ] > *[ĩ]; *[ĩ$i] > *[ĩ]; *[a$a] > *[a]; *[ĩ$e] > *[ĩ]; *['õ$o] > *[õ]; *[õ$u] 

> *[õ]; *[o$o] > *[o]; *[ũ$o] > *[ũ]; *[ũ$u] > *[ũ]; *[u$u] > *[u]; *[ɔ$oɾ#] > *[ɔɾ#]; *[ɔ$o] > 

*[ɔ]; *[ºow] > *[ºo] ≈ *[ºow]; 

                                                             
73

 As referências para o E e para o O átonos em Oliveira não são tão claras, mas possivelmente, o *[e] átono convivia com 

*[ɪ] e o *[o] átono com *[ʊ]. 
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 Desnasalização em encontros nasais pretõnicos *[ºã$a] > *[ºa$a]; *[ã$e] > *[a$e]; *[ºõ$e] > 

*[o$e], *[ºõ$ɛ] > *[o$ɛ] mas com possibilidade de preservação nos tônicos e postônicos: *[ºã$a] 

> *[ºa$a] ≈*[ɐ̃$a]; [ã$e] > [ẽ$e] > *[ẽ$]; [ºã$ɛ] > *[ẽ$e] > *[ẽ$]; *[ẽ$a] > *[e$a]; *[ẽ$o] > 

*[e$o]; *[ẽ$u] > *[e$u]; *[õ$a] > *[o$a]; *[ºõ$o] > *[ºo$o]; *[ũ$a] > *[u$a] ≈ *[u$ma]; 

 

 A desnasalização também ocorre em quando a sílaba seguinte ao hiato tem uma coda: *[ã$ɛl] > 

*[ɛ$ɛl]; *[ẽ$eɾ#] > *[e$e$ɾ#]; *[ĩ$iɾ#] > [i$iɾ#]; *[ẽ$i$N] > *[ej$]; exceto em *[ẽ$es̪#] > *[ẽs̪#];  

 

 Reforço de *[ɾ] em *[r] na transformação *[ẽ$e$ɾ] > *[ẽ$r]; 

 

 Ditongação em *[a$e] > *[aj$]; *[a$o] > *[aw]; *[ã$e] > *[ɐ̃j]; *[ã$o] > *[ɐ̃w]; *[e$es̪#] > 

*[ejs̪#]; *[ɛ$es̪#] > *[ɛjs̪#]; *[ɛ$o] > *[ɛw]; *['õ$e] > *['õj]; *[o$u#] > *[ow#]; *[u$e] > *[uj]; 

 

 Lenização em *[ð] e síncope do *[d] intervocálico em terminações verbais *[a$des̪#] > 

*[a$ðes̪#] > *[a$es̪#]; *[e$des̪#] > *[e$ðes̪#] > *[e$es̪#]; *[i$des̪#] > *[i$ðes̪#] > *[i$es̪#] > 

*[is̪#]; 

 

 Epêntese em *[e$'ĩ$V] > *[e$i$ɲV]; *[ẽ$aɾ#] > *[e$ɲaɾ#]; *[ẽ$aɾ#] > *[i$ɲaɾ#] ≈ *[e$aɾ#]; 

*[ĩ$ej] > *[i$ɲej]; *[ĩ$a] > *[i$ɲa]; *[ĩ$o] > *[i$ɲo]; *[w$i] > *[w$vi] ≈ *[$i]; *[w$a] > *[w$va] 

≈ *[$a]; 

 

 A perda de oposição fonológica entre /v/:/b/ já se vê em *[ɾ$v] > *[ɾ$v] ≈ *[ɾ$b]. 

 

5.6. O português moderno (S
5
) 

 

O terremoto de Lisboa (1º de novembro de 1755) é o marco para a aceleração de profundas 

modificações linguísticas conhecidas após o término da União Ibérica. Dentro do período moderno, ou 

sincronia S
5
, acirram-se as diferenças entre o português europeu e o brasileiro entre o século XVIII e 

XIX, sobretudo durante a regência de Marquês de Pombal (entre 1750 e 1777) e após a vinda da corte 

em 1808.  

As características mais marcantes que diferenciarão o português europeu do brasileiro neste período são: 

 A fricativização das oclusivas sonoras intervocálicas no português europeu; 

 A transformação de *[t] e *[d] em africadas no português brasileiro; 

 A centralização de vogais anteriores no português europeu; 

 A vocalização do [ł$] no português brasileiro; 

 A ditongação por iode de vogais tônicas antes de /S/ no português brasileiro; 

 As distintas formas de realização dos antigos *[ɾ] e *[r]; 

 

As variantes mais representativas do português atual têm os seguintes segmentos (muitos deles sem 

valor fonológico): 
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Vogais: 

 

[a] [ɐ] [ɐ̃] 

[e]  [ẽ] 

[ɛ] 

[i]  [ĩ]  

[o]  [õ] 

[ɔ] 

[u]  [ũ] 

 

Ditongos: 

 

[aj]  [ɐ̃j] 

[aw]  [ɐ̃w] 

[ej]   [ẽj] 

[ew] 

[ɛj] 

[ɛw] 

[iw] 

[oj]  [õj] 

[ow]   [õw] 

[ɔw] 

[ɔj] 

[uw] 

[uj]  [ũj] 

 

Semivogais: 

 

[j] 

[w] 

Consoantes: 

 

[b]   [β] 

[d]   [ð]  [dʒ] 

[f] 

[g]   [ɣ] 

[h] 

[k] 

[l]   [ł] 

[ʎ] 

[m] 

[n] 

[ɲ] 

[p] 

[ɾ]   [ɻ] 

[r]   [ʀ] 

[s]   [θ] 

[ʃ] 

[t]   [tʃ] 

[v] 

[x] 

[z] 

[ʒ] 

 

Características do português moderno são: 

 Simplificação das africadas: *[ts] > [s] desde a sincronia anterior e, posteriormente, *[tʃ] > [ʃ]. 

Teyssier (1980) situa a última transformação no final do século XVII; 

 

 Neutralização, em curso desde o século XVI, da distinção entre *[s̪] e *[s]; e entre *[z̪] e [z]: *[s̪] 

> *[s] ≈ *[s̪]; *[s] > *[s] ≈ *[s̪]; *[z̪] > *[z] ≈ *[z̪]; *[z] > *[z] ≈ *[z̪]. Vasconcelos (1926, 1985) 

menciona a existência, no início no final do século XIX e do século XX, da oposição do “s 

côncavo” (apicoalveolar) e do “ç convexo” (dorsoalveolar) em muitas localidades. Por exemplo, 

diz que na linguagem popular de Parada do Monte, “o s distingue-se do ç, como em toda a raia 

do Norte e na Beira, por exemplo: çinco, seis, o que, como é sabido, está de acôrdo com a 

ortografia antiga”. Afirmações parecidas existem para a fala de Aguiar da Beira, Alfândega da 

Fé, Algodres, Almeida, Avelanoso, Bragada, Bragança, Campo de Víboras, Canas de Senhorim, 

Carção, Carragosa, Carrazeda de Ansiães, Carregal do Sal, Carvalhais, Carvalhal, Castorigo, 

Castro de Avelãs, Celorico da Beira, Chãs de Tavares, Chaves, Conlelas, Curopos, Deilão, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Izeda, Lajeosa, Lamas, Laviados, Lebução, Macedo de Cavaleiros, 

Mangualde, Matança, Matela, Meda, Melgaço, Moimenta, Monção, Montalegre, Montezinho, 

Moreira de Rei, Murça, Murtosa, Nave de Haver, Paredes de Coura, Pedras Salgadas, Quinta da 
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Ponte, Ribeira da Pena, Rio Frio, S. Joanico, Sacoias, Salselas, Santa Comba, Santulhão, 

Sarapicos, Seia, Sezures, Soutelo, Telões, Tondela, Torre de D. Chama, Vale de Nogueira, 

Valença, Valpaços, Vargem, Vila Verde de Chaves, Vilar Formoso, Vilar Seco e Vimioso. 

 

 Palatalização de *[s̪] ,*[s], *[z̪] e [z] em posição de coda: em posição final e antes de consoante 

surda, uma outra opção é [ʃ], desde o século XVIII, segundo Teyssier (1980); antes de consoante 

sonora, o mesmo ocorre com a realização [ʒ]. O antigo encontro *[s̪ts] > *[s$s], que se realiza 

diatopicamente como [$s] ≈ [ʃ$s]. 

 

 A convergência de vários sons para o som [ɐ̃w#]: *['õ$e#] > ['ɐ̃w#]; *['õ#] > ['ɐ̃w#]; *[ºõ#] > 

[ºɐ̃w#]; *[ºɐ̃#] > [ºɐ̃#] ≈ [ºɐ̃w#]; 

 

 Novas ditongações: *[V$e] > [Vj]; *[V$o] > [Vw]; *[ºe$o] > [ºju]; *[ºe$a] > [ºja]; *[ºi$o] > 

[ºju]; *[ºi$a] > [ºja]; *[ẽ$] > [ẽ$] ≈ [ẽj$]; *[õ$] > [õ$] ≈ [õw$]. Também é comum a ditongação 

em [j] de vogais tônicas seguidas de [s#] ou [ʃ#], e diatopicamente também se registra o mesmo 

fenômeno antes de [s$C], [z$C], [ʃ$C] e [ʒ$C] ou, na mesma posição, com vogais átonas; 

 

 Novas crases e monotongações: *[e$e] > *[e]; *[ɐ̃$a] > [ɐ̃]; *[a$a] > [a]; *[ẽ$e] > [ẽ]; *[ẽ$ẽ] > 

[ẽ]; *[ɛ$ɛ] > [ɛ]; *[ɔ$ɔ] > [ɔ]; *[o$o] > [o$]; *[o$õ] > [õ]; *[e$e#] > [ɛ#]; *[e$e] > [e]; *[i$i] > 

[i]; *[ẽ$ẽ#] > [ẽ$ẽ#] ≈ [ẽ#];  *[ɔ$a]> *[ɔ]; *[ɛ$e] > *[ɛ]; monotongação diante de consoante 

bilabial ou palatal de *[iw] > [u] e de *[ju] > [u]; 

 

 Alçamento das átonas: [ºajs#] > [ºejs#]; *[ºo] > [ºo] ≈ ʊ ≈ [ºu]; *[ºe] > [ºe] ≈ [ºɪ] ≈  [ºi] ≈ [ºə]. A 

forma [ºə] é presente no português europeu desde o século XIX, segundo Teyssier (1980). A 

centralização de *[e] e *[ẽ] também ocorre antes de palatal no mesmo período: *[e$ʃ] > [e$ʃ] ≈ 

[ɐ$ʃ]; *[e$ʒ] > [e$ʒ] ≈ [ɐ$ʒ]; *[e$ʎ] > [e$ʎ] ≈ [ɐ$ʎ]; *[e$j] > [e$j] ≈ [ɐ$j]; *[ej$] > [ej$] ≈ [ɐj$];  

*[ẽ$] > [ẽ$] ≈ [ẽj$] ≈ [ɐ̃j$]; 

 

 Manutenção ou queda das nasais antes de consoantes: *[m$C] > [m$C] ≈ [$C]; *[n$C] > [n$C] 

≈ [$C]; *[ŋ$C] > [ŋ$C] ≈ [$C]; 

 

 Centralização de vogais anteriores diante de palatais: *[e$ʃ] > [e$ʃ] ≈ [ɨ$ʃ]; *[i$ʃ] > [i$ʃ] ≈ [ɨ$ʃ]; 

*[e$ʒ] > [e$ʒ] ≈ [ɨ$ʒ]; *[i$ʒ] > [i$ʒ] ≈ [ɨ$ʒ]; *[e$ʎ] > [e$ʎ] ≈ [ɨ$ʎ]; *[i$ʎ] > [i$ʎ] ≈ [ɨ$ʎ]; *[e$ʎ] 

> [e$ɲ] ≈ [ɨ$ɲ]; *[i$ɲ] > [i$ɲ] ≈ [ɨ$ɲ]; também em sequências de [i], é comum haver 

dissimilação para [ǝ], como atesta Viana (1883) para casos como: ministro [mǝ'niʃtɾu], militar 

[mǝli'taɾ], dividiria [dəvədi'riɐ], fechar [fɨ'ʃaɾ], vicejar [vǝsɨ'ʒaɾ], telhado [tɨ'ʎaðu], privilegiado 

[pɾəvəlɨʒi'aðu]. 

 

 Africativização de *[t] e *[d] antes de vogal anterior fechada ou iode: *[ti] > [tʃi]; *[tĩ] > [tʃĩ]; 

[tj] > [tʃ]; *[di] > [dʒi]; *[dĩ] > [dʒĩ]; [dj] > [dʒ]; 

 

 Lenização das oclusivas sonoras intervocálicas *[V$bV] > [V$bV] ≈ [V$βV]; *[V$dV] > 

[V$dV] ≈ [V$ðV]; *[V$gV] > [V$gV] ≈ [V$ɣV]; 

 

 Epêntese para desfazer hiatos *[e$a] > *[e$ja]; *[e$u] > *[e$ju]; *[ɛ$a] > *[ɛ$ja]; *[ɛ$u] > 

*[ɛ$ju]; *[ĩ$a] > [i$ɲa]; *[ĩ$o] > [i$ɲo]; *[o$a] > *[o$wa]; 

 

 Monotongação de *[ow] > [ow] ≈ [o], segundo Teyssier (1980), desde o século XVII, e de *[ej] 

> [ej] ≈ [e] antes de *[ʃ], *[ʒ] e *[ɾ] desde o século XIX; 
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 Pronúncia uvular ou laringal do *[r] > [r] ≈ [ʀ] ≈ [h] ≈ [x]; 

 

 Velarização ou rotacismo de *[l$] > [ł$] ≈ [ɾ$] ≈ [ɻ$]. Posteriormente, vocalização de [ł$] > [ł$] 

≈ [w$], que gera novos ditongos como [ɔw] e [uw]. Diatopicamente, é nessa posição que se 

verifica também a retroflexão ou lenização de [ɾ$] > [ɾ$] ≈ [ɻ$] ≈ [h$] ≈ [x$]; mais recentemente 

o *[$l] se velariza como [$ł] em posição de ataque silábico também em algumas variantes. 

 

 Diatopicamente e, depois diastraticamente, outras transformações, algumas remontando já ao 

século XVI, acirram-se nas variantes faladas desta sincronia: *[v] > [β] ≈  [x]; *[ʎ] > [j] ≈ [l
j
]; 

*[ɾ] > [ɣ], *[s] > [θ], *[z] > [ð], entre outras. 
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Capítulo 6 - FAQ 

 

 
 

QUAL É MEU NÍVEL DE USUÁRIO E QUE POSSO FAZER COM ELE? 

 

É possível saber seu nível de usuário indo a Meu Perfil, que se encontra no canto superior direito do site 

do NEHiLP. Os níveis de usuários cadastrados pode variar de 1 a 5. É possível fazer várias inserções e 

consultas dependendo do nível do usuário. 

Inicialmente, todo colaborador cadastrado terá nível 1. A mudança de nível é feito pela coordenação na 

opção Administração. 

Parte dos programas que estão online somente é acessível a colaboradores com determinado nível do 

usuário. Um colaborador stricto sensu deve ter nível 2 a 5. A seguir, as especificações de cada nível: 

 

 Nível 0: Anônimo (acesso à versão sem login do Moedor e o Metaplasmador); 

 Nível 1: Registrado (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador e às buscas. 
Pode sugerir obras, mas não insere ou edita fichas); 

 Nível 2: Autorizado (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador, mas não às 

fichas da Inserção Manual. Pode sugerir obras e editar fichas, exceto na busca Origem. Não tem 

acesso aos campos Etimologia, Etimologia da flexão e Origem das fichas); 

 Nível 3: Pesquisador (acesso ao programa Metaplasmador, ao Concordanciador, à Inserção 

Manual e aos sistemas de busca. Pode sugerir obras e editar fichas, exceto na busca Origem. Não 

tem acesso aos campos Etimologia, Etimologia de flexão e Origem das fichas); 

 Nível 4: Moderador (acesso a todas as áreas não-administrativas do site. Pode editar todos os 
campos de todas as fichas); 

 Nível 5: Administrador (acesso completo às partes administrativas do site. Pode obter a listagem 
integral de dados, assim como apagar acepções. Cadastra as obras sugeridas, submetendo-as à 

versão com login do Moedor e pode apagá-las, se necessário. Pode atribuir as moagens aos 

colaboradores). 

 

Um colaborador registrado pode ser qualquer pessoa interessada na pesquisa do NEHiLP, com ou sem 

vinculação acadêmica. Assim sendo, não terá direito a modificar as fichas do Dicionário, mas poderá 

consultá-las e sugerir obras. Também poderá participar das discussões no Fórum e, eventualmente, pode 

ascender de nível, dependendo de sua comprovada competência e da propriedade de suas considerações, 

mas dependerá de um treinamento específico que será fornecido nos cursos de Etimologia ou por 

intermédio de colaboradores habilitados a fazê-lo. Um colaborador autorizado poderá trabalhar com 

uma obra escolhida ou atribuída, mas não poderá inserir fichas de obras que não foram sugeridas ou 

atribuídas (essa habilidade só terá o colaboradorpesquisador). Mesmo com conhecimento de linguística 

diacrônica ou de linguística histórica, apenas colaboradores com comprovada competência e experiência 

em questões etimológicas e que tenham feito os cursos de Etimologia oferecidos pelo NEHiLP poderão 

ser moderadores.   
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POSSO USAR DIFERENTES VERSÕES/ EDIÇÕES DA MESMA OBRA? 

 

Para a Etimologia, diferentemente da Filologia, uma "obra" se define por um único manuscrito ou por 

uma única edição de uma obra. Assim sendo, diferentes manuscritos com o mesmo conteúdo não são 

entendidos pelo NEHiLP como a mesma obra, mas como obras distintas. Também diferentes edições 

impressas de uma mesma obra são consideradas obras distintas. Por isso, edições críticas não são usadas 

e edições semidiplomáticas são transformadas (mecanica- e manualmente) em edições diplomáticas 

preparadas com símbolos especiais antes de ser processadas pelo programa Moedor (para mais detalhes, 

vide capítulo 3 do Manual do NEHiLP). 

No entanto, para resolver problemas com os hemilemas sempre é possível a inserção manual (Papavero) 

de variantes de várias edições ou versões de uma mesma obra. 

 
  

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O DELPo E O BANCO DE DADOS? 

 

O DELPo é o produto final da etapa 2 das pesquisas do NEHiLP e está em fase de confecção. Compõe-

se de fichas inseridas pelos pesquisadores do NEHiLP a partir de textos processados pelo Moedor. O 

Banco de Dados NEHiLP é acessível via programa Concordanciador e lá estão todas as ocorrências de 

todos os textos processados pelo Moedor. A partir do Concordanciador também é possível criar fichas 

para o DELPo. Os outros dois outros caminhos são as janelas intermediárias criadas por links da 

Moagem e os programas de Inserção Manual (Papavero, Origem e Origem Remota).  

  

 
  

O QUE SÃO AS JANELAS INTERMEDIÁRIAS? 

 

Todo texto processado pelo Moedor (na versão com login) aparece sob a forma de tabelas com links. 

Clicando nesses links acessam-se as janelas intermediárias, mediante as quais o pesquisador pode inserir 

acepções de palavras no DELPo. Erros cometidos em decisões tomadas nessas tabelas podem ser 

posteriormente corrigidos. Nessas janelas, mostram-se as acepções já cadastradas,  a possibilidade de 

inserir uma nova acepção, um novo hemilema ou  um novo metalema. As acepções cadastradas 

aparecem na forma de links com um número entre colchetes (o ID da acepção),  sua classificação 

semântica, a data da obra de onde essa acepção foi retirada e sua classificação morfológica.  

  

 
  

O QUE É METALEMA? 

 

A palavra metalema surgiu, espontaneamente, em discussões sobre a estrutura do banco de dados, no 

IME-USP, durante uma reunião ocorrida em 08/10/2013, às 17h21. 

Perante as dificuldades iniciais do banco de dados reconhecer se dois lemas homógrafos são um caso de 

homonímia ou de polissemia e, após concluirmos que essa distinção deve ser feita a posteriori, 

estabeleceu-se que o que importa para a datação de uma palavra lematizada é a sua acepção e que a 

cadeia de caracteres que representam o seu significante poderia ser associada no topo de uma mesma 

árvore de hierarquias. Assim sendo, a palavra manga teria o mesmo metalema, independentemente de 

se tratar da acepção "fruta" ou da acepção "parte de peça de vestuário". 

A importância do metalema é puramente computacional. Um metalema, porém, não será datado. Apenas 

as acepções terão uma data, que corresponderá à variante ortográfica mais antiga das suas flexões. 

Assim, para uma variante como "cahiu", o metalema será "cair" (e não "cahir") a flexão deverá ser 

"caiu", ambas com a ortografia atual. Para entender com detalhes como deve ser feita a transformação 

da variante em metalema, deve-se ler o Manual NEHiLP no capítulo 2.3.4.1.3. 

Acresçam-se aqui alguns casos especiais: as variantes "a", "os", "as" são flexões do mesmo metalema 

"o". Contrações como "das", "daqueles", "dum" terão dois metalemas. Um exemplo: a variante "das" 
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será ligada tanto ao metalema "de" quanto ao metalema "o".  No metalema "de", a flexão será "de" e a 

variante "das". No metalema "o", a flexão será "as" e a variante "das".  

Outro caso notável é o de variantes como "óculos", "férias" ou "Letras". Em ambos os casos, o 

metalema estará no singular: "óculo", "féria" e "letra". Algumas acepções podem ter apenas uma flexão 

(por exemplo, os casos dos pluralícios e dos singularia tantum). Além disso "óculos" pode ser 

classificado como substantivo masculino plural ou como substantivo masculino singular, dependendo do 

contexto. Questões normativas não entram nas decisões do NEHiLP. 

  

 
  

QUAL A DIFERENÇA ENTRE SUGESTÃO DE LEMA E METALEMA? 

 

A sugestão de lema é feita automaticamente pelo programa Moedor e é aprimorada à medida que se 

completa o banco de dados. No entanto, pode ter falhas. Se a sugestão de lema não for o metalema é 

preciso cadastrar um novo metalema. Caso contrário, se aceitamos a sugestão de lema como metalema 

válido, basta clicar em Inserir Nova Acepção na janela intermediária. Ao fazer isso, é possível 

acrescentar uma acepção inexistente na lista de acepções cadastradas. No entanto, ao clicar nessa opção, 

aceita-se a sugestão de lema como se ele fosse o metalema numa nova ficha do Dicionário; 

  

 
  

COMO CADASTRAR NOVO METALEMA? 

 

Se a sugestão de lema não for o metalema desejado, é possível ir a por meio desse link é possível ir a 

CADASTRAR OUTRO METALEMA e digitar, dentro do box branco, o metalema correto da palavra. 

Após escrever o metalema correto da palavra, clica-se no botão azul. Abrirá uma segunda janela com a 

lista de acepções cadastradas (se houver), como ocorre na primeira janela e, se não houver nenhuma 

acepção cadastrada, haverá   os dizeres “Não foi encontrado o metalema”. É preciso clicar então no 

novo link CRIAR NOVA FICHA. Nesse caso, o campo Metalema é preenchido não com a sugestão de 

lema vinda da moagem, mas pela sequência de caracteres digitada dentro do box. 

  

  

 
  

QUE FAZER QUANDO A MOAGEM OFERECE MAIS DE UMA SUGESTÃO DE LEMA? 

 

Nesse caso, é obrigatório cadastrar o metalema. Suponhamos que o contexto seja "balançou o pulso em 

minha direção". O módulo desflexionador não sabe avaliar se "pulso" é o substantivo "pulso" ou a 

primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo "pulsar". Assim sendo, oferece as duas 

sugestões de lema "pulso - pulsar" como uma possível homonímia. É preciso, nesses casos, digitar uma 

delas (no caso do exemplo de contexto acima, "pulso" e não "pulsar"). Por vezes, nenhuma das 

sugestões do desflexionador está correta, mas o procedimento é o mesmo. 

  

 
  

QUANDO DUAS PALAVRAS FOREM HOMÔNIMAS ESTARÃO NECESSARIAMENTE SOB O 

MESMO METALEMA? 

 

Depende. Somente se a forma lematizada for homônima. 

Exemplo: 

Suponhamos três palavras quaisquer homônimas:  

manga, no sentido de fruta;  

manga, no sentido de parte de peça de usuário; 
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manga como 3a. pessoa do singular do verbo mangar "caçoar".  

 

As duas primeiras palavras formam, por causa da homonímia, na tradição lexicográfica, dois lemas 

manga distintos,  com etimologias distintas, já a terceira palavra é considerada flexão do verbo mangar, 

que é o verdadeiro lema da palavra. 

 

No entanto, lemas homônimos estarão, por definição, sob o mesmo metalema. 
Portanto, segundo a estrutura do banco de dados NEHiLP, teremos, para os três casos acima, apenas 

dois metalemas, a saber: 

 

(1) manga, que reunirá as duas palavras primeiras homônimas;  

(2) mangar, que terá apenas a terceira palavra como uma de suas flexões. 

  

 
  

COMO PREENCHER O CAMPO FLEXÃO? 

 

O campo flexão não é lematizado. A palavra a ser preenchida deve estar na mesma flexão da variante, 

mas na ortografia atual. Por exemplo, se a variante for "offereceu", a flexão deve ser "ofereceu" (mas o 

metalema deve ser "oferecer"). Se a variante for "infieis", a flexão será "infiéis" (mas o metalema será 

"infiel"). Se a variante for "primeyras", a flexão será "primeiras" (e o metalema, "primeiro"). O 

preenchimento no campo Classificação Morfológica deve ser compatível com a flexão analisada. 

Detalhes podem ser vistos no Manual do NEHiLP, no capítulo 2.3.4.1.2. 

Uma dúvida importante diz respeito a variantes como "louvá-lo". Nesse caso, o verbo em questão tem 

metalema "louvar" e flexão "louvar" (apenas a variante será "louvá"). O mesmo se diz de algo como "fê-

la": o metalema será "fazer", a flexão "fez" e a variante "fê". Por fim, "levantemo-lo" terá metalema 

"levantar", flexão "levantemos" e variante "levantemo". 

  

 
  

COMO CLASSIFICAR MORFOLOGICAMENTE OS NOMES PRÓPRIOS? 

 

Nomes próprios são classificados como substantivos (masculinos ou femininos, dependendo do caso) 

com a Classificação Semântica adequada: topônimo ou antropônimo. Um sobrenome, porém, tem 

gênero Indeterminado. 

 

Se houver variação ortográfica devem ficar sob o mesmo metalema com a grafia atualizada. Por 

exemplo, sob o metalema "Joaquim" deverão estar também variantes como "Joakin" e  "Ioakyn". Se não 

for ortográfica (isso é, se não for uma questão puramente fonética) devem ficar em metalemas distintos 

("Maomé", "Mamede", "Mafomede", "Mafoma" são metalemas independentes), mesmo que seja uma 

única letra ("Carlo" tem metalema distinto de "Carlos"; "Daniela" tem metalema distinto de "Daniele"). 

O campo Flexão no caso dos nomes próprios é normalmente igual ao metalema, que deve atualizar 

ortograficamente a variante na medida do possível. No mesmo metalema a que se vincula um nome 

próprio pode haver, contudo, outras palavras metaforicamente usadas com outras classes semânticas e 

com outras flexões ("Andrades" designando, por exemplo, consanguinidade, ou "Joões" e "Josés" com 

significado metafórico). 

 
 

COMO É O METALEMA DE DIMINUTIVOS, SUPERLATIVOS E ADVÉRBIOS EM -MENTE? 

 

Os metalemas não são lemas no sentido tradicional (como são os hiperlemas). Uma variante como 

"bonitinhas" deve estar sob o metalema "bonitinho" e não sob "bonito". Uma variante "caríssimas" deve 

estar sob o metalema "caríssimo" e não sob "caro". Um advérbio como "relaxadamente" deve estar sob o 
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metalema "relaxadamente" e não "relaxado". As associações entre "bonitinho" e "bonito", entre 

"caríssimo" e "caro", entre "relaxadamente" e "relaxado" são feitas no campo Etimologia, por meio de 

uma remissão que constrói automaticamente o hiperlema. Sugere-se que se escreva, no campo 

Definição, nesses casos, informações como "diminutivo de bonito", "superlativo de caro", "advérbio de 

modo derivado de relaxado". 

  

 
  

QUE FAZER COM IMPERATIVOS NEGATIVOS E COM IMPERATIVOS DE PRIMEIRA PESSOA 

DO PLURAL E DE TERCEIRA PESSOA? 

 

Para o NEHiLP e para o GMHP, na língua portuguesa, apenas as segundas pessoas (singular e plural) 

dos imperativos são de fato pertencentes a uma subclasse verbal especial com características 

morfológicas particulares. Imperativos negativos, imperativos da primeira pessoa do plural e 

imperativos de terceira pessoa (singular e plural), em todos os verbos, são na verdade valores 

semânticos específicos do presente do subjuntivo. Assim sendo, um verbo como "fazer" só tem duas 

formas de imperativo: "faz" (segunda pessoa do singular) e "fazei" (segunda pessoa do plural). Já 

"faças" (segunda pessoa do singular), "faça" (terceira pessoa do singular), "façamos" (primeira pessoa 

do plural), "façais" (segunda pessoa do plural) e "façam" (terceira pessoa do plural) são classificados 

simplesmente como presente do subjuntivo. 

  

 
  

QUE FAZER COM OS PRONOMES REFLEXIVOS? 

 

Pronomes reflexivos são tratados como os demais clíticos, ou seja, são acepções normais. Se um 

contexto traz algo como "levantey-me cedo", o metalema será "levantar" e não "levantar-se". As 

acepções reflexivas serão distinguidas sob o mesmo metalema por meio de uma indicação sem hífen, do 

tipo "levantar REFL". 

  

 
  

COMO INSERIR UMA NOVA ACEPÇÃO? 

 

Se você aceitar o metalema sugerido pelo Moedor, é possível inserir uma nova acepção diferente das 

que existem (ou ainda inserir a primeira acepção constante no DELPo). Para isso, basta avaliar se o 

contexto que está estudando não é o mesmo que já está cadastrado e se houver alguma diferença na 

Classificação Semântica, deverá clicar em "Inserir nova acepção" na janela intermediária que se abre ao 

clicar num dos links da moagem. A ficha que abrirá tem diversos campos: variante, abonação, 

metalema, flexão, classificação semântica, classificação morfológica da flexão, definição, etimologia, 

origem, imagem da acepção, fonte da imagem. 

  

 
  

COMO INSERIR UMA NOVA VARIANTE ORTOGRÁFICA E/OU UMA NOVA FLEXÃO? 

 

Às vezes a palavra que aparece na moagem já se encontra no banco de dados, mas foi registrada com 

outra flexão.  

Por exemplo: o texto analisado tem a variante "bela" com a sugestão de lema "belo".  Indo à busca 

Dicionário, percebe-se que já existe o metalema "belo", no entanto, a única variante cadastrada é 

"belos".  É preciso seguir os seguintes passos: 

 

(a) clicar na sugestão de lema "belo" na moagem; 
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(b) se for uma acepção diferente da existente, escolha "inserir nova acepção". Se for uma acepção já 

cadastrada, clique na acepção correspondente; 

 

(c) caso a acepção já esteja cadastrada, deve-se ir ao campo Flexões Já Cadastradas e clique na setinha; 

 

(d) escolher Nova Flexão: abrirá um novo campo Flexão. Lá digita-se "bela"; 

 

(e) preencher corretamente a classificação morfológica correspondente à nova flexão (adjetivo, 

feminino, singular); 

 

(f) vá à Busca Dicionário para certificar-se que tudo está certo. 

  

Se "bela"  estiver em uma grafia antiga, por exemplo, "bella", o Moedor não reconhecerá que se trata de 

"belo" porque um de seus módulos (chamado Desflexionador) não prevê esta grafia. Nesse caso, em vez 

da opção (b) acima, deve-se escrever "belo" dentro da caixa Cadastrar Outro Metalema e clicar no botão 

azul. Em seguida continua-se todo o processo. Atenção, a flexão da variante ortográfica "bella" também 

será "bela", isto é, na ortografia atual. 

 

Após cadastrar "bella", nos textos futuros, o desflexionador entenderá que "bella" é uma flexão de 

"belo" e, só então, a sugestão de lema "belo" aparecerá de maneira correta na moagem.  

 

Por vezes, o texto tem uma flexão ou uma variante ortográfica não cadastrada, mas pertence a um texto 

menos antigo do que o de alguma outra flexão ou variante cadastrada sob o mesmo metalema. Se houver 

diferença na acepção, a inserção da nova acepção é feita normal. Mas se tratar-se da mesma acepção, 

não será possível inserir a flexão ou a variante ortográfica, pois não haverá o link. Nesse caso, é preciso 

clicar no ícone azul ao lado e será enviado um e-mail ao coordenador do NEHiLP que fará a inserção da 

flexão ou da variante ortográfica manualmente. 

 

 
 

ERROS TIPOGRÁFICOS SÃO VARIANTES? 

 

Um erro tipográfico é diferente de um erro de digitação feito por um pesquisador do NEHiLP ao 

transcrever uma obra. Numa transcrição errada, o original ou a cópia online do original da mesma 

edição utilizada são bastantes para justificar a edição da variante e a sua correção. Mas há vezes em que 

julgamos que a falta de uma letra seja um erro tipográfico e o original nos confirma isso. 

 

Por exemplo, um determinado texto tem a variante "littrarios" (isto é "literários"). Por mais que 

estejamos certos de que se trata de um erro tipográfico ou de uma gralha, não é permitido acrescentar a 

letra faltante. Ou seja, a variante "littrarios" terá metalema "litrário" e flexão "litrários" . A justifica para 

isso é o fato de ser difícil provarmos que não se trata de outra coisa, como, por exemplo, a representação 

involuntária da pronúncia do autor ou da pessoa que compôs a edição. No campo Definição poderá vir 

escrito "Provável erro tipográfico" e será remetido no campo Etimologia como variante alótropa ao 

metalema "literário", que gerará o hiperlema "literário" (do qual "litrário" será uma das acepções). Em 

suma, a variante "littrarios" não será considerado uma abreviatura voluntária ou uma palavra truncada 

(por causa de danos físicos ou deterioração do manuscrito, como manchas ou furos), como é o caso do 

hemilema, mas uma variante qualquer. 
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COMO RETRODATAR? 

 

A retrodatação é o ponto principal do DELPo e o modo como o Moedor e o DELPo resolvem o 

problema é inédito e inovador. Por outro lado, uma retrodatação deve ser feita com muito cuidado. Se 

inserimos uma nova acepção mais antiga do que todas as outras acepções cadastradas há retrodatação do 

metalema; quando inserimos uma nova flexão mais antigas do que todas as outras flexões sob a mesma 

acepção, ocorre a retrodatação da acepção; por fim, quando inserimos uma nova variante ortográfica 

mais antiga que todas as outras variantes ortográficas sob a mesma flexão, ocorre  a retrodatação da 

flexão. 

 

Há, contudo, um tipo especial de retrodatação: quando o texto analisado for mais antigo do que o texto 

de onde foi retirada a acepção já cadastrada (moagem vermelha) e a acepção (diferenciada pela 

Classificação Semântica) já existente no DELPo tem a mesma flexão da cadastrada e a mesma variante 

ortográfica. Nesse caso, aparecerá um alerta: “Você está prestes a apagar uma ficha já inserida, 

substituindo o contexto antigo pelo seu. Tem certeza de que sua palavra tem a mesma flexão e acepção 

semântica?” seguida do contexto cadastrado no Dicionário. Se o pesquisador confirmar a alteração, o 

Concordanciador ficará atualizado (de vermelho o contexto voltará para o azul) e coordenador receberá 

um e-mail com as seguintes informações: ID da palavra, contexto antigo e contexto novo. Caso tenha 

havido um erro de decisão, será preciso corrigir. 

  

 
 

COMO LIDAR COM FLEXÕES HOMÔNIMAS? 

 

É preciso entender que as ocorrências de palavras em um texto são, antes de tudo, variantes ortográficas 

de formas flexionadas. Assim sendo, é preciso atentar ao contexto de uso da palavra. A variante "troca" 

pode ser verbo ou substantivo. No primeiro caso terá metalema "trocar" e flexão "troca", no segundo 

terá metalema "troca" e flexão "troca". 

O mesmo pode ocorrer com a variante "transporte" que pode ser o verbo "transportar" na primeira ou na 

terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo (metalema "transportar", flexão "transporte") ou o 

substantivo masculino singular (metalema "transporte", flexão "transporte").  

Uma variante "foi" pode participar de dois metalemas ("ser" e "ir"), dependendo do contexto, embora a 

Classificação Morfológica seja idêntica (verbo indicativo pretérito perfeito terceira pessoa do singular). 

Uma variante "um" será numeral ou artigo, dependendo do contexto. O mesmo se diz de "a", que será 

preposição, artigo ou pronome, dependendo da frase em que se situa. Apesar de distintos, estarão sob o 

mesmo metalema e caberá ao hiperlema diferenciá-los. 

Mais um exemplo: a variante "alta" pode, dependendo do contexto, estar sob o metalema "alto" ou sob o 

metalema "alta". No primeiro caso, será adjetivo feminino singular (metalema "alto", flexão "alta"). No 

segundo, será substantivo feminino singular, por exemplo, em "a alta do dólar" (metalema "alta", flexão 

"alta"). No entanto, as várias acepções do adjetivo "alto" ficarão sob o mesmo metalema ("estatura alta", 

"música alta", "preço alto" etc.) 

Dito de outra forma, o DELPo não se preocupará com esse tipo de homonímia, apenas com aqueles cujo 

lema seja idêntico (e portanto estejam sob o mesmo metalema). Como o metalema não distingue 

homonímia e polissemia, quem se incumbirá disso será o hiperlema. 

  

 
  

PARTICÍPIO, ADJETIVO OU SUBSTANTIVO? 

 

Substantivos não podem ser subentendidos. Se num contexto há uma frase como "a loira não veio", o 

metalema da variante "loira" deve ser "loira" e sua classificação morfológica será substantivo feminino 

singular. Mas se o contexto disser "a mulher loira não veio", o metalema será "loiro" e sua classificação 

morfológica será adjetivo feminino singular. O mesmo é válido para formas participiais. Só é possível 
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saber a classificação exata de uma variante como "comunicado" consultando-se o contexto. Se for "ele 

tinha comunicado a sua ausência" será verbo (particípio, de gênero e número invariáveis), assim como 

em "o recado foi comunicado pelo assessor" (particípio masculino singular, neste caso, porque são 

possível a forma feminina e as formas plurais), mas algo como "o comunicado chegou logo de manhã" 

será substantivo masculino singular e "o anúncio comunicado causa espanto" será adjetivo masculino 

singular. 

  

 
  

QUE FAZER COM NUMERAIS MULTIPLICATIVOS E FRACIONÁRIOS? 

 

Na classificação morfológica, só é possível distinguir numerais ordinais e cardinais. Os demais tipos não 

são considerados subclasses do conjunto de numerais. Por exemplo, "meio" em um contexto como "seis 

e meia" não é um numeral fracionário, mas um substantivo feminino singular, mas em "meia dúzia" será 

adjetivo feminino singular. O mesmo podemos dizer do numeral multiplicativo "dobro" (trata-se de um 

substantivo masculino singular). A palavra "avos" em um numeral fracionário "treze avos" nada mais é 

que um substantivo masculino plural. 

Assim sendo, o numeral fracionário "décimo" em expressões como "um décimo" também será 

substantivo masculino singular, diferentemente do caso de "o décimo lugar" (numeral ordinal masculino 

singular). 

  

 
  

QUE FAZER COM AS FLEXÕES VERBAIS COMPOSTAS? 

 

Para o NEHiLP, como para o GMHP, não existe flexão composta pois conjugações perifrásticas são 

expressões cristalizadas do eixo sintagmático (portanto, objeto de estudo da Sintaxe) e não do eixo 

paradigmático (objeto da Morfologia), muito embora haja gramaticalização do verbo auxiliar. Assim 

sendo, construções como "tinha feito", "vinha fazendo", "estava fazendo", "foi feito" são dois verbos 

distintos, cada um deles com uma Classificação Morfológica também distinta. Por exemplo, "tinha 

feito" não é uma avaliado como uma forma perifrástica do pretérito mais-que-perfeito, mas sim como 

duas variantes, a saber, "tinha" (metalema "ter", flexão "tinha"), que é um verbo indicativo pretérito 

imperfeito primeira/terceira pessoa do singular, e "feito" (metalema "fazer", flexão "feito"), que é um 

verbo particípio de gênero e número invariável. Já "foi feito" compõe-se da variante "foi" (metalema 

"ser", flexão "foi"), que é um verbo indicativo pretérito perfeito terceira pessoa do singular, e da variante 

"feito" (metalema "fazer", flexão "feito"), que é um verbo particípio masculino singular (diferentemente 

do caso acima, em que "feito" é invariável). 

  

 
  

QUE FAZER COM AS DEMAIS PALAVRAS COMPOSTAS SEM HÍFEN? 

 

Palavras com hífen podem ser clíticos verbais (como em deu-me, vi-o, dar-me-ia etc.) ou palavras 

compostas (como abacaxi-branco, bem-te-vi-do-bico-largo etc.). No primeiro caso, são tratadas como 

duas (ou mais) palavras. No segundo, como uma só. No entanto, é possível haver palavras compostas 

sem hífen. Uma sequência como "Mato Grosso" é entendida como duas ocorrências, mas podem ser 

unidas como se fosse uma só.  Basta declarar o metalema como Mato Grosso. Na prática, "Mato 

Grosso" será vinculado ao metalema "mato", mas com terá a acepção "Mato Grosso".  Será o único caso 

em que metalema e acepção não são consideradas a mesma coisa no banco. Por definição, a primeira 

palavra é o metalema. Se o metalema fosse "grosso" teria de ser declarado no campo Metalema a 

expressão "Mato [Grosso]". Esse recurso é útil para construir acepções que se caracterizam 

etimologicamente por um comportamento sintático qualquer (casos de regência verbal, por exemplo, 

que distinguem "assistir OD" e "assistir a X", que podem ser declarados como metalemas). A única 
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exceção é a distinção de gênero ou número que ocorre entre variantes como "a alface" e "o alface" ou "o 

óculos" e "os óculos". Nesse caso, basta colocar a Classificação Morfológica adequada. 

 
  

O QUE É HEMILEMA? 

 

A palavra hemilema foi criada em julho de 2014, para substituir a palavra paralema. 

Um hemilema é uma espécie de palavra que necessita de uma interpretação de uma acepção (por sua vez 

ligada a um metalema) ou de várias interpretações. Esse recurso é usado para abreviaturas em geral e 

para palavras truncadas (devido ao mau estado de conservação do manuscrito). Muitas vezes é possível 

interpretar também a flexão, por exemplo, "mtas" é um hemilema que tem a interpretação de uma certa 

acepção de "muito", mas reflete a forma flexionada "muitas". Igualmente, pelo contexto, é possível 

interpretar que o hemilema "qr" é a flexão "quer" de uma determinada acepção de "querer". 

  

 
  

O QUE É HIPERLEMA? 

 

A palavra hiperlema foi criada em julho de 2014. 

Trata-se de um recurso para a separação entre os casos de homônimos sob um mesmo metalema. O 

hiperlema é, por definição, a acepção mais antiga de um conjunto de acepções sob um mesmo 

metalema. O hiperlema é criado automaticamente, por meio de remissões internas dentro do campo 

Etimologia. 

Assim sendo, o metalema cabo deverá ter dois hiperlemas, um que agrege os significados de "início", 

"cabo geográfico" e "cabo militar" e outro que agregue os de "cabo de panela" e "cabo de aço". 

O hiperlema, além de reunir as acepções do metalema de modo que se possam distinguir os lemas 

homônimos das acepções em polissemia, tal como entende a Lexicografia, outra utilidade do hiperlema 

está na escolha de um metalema principal num conjunto de metalemas alótropos. Por exemplo, 

"emboaba", "imbuava" e "emboava" são três metalemas distintos, apesar de terem o mesmo significado, 

uma vez que a sua distinção não é meramente ortográfica. Para reuni-los é preciso que "imbuava" e 

"emboava" remetam, por exemplo, a "emboaba", o qual, por sua vez, gerará automaticamente um 

hiperlema. No hiperlema "emboaba" estarão entre as suas acepções também as formas "imbuava" e 

"emboava". 

Uma forma como "té" ou "pra" não são hemilemas, pois não são abreviações no sentido estrito da 

palavra. Seus metalemas serão respectivamente "té" e "pra" (embora os hiperlemas possam ser "até" e 

"para"). Assim sendo, "té" não é variante do metalema "até", mas pertence ao metalema "té", que se 

subordina a "até" por meio do hiperlema. Já "athé" é variante do metalema "até" (pois é variante gráfica 

e não variante alótropa). 

 
 

O QUE É TERMINUS AD QUEM? 

 

Chama-se terminus ad quem a data do documento em que está registrada a ocorrência mais recente de 

uma acepção, flexão ou variante ortográfica de uma palavra. 

Quando uma palavra tem terminus ad quem coincidente com a época atual, dizemos que é uma palavra 

da sincronia atual.  

Existe o fenômeno da ressurreição de palavras que caíram em desuso. 

 

 
O QUE É TERMINUS A QUO? 

 

Chama-se terminus a quo a data do documento em que está registrada a ocorrência mais antiga de uma 

acepção, flexão ou variante ortográfica de uma palavra. 
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O QUE É ULTRALEMA? 

 

A palavra ultralema foi criada em julho de 2014. 

Para trabalhar com a origem das palavras (e não com seu étimo) é necessário distinguir algumas famílias 

de palavras que se chamam "ultralemas" que são, na verdade, componentes morfológicos, sobretudo 

raízes de palavras, mas não necessariamente. Assim sendo, os dois hiperlemas que se formam da palavra 

cabo remetem, cada um, a um ultralema distinto. Um deles, além da palavra "cabo", também terá as 

palavras cabeça, capital, decapitar etc. O outro, além da palavra "cabo", também terá, por exemplo, 

palavras como caber, receber, concepção etc. 

Os ultralemas podem ter mais de um nível, dedicado a protolínguas como o indo-europeu ou o camito-

semítico. Este nível chama-se ultralema remoto. 

Uma palavra pode remeter a mais de um ultralema. É o caso, por exemplo, de palavras formadas por 

composição. Por exemplo, a palavra sanguessuga tem duas raízes, portanto, dois ultralemas. Um deles, 

além do hiperlema "sanguessuga", também está vinculado aos hiperlemas sangue, sanguíneo etc. e o 

outro, além de "sanguessuga", também está vinculado a sugar, sucção etc. 

 

 
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ÉTIMO E ORIGEM? 

 

O NEHiLP assume que é necessário haver uma distinção entre o que se chama "étimo" de uma palavra e 

a sua "origem":   

 

"a palavra açúcar provém do árabe as-sukkar 'o açúcar', que, por sua vez, é proveniente do sânscrito 

çarkarâ 'cascalho' (...) diremos que o étimo da palavra açúcar é árabe, o que não é contraditório com a 

afirmação de que a origem do mesmo vocábulo seja indiana. Tudo depende, portanto, da datação do 

limite mais antigo da forma investigada, a saber, do seu terminus a quo "(VIARO 2011:106-107) 

 

O NEHiLP admite, portanto, dois extremos: a datação mais antigas das acepções de um metalema e suas 

associações a ultralemas. 
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