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A Thomás, por abrir a porta;
a Luís, por acender a luz;
e a Maria Clara, por mantê-la acesa.

etimologia (sXIV cf. FichIVPM)
substantivo feminino
1 estudo da origem e da evolução das palavras
2 disciplina que trata da descrição de uma
palavra em diferentes estados de língua anteriores
por que passou, até remontar ao étimo
3 origem de um termo, quer na forma mais antiga
conhecida, quer em alguma etapa de sua
evolução; étimo
Grande Dicionário Houaiss

***
Se todos os nomes fossem exatos, se a
análise em que repousam fosse perfeitamente
refletida, se a língua fosse “bem-feita”, não haveria
nenhuma dificuldade para pronunciar juízos
verdadeiros [...] Mas a imperfeição da análise e
todos os desvios, da derivação impuseram nomes
a análises, a abstrações ou a combinações
ilegítimas.
Michel Foucault
“As palavras e as coisas”

***
A língua abarca todos, envolve os falantes e
é a pátria que nos aproxima; o eu no outro que nos
irmaniza.
Erika Gimenez
“A base concreta dos termos abstratos das emoções”

RESUMO
Desenvolveu-se um Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento para
compor parte de um futuro dicionário etimológico da Língua Portuguesa, em elaboração
pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa NEHiLP, núcleo vinculado à Pró-reitoria de pesquisa da USP, sob a coordenação do
Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro. O trabalho pautou-se em corpora coletados por Freitas
(2008; 2014a), sob uma perspectiva etimológica, histórica e linguística. Herdou-se do
trabalho em nível de doutorado a confirmação da hipótese de que a maior parte dos
termos em -mento a serem descritos lexicograficamente relacionam-se com a paráfrase
"ação de X" ou desta derivada, em que X é uma base verbal. Tais observações
permitiram elaborar uma descrição precisa dos termos em português, a fim de compor a
microestrutura do glossário com conteúdo histórico e etimológico. No contexto de poucos
esforços para a publicação de instrumentos linguísticos com este fim, uma das lacunas
consiste na publicação de um dicionário de referência etimológica para a língua
portuguesa com um grau de qualidade comparável a outras línguas europeias; há alguns
trabalhos na área lexicográfica com cunho diacrônico realizados recentemente, porém
nenhum que abarque o contexto geral da língua, como o projeto do NEHiLP. Portanto, o
objetivo deste projeto foi elaborar um Glossário de palavras portuguesas sufixadas em
-mento, com 2.918 entradas, em cuja microestrutura contém a data mais antiga
encontrada (data de sua criação ou de sua inserção por meio de empréstimo), seu étimo,
sua abonação e indicação da fonte pesquisada (com sua localização), para colaborar
com a composição do futuro Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo).

Palavras-chave: Linguística histórica; Etimologia do português; Sufixo -mento.

ABSTRACT
A glossary of Portuguese words suffixed in -mento was developed in order to
compose part of a future etymological dictionary of the Portuguese language, under
elaboration by the Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua
Portuguesa (Support Center for Research in Etymology and History of the Portuguese
Language – NEHiLP), a support center linked to pro-rectory of research at USP, under
the coordination of Prof. Dr. Mario Eduardo Viaro. The work was based on corpora
collected by Freitas (2008; 2014a), from an etymological, historical and linguistic
perspective. It was inherited from the work at the doctoral level the confirmation of the
hypothesis that most of the terms in -mento to be described lexicographically relate to the
paraphrase "action of X" or of this derivative, where X is a verbal basis. These
observations allowed to elaborate a precise description of the terms in Portuguese, in
order to compose the microstructure of the glossary with historical and etymological
content. In the context of limited efforts to publish linguistic instruments to this end, one
of the shortcomings is the publication of an etymological reference dictionary for the
Portuguese language with a degree of quality comparable to other European languages;
there are some recent works in the lexicographic area with diachronic characters, but
none that cover the general context of the language, such as the NEHiLP project.
Therefore, the purpose of this project was to elaborate a Glossary of Portuguese words
suffixed in -mento, with 2.918 entries, whose microstructure contains the earliest date
found (date of its creation or its insertion by means of a loan), its etymon, its subscription
and indication of the source searched (with its location), to collaborate with the
composition of the future Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Etymological
Dictionary of the Portuguese Language – DELPo).

Keywords: Historical linguistics; Etymology of Portuguese; Suffix -mento.
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1 INTRODUÇÃO
Elaborou-se um glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento por
meio de pesquisa em nível de pós-doutorado, sob uma perspectiva etimológica,
histórica e linguística, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) e desenvolvida no Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas (DLCV), da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)
da Universidade de São Paulo (USP), sob supervisão do Prof. Dr. Mário Eduardo
Viaro, como parte do futuro Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo),
em desenvolvimento pelo Núcleo de apoio à pesquisa em Etimologia e História da
Língua Portuguesa (NEHiLP), vinculado à Pró-reitoria de pesquisa da USP (PRPUSP). O trabalho realizou-se a partir de corpora coletados por Freitas (2008; 2014a)
e de outros corpora, como o do banco de dados do “Dicionário Histórico do português
do Brasil” (DHPB), projeto concluído, cujo acesso aos dados, ainda indisponíveis para
a consulta pública, foi gentilmente cedido pela Profª. Drª. Clotilde de Almeida Azevedo
Murakawa, da Unesp.
A partir da tese de doutorado de Freitas (2014a), confirmou-se a “hipótese de
que a maior parte dos termos em -mento a serem descritos lexicograficamente
relacionam-se com a paráfrase ‘ação de X’ ou desta derivada, em que X é uma base
verbal” (FREITAS, 2014b). Todas essas observações foram necessárias para a
elaboração do presente glossário, tanto em relação à sua macroestrutura (seus
verbetes/entradas), quanto à sua microestrutura (composta por data mais antiga
encontrada, étimo, acepção semântica, abonação, obra, indicação de sua localização
e data da pesquisa). Durante aproximadamente 15 meses, foram pesquisadas a
primeira ocorrência encontrada das palavras em -mento e sua abonação,
independentemente de sua grafia. Em seu desenvolvimento, percebeu-se que não
haveria tempo para pesquisar e indicar, por meio de abonações, cada uma das
ortografias encontradas na pesquisa; assim, várias decisões tiveram de ser tomadas
no decorrer do trabalho, dentre elas, optou-se por indicar a ortografia mais antiga
encontrada.
Este trabalho será bastante frutífero para o DELPo, visto que falta para o
português um dicionário que se dedique exclusivamente à história e à diacronia da
língua portuguesa, ou que apresente dados de algumas épocas, principalmente do
12
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século XX. O projeto de retrodatação desse dicionário “visa algo mais amplo que a
coleta de dados” (NEHiLP1), visto que é previsto, dentre outras ações, a “retrodatação
das primeiras ocorrências de palavras do português (mais de 200 mil verbetes), com
o objetivo de complementar e revisar os dados de obras lexicográficas de língua
portuguesa existentes”; além disso, também pretende-se “elaborar um novo e
completo dicionário etimológico do português, por meio da revisão dos étimos das
palavras que compõem o léxico da língua portuguesa, sobretudo aqueles pouco
estudados, por exemplo os introduzidos no séc. XX” (FREITAS, 2014b, p. 3).
Tendo como base o exemplo utilizado em nosso projeto (o verbete
nascimento2), utilizou-se para desenvolvimento do verbete sempre a data mais antiga
qualquer que fosse a grafia encontrada (ainda que a maioria – mesmo as mais antigas,
do século XII ou XIII – tenha sido bastante próxima ou mesmo idêntica à atual). Logo,
o glossário proposto apresenta
o desenvolvimento, o levantamento, o armazenamento eletrônico e o
processamento de dados em corpora representativos das formações
derivadas do sufixo latino -mentum em português, formando um banco
de dados proveitoso para outros trabalhos. (FREITAS, 2014b, p. 11).

Para indicação das abonações, indicou-se sempre a palavra com a ortografia
mais antiga encontrada, a qual muitas vezes se encontrava diferente da atual.
Exemplos: dissecamento (dessecamento), ejetamento (ejectamento), predicamento
(prédicamento),

recebimento

(reçebimentos),

repartimento

(rrepartimento),

revoltamento (reuolltamento) etc.

1

Informação retirada de <http://www.nehilp.org/~nehilp/conteudo/delpo.php> Último acesso em
25.07.2016.
Quando o projeto foi proposto, apontaram-se as formas nacimento e naçimẽto, encontradas no
“Corpus do Português”, datadas em 1300, como a mais antiga, retrodatando em um século o verbete
nascimento indicado em Houaiss & Villar (2001). Optamos por indicar a primeira, para manter a forma
o sufixo -mento. Além disso, consideraram-se as abonações que continham uma data precisa, não as
que ofereciam naquele corpus somente indicação de século.
2
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2 COMPOSIÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE
Fizeram-se levantamentos bibliográficos sobre o sufixo -mentum em latim,
francês, italiano, romeno, castelhano e português, de grandes proporções em Freitas
(2008 e 2014a), os quais apresentaram de que modo vários dicionários apontam as
palavras formadas por este sufixo. Também se abordou a maneira como a gramática
normativa trata o assunto, incluindo obras sobre morfologia e linguística histórica, com
o objetivo de montar um panorama completo sobre o assunto.
Identificaram-se em Freitas (2014a) os significados sobre o sufixo -mento nas
línguas indicadas, em especial no Português, os quais foram utilizados para se montar
o glossário proposto. A partir deles, indicaram-se algumas paráfrases e se comprovou
que todas as palavras do português tinham uma base verbal: ao se unirem ao sufixo,
era possível formar uma paráfrase, tomando como base os estudos semânticos de
Rio-Torto (1993, 1998, 2013), a fim de refutar Rocha Lima [1985 (1972)], que afirma
serem os sufixos “vazios de significação”:
Ao contrário dos prefixos, que [...] guardam certo sentido, com
o qual modificam, de maneira mais ou menos clara, o sentido da
palavra primitiva, os sufixos, vazios de significação, têm por finalidade
formar séries de palavras da mesma classe gramatical. LIMA [1985
(1972), pp. 180-181]

Além disso, para este trabalho, excluímos do corpus anterior (FREITAS,
2014a), composto por 2.950 verbetes, alguns de formação compostas (cuja base tinha
data posterior à palavra pesquisada, portanto impossível de ser base àquela) e
inserimos outras, encontradas principalmente no banco de dados do DHPB, formando
um novo corpus, composto por 2.918 palavras, utilizando-se como ponto de partida
as datas propostas em Freitas (2014a): 1.287 palavras com datação feita por Houaiss
e Villar (2001) e 1.631, por Freitas (2014a). A partir dessas informações, buscou-se a
data mais antiga para comprovação e retirada de uma abonação confiável. Com isso,
muitas datas foram alteradas, para antes ou depois da indicada naqueles trabalhos,
seja por se encontrar uma obra anterior à data indicada, devido aos corpora utilizados
serem frequentemente atualizados, seja por não encontrar obra com a referência e ter
sido necessário buscar alguma publicada posteriormente àquela data inicial.
Comprovou-se, segundo apresentado em Freitas (2014a), como foram
14
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produtivos os séculos XIX e XX, com mais produtividade no século XIX (com uma
retrodatação expressiva em relação à pesquisa de 2014a), indicando uma precisa
criação de palavras novas nessas épocas, contrariando algumas literaturas que
indicam o sufixo -mento ser arcaico e improdutivo após o século XV:
Notável facilidade tinha o Português antigo para crear
substantivos abstratos terminados em -mento. A prodigalidade de seu
emprego é, até, um dos traços característicos da linguagem escrita
daquela época; mas quando começa a prevalecer o gosto
quinhentista, desde logo se nota o desuso de muitos dos ditos
vocábulos, dando-se preferência, sempre que possível, a palavras
com outras terminações. SAID ALI, 1964 [1931], p. 240.

Ou ainda, opondo-se a Nunes (1989 [1919]), que aponta que “a força criadora
de -mento é hoje menor que na antiga língua” (p. 373).
Conforme proposto no projeto inicial deste trabalho, fez-se um recorte, dentro
de um universo lexical bastante extenso, com a finalidade de se montar um glossário
das palavras formadas pelo sufixo -mento, em português. Porém, não descartamos
palavras com étimos de outras línguas, como originadas no francês, espanhol, italiano
e, principalmente, latim. Todas as informações sobre o étimo foram indicadas logo no
início da microestrutura de cada verbete.
Fez-se um tratamento na listagem obtida em Freitas (2004a), o qual já havia
excluído diversas palavras compostas, como bico-pimenta, livre-pensamento, canelagosmenta, termoelemento, quadrimomento, fibrocimento, diplossegmento etc. Nesta
pesquisa, porém, buscou-se pelo terminus a quo dos verbos que seriam bases de
outras palavras mantidas no corpus e algumas foram excluídas, visto que o verbo
tinha indicação de data posterior à da palavra em -mento, ou seja, provavelmente esta
foi criada a partir da composição de uma outra em -mento, e não a partir de um verbo,
como é a premissa deste trabalho e dos anteriores (por exemplo retreinamento,
multicaminhamento, subdimensionamento). Outras foram mantidas devido ao verbo
existir antes da data da palavra em -mento encontrada (como superaquecimento,
formada a partir de superaquecer e não da composição súper + aquecer).
Também foram excluídas as palavras terminadas em -menta, mantidas na
pesquisa anterior (FREITAS, 2014a), devido à proposta do glossário ser a composição
de somente palavras sufixadas em -mento.
Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento

15

A partir disso, obtiveram-se 2.918 palavras analisáveis e prontas para serem
pesquisadas e inseridas no glossário.
Revisou-se o terminus a quo das palavras que compõem o glossário e se
pesquisaram as palavras e suas respectivas abonações por meio de uma pesquisa
exaustiva em alguns corpora, visto ser, como apontado, “um dado de difícil
rastreamento” (VIARO, 2011, p. 101). Os corpora utilizados em que se obtiveram
dados precisos e mais antigos foram o “Corpus do Português”3 (CDP), que possui uma
quantidade de obras maior que em outros sites, como os “Corpus Histórico do
Português Tycho Brahe” 4 e o “Corpus Informatizado do Português Medieval” 5 ; o
“Dicionário Histórico do Português do Brasil” 6 (DHPB), por trazer a público diversas
obras dos séculos XVI, XVII e XVIII nunca antes editadas; e, principalmente, o “Google
Books”7 (GB), o qual contém obras desde o século XIV para serem pesquisadas, além
de corpora de muitas universidades (brasileiras e estrangeiras) e com frequência
apontava uma obra com a data mais antiga que em outros corpora. O “Corpus de
Referência do Português Contemporâneo” (<http://www.clul.ul.pt/pt/recursos/183reference-corpus-of-contemporary-portuguese-crpc>)

e

o

“Linguateca”

(<http://linguateca .pt/>) não foram utilizados em razão de não haver busca precisa
que indicasse os dados necessários para esta pesquisa.
Todos os verbetes estão com indicação de qual corpus a abonação foi retirada.
Para consulta à obra, é necessário ir ao corpus (CDP e DHPB), ao CD-Rom (DHE) ou
3

<www.corpusdoportugues.com> Último acesso em 05.08.2016. Obteve-se
desenvolvedores o acesso como pesquisador de nível 3/3, cuja pesquisa é irrestrita.

com

seus

4

<http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/> Último acesso em 05.08.2016. Não foi possível
utilizar o corpus para esta pesquisa, devido ao texto estar etiquetado, dificultando a busca. Necessitavase buscar a palavra a ser pesquisada em cada um dos 73 textos, o que se tornou inviável em razão do
tempo gasto.
5

<http://cipm.fcsh.unl.pt> Último acesso em 05.08.2016. Não há indicação de data precisa no site,
somente o século. Fizemos a pesquisa pela terminação -mento e todas as palavras existentes foram
também encontradas no CDP, visto que muitas obras inseridas naqueles compõem o corpus deste, a
maioria com indicação de data.
6

O corpus não está disponível ao público em geral; obteve-se o acesso ao banco de dados por meio
da professora Dra. Dra. Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, como informado, ao final da
formatação do glossário. Assim, modificou-se a pesquisa, visto que foram inseridas algumas palavras
e retrodatadas outras, compondo 108 verbetes por meio do corpus.
<http://books.google.com> Último acesso em 05.08.2016. Deve-se ter uma conta no “Google” para,
logo após o acesso, entrar no link “minha biblioteca”, em seguida “Pesquisa de livros avançada”, a fim
de filtrar os dados e obter uma pesquisa mais precisa, como somente obras datadas – a serem
conferidas em seu acesso.
7
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ao GB; para este, todos os links foram indicados, facilitando a consulta.
Apresentar-se-ão, a seguir, os corpora utilizados para a composição do
glossário.

2.1 Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (DHE)
A pesquisa inicial foi feita, como indicado, a partir do “Dicionário Eletrônico
Houaiss da Língua Portuguesa” (DHE) (HOUAISS; VILLAR, 2001), disponível em CDRom, por ser, dentre as obras lexicográficas do português produzidas por sua editora
(com outras versões do mesmo dicionário8, inclusive on-line), a mais completa. Alguns
verbetes não foram encontrados em outros corpora e, às vezes, o GB indicava uma
obra posterior a 2001, portanto desconsiderada.
Desta forma, os verbetes existentes somente nesta obra ou em outras editadas
posteriormente estão indicados neste glossário com a data do DHE (2001), seguida
de sua acepção semântica, seu étimo e indicação de onde foi retirada (o DHE), sem
abonação. No total, são 203 palavras. De outros dicionários encontrados no GB e no
CDP indicou-se o que havia na introdução da microestrutura do verbete (na maioria
das vezes sua classe morfológica, seu significado, algum sinônimo ou tradução,
quando dicionário bilíngue ou trilíngue).

2.2 Corpus do Português (CDP)
Através da pesquisa no CDP, obtiveram-se 531 verbetes com as datas mais
recuadas. Encontraram-se diversas obras, desde a “Cronica Troyana” (1388), como
as cartas do Padre Vieira (1626). Em obras que continham duas datas, como a
“Crónica da Ordem dos Frades Menores”, indicada como 1209-1285, considerou-se a
data mais recente, para não haver prejuízo de dados (nesse caso, 1285). As obras
Em diversas fases da elaboração do glossário, embora tenha se consultado o “Grande Dicionário
Houaiss da Língua portuguesa” (2009), disponível somente para assinantes em <houaiss.uol.com.br>,
não foi utilizado para seu desenvolvimento. Também se pesquisou no “Dicionário Eletrônico Houaiss
da Língua Portuguesa” (2009), porém há menos verbetes que o anterior (2001).
8
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com maiores contribuições (109 palavras) foram o “Tesouro da língua portuguesa”
(edições 1 e 2) e as Prosódias (edições 1 a 7), de Bento Pereira (todas de 1697), o
que alterou bastante a quantidade de palavras datadas no século XVII (em
comparação à pesquisa de Freitas (2014a).
Por meio deste corpus, retrodataram-se muitas palavras em relação ao DHE,
inclusive em séculos em que a pesquisa é mais dificultosa, como desaforamento
(originalmente século XIV, encontrada no CDP em obra de 1300) e gostamento (DHE
como século XV, mas no CDP aparece em 1285).
Também se observaram datas bastante retroagidas para palavras não datadas
naquele dicionário, como momento (1285). Além disso, confirmaram-se datas
indicadas no DHE somente com indicação de século, como consentimento (1280 –
indicada em DHE como século XIII).
Entretanto, há algumas palavras cuja pesquisa em Freitas (2014a) indicava um
certo século e na atual não estava mais disponível, como revocamento (encontrada
anteriormente no CDP em obra do século XV e nesta pesquisa encontrada somente
em 1982, no GB), ou transcendimento (indicada como do século XVI em Freitas
(2014a) e não mais disponível na busca atual, sendo inserida como 1950 via GB).
De modo geral, este corpus foi muito proveitoso e pôde contribuir bastante com
o desenvolvimento do glossário.

2.3 Google Books (GB)
Deve-se ao GB uma farta contribuição das obras disponíveis: 2.076 verbetes
com indicação de abonação e obra de onde foi obtida, e link para que os prováveis
consulentes possam verificar o original. Obtiveram-se algumas datas bastante
antigas, como a de suprimento (1438), que confirmou o século indicativo em DHE
(XV), e a de conjuramento (1557), sem data no DHE. Várias obras foram inseridas
desde a pesquisa de Freitas (2014a), feita durante sua tese (aproximadamente em
2012), visto que se obtiveram muitas palavras com datas anteriores à primeira
pesquisa, como deixamento (indicada em 2014a como 1928, pois não há data em
18
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DHE, e agora como 1684, ou seja, retrodatou três séculos). Há diversas obras
importantes, como o vocabulário de Rafael Bluteau, do qual se retirou, dentre outras,
cruzamento.
Houve retrodatações importantes em relação ao corpus original (DHE), por
exemplo desenterramento, tendo a data de 1836 naquele dicionário e, no glossário,
como 1643, retroagindo dois séculos), desfloramento (antes 1881 e agora 1755) e
eligimento (de 1899 para 1742). Ocorreram ainda pequenos recuos, como
dissentimento (de 1666 para 1603), tornando esta pesquisa mais precisa. Algumas
abonações de palavras foram difíceis de serem encontradas, como cerramento, pois
a busca mostrava diversas obras e, no momento de se verificar no original, o correto
era encerramento (“en- cerramento”), ou demovimento (contrapondo “de movimento”),
dispendendo bastante tempo e busca para encontrar a palavra correta.
No GB, as palavras buscadas são facilmente visíveis quando se acessa a obra,
pois ficam marcadas em amarelo. Além disso, indica o “s” longo (ſ ) em sua busca,
como na pesquisa do verbete crestamento 9:

Figura 1 – Exemplo de ſ em palavra pesquisada no GB

2.4 Dicionário Histórico do Português do Brasil (DHPB)
Com acesso disponibilizado posteriormente, o banco de dados do DHPB, que
compõe o dicionário ainda inédito, foi de grande valia para o glossário. Ele é composto
por diversos documentos

9

O ſ é uma das formas da letra “s” minúscula, utilizada em várias obras antigas.
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que testemunham o período da história colonial do Brasil; além das
mudanças semânticas, objeto de atenção do DHPB, registra também
as variantes gráficas e morfológicas da palavra-entrada,
acompanhada dos contextos onde tais variantes estão inseridas; é um
dicionário que registra a datação das unidades lexicais no conjunto de
documentos que integram o banco de dados, onde se assenta a
estrutura do DHPB. (MURAKAWA, 2011, p. 2)

São obras escritas em solo brasileiro (uma farta quantidade de documentos
escritos e editados por sua equipe) nos séculos XVI, XVII e XVIII, por “portugueses
que vieram para o Brasil ou por aqueles que já no país haviam se fixado. Este banco
registra, aproximadamente, 10 milhões de ocorrências” (MURAKAWA, 2014, p. 1).
Há 108 palavras com abonações retiradas deste corpus, dentre elas, 18 são
novas: houve inserção no corpus da pesquisa anterior de 13 palavras novas e mais 5
nesta pesquisa.
Confirmaram-se datas para século indicado anteriormente no DHE, como
enriquecimento (XVII – 1699), e diversas retrodatações de palavras, desde alguns
anos, como valimento (de 1655 para 1646) e filamento (de 1789 para 1782), até alguns
séculos, por exemplo deferimento (de 1899 para 1652) e revestimento (de 1844 para
1781).
Há muitos documentos em que se utilizam o “s” longo (ſ ), o qual é parte da
palavra quando de sua busca, como ocorreu em luzimento (1672) e em outros
verbetes.
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3 DATAÇÃO
A função primordial deste trabalho é a de indicar datas precisas, as mais
recuadas possíveis, com suas respectivas abonações e termini a quo, a fim de ter os
dados confirmados e evitar confusões como algumas encontradas na pesquisa de
Freitas (2014a), por exemplo, o verbete departamento no DHE, cuja data indicada é
século XIV, com étimo no empréstimo francês département (1790): como uma palavra
foi criada no século XIV se seu étimo surgiu quatro séculos depois? De fato,
comprovou-se o empréstimo francês (cuja data correta, conforme o “Le Grand Robert”,
é 1180), entretanto a data da palavra portuguesa é 1798.
Assim, foi desenvolvida uma tabela, com o objetivo de se apresentarem os
dados obtidos, distribuídos por século, e compará-los à pesquisa anterior. Todos os
dados foram baseados no corpus atual, ou seja, excluíram-se do corpus anterior as
palavras desconsideradas nesta pesquisa. Todavia, há ainda uma diferença na
quantidade de palavras, visto que novas foram inseridas na pesquisa atual, portanto
não havia indicação de datas anteriores, como arregalamento 10 , atrivinhamento
(inserida via DHPB), dentre outras:

Tabela 1 – Comparação de resultados em pesquisa de Freitas (2014a) e atual

Há alterações significativas dos dados anteriores para os atuais. Considerandose as datas publicadas pelo DHE para os dados a serem indicados, nesta pesquisa
não há palavras datadas nos séculos X e XII, devido a não ter havido acesso a obras

10

Palavra sugerida pelo pesquisador Ms. André Luiz Ming Garcia, que a utiliza no desenvolvimento de
sua tese, atestada em diversas obras do século XIX, conforme GB.
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destes séculos. Ao se verificarem os gráficos obtidos por meio dos dados, observa-se
o seguinte panorama:
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

2014a

XVII XVIII XIX

XX

XXI

2016

Gráfico 1 – Comparação de resultados em pesquisa de Freitas (2014a) e atual

Não obstante se perceba a manutenção de maior produtividade nos séculos
XIX e XX, é fato que houve diminuição no século XX, em razão da retrodatação de
palavras, a maioria devido a existência de novas publicações no corpus do GB, como
indicado. As curvas do gráfico foram mantidas, mas os números absolutos
aumentaram também nos séculos XVII e XVIII, em grande parte pelo acesso ao banco
de dados do DHPB, que contribuiu com muitas datações para o glossário.
A seguir, apresentar-se-ão alguns dados sobre as datações, considerando
todas as palavras dos corpora de Freitas (2008; 2014a) e atual. Não será feita uma
análise sobre empréstimos, tampouco semântica, visto já ter sido realizada em Freitas
(2014a). Embora haja alterações na produtividade em relação aos séculos, não
ocorreram mudanças para que a genealogia do sufixo -mento, conforme proposta
naquele trabalho, fosse alterada.
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4 RETRODATAÇÃO E INDICAÇÃO DE DATAS PRECISAS
Apresentar-se-ão, a seguir, as retrodatações e as indicações de datas para as
palavras em cuja microestrutura do DHE e de Freitas (2014a) haja somente o século
apontado. No total, houve 661 palavras retrodatadas e 718 com indicação precisa de
data, ou seja, em relação à pesquisa recente de Freitas (2014a), alteraram-se 1.379
palavras de um total de 2.918 palavras (47% de mudança). Em razão de inserção de
novas obras no GB, cessão total de pesquisa do DHPB e alteração no corpus do CDP,
houve mudança bastante acentuada dos dados expostos neste trabalho. Partiremos,
primeiro, para apresentação das alterações ocorridas nas palavras previamente
datadas no DHE.

4.1 Alteração de datas originais do DHE
De um universo de 1.287 palavras datadas (por meio de datas ou de séculos)
e publicadas no DHE, houve alteração de 437 (34%): 281 retrodatações e 156
indicações de datas precisas nos séculos indicados.
Das três palavras inseridas no corpus atual como do século XII, duas foram
retroagidas e uma inserida, em relação àquele dicionário, para 1200: apartamento
(1259), cumprimento (XIII) e testamento (1255). Houve ainda diversas retrodatações
para o século XIII, 25 no total (35%), como quitamento (de 1446 para 1299), lavamento
(do século XV para 1285), decaimento (do século XV para 1209), entre outras; e 17
inserções de data precisa para aquelas indicadas somente por século no DHE, por
exemplo: arrendamento (1243), pagamento (1274) e torneamento (1284). No século
seguinte (XIV), embora tenham ocorridos menos recuos (4), por exemplo orçamento
(de 1536 para 1400), foram indicadas as datas precisas para 23 palavras, dentre elas
abaixamento (1388), espargimento (1344) e corrompimento (1400).
No século XV, novamente só 3 palavras foram retrodatadas: abalamento (de
1495 para 1477), agasalhamento (de 1460 para 1437) e aposentamento (de 1499 para
1498), entretanto foram indicadas as datas de 56 delas, como desempachamento
(1430), despercebimento (1451), oferecimento (1419) . Para o século seguinte, XVI,
retroagiram-se 7 (como aluamento, que retroagiu três séculos: de 1899 para 1600) e
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se indicaram 5 datas precisas, por exemplo doutoramento (1562). Em XVII, ocorreram
4 indicações (divertimento – 1653, enriquecimento – 1699, praguejamento – 1697 e
sacudimento – 1697) e 14 retrodatações, como agabamento (de 1871 para 1613),
deferimento (de 1899 para 1652) e desenterramento (1836 para 1643), estas com dois
séculos de recuo). Aumentaram-se de modo significativo as retrodatações no século
XVIII, a maioria datadas anteriormente como século XVIII: 30 palavras (por exemplo
amortecimento – de 1881 para 1792), com 4 indicações de datas precisas:
acareamento (1712), arrombamento (1749), calafetamento (1765) e velamento
(1751).
Os maiores achados estão no século XIX: com somente 5 indicações de datas
precisas, como fuzilamento (1880), houve 171 retrodatações, a maioria por haver
muitas obras novas no GB desde a última pesquisa de Freitas (2014a), realizada por
volta de 2012. Houve desde recuos dentro do próprio século: abalroamento (de 1867
para 1829), como do século XX para este, por exemplo acirramento (de 1949 para
1837).
O século XX traz ainda 25 datas retroagidas no mesmo século: abacinamento
(de 1986 para 1936, adentramento (de 1986 para 1925), dentre outras, e indicação
precisa de datas de 42 palavras, como norteamento (1901), saibramento (1903),
castramento (1920). Já o século XXI é formado completamente por palavras
encontradas no DHE (e em algumas obras lexicográficas publicadas posteriormente,
logo foi mantida a data daquela publicação). A maioria destas palavras estavam
indicadas no DHE com alguma data que não pôde ser comprovada, como
reenchimento (1858), aborbulhamento (1783), abichalhamento (1940), ou ainda com
indicação somente do século, como acanalamento (XIX), esmaiamento (XIV,
espanholamento (XX). Além disso, grande parte não estava datada e não foram
encontradas obras que pudesse ser visualizada a data de sua publicação, somente a
indicação do GB, por isso foram excluídas desta pesquisa, considerando-se somente
o DHE como publicação.
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4.2 Alteração de datas pesquisadas em Freitas (2014a)
580 palavras sofreram mudanças em sua data apresentada em Freitas (2014a),
apesar do pouco tempo de pesquisa entre este trabalho e aquele (cerca de quatro
anos). Isso mostra como uma ampliação de obras para pesquisa em determinado
corpus causa um novo arranjo de dados. Ocorre que 380 palavras foram retrodatadas
e 200 tiveram uma indicação precisa de data (só havia indicação de século).
Iniciando no século XIII, houve 13 retrodatações, como pavimento, que recuou
quatro séculos (de 1615 para 1300), arrombamento (de XV para 1209), e nenhuma
indicação de data precisa. No século seguinte, há somente uma retrodatação bastante
expressiva: afugentamento (de 1889 para 1344); contudo ocorreram 15 indicações de
datas precisas, por exemplo: aditamento (1301), demarcamento (1320), provamento
(1344).
No século XV, a retrodatação cresce novamente: são 15 ocorrências, algumas
bastante expressivas, como avezamento (de 1812 para 1400, recuando cinco séculos)
e avançamento (de XVIII para 1400, retrodatando quatro séculos); o número de
indicações de datas precisas é o dobro: 30 ocorrências, por exemplo: aquecimento
(1419), cativamento (1437) e detrimento (1498). No próximo século, houve 8 recuos
de datas, como desatamento (de 1954 para 1540, circundamento (de 1798 para 1505)
e cozimento (de 1735 para 1587); em relação à indicação de data precisa, há 13
palavras, como medicamento (1600), afinamento (1502, relaxamento (1561).
Para o século XVII, a grande contribuição foi obtida nas obras de Bento Pereira,
de acordo com o indicado: 26 retrodatações, como aplacamento, apuramento e
murchamento (respectivamente 1889, 1792 e 1773 para 1697), e 55 novas datas
precisas (49 obtidas nas obras indicadas), por exemplo aplainamento, esgotamento e
latejamento (todas em 1697). No século posterior, novamente retrodatação
expressiva: 53 ocorrências, dentre elas atracamento (de 1946 para 1800),
empeçonhamento (de 1981 para 1787) e jazimento (de 1870 para 1710); todavia a
indicação de datas precisas foi bastante baixa e ocorreu em somente três palavras:
boleamento (1712), envolvimento (1741 e remontamento (1724).
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A pesquisa para o século XIX foi largamente proveitosa e a maior obtida nesta
pesquisa: 174 retrodatações, a maioria do século XX para este, como acionamento
(de 1957 para 1899), compartilhamento (de 1995 para 1900) e desemparelhamento
(de 1996 para 1857). Já para a indicação precisa de data, houve 43 ocorrências,
dentre elas caldeamento (1880), funcionamento (1851) e reaparecimento (1853).
Contudo, houve uma contribuição também expressiva de retrodatações no próprio
século XX: 90 ocorrências, como apaulistamento (de 1975 para 1962), debordamento
(1970 para 1927) e enteamento (de 1961 para 1905). As indicações de datas exatas
para este século, 41 no total, também foram proveitosas: cabeamento (1994),
esbarramento (1916) e encapsulamento (1975).
Deste modo, percebe-se como uma pesquisa exaustiva em distintos corpora
pode alterar os dados, como ocorreu neste trabalho. Houve muitas retrodatações e
indicações de datas precisas em diversas palavras, em somente quatro anos de
distância entre a pesquisa mais antiga e a atual, provavelmente devido à inserção de
diversas obras (a maioria literária, lexicográfica e documental) no GB. Além disso, com
os dados obtidos, ainda que no final da pesquisa, no banco de dados do DHPB, o
corpus final apresenta um resultado mais próximo da real produtividade da língua
portuguesa em cada século apontado.
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5 GENEALOGIA DO SUFIXO -MENTO
A pesquisa de mestrado (2008) e a de doutorado (2014a) foram bastante
frutíferas para a composição deste glossário. Ademais, foram importantes para que,
por um lado, se apresentassem uma descrição sumária do funcionamento dos sufixos
latinos -men e -mentum em relação à sua produção lexical, às suas características
morfológicas e semânticas e uma semântica estrutural de suas palavras derivadas,
no Latim; por outro, analisou, de modo exaustivo, como o sufixo -mentum se
desenvolveu nas principais línguas românicas: Castelhano, Francês, Italiano e
Romeno, para poder contrastar com o Português e verificar a base etimológica deste.
Mediante a montagem de um corpus de análise das palavras latinas,
identificaram-se as bases nominal e verbal das palavras em -men e em -mentum; em
seguida, analisou-se a datação dessas palavras para, ao final, verificar o significado
do sufixo em cada uma delas, resultando numa proposta de genealogia dos sufixos men / -mentum. Em seguida, desenvolveu-se um corpus para cada língua pesquisada,
de modo exaustivo, com indicação de data de entrada, étimo, origem e aspecto
semântico, analisaram-se todos os itens, sobre a semântica dessas palavras, com
uma proposta de uma árvore genealógica do sufixo estudado sob um aspecto
semântico, mostrando o caminho feito pelo sufixo por meio de seus significados. Ao
final, obteve-se um modelo de análise etimológica para as línguas românicas e uma
genealogia do sufixo -mentum, do Latim às românicas, conforme quadro a seguir.
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6 CONCLUSÃO
O estudo histórico realizado nesta pesquisa aponta para a questão de que as
línguas se alteram devido a várias razões: geografia, tempo etc. Ele se torna bastante
importante para uma precisa explicação e descrição etimológica do sufixo -mento e
das palavras formadas por ele, assim como para futuros estudos históricos e
etimológicos, por apresentar étimos e datas de produção das palavras pesquisadas.
Apesar dos percalços durante a pesquisa, iniciada em 2004, foi bastante
profícua e se mostrou rica para a área de Etimologia e outras afins, por haver pouca
teoria sobre o assunto: necessitou-se tomar várias decisões ao longo do trabalho, o
que foi demonstrado em sua descrição.
Conforme indicado, a originalidade deste trabalho é justificada pela busca da
genealogia do sufixo analisado e pela criação de um corpus, com o objetivo de se
ampliarem esses campos para outros trabalhos, como estudos de outros sufixos,
comparação entre alguns sufixos e suas derivações, glossários de palavras formadas
por ouros sufixos, dentre outras propostas. Futuramente, os dados obtidos farão parte
do DELPo, conforme proposto, a serem inseridos em uma outra etapa de trabalho da
pesquisadora. É, de fato, gratificante a publicação deste glossário, assim como os
resultados finais desta pesquisa.

Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento

29

6 GLOSSÁRIO DE PALAVRAS PORTUGUESAS SUFIXADAS EM -MENTO
Como resultado da pesquisa feita, elaborou-se um glossário de palavras
portuguesas sufixadas em -mento, com 2.918 verbetes em -mento, com data de
criação da palavra no Português, étimo, abonação, nome da obra da qual esta foi
retirada e indicação de localização da obra.
ABAÇANAMENTO (2001) – TRS (do port. abaçanar). In: DHE.
ABACELAMENTO (1897) – TRS (do port. abacelar) “uma, a abertura de covas ou
sulcos; a outra, a colocação da muda na posição vertical e abacelamento da
mesma.”. In: “A lavoura”, disponível em: <https://books.google.com.br/
books?id=rN5MAAAAYAAJ&q=abacelamento&dq=abacelamento&hl=ptBR&sa=X&
ei=M8_PVILeJ6e1sQTppoDQCQ&redir_esc=y> Acesso em 13.10.2014.
ABACIAMENTO (1950) – TRS (do port. abaciar) “250 quilometros de Manaus,
conduz à crença de que o embasamento se encontra a 1 870 metros de profundidade
. Outro abaciamento, ainda mais próximo a Manaus e, ao que parece, ainda [...]”.
In:
“Revista
Brasileira
de
Geografia”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=GgDjAAAAMAAJ&q=abaciamento&dq=aba
ciamento&hl=ptBR&sa=X&ei=JtDPVIa5DY3gsATU1YHICQ&redir_esc=y> Acesso
em 13.10.2014.
ABACINAMENTO (1936) – TRS (do port. abacinar) “Abacinamento. Suplicio usado
na Idade Média e ja antes referido por Platio e outros autores, que consistía em
cegar o pacíante com um ferro ao rubro.”. In: “Grande enciclopédia portuguesa e
brasileira”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=1RArAAAAMA
AJ&q=abacinamento&dq=abacinamento&hl=ptR&sa=X&ei=6NHPVPlKsWHsQTLgI
KADA&redir_esc=y> Acesso em 13.10.2014.
ABAFAMENTO (1712) – TRS (do port. abafar) “Abafamento. Suffocação.
Suffocatio, onis. Fem. Plin. Histor. Da palavra abafamento se usa mais no sentido
metaphorico, que o natural”. In: “Vocabulario Portuguez E Latino”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Gb5KAAAAcAAJ&pg=PA8&dq=abafament
o&hl=ptBR&sa=X&ei=ctTPVKzvMvDGsQT1oYGwDA&redir_esc=y#v=onepage&q=
abafamento&f=false> Acesso em 13.10.2014.
ABAGAMENTO (1921) – TRS (do port. abagar) “Mezes depois do vinho recolhido
nos toneis verifica-se uma quebra de quantidade ainda que muito reduzida. E que
houve abagamento. Diga-se que o vinho [...]”. In: “O Instituto: revista scientifica e
literária”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=XwfRAAAAMA
AJ&q=abagamento&dq=abagamento&hl=ptBR&sa=X&ei=MdbPVNbvGrfPsQTBgYL
4CA&redir_esc=y> Acesso em 13.10.2014.
ABAGMENTO (1899) – EMP (do lat. abagmentum) “Abafaväo Abafaveis Abafo
Abafos Abafou Abaft Abagarus Í Abagem Abagio Abagione Abagionem Abagionis .
Abagium 1 Abagmenta Abagmentis ' Abagmento Abähren”. In: “New Official
Vocabulary for Telegrams in Preconcerted Language”, disponível em:
<https://books.google.com.br/books?id=6DUyAQAAMAAJ&q=abagmento&dq=abag
mento&hl=ptBR&sa=X&ei=09fPVJb0Mc_GsQTA2IG4Dw&ved=0CB4Q6AE wAA>
Acesso em 13.10.2014.
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ABAIRRAMENTO (1936) – TRS (do port. abairrar) “Abairramento, s. m. Acto ou
efeito de abairrar. (De abairrar)”. In: “Grande enciclopédia portuguesa e brasileira”,
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=1RArAAAAMAAJ&q=abai
rramento&dq=abairramento&hl=ptBR&sa=X&ei=fdrPVIraKujjsASfkYGgDQ&ved=0C
D8Q6AEwBzgU> Acesso em 13.10.2014.
ABAIXAMENTO (1388) – TRS (do port. abaixar) “Et ben outrossý deuemos nós assy
a fazer, ca nos deuemos gardar de fazer nosso abaixamento, nẽ cõsentir
sojugamento en nós”. In: “Cronica Troyana”, disponível em CDP. Acesso em
14.10.2014.
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esc=y#v=onepage&q=%22diminuimento%22&f=false> Acesso em 28.05.2015.
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<https://books.google.com.br/books?id=QU6XfAyC04C&q=discorrimento&dq=discorrimento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
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procuração dada a Frei Fernã Fruytoso por Tareyga Fagundiz”. In: “Textos Notariais.
Documentos Notariais dos Séculos XII a XVI”, disponível em CDP. Acesso em
01.06.2015.
DOLORIMENTO (1895) – RES (do port. dolorir) “entrou a sentir um grande
dolorimento e uma grande saudade do tempo em que fôra täo querido e täo amado
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em 02.06.2015.
EMBACIAMENTO (1859) – TRS (do port. embaciar) “acompanhando-se de
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PR104&dq=%22embaciamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q
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glaciaes, insensibilidade geral, pelle fria, andar vagaroso e incerto, embalamento
da garupa”. In: “O Archivo rural”, disponível em <https://books.google.com.br/bo
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EMBANANAMENTO (1971) – TRS (do port. embananar) “O Comercial aproveitou
um embananamento da defesa praiana”. In: “Placar Magazine”, disponível em
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In: “O Espelho”, disponível em <https://books.google.com.br/books?pg=PA23&
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ENXERIMENTO (1800) – TRS (do port. enxerir) “Advertindo-se finalmente, que o
maior obstaculo, que tem os enxertos de garfo , para pegarem he a muita humidade,
que lhes faz apodrecer a casca do garfo, que se ha de collar, e unir-se no
enxerimento do cavallo.”. In: “Tratado para cultura das vinhas em Portugal”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=755AAQAAMAAJ&pg=PA50&dq=%22enxe
rimento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enxerimento%22&f=false> Acesso em
06.08.2015.
ENXOFRAMENTO (1812) – TRS (do port. enxofrar) “Schweflung, f. enxoframento,
a aczão de enxofrar.”. In: “Novo diccionario Portuguez-Alemão e Alemão-Portuguez”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=cPhDAAAAcAAJ&pg=PA331&dq=%22enxo
framento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enxoframento%22&f=false> Acesso em
06.08.2015.
ENXOTAMENTO (1896) – TRS (do port. enxotar) “Convidei immediatamente ao
commandante do Cor o Policial, tenente-coronel Vicente Lopes e Medeiros Chaves,
a vir ter commigo, aflm de ordenar-lhe o enxotamento dos especuladores que
assaltaram o poder.”. In: “Annaes da Camara dos Deputados”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=nYM7AQAAMAAJ&q=%22enxotamento%2
2&dq=%22enxotamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
06.08.2015.
ENXOVALHAMENTO (1873) – TRS (do port. enxovalhar) “ENXOVALHAMENTO, s.
m. (DO thema enxovalha, de enxovalhar, com o suffixo ‘mento’). Acção de
enxovalhar alguma pessoa ou cousa.”. In: “Grande diccionario portuguez”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=B5paAAAAcAAJ&pg=PA207&dq=%22enxo
valhamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enxovalhamento%22&f=false> Acesso
em 06.08.2015.
ENXUGAMENTO (1846) – TRS (do port. enxugar) “Revista indicou de passagem
qual era esse systema d'enxugamento das terras a que Peel se referia ”. In: “Revista
Universal
Lisbonense”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=wLEDAAAAYAAJ&pg=PA518&dq=%22enx
ugamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enxugamento%22&f=false> Acesso em
06.08.2015.
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ENZAMPAMENTO (1960) – TRS (do port. enzampar) “Enzampamento — ludibrio,
assombro.”. In: “Glossário sucinto para melhor compreensão de Aquilino Ribeiro”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=3HsOAQAAIAAJ&q=%22enzampamento%
22&dq=%22enzampamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
07.08.2015.
EQUACIONAMENTO (1851) – TRS (do port. equacionar) “É a eterna falta de
equilíbrio no equacionamento de problemas que escapam às formas simples”. In:
“Revista
marítima
brasileira”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=L5QPAAAAIAAJ&q=%22equacionamento%
22&dq=%22equacionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
07.08.2015.
EQUIPAMENTO (1822) – TRS (do port. equipar) “O bello equipamento dos corpos
desapareceu, e o armamento que tanto dinheiro custou ao tesouro aelia-se em
grande parte arruinado”. In: “Diario das Cortes da Nação Portugueza”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=R2ZFAAAAcAAJ&pg=PA165&dq=%22equi
pamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22equipamento%22&f=false> Acesso em
07.08.2015.
ERGUIMENTO (1879) – TRS (do port. erguer) “"ib ou imb part. que como s. exprime
‘erguimento’”. In: “Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro:, disponível
em:
<https://books.google.com.br/books?id=9GMsAAAAMAAJ&q=%22erguimento%22
&dq=%22erguimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.08.2015.
ERIÇAMENTO (1849) – TRS (do port. eriçar) “Sensação de eriçamento dos
cabelos; arsen - veralr.”. In: “A cholera-morbus tratada homoeopathicamente”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=EPFDAQAAMAAJ&pg=PA50&dq=%22eri%
C3%A7amento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22eri%C3%A7amento%22&f=false>
Acesso em 07.08.2015.
ERMAMENTO (1853) – TRS (do port. ermar) “Este adoptou, de facto, a teoria do
ermamento, embora com alguns atenuantes”. In: “Historia de Portugal”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=2mYUAQAAIAAJ&q=%22ermamento%22&
dq=%22ermamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.08.2015.
ERRAMENTO (1400) – TRS (do port. errar) “E, quando assi acontescer aos
monteiros que topem en estes lugares que assi son queentes ou frios e sentam que
os caães por aquello erram, se os quiserem enmendar vejam se aquelle erramento
que os caães erram he pollo tempo”. In: “Livro da montaria”, disponível em CDP.
Acesso em 07.08.2015.
ESBANJAMENTO (1867) – TRS (do port. esbanjar) “Então os interesses publicos
não erão postos em perigo, os cofres publicos não erão ameaçados de medonho
esbanjamento, os contratos erão feitos segundo as condições, que reconheço, de
prudência”.
In:
“Annaes
do
Senado
Federal”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=bXA0AQAAMAAJ&pg=RA2PA46&dq=%22esbanjamento%22&hl=pt250
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BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esbanjamento%22&f=false> Acesso em
07.08.2015.
ESBARRAMENTO (1916) – TRS (do port. esbarrar) “Tomada de algumas das
trincheiras allemans da primeira linha (entre Roye e Arras) e esbarramento nas
segundas.”.
In:
“Vozes
de
Petrópolis”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=UNDAQAAMAAJ&q=%22esbarramento%22&dq=%22esbarramento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.08.2015.
ESBARROCAMENTO (1907) – TRS (do port. esbarrocar) “Vé-se nas paredes
co'ncavidades de todos os tamanhos e deforma hemispherica, que só por
esbarrocamento podem ter sido produzidas”. In: “Arquivos”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Tw_AQAAMAAJ&q=%22esbarrocamento%22&dq=%22esbarrocamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.08.2015.
ESBARRONDAMENTO (1859) – TRS (do port. esbarrondar) “O livre jogo das
machinas aratorias e de se entupirem facilmente, seja pelo esbarrondamento dos
taludes, seja por encherem de ervas”. In: “O Archivo rural”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=gwFFAQAAMAAJ&pg=PA284&dq=%22esb
arrondamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esbarrondamento%22&f=false> Acesso
em 10.08.2015.
ESBATIMENTO (1858) – TRS (do port. esbater) “Foram estes três quadros de
invenção e pintura de Agostinho Massucci, e attrahem os sentidos pela sua
expressão, difliculdade das meias tintas n'este género de mosaico, e suavidade do
esbatimento.”.
In:
“O
panorama”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=amoAAAAYAAJ&pg=PA63&dq=%22esbatimento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esbatimento%22&f=false> Acesso em
10.08.2015.
ESBOFAMENTO (1893) – TRS (do port. esbofar) “A colera popular, porém, por
muito tempo recalcada, explodiu em fuzilar que os varreu da athmosphera politica,
e após o torpor subsequente á grande queda, eil-os, em esbofamento inglorio,
impellindo, a haustos fracos, a machina aérea”. In: “Historia da sedição na Bahia em
24
de
novembro
de
1891”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=gAErAQAAMAAJ&q=%22esbofamento%22
&dq=%22esbofamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 10.08.2015.
ESBORDOAMENTO (1868) – TRS (do port. esbordoar) “respostas que o dito
Presidente dava quando officialmente se lhe participava algum assassinio ou
esbordoamento, dizendo que semelhantes actos eram etieitos do liberalismo”. In:
“Motins
políticos”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=DXgCAAAAYAAJ&pg=PA59&dq=%22esbo
rdoamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esbordoamento%22&f=false> Acesso
em 10.08.2015.
ESBOROAMENTO (1847) – TRS (do port. esboroar) “mas entre outras a de segurar
a terra evitando o seu esboroamento.”. In: “Revista universal lisbonense”,
disponível
em
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<https://books.google.com.br/books?id=AL0GAAAAQAAJ&pg=PA566&dq=%22esb
oroamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esboroamento%22&f=false>
Acesso
em 10.08.2015.
ESBORRACHAMENTO (1932) – TRS (do port. esborrachar) “bruscamente se dá o
disparo, isto é, o desprendimento do retinaculo, o esborrachamento da vesicula
viscosa do seu interior”. In: “Boletim de agricultura”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=NBlCAQAAIAAJ&q=%22esborrachamento
%22&dq=%22esborrachamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
10.08.2015.
ESBORRATAMENTO (1966) – TRS (do port. esborratar) “A origem da palavra está
no inglês offset, ao qual, para a terminologia tipográfica, The Concise Oxford
Dictionary atribui a acepção de ‘esborratamento em folha limpa, devido a ser
colocada sobre superfície acabada de imprimir’”. In: “Boletim da Sociedade de língua
portuguesa”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=ik1fAAAAMAAJ&q=%22esborratamento%2
2&dq=%22esborratamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
10.08.2015.
ESBRACEJAMENTO (1929) – TRS (do port. esbracejar) “Revia as enfermeiras,
sanguíneas, robustas, aptas a levantar pesos, a acorrentar o esbracejamento do
martírio e a ouvir com humildade os impropérios do operador quando não encontra
à mão o ferro de que necessita.”. In: “Yvelise”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Y3RGAQAAMAAJ&q=%22esbracejamento
%22&dq=%22esbracejamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
10.08.2015.
ESBRANQUIÇAMENTO (1913) – TRS (do port. esbranquiçar) “A despeito de tudo
isto o brusono fica ainda incluido no grupo das molestias de causas desconhecidas,
atribuindo-lhe como consequencias outras como sejam o esbranquiçamento e até
o acamamento e outras ás quaes já nos referimos.”. In: “Boletim de agricultura”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=_405AQAAMAAJ&q=%22esbranqui%C3%
A7amento%22&dq=%22esbranqui%C3%A7amento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 11.08.2015.
ESBRASEAMENTO (1876) – TRS (do port. esbrasear) “Nas suas variadas formas
teem physionomias, revelam temperamentos Ha-os lascivos e ardentes, colleados
em quatro roscas de um ouro fulvo, terminando n'uma cabeça de cobra esmagada
por um esbraseamento de rubi.”. In: “As Farpas”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=vtE0AQAAMAAJ&q=%22esbraseamento%
22&dq=%22esbraseamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
11.08.2015.
ESBURACAMENTO (1870) – TRS (do port. esburacar) “Pela madrugada deu-se na
estação de Assumpção um encontro de locomotivas, do qual resultárão o
esburacamento de caldeiras, a morte de dous empregados e o ferimento grave de
15 pessoas mais que vinhão nos 1.”. In: “Campanha do Paraguay”. Disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Pl5KAQAAMAAJ&pg=PA134&dq=%22esb
uracamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esburacamento%22&f=false> Acesso
em 11.08.2015.
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ESCABUJAMENTO (1894) – TRS (do port. escabujar) “O pescador algarvio tem o
condão de combinar habilmente o esforço do seu braço com os estertores da presa,
constrangendo-a a armar o salto para dentro do barco, aos impulsos do proprio
escabujamento.”.
In:
“O
Algarve”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=ayYrAQAAMAAJ&q=%22escabujamento%
22&dq=%22escabujamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
11.08.2015.
ESCAIMENTO (1300) – TRS (do port. escair) “A iiija por que he scripta & nõ o pode
caer en escaimento dos homẽs per mao siso ne per tepo.”. In: “Primeyra Partida”,
disponível em CDP. Acesso em 11.08.2015.
ESCALAMENTO (1525) – TRS (do port. escalar) “Para o escalamento desta Vila
foram escolhidos, primeiramente D. Mem Moniz, Guarda mor del-Rei e dele mui
querido, filho de D. Egas Moniz”. In: “Cronica de D. Afonso Henriques”, disponível
em CDP. Acesso em 11.08.2015.
ESCALAVRAMENTO (1849) – TRS (do port. escalavrar) “Toda a espécie de corte,
fenda, ou escalavramento, quer nos ramos quer no tronco, deve ser aperfeiçoada
ou limpa com um instrumento cortante”. In: “Revista universal lisbonense”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=h0oXAAAAYAAJ&pg=PA460&dq=%22esca
lavramento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escalavramento%22&f=false> Acesso
em 11.08.2015.
ESCALONAMENTO (1890) – TRS (do port. escalonar) “Os seus ‘laços e passos’
constam dos ‘cumprimentos’ no começo da dança, da dissimulação de combates,
da passagem de obstaculos, o do escalonamento de torres e muros.”. In: “Boletim
da
Sociedade
de
Geographia
de
Lisboa”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=USdAAAAMAAJ&q=%22escalonamento%22&dq=%22escalonamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 11.08.2015.
ESCALPAMENTO (1959) – TRS (do port. escalpar) “caro aos indígenas, dos troféus
de cabeça e do escalpamento, ao mesmo símbolo fálico da cabeça”. In: “Sociologia
do
folclore
brasileiro”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=wM4iAAAAMAAJ&q=%22escalpamento%2
2&dq=%22escalpamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
11.08.2015.
ESCALVAMENTO (1799) – TRS (do port. escalvar) “algumas planicies ha (o que
sempre ẻ mais raro) que tambem os tem; ellas se deixam tambem conhecer pela
mesma camada de um quartzo mui fechado e quasi crystallino, e pela esterilidade
summa e escalvamento das campinas : assignalem-se tambem estas.”. In: “Memoria
sobre a capitania de Minas Geraes, seu território, clima e producções metálicas”,
disponível em DHPB. Acesso em 11.06.2016.
ESCANCARAMENTO (1884) – TRS (do port. escancarar) “sso em uma quadra em.
que a cada momento se procura fazer chocalhar a palavra economia, que entratanto
se traluz sempre por augmento de despeza, escancaramento dos defictis”. In:
“Annaes
do
Parlamento
Brazileiro”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=WhwPAQAAIAAJ&q=%22escancaramento
%22&dq=%22escancaramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
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12.08.2015.
ESCANDALIZAMENTO (1981) – TRS (do port. escandalizar) “67. Interj. indicativa
de
horror
ou
escandalizamento.”.
In:
“Manchete”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=euE9AQAAIAAJ&q=%22escandalizamento
%22&dq=%22escandalizamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
12.08.2015.
ESCANEAMENTO (1995) – TRS (do port. escanear) “Manuais, apostilas,
formulários, folhetos, adesivos em vinil, escaneamento de imagens, faixas,
cartazes, letreiros, painéis, sinalização rápida.”. In: “Exame informática”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=5N2NAAAAIAAJ&q=%22escaneamento%2
2&dq=%22escaneamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
12.08.2015.
ESCANHOAMENTO (1869) – TRS (do port. escanhoar) “No intervallo do
escanhoamento duma barba á tosquia d'uma cavalgadura, (esta gente é
encyolopedica), farão ver aos seus numerosos amigos e freguezes que não podeis
ser bom medico, porque sois muito moço, ou muito velho”. In: “Gazeta medica da
Bahia”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=giRAAAAAcAAJ&pg=PA94&dq=%22escan
hoamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escanhoamento%22&f=false> Acesso
em 12.08.2015.
ESCANTAMENTO (1974) – RES (do port. escantar) “A rusga foi antão por caso do
filho do capitão do Regimento que apanhou escantamento e passou na mulher dele,
que está grávida”. In: “Resignação: um quadro de vida de Luanda”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=qMnuAAAAMAAJ&q=%22escantamento%2
2&dq=%22escantamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
12.08.2015.
ESCAPAMENTO (1856) – TRS (do port. escapar) “A alidada indicadora dos signaes
está colocada sobre o eixo da roda de escapamento.”. In: “O Instituto”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=YFExAQAAMAAJ&pg=PA118&dq=%22esc
apamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escapamento%22&f=false> Acesso em
12.08.2015.
ESCARMENTO (1562) – EMP (do cast. escarmiento) “E parece que por escarmento
dos outros seria de aver lá de ir, porque lhe falou muitas vezes a elle e outro que
junto com elle estava doente, o qual se convertera e morrera bom christão, fiquando
elle sempre em sua dureza.”. In: “Carta do P. Leonardo do Vale por comissão do P.
Luis da Grã aos padres e irmãos de S. Roque”, disponível em DHPB. Acesso em
04.06.2016.
ESCARNECIMENTO (1863) – TRS (do port. escarnecer) “Escarneo,
escarnecimento, irrisão, mosa, zombaria — menospreço.”. In: “Diccionario dos
synonymos poeticos e de epithetos da lingua portuguesa”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Gr9HAQAAMAAJ&pg=RA1PA119&dq=%22escarnecimento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escarnecimento%22&f=false> Acesso
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em 12.08.2015.
ESCARPAMENTO (1848) – TRS (do port. escarpar) “He este terrapleno elevado
d’alguns pés acima do nivel da aldeia, se este nome lhe cabe , e contiguo a ella ,
roubado tambem, como os geios agricultados, ao escarpamento deste flanco da
montanha.”. In: “Noticia topographica, e physica do Gerez, e das suas agoas
thermaes,
etc.”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=XNtZAAAAcAAJ&pg=PA30&dq=%22escar
pamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escarpamento%22&f=false>
Acesso
em 12.08.2015.
ESCASSAMENTO (1862) – TRS (do port. escassar) “O braço da direita tem
escassamento 10 palmos e é muito estreito.”. In: “Revista trimensal do Instituto
Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=V0g8AQAAMAAJ&pg=PA255&dq=%22esc
assamento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22escassamento%22&f=false>
Acesso
em 12.08.2015.
ESCLARECIMENTO (1835) – TRS (do port. esclarecer) “Podem carecer de algum
esclarecimento, as denominações, = Intendente das Novas Conquistas.”. In:
“Memorias dos estabelecimentos portuguezes a l'este do Cabo da Boa Esperança”,
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=9GZC_fDfXHIC&pg=PA248IA1&dq=%22esclarecimento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22esclarecimento%22&f=false> Acesso
em 13.08.2015.
ESCLEROSAMENTO (1953) – TRS (do port. esclerosar) “O processo de
esclerosamento O segundo sócio-histórico já se vem entrevendo nas análises
acima.”.
In:
“Cadernos
do
nosso
tempo”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=THEzAQAAIAAJ&q=%22esclerosamento%
22&dq=%22esclerosamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
13.08.2015.
ESCOAMENTO (1801) – TRS (do port. escoar) “mantém uma humidade e frescura
tão precisa á vegetação , e ficando escalvadas e expostas aos ardores do sol, estes
ardores fazem tanto maior effeito quanto por uma parte ellas, sendo muito
ladeirentas e precipitadas, dão mais depressa um facil escoamento ás aguas”. In:
“Itinerario ao Rio de S. Francisco, e descripção de suas galenas”, disponível em
DHPB. Acesso em 18.06.2016.
ESCOLDRINHAMENTO
(1871)
–
TRS
(do
port.
escoldrinhar)
“ESCOLDRINHAMENTO. V. Indagação.”. In: “A New Dictionary of the Portuguese
and
English
Languages”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=NrNLAQAAMAAJ&pg=PA401&dq=%22esc
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venimento%22&dq=%22revenimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso
em 02.12.2015.
REVERDECIMENTO (1850) – TRS (do port. reverdecer) “Todavia como a uva
estava bem madura, e a verdura procede do reverdecimento do pé, ao ir para o
lagar, dizem os intendedores que o vinho de 1850 ficará caro pelo trabalho de que
precisa”.
In:
“O
Atheneu”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=v2EvAQAAMAAJ&pg=PA398&dq=%22reve
rdecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22reverdeciment
o%22&f=false> Acesso em 02.12.2015.
REVESTIMENTO (1781) – TRS (do port. revestir) “O revestimento das muralhas é
de uma pedra côr de ferro a que nesse país chamam em língua Tupinambá:
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<https://books.google.com.br/books?id=eGuO_4HgG6oC&q=%22selecionamento%
22&dq=%22selecionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
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paulistas devem 20 annos de incessantes labutas pelo seu soerguimento
sauitario.”. In: “Recurso para o conselho d'estado sobre a concessão do arrasamento
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SUPLICAMENTO (1912) – TRS (do port. suplicar) “suplicamento, m.”. In:
“Vocabulário ortográfico e remissivo da lingua portuguesa”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=Q-U6XfAyC04C&q=%22suplicamento%22&
dq=%22suplicamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 16.12.2015.
SUPORTAMENTO (1768) – TRS (do port. suportar) “E considerando Nós depois a
matéria, que estes Frades tem antre si em semelhantes casos; ordenamos que se
tenha esta ordenança no acabamento do dito Mosteiro, e seu bom suportamento,
e mantimento dos ditos Frades, ao qual mandamos, rogamos, e encommendamos
ao dito Infante D. Duarte meu Filho , e a outro qualquer que vier”. In: “Deducção
chronologica, e analytica”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=66
HQhWYzDRsC&pg=PA269&dq=%22suportamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc
=y#v=onepage&q=%22suportamento%22&f=false> Acesso em 16.12.2015.
SUPRIMENTO (1438) – TRS (do port. suprir) “e uisto per nos seu pedir e dizer com
os do noso concelho hauemos per bem confirmar qumo de feito confirmamos o
Relatado madamento e leixando de morgado tal qual he sem acrecentamento nem
mingoa suprindo nos per muj inteiro e comprido suprimento todolos defectos de
geracom”. In: “Chancelarias Portuguesas. Dom Duarte 1-2”, disponível em CDP.
Acesso em 17.12.2015.
SURGIMENTO (1869) – TRS (do port. surgir) “Estudai-lhe o seu meio historico, —
agonias de uma epocha mystica, surgimento d'uma epocha naturalista, positiva,
verdadeiro cahos de gemidos e hosan-nas, de ameaças, e receios, e incertezas, e
indecisões, e explicareis Hamlet.”. In: “Livro de critica: Arte e litteratura portugueza
d'hoje”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=zZkD
AAAAYAAJ&pg=PA76&dq=%22surgimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v
=onepage&q=%22surgimento%22&f=false> Acesso em 17.12.2015.
SURRAMENTO (1856) – TRS (do port. surrar) “Surramento, s. m. accāo e effeito
de surrar.”. In: “Diccionario da lingua portugueza e diccionario de synonymos”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=QNO9E
qvBvV0C&pg=PA904&dq=%22surramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v
=onepage&q=%22surramento%22&f=false> Acesso em 17.12.2015.
SUSTENTAMENTO (1585) – TRS (do port. sustentar) “Uçá he hum genero de
caranguejos que se achão na lama, e são infinitos, e o sustentamento de toda esta
terra, maximé dos escravos de Guiné, e Indios da terra; são muito gostosos, sobre
elles he bôa agua fria.”. In: “I – do clima e terra do Brasil – e de algumas cousas
notáveis que se achao assi na terra como o mar”, disponível em DHPB. Acesso em
14.06.2016.
SUSTIMENTO (1884) – TRS (do port. suster) “Um simples ôvo de Colombo que é
de Brunnel- leschi preocupado com o sustimento da cúpula da catedral florentina.”.
In: “Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=GagzAQAAIAAJ&q=%22sustimento%22&d
q=%22sustimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_e sc=y> Acesso em 17.12.2015.
SUTAMENTO (1851) – TRS (do port. sutar) “Os marcos dos angulos serão
collocados com duas das suas faces contiguas nas direcções dos lados que fórmão
esse angulo(para o que serão lavrados com sutamento igual a esse mesmo
angulo)”. In: “Coleção das leis”, disponível em <https://books.google.
com.br/books?id=J5RCAQAAMAAJ&q=%22sutamento%22&dq=%22sutamento%2
2&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.12.2015.
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TABELAMENTO (1967) – TRS (do port. tabelar) “Refiro-me, Sr. Presidente, à
suspeitíssima supressão do tabelamento dos óleos lubrificantes.”. In: “Anais da
Câmara
dos
Deputados”,
disponível
em
<https://books.google.com.
br/books?id=EHIqAQAAIAAJ&q=%22tabelamento%22&dq=%22tabelamento%22&
hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.12.2015.
TAFULHAMENTO (1967) – TRS (do port. tafulhar) “TAFULHAMENTO, s. m. —
Tafulhar + mento. Ato ou efeito de tafulhar; atafu- lhamento.”. In: “Enciclopédia
brasileira
mérito”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/
books?id=INMPAQAAIAAJ&q=%22tafulhamento%22&dq=%22tafulhamento%22&hl
=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.12.2015.
TAIPAMENTO (1927) – TRS (do port. taipar) “Seu regalo era meter ombros ao
taipamento, esbarrondar tudo, esganar o velho e roubar-lhe o tesouro.”. In: “Contos
do
Minho”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?
id=IIxLAAAAMAAJ&q=%22taipamento%22&dq=%22taipamento%22&hl=ptBR&sa= X&redir_esc=y> Acesso em 17.12.2015.
TALAMENTO (1871) – TRS (do port. talar) “8) - pelo talamento das propriedades
com animaes, e damnos causados por estes nas vinhas, hortas, prados e cearas”.
In: “Revista de legislação e de jurisprudencia”, disponível em <https://books.google.
com.br/books?id=N8QvAQAAMAAJ&q=%22talamento%22&dq=%22talamento%22
&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.12.2015.
TALHAMENTO (1498) – TRS (do port. talhar) “nas dictas Jlhas sse com prissem
nem emxecutassem nem goardassem nenhûs mandados Sentenças nem perdoes
ssenom aquelles que forem asijnados de noso proprio synall e esto asij em cousas
crimes como ciues Resaruando Sentença de morte do homem talhamento de
membro”. In: “Cortes portuguesas”, disponível em CDP. Acesso em 18.12.2015.
TALUDAMENTO (1877) – TRS (do port. taludar) “Art. 14.- Taludamento dos córtex
e atcros.”. In: “Coleção das leis da República Federativa do Brasil”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=c4k2AQAAMAAJ&q=%22taludamento%22
&dq=%22taludamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_es c=y> Acesso em 18.12.2015.
TAMPONAMENTO (1886) – TRS (do port. tamponar) “tendo resistido durante trinta
e seis horas a um grande numero de agentes therapeuticos, só estancou-se depois
que se fez o tamponamento das fossas nasaes por meio da sonda de Belloc.”. In:
“Estudo clinico sobre as febres do Rio de Janeiro”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=NvZDAQAAMAAJ&q=%22tamponamento%
22&dq=%22tamponamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_
esc=y> Acesso em
18.12.2015.
TANGIMENTO (1500) – TRS (do port. tangir) “E nõ he marauilha, ca a sua uista e o
seu aspeito faz o homë bëauëturado, e a sua ouuida muy saborosa e o seu
tangimento faz saluos os homës, e o seo odor marauilhoso e o seu gosto muy
doce.”. In: “Orto do Esposo”, disponível em CDP. Acesso em 18.12.2015.
TAPAMENTO (1861) – TRS (do port. tapar) “Encostada pois a este tapamento he
que se formou a nobre, e soberba archilectura, do que passo a dar uma tosca ideia.”.
In: “Descripção topographica de Villa Nova de Gaya e da solemnissima festividade”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=Qw0IAAAAQAAJ
&pg=PA326&dq=%22tapamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage
&q=%22tapamento%22&f=false> Acesso em 18.12.2015.
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TAQUEAMENTO (1988) – TRS (do port. taquear) “CIRCULAÇÃO Pavimentos Pisos
Carpintaria Rampas Taqueamento Escadas”. In: “Sinopses”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=P_BGAAAAYAAJ&q=%22taqueamento%2
2&dq=%22taqueamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
18.12.2015.
TARDAMENTO (1284) – TRS (do port. tardar) “Cousa, e non passedes 1 de Deus
seu mandamento, e id' a vossa casa 1 logo sen tardamento”. In: “Cantigas de Santa
Maria”, disponível em CDP. Acesso em 18.12.2015.
TARUGAMENTO (1961) – TRS (do port. tarugar) “taruca, s. j. taruga, *. j. tarugador
(ô), s. m. e adj. tarugamento, f. m. tarugar, v. tarugo”. In: “Nôvo vocabulário
ortográfico
da
língua
portuguêsa”,
disponível
em
<https://books.g
oogle.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22tarugamento%22&dq=%22tarugam
ento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 18.12.2015.
TECIMENTO (1697) – TRS (do port. tecer) “Textus, us, m. g. || A tecedura, o tecer,
tecimento, composição”. In: “Prosodia 7”, disponível em CDP. Acesso em
18.12.2015.
TEGMENTO (1882) – EMP (do lat. tegmentum) “A coloração do tegmento externo
varia entre um vermelho cuprico e uma cor escura azeitonada.”. In: “Revista da
exposição
anthropologica
brasileira”,
disponível
em
<https://book
s.google.com.br/books?id=g5cJAQAAIAAJ&q=%22tegmento%22&dq=%22tegment
o%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 18.12.2015.
TEGUMENTO – (1782) EMP (do lat. tegumentum) “pes tridactyles, unhas depressas,
rombas, cauda curta, fina, teres. Tegumento pêllos rigidiolos, curtos.”. In: “Anta”,
disponível em 16.06.2016.
TELEVISAMENTO (1964) – TRS (do port. televisar) “É concedido às estações de
televisão do País o direito de televisamento de espetáculos esportivos em todo o
território nacional.”. In: “Anais da Câmara dos Deputados”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=twQaAAAAIAAJ&q=%22televisamento%22
&dq=%22televisamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.
TELEVISIONAMENTO (1956) – TRS (do port. televisionar) “O televisionamento de
tôda a sessão não encontra adeptos, em nenhum Parlamento.”. In: “Revista
brasileira
de
estudos
políticos”,
disponível
em
<http
s://books.google.com.br/books?id=Xz1XAAAAMAAJ&q=%22televisionamento
%22&dq=%22televisionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
21.11.2015.
TELHAMENTO (1862) – QNT (do port. telhar) “o zelo do Sr. Commendador Joaquim
Ferraz para tudo quanto são melhoramentos do lugar, pois que já adiantou á camara
uma grossa somma para a conclusão dos trabalhos de cantaria e telhamento, que
por estes dias terminaraõ.”. In: “Peregrinação pela provincia de S. Paulo 1860-1861”,
disponível
em
<https://books.google.com.br
/books?id=kzJLAQAAIAAJ&q=%22telhamento%22&dq=%22telhamento%22&
hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.
TEMPERAMENTO (1438) – EMP (do lat. temperamentum) “Esta virtude se parte em
duas: hûa he natural, e outra moral. A natural he aquella que nace da iguallaçom
dos ellementos, temperamento, d’umores e feiçom do corpo, ou daquellas partes
onde tal virtude tem o seu exercicio, e daqueste soo aquelle he virtuoso que sem
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pena ledamente e ainda delleitandosse obra virtudes.”. In: “Leal Conselheiro”,
disponível em CDP. Acesso em 21.12.2015.
TEMPORIZAMENTO (1901) – TRS (do port. temporizar) “E o infante se despediu
d’elle com algum temporizamento, até se ver com os Infantes seus irmãos.”. In:
“Chonica DÉl Rei D. Affonso V”, disponível em <https://books.go
ogle.com.br/books?id=rlUtAAAAIAAJ&q=%22temporizamento%22&dq=%22tempori
zamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.
TENTAMENTO (1819) – EMP (do lat. tentamentum) “Tentamento , s. m. (ant.)
tentação.”. In: “Diccionario geral da lingoa Portugueza de Algibeira”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=r_dDAAAAcAAJ&pg=PA865&dq=%22tenta
mento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22tentamento%22&f=false> Acesso em
21.12.2015.
TESTAMENTO (1200) – EMP (do lat. testamentum) “Et suo filio didacus dedit suo
cortinal de ante porta a pedroso. No verso: /balteiru. Eudasal/
testamento”. In: “Textos Notariais”, disponível em CDP. Acesso em 21.12.2015.
TINGIMENTO (1966) – TRS (do port. tingir) “246 — Empacotador em fiação e
tingimento”. In: “A formação profissional”, disponível em <https://books.googl
e.com.br/books?id=lCQ_AAAAYAAJ&q=%22tingimento%22&dq=%22tingimento%2
2&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.
TIRAMENTO (1842) – TRS (do port. tirar) “se o tiramento de pedras dos arrecifes
é proibido, deve ser para todos”. In: “Diario de Pernambuco”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=sNkrAAAAYAAJ&q=%22tiramento%22&dq
=%22tiramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.
TITILAMENTO (1961) – EMP (do lat. tintilamentum) “titilamento, s. m. titilante, adj.
2 gên. titilar, v. e adj.”. In: “Nôvo vocabulário ortográfico da língua portuguêsa”,
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22titi
lamento%22&dq=%22titilamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
22.12.2015.
TOCAMENTO (1643) – TRS (do port. tocar) “Contactus, us. O tocamento, ou tocar”.
In: “Dictionarium latino lusitanicum, et lusitanico latinum”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=ht9NuMUZ3fYC&pg=PA41-IA3&dq=
%22tocamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22tocam
ento%22 &f=false> Acesso em 21.12.2015.
TOLHIMENTO (1280) – TRS (do port. tolher) “Se o seruo fezer alguû furto a seu
senor ou a outro seruo de seu senhor, en poder seya do senhor de fazer del o que
quiser, de morte en fora e de tolhimento de nembro.”. In: “Afonso X. Foro Real”,
disponível em CDP. Acesso em 21.12.2015.
TOMBAMENTO (1825) – TRS (do port. tombar) “Ha seis annos porêm forão
desapossados os miseros soldados, e paizanos desta sua posse, confirmada no
tombamento, que fez para a Real Coroa , o chanceler que foi da Bahia Miguel
Serrão Diniz”. In: “Memoria topográfica e econômica da commarca dos Ilheos”,
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=PIhDAAAAYAAJ&q=%22t
ombamento%22&dq=%22tombamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso
em 21.12.2015.
TOMENTO (1697) – EMP (do lat. tomentum) “Tomentum,i,n.g. || O tomento, friza
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dos tosadores, o enchimento de colchoens, almofadas, &c ou seja lãa, ou palha, ou
pennas ou cebellos; item lirio de tintureiros, herva.”. In: “Prosodia 7”, disponível em
CDP. Acesso em 21.12.2015.
TORAMENTO (2001) – QNT (do port. torar). In: DHE.
TORCIMENTO (1446) – TRS (do port. torcer) “Nom houve alguû torcimento nos
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TORMENTO (1300) – EMP (do lat. tormentum) “Tu e senhor tam grande e tamanho
estas aqui agora como foste posto na Cruz e recibiste por mÿ o tormento da morte
por que matases a morte em que eu avia caido por os meos pecados.”. In: “Vidas de
Santos de um Manuscrito Alcobacense”, disponível em CDP. Acesso em
21.12.2015.
TORNAMENTO (1400) – TRS (do port. tornar) “Ainda vos queremos dizer aqui, en
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en este capitulo”. In: “Livro da montaria”, disponível em CDP. Acesso em 21.12.2015.
TORNEAMENTO (1284) – TRS (do port. tornear) “Ey-la no convento, e el, non con
cento, no torneamento, u morte prendia mui perigosa”. In: “Cantigas de Santa
Maria”, disponível em CDP. Acesso em 22.12.2015.
TORNEJAMENTO (1914) – TRS (do port. tornejar) “Cosido com a parede, dobrou
enfim o tornejamento da cornija para o lado norte e poz o pé na parede ameiada
que ligava a torre com o telhado da igreja de Santiago.”. In: “D. Mécia”, disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=zTATAQAAMAAJ&q=%22tornejam
ento%22&dq=%22tornejamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em
22.12.2015.
TORPEDEAMENTO (1851) – TRS (do port. torpedear) “Acanhada pelos allemães
em commemoração ao torpedeamento do Lusitania em 5 de Maio de 1915.”. In:
“Revista do Instituto geographico e historico da Bahia”, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=8MITAAAAIAAJ&q=%22torpedeamento%2
2&dq=%22torpedeamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
Acesso
em
22.12.2015.
TORVAMENTO (1430) – TRS (do port. torvar) “Dévesse ainda guardar de todo
torvamento do coraçom, por que delle vem cobiiça e medo e fraqueza e torpe
deleitaçom e sanha.”. In: “Livro dos ofícios”, disponível em CDP. Acesso em
22.12.2015.
TOSAMENTO (1855) – TRS (do port. tosar) “Alquebrado (constr.), rendido, o navio
está alquebrado quando o seu tosamento tomou diversa figura d'aquella que lhe foi
dada na sua construção.”. In: “Novo diccionario da marinha de guerra e mercante”,
disponível
em
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<https://books.google.com.br/books?id=GBxXAAAAMAAJ&q=%22trancafiamento%
22&dq=%22trancafiamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y>
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em
23.12.2015.
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das
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disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=d4o2AQAAMAAJ&q=%22trancamento%22
&dq=%22trancamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 23.12.2015.
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/books?id=bw1EAAAAcAAJ&pg=PA529&dq=%22transluzimento%22&hl=ptBR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22trans luzimento%22&f=false> Acesso
em 23.12.2015.
TRANSMUDAMENTO (1866) – TRS (do port. transmudar) “Transmudamento. V.
Trasmutación.”.
In:
“Diccionario
español-portugués”,
disponível
em
<https://books.google.com.br/books?id=ph4TAAAAYAAJ&pg=PA933&dq=%22trans
mudamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22transmu
damento%22&f=false> Acesso em 23.12.2015.
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em 23.12.2015.
TRASBORDAMENTO (1840) – TRS (do port. trasbordar) “Na sua larga base tem os
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bom, e são de maneira d açoteas, estaa hûa casa sobre muytos pilares feyta, as
quoaes são de maçanarya, e asy todo o travejamento con tudo o al de maneira, asy
todos os pillares com toda a outro obra he dourada tam bem que parece ser forrado
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