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RESUMO 

 
A tônica desta tese doutoral consiste em apresentar o cerne de um estudo histórico-comparativo sobre 

a lexicogênese prefixal observada no galego-português e no castelhano em seu arco temporal arcaico 

(séculos XIII a XVI), assente em um lastro empírico representativo, constituído por vocábulos 

derivados (herdados do latim ou gerados no vernáculo), extraídos ― com o auxílio do programa 

WordSmith Tools 4.0 e através de leitura verbo ad verbum ― de quase 30 mil linhas de uma centena 

de documentos remanescentes, de natureza textual-discursiva variada. Visando a uma percepção 

integrada e panorâmica do fenômeno da prefixação, primeiramente apresentamos sua contextualização 

nos dois sistemas novilatinos enfocados, em suas sincronias medievais, para os quais adumbramos um 

conspecto histórico. Daí, inflectimos para três grandes blocos teóricos, relativos, respectivamente, a 

uma revisitação ao método histórico-comparativo e à linguística românica, a uma apreciação crítica 

das principais premissas da morfologia histórica e (sócio)cognitiva, e, principalmente, a uma 

incidência sobre o implexo fenômeno da prefixação, claramente imerso em contextos de continua 

semântico-morfolexicais. Desse conjunto teórico, passamos à exposição da rota epistemológico-

metodológica percorrida para o adequado desenvolvimento da proposta investigativa, apontando todos 

os caminhos que traçamos nesse desbravamento sobre a formação de palavras em línguas ibero-

românicas medievais. Por fim, com a análise vertical e horizontal dos dados, chegamos ao núcleo do 

estudo, que traz em si uma apreciação diacrônico-comparada sobre cada formante prefixal detectado 

nos corpora empíricos explorados, com uma proposta de delineamento dos paradigmas prefixais dos 

sistemas linguísticos em tela, em sua configuração medieval, bem como da sinalização dos aspectos 

fundamentais de um cotejo entre tais conjuntos paradigmáticos, imersos em fluxos e refluxos, perdas e 

ganhos, arcaizações e inovações, variação e mudança. Da incidência sobre o comportamento formal e 

semântico-funcional de cada antepositivo, com a sua subordinação às relações entre léxico e processos 

cognitivos, como a metáfora, a metonímia e a perspectivização, cremos que o estudo logrou 

apropinquar-se a alguma captação das tensões no léxico arcaico (e sua inflexão ao léxico hodierno), 

moldadas entre, de um lado, forças e componentes conservadores, mais próximos à matriz genolexical 

latina (que permaneceram ou não na língua em seu devir histórico) e, de outro, forças e componentes 

inovadores, representados pelas criações lexicais próprias, que, apesar de estarem incluídas nas 

possibilidades do sistema, apontam para novas semantizações e novos empregos gramaticais. 

 

Palavras-chave: Prefixação. Morfologia histórico-comparativa. Línguas ibero-românicas. Galego-

português arcaico. Castelhano arcaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This doctoral dissertation aims to present a historical-comparative study about the core prefixal 

lexicogenesis of the Galician-Portuguese and the arcaic Castilian (from the 13
th

 to the 16
th
 century), 

supported by a representative empirical database of derived terms (inherited from Latin or generated 

through the vernacular), extracted with the WordSmith Tools 4.0 program and through the reading 

verbo ad verbum of almost 30 thousand lines of a hundred of remaining documents, with a diverse 

textual-discursive nature. Aiming at an integrated and panoramic perception of the prefixation 

phenomenon, we first present its contextualization in the two focused novilatin systems, in their 

medieval synchronies. Thenceforth, we present three great theoretical blocks, containing a revisitation 

to the historical-comparative method and the Roman linguistics, a critical analysis of the main 

premises of historical and (socio)cognitive morphology, and mainly an emphasis on the phenomenon 

of prefixation, clearly immersed in contexts of continuous semantic-morpholexics. After this set of 

theoretical approaches, we expose the epistemological-methodological route relevant to the research 

proposal, pointing out all the paths we draw in this exploration of the word’s formation in medieval 

Ibero-Roman languages. Finally, with the vertical and horizontal analysis of the data, the nucleus of 

the study brings a diachronic-compared appreciation on each prefixal formant detected in the empirical 

corpora, with a proposal of delineation of the prefixal paradigms of the linguistic systems in their 

medieval configurations, as well as the signaling of the fundamental aspects of a comparison between 

such paradigmatic sets, immersed flows and ebbs, losses and gains, archaizations and innovations, 

variation and change. The foucs on the formal and semantic-functional behavior of each affixal 

element located on the left side of the word (prefixes) with its subordination to the relations between 

lexicon and cognitive processes, such as metaphor, metonymy and perspectivization, we believe that 

the study captures the main tensions in the archaic lexicon (and its inflection to the current lexicon), 

molded between, from one side, conservative forces and components, closer to the Latin genolexical 

matrix (which remained or not in the language) and on the other side, innovative forces and 

components, represented by the own lexical creations, which, although included in the possibilities of 

the system, point to new grammar and new grammatical uses. 

 

Keywords: Prefixation. Historical-comparative morphology. Ibero-Roman languages. Archaic 

Galician-Portuguese. Archaic Castilian. 
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INTRODUÇÃO 

 
[...] um estudo sistemático dos processos derivacionais no período 

arcaico espera um autor. (MATTOS E SILVA, 1993, p. 20) 

 

A compreensão histórica dos fatores linguísticos que identificam os atores sociais 

através dos tempos são importantes meios para se tentar desvendar marcas e rumos da ação 

humana. Dessa forma, o estudo da constituição histórica das línguas românicas em pleno 

século XXI por si só já corrobora sua importância, tornando-se ainda melhor justificado 

quando se tem como postulado constatável que a observação de traços do passado de uma 

língua é um instrumento profícuo para a compreensão de sua configuração no presente, tal 

como afirmaram Labov (1975) e Mattos e Silva (2006a)
1
.  

Associando-nos à tradição epistemológica de cunho histórico-diacrônico desenvolvida 

há um quarto de século pelo Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) e 

integrando-nos à linha de pesquisa Constituição Histórica da Língua Portuguesa e das 

demais Línguas Românicas (PPGLinC / UFBA), esta tese de doutoramento condensa todo um 

trajeto de descrição interpretativa da formação de palavras via prefixação
2
 no galego-

português e no castelhano arcaicos, incidindo sobre um corpus representativo de documentos 

(filologicamente editados) escritos nesses dois idiomas no arco temporal relativo ao medievo. 

A partir da descrição e análise do paradigma prefixal desses sistemas linguísticos, e tomando 

como lastro teórico-epistemológico algumas premissas fundamentais do método histórico-

comparativo, da morfologia histórica e da morfologia construcional, foi a nossa meta e grande 

desafio chegar a estabelecer escólios comparativos gerais e específicos entre a configuração 

dessas realidades idiomáticas no período arcaico, no âmbito da lexicogênese prefixal, 

construindo uma aproximação ao complexo panorama da morfologia histórica românica 

ibérica. 

Este estudo é, de certo modo, a extensão e o prosseguimento da investigação de 

mestrado desenvolvida por Lopes (2013)
3
, circunscrita à prefixação na primeira fase do 

                                            
1
Na verdade, esse postulado se aplica a todos os campos da ciência e do conhecimento humano, pois, como 

assinala Muchembled (2001, p. 6), para toda e qualquer esfera do saber se faz necessário “[...] compreender cada 

vez melhor o passado para tentar decifrar nosso tumultuado presente.”. 
2
Adjunção de partícula mórfica afixal a uma base léxica preexistente, geralmente lhe conferindo valores 

semânticos subsidiários e não lhe propiciando — ordinariamente — mudanças de categoria gramatical, como re- 

em reorganizar. 
3
Orientada pela Profª. Drª. Juliana Soledade Barbosa Coelho e coorientada pela Profª. Drª. A. Ariadne 

Domingues Almeida. 
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(galego-)português arcaico (séculos XII-XIV), incidindo sobre 92 documentos remanescentes 

dessa sincronia pretérita do vernáculo
4
, e que aspirou a reconstruir o mais fidedigna e 

sistematicamente possível o paradigma prefixal dessa língua em sua feição medieval mais 

recuada. Foram analisados individual e paradigmaticamente 32 elementos afixais da margem 

esquerda do vocábulo
5
 (com seus respectivos alomorfes e alógrafos), inseridos em 526 bases 

léxicas distintas, identificados em 1.936 vocábulos complexos (excluídas as flexões, variantes 

e repetições em um mesmo texto, quando verificada uma repetição do sentido dos vocábulos, 

considerando o seu caráter polissêmico).  

Os principais resultados da supracitada pesquisa, registrados na dissertação de 

mestrado, foram os seguintes:  

 

(i) a observação de que os vocábulos prefixados encontrados eram, em sua maioria, formações 

herdadas do subsistema lexicogênico latino, com uma bem menos expressiva vitalidade de 

formações estritamente vernáculas;  

(ii) a detecção de um cômputo considerável de formantes prefixais expletivos (15,3%) ou com 

sentido opaco (58,13%); 

(iii)  a constatação da quase nula participação de elementos afixais gregos nas derivações 

registradas; 

(iv) a comprovação de uma reduzida atuação do esquema morfológico da parassíntese stricto sensu 

na sincronia enfocada;  

(v) a descrição esquemática e minuciosa do paradigma prefixal da primeira fase arcaica do 

(galego-)português, com a evidência de que o elenco de formativos disponíveis nessa 

sincronia era reduzido em comparação ao português contemporâneo, já que contava com 

apenas 32 elementos;  

(vi) a constatação de que inúmeros formativos prefixais do período arcaico são afetados por 

fenômenos morfossemânticos, como a polissemia, o homomorfismo, o sinmorfismo e o 

antinomorfismo;  

(vii)  a sistematização de todos os alógrafos e alomorfes registrados no corpus documental 

perscrutado;  

                                            
4
Com um cômputo total de 10.425 linhas perscrutadas nesses documentos.  

5
25 prefixos propriamente ditos: a-1, abs-, al-2, an-1, ante-, apo-, arce-, circũ-, com-, de-1, des-2, en-2, emtre-, es-

2, in-2, ob-, per-1, pos-, pre-2, pro-, re-, sobre-, sub-, tra-1 e tra-2; 4 prefixoides (semiprefixos): bem-, contra-1, 

mal-1 e nõ-; 6 antepositivos prefixais com comportamento de verdadeiras bases léxicas: contra-2, entr-1, entr-2, 

estr-, infer-, mal-2. 
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(viii) o rastreamento dos valores semânticos dos elementos prefixais, bem como de sua 

produtividade e vitalidade;  

(ix) a elaboração de um elenco esquemático de todos os casos de superposição prefixal e de 

substituição de prefixos;  

(x) a detecção do mais antigo uso até então apontado (2013) para a partícula não- sob a forma 

prefixoidal, em três ocorrências distintas em textos do séc. XIV: nõ digno (VSMA), nõ mortal 

(FS), nõ mouil (FR);  

(xi) a elaboração de uma listagem exaustiva dos vocábulos cujo emprego mais antigo foi atestado 

pela pesquisa, propiciando contribuições ao labor etimológico;  

(xii) um arrolamento exaustivo dos vocábulos do (galego-)português arcaico que se arcaizaram ao 

longo da história da língua e foram substituídos por novas formas. 

 

Já para esta tese, almejamos ativar uma colação da morfologia prefixal das línguas 

enfocadas, procedendo a uma investigação, através de um cotejo histórico-comparativo, dos 

subsistemas prefixais do galego-português e do castelhano, seus graus de proximidade e de 

dessemelhança, e pretendendo visualizar como se caracterizavam — formal, semântica, 

funcional e paradigmaticamente — as partículas afixais da margem esquerda do vocábulo nas 

duas sincronias arcaicas (séculos XIII a XVI) dessas línguas. 

Todo conhecimento de estágios de línguas temporalmente longínquos será sempre 

parcial e fragmentário, pois assim o são as suas fontes testemunhais disponíveis. Por isso 

consideramos nossa investigação de doutoramento como um trajeto percorrido (dentre os 

vários possíveis) para o estudo das línguas supramencionadas, uma espécie de escavação 

arqueológica sobre o terreno do idioma, em busca de fósseis linguísticos que pudessem 

elucidar algo do intrincado mosaico da morfologia histórica românica. 

Claro está que uma proposta investigativa como esta, abrangendo dois sistemas 

linguísticos complexos, com suas respectivas tensões internas e os implexos enredamentos, 

convergências e divergências que mantinham e mantêm entre si, não poderia ser dotada, em 

todos os seus aspectos, de uma minuciosidade escrupulosa. Pensamos que isso fica 

plenamente justificado quando levamos em consideração que, para chegarmos à análise dos 

dados, partimos do esquadrinhamento ― através de leitura verbo ad verbum e, 

simultaneamente, com o auxílio do programa WordSmith Tools 4.0 ― de 29.660 linhas de 

uma centena de documentos remanescentes medievais (de natureza textual-discursiva 
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variada), das quais depreendemos nada menos que 7.792 ocorrências
6
, sistematicamente 

descritas (uma a uma) sob os critérios formal, funcional, semântico e etimológico. Tal elenco 

fez emergir quatro morfemários (tomos II a V desta tese), que ocupam mais de 1.600 páginas, 

contendo os derivados formados pelos 30 prefixos que identificamos no galego-português e 

castelhano arcaicos, somados a quatro elementos prefixoidais e nove partículas com 

funcionamento de basoides prefixais. 

Podemos sustentar, com total segurança, que demos espaço nesta tese à explicitação 

dos pontos essenciais da análise e que abordamos com minudência a descrição e o cotejo 

interlinguístico individual para cada prefixo, o que pode ser considerado como o núcleo dessa 

nossa apropinquação à lexicogênese prefixal arcaica. Se restaram lacunas, longe de querermos 

nos justificar, admitiremos a sua existência com absoluta serenidade, pois somos convictos, 

com Eberenz (1991, p. 91), de que “[...] cuanto mayor es el corpus, tanto más se reducen las 

posibilidades de un análisis pormenorizado de la lengua: el investigador debe elegir 

determinados parámetros [...] según los cuales pretende estudiar los textos.”
7
 

Sendo assim, ao lado de debruçamentos verticais exaustivos (em relação aos dados 

extraídos dos corpora textuais perscrutados) para alguns fenômenos, como, e.g., a descrição 

individual de cada prefixo, houve algumas incidências analíticas de cunho mais horizontal e 

panorâmico, como, e.g., o cotejo histórico-diacrônico da prefixação entre as línguas 

enfocadas. O caráter geral dessa nossa aproximação ao léxico medieval românico de nenhuma 

forma nos constrange, pois o objetivo maior do estudo foi chegar a uma compreensão mais 

atilada a respeito da constelação paradigmática da prefixação no período arcaico, nos moldes 

do que Soledade (2004) e Santos (2009) fizeram para a sufixação e composição, 

respectivamente. De certo modo, da agregação deste nosso estudo a esses dois já 

mencionados, completa-se a tríade investigativa de descrição geral dos processos canônicos 

de formação de palavras para a língua arcaica, algo sempre cobrado e almejado por nossa 

mestra comum, a saudosa Profa. Rosa Virgínia Mattos e Silva. 

Esta tese encontra-se estruturada em cinco tomos. O primeiro, com seis macrosseções, 

(precedidos desta Introdução e sucedidos pelas Considerações Finais e Referências), sendo as 

quatro primeiras as comportadoras da fundamentação teórica, desenvolvida de forma crítica, 

                                            
6
Esse termo sendo usado no sentido próprio a esta tese, qual seja: vocábulo léxico/lexema, excluídas, portanto, 

para dada palavra, as suas variantes, flexões ou repetições com o mesmo sentido em um mesmo texto analisado. 
7
“[...] quanto maior é o corpus, tanto mais se reduzem as possibilidades de uma análise pormenorizada da língua: 

o investigador deve eleger determinados parâmetros [...] segundo os quais pretende estudar os textos.” [Trad. 

nossa] 
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de tal maneira que, em vários casos, são apresentadas reformulações conceptuais ou 

terminológicas ou é aprofundada a discussão sobre determinados pontos elusivos na literatura 

específica da área. Buscamos desenvolver tal lastro teórico com base em estudos e propostas 

já consagrados no âmbito da linguística, mas também trazendo a contribuição de novas 

pesquisas e reflexões, desenvolvidos e/ou publicados na última década. Essas quatro 

macrosseções enfocam, sucessivamente, os seguintes âmbitos teóricos: (I) o conspecto 

histórico do galego-português e do castelhano em suas sincronias arcaicas; (II) o método 

histórico-comparativo e a filologia românica; (III) a morfologia histórica e (sócio)cognitiva; 

(IV) o fenômeno da prefixação. A quinta macrosseção deste primeiro tomo traz o 

delineamento da rota metodológica utilizada como alicerce aos propósitos investigativos, 

situando como realizamos a constituição do corpus, bem como explicitando os procedimentos 

e técnicas subjacentes à coleta, análise e colação dos dados depreendidos. Já a macrosseção 

VI traz em si a análise dos dados, contemplando, primeiramente, a análise individual dos 

elementos afixais da margem esquerda vocabular (nas 32 subseções da seção 6.1) e, na 

sequência, explicitando o estabelecimento dos paradigmas prefixais das línguas enfocadas em 

seu corte temporal mediévico (seção 6.2). Por fim, nas Considerações Finais, trazemos os 

aportes referentes à confrontação dos paradigmas prefixais desses dois sistemas linguísticos 

em suas sincronias arcaicas, bem como todas as demais notas que consideramos fundamentais 

para dar conta — ilustrativamente — da culminação de nossa aventura investigativa. Segue às 

Considerações Finais a seção das Referências, na qual elencamos o conjunto bibliográfico que 

nos serviu de apoio para o estudo realizado. 

Os tomos II a V da tese comportam, por sua vez, os Apêndices, que nada mais são que 

os quatro morfemários, i.e., os exemplários completos dos derivados e prefixos depreendidos 

nos corpora textuais destrinchados, arrolamentos esses dos quais também constam todas as 

averbações (contexto oracional) em que tais partículas mórficas e tais unidades léxicas se 

inseriam nas edições dos documentos medievais consultados. Cada morfemário é relativo a 

uma língua e a uma sincronia arcaica. Assim, o Morfemário I (tomo II) traz a sistematização 

dos dados concernentes à 1ª fase do galego-português; o Morfemário II (tomo III), por sua 

vez, traz a sistematização dos dados pertencentes à 2ª fase arcaica dessa língua; o Morfemário 

III (tomo IV) traz a sistematização dos dados concernentes à 1ª fase arcaica do castelhano; e, 

por fim, o Morfemário IV (tomo V), comporta o elenco dos dados pertencentes à 2ª fase 

arcaica da língua castelhana. Cada um dos morfemários é subdividido em três partes: a 

primeira, contemplando os prefixos autênticos (prototípicos); a segunda, considerando os 
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prefixoides (ou semiprefixos); a terceira e última, apontando os prefixos que 

extraordinariamente se comportam como bases da derivação (i.e., basoides prefixais)
8
.  

Podemos indicar como marcos caracterizadores deste nosso estudo: (i) uma revisão 

crítica da literatura geral e específica referente à temática da pesquisa; (ii) o processamento de 

diversas reflexões conceptuais, com novas propostas definitórias e terminológicas; (iii) a 

consideração constante do valor heurístico dos dados (empiria); (iv) um recurso contínuo ao 

sistema intralinguístico do latim e ao percurso diacrônico dos itens afixais e dos vocábulos 

derivados, seja numa rota ascendente, seja numa rota descendente; (v) a adoção e o 

desenvolvimento de uma visão gradiente dos níveis e categorias linguísticos (continuum), 

sobretudo os léxico-morfológicos; (vi) o entrelaçamento indissociável entre aspectos formais, 

semânticos, funcionais, cognitivos, diacrônicos e sócio-históricos nos procedimentos 

morfolexicais. 

A investigação encaixa-se num modelo epistemológico compromissado com o fato 

linguístico, que é a postura esperada para os que incidem cientificamente sobre a língua, numa 

associação entre uma atitude assumidamente indutiva e a consideração do inegável fator 

diacrônico da língua (GMHP, 2014). Apoia-se, por conseguinte, em um eixo de intersecção 

entre descrição e análise linguísticas na abordagem de relações semântico-morfológicas da 

derivação no galego-português e no castelhano antigos, agregando “[...] as informações de 

natureza histórica numa análise sistêmica e sincrônica dos processos morfolexicais.” 

(SOLEDADE, 2004, p. 55).  

                                            
8
A caracterização desses três tipos de unidades atinentes à prefixação é exposta na seção 4.4, mas esclarecemos 

desde já o leitor sobre o que entendemos por prefixoides (ou semi-prefixos) e basoides prefixais (ou prefixos-

base ou prefixos com comportamento de base léxica). Os primeiros seriam (recordemo-nos da carga semântica 

do sufixo -oide; daí serem, ao pé da letra, partículas ‘semelhantes aos prefixos’) aqueles elementos atinentes à 

prefixação dotados de um conteúdo semântico pleno e genérico (correspondentes a formas livres ou a formas 

dependentes de explícita carga semântica de teor lexical), possuidores de uma acentuada independência sintática 

e de uma relativa vitalidade, e que eram, inicialmente, formas adverbiais ou preposicionais que, graças a uma 

justaposição sintática recorrente à esquerda de alguns vocábulos, começaram a sofrer um processo de 

gramaticalização, passando a comportar-se semelhantemente a prefixos, ainda que conservando, na grande 

maioria dos casos, seus respectivos significados originais (CAMPOS, 2004). Seriam as formas bem-, contra-, 

mal-, não- e sem-, em bem-amado, contra-argumento, malcriado, não-formal, sem-teto etc. Já os basoides 

prefixais são aquelas partículas que coincidem quanto à forma com algum prefixo da língua, mas que, 

diferentemente destes, portam a carga semântica principal do produto, mostrando-se, portanto, quanto ao 

significado e à função, como uma verdadeira base léxica/radical, e.g., os segmentos contr(a)-, entr-, infer- e mal- 

em contrário, entrada, inferno e maldade. Aparecerá também em páginas ulteriores a menção ao termo 

pseudoprefixo, que não é contemplado na compartimentação dos morfemários por não apresentar uma ocorrência 

sequer no conjunto de testemunhos textuais arcaicos investigados para este estudo doutoral. Pseudoprefixos são 

partículas gregas ou latinas que, em formações recentes, assumem o conteúdo semântico total do vocábulo a que 

inicialmente se acoplavam ― i.e., a sua palavra-modelo (GONÇALVES, 2016a) ou palavra-gatilho ―, como 

bio-, que originalmente significava ‘vida’ nas palavras-modelo biologia ou biológico, passando recentemente por 

uma transformação semântica, denotando em vocábulos neológicos o sentido de ‘biologia, biológico’, como em 

em biocombustível, biodiesel, biopirataria etc. 
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O lastro teórico que permeia este estudo, imbricando-se numa conjectura de 

associação entre descritividade e reflexão teórica, possui uma natureza heterogênea, no 

sentido dado por Mattos e Silva (2008a, p. 28-29), de que “[...] para a interpretação de factos 

linguísticos do passado [...], devem-se conjugar teorias e métodos conviventes na linguística 

contemporânea, a depender do facto sob análise e da bibliografia disponível a ele referente”. 

O postulado dessa eminente linguista corrobora, assim, a necessidade que tivemos em recorrer 

a vários domínios da literatura morfológico-lexicológico-semântica, a fim de termos em mãos 

ferramentas de observação e análise linguísticas que possibilitassem uma apuração eficiente 

da prefixação nas línguas históricas enfocadas. 

Além de fundamentar-se nas premissas da morfologia histórica (RIO-TORTO, 1998a; 

VIARO, 2010; 2009; MARTÍN GARCÍA & VARELA ORTEGA, 2012), esta investigação 

buscou apoiar-se (mas sem quaisquer amarras) em alguns pressupostos teóricos da morfologia 

construcional (BOOIJ, 2017b; 2015; 2010a; 2010b; 2007; 2005; GONÇALVES & 

ALMEIDA, 2013), a mais recente das teorias morfológicas, de natureza cognitivista, que se 

baseia na compreensão das operações morfológicas atuantes em palavras complexas como 

esquemas, ou seja, construções representativas de “[...] generalizações sobre conjuntos de 

palavras existentes, permitindo, por analogia, a criação e a recepção de novos itens lexicais.” 

(SOLEDADE, 2013a, p. 84). Sob essa perspectiva, a análise morfolexical se alija de uma 

apreciação do léxico como mera lista de palavras e expressões convencionalizadas, dotadas de 

fixação mnemônica na cognição do falante, passando a considerá-lo também (e 

principalmente) como um componente nuclear da estruturação do edifício gramatical das 

línguas (SOLEDADE, 2013a). 

Ao lado dos fundamentos da morfologia construcional e da morfologia histórica, outro 

ramo da linguística que serviu de lastro teórico-epistemológico para a análise das partículas e 

das operações prefixais nos sistemas linguísticos sob exame foi o método histórico-

comparativo, que pode ser entendido como uma rota de análise histórico-genético-tipológica 

das línguas, a partir da comparação das estruturas de dois ou mais sistemas idiomáticos, 

favorecendo a reconstrução parcial de alguns estágios linguísticos pretéritos, bem como a 

explicitação dos nexos entre os idiomas imersos em uma mesma família linguística 

(VENDRYES, 1958; IORDAN, 1973; POSNER, 1998; MUNTEANU COLÁN, 2005; REAL 
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ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009)
9
.  

Aqui nesse ponto, cabe-nos expor uma faceta igualmente importante a respeito da 

investigação que fizemos, justificando porque foi alvo de nossa eleição logo esse par de 

variedades ibero-românicas, o galego-português e o castelhano. Como sabemos que no 

período medieval (tal como nos que o sucederam) nem tudo era similitude nem tudo era 

diferenciação, estando em jogo tensões entre esses dois direcionamentos antitéticos, 

desejaríamos entender um pouco mais como se dava esse quadro, observando-o no fenômeno 

da prefixação. Como até o séc. XVII ainda se fizessem — às claras — afirmações taxativas 

quanto a uma grande unidade essencial castelhano-portuguesa (cf. MARIÑO PAZ, 1998), 

como um verdadeiro e coeso continuum, desejamos verificar um pouco mais de perto como se 

dava (e se se dava de fato) tal unificação no âmbito da lexicogênese de caráter prefixal e seus 

concomitantes (e posteriores) contrastes. 

A hipótese cogitada para esta investigação consistiu na ideia de que os sistemas 

intralinguísticos do galego-português e do espanhol, quanto à formação de palavras via 

prefixação, eram mais próximos durante o período arcaico (principalmente em sua primeira 

sincronia, os séculos XIII e XIV), tanto em relação aos seus paradigmas, quanto em relação às 

características de suas unidades prefixais e de seus esquemas construcionais. Não obstante 

essa presumível proximidade ou identificação, algumas diferenças já se podiam entrever 

desde o princípio histórico das duas línguas, uma vez que elas surgem e se desenvolvem na 

Península Ibérica sob condições sócio-históricas não idênticas (semelhantes, mas com 

distinções importantes, como as correntes de romanização, dentre outros fatores). Como as 

realidades linguísticas são afetadas por aspectos sócio-históricos e socioculturais, poderíamos 

admitir hipoteticamente que os padrões morfológicos no galego-português arcaico eram 

similares (não idênticos) ao castelhano arcaico, sofrendo maiores diferenciações ao longo da 

história dessas línguas, posteriormente à fase medieval, em um fluxo de duplo movimento: a 

consolidação de diferenciações mais perceptíveis, pari passu à conservação e manutenção de 

similitudes.  

O estudo doutoral, que se encaixa numa perspectiva exploratório-indutivo-descritiva, 

foi balizado, ademais, por quatro questões norteadoras: 

                                            
9
Entendido, portanto, nesta tese, em sentido amplo, como comparação histórica entre unidades ou fenômenos 

linguísticos de idiomas geneticamente conexos, e não necessariamente no sentido específico da metodologia 

decimonônica de análise linguística, à qual não nos filiamos de modo absoluto (cf. macrosseção 2). 
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a. são observadas, de forma evidente, correspondências ou diferenciações do 

subsistema prefixal arcaico nessas duas realidades idiomáticas neolatinas? 

 

b. como se apresentam, nas duas primeiras sincronias pretéritas dessas duas línguas 

românicas ibéricas, os fenômenos morfolexicais da parassíntese (lato e stricto 

sensu), da gramaticalização, da lexicalização
10

, da superposição prefixal, da 

substituição de prefixos e da alomorfia e alografia prefixais? 

 

c. como operam os fenômenos ou acidentes semânticos de expletividade, opacidade, 

polissemia, homomorfismo, sinmorfismo e antinomorfismo nos elementos afixais 

da margem esquerda do vocábulo no galego-português e no castelhano 

medievais?
11

 

 

d. como se estabelece a correlação histórico-linguística geral entre os usos prefixais e 

suas características em três momentos distintos da história dessas línguas, ou seja, 

o prefixo na matriz greco-latina, sua configuração correspondente ao vernáculo 

arcaico e seu uso no período moderno-contemporâneo? 

 

                                            
10

Entendida, nesta tese, como o processo de transformação de uma forma presa (geralmente afixal) em forma 

livre da língua, passando a usufruir, assim, de maior autonomia na cadeia sintagmática. Ex.: super- (forma 

presa/prefixo) → super (forma livre/advérbio), como em Aqueles dois super se entendem. Cf. subseção 4.8. 
11

Embora sejam comentados pormenorizadamente ao longo da 4ª macrosseção deste estudo (mormente nas 

subseções 4.4 e 4.11), expomos já nesta nota uma aclaração inicial e sucinta sobre cada um desses 

processos/acidentes, tal como os entendemos, acompanhados da correspondente exemplificação. Expletividade: 

ausência de conteúdo semântico detectável (inclusive diacronicamente) para dado prefixo em derivados nos 

quais figura, desde as suas primeiras ocorrências, como nos prefixos a- em adurar (‘durar’) e en- em engambelar 

(‘gambelar’); Opacidade: culminância de um processo de esvaziamento semântico para dado formante, que se 

mostra assemantizado na sincronia considerada, mas que veiculava algum matiz semântico em cortes temporais 

precedentes, como o di(f)- latino (variante assimilada do prefixo dis-) em difícil (< lat. difficĭlis), que apresentava 

na matriz genolexical o sentido de ‘oposição’, já não depreensível no vernáculo medieval ou contemporâneo; 

Polissemia: multiplicidade de sentidos para uma mesma unidade morfolexical, como o prefixo ex-, que pode 

veicular uma ideia de ‘movimento de dentro para fora’ (expectorante), ‘intensificação’ (exabundante), ‘privação’ 

(exânime) ou ‘cessação’ (ex-reitor); homomorfismo: confluência formal entre unidades morfológicas semântica e 

etimologicamente diferentes, como as partículas prefixais i(n)-1 (< lat. in-1, ‘movimento de fora para dentro’) em 

imigrante e i(n)-2 (< lat. in-2, ‘negação’) em ilícito; sinmorfismo: equivalência semântica de partículas mórficas 

formal e etimologicamente diferentes, em vocábulos corradicais, como ante- e pre- em anteceder e preceder, 

ambos veiculadores de um sentido de ‘anterioridade’; antinomorfismo: oposição semântica de elementos 

mórficos formal e etimologicamente diferentes, que gera vocábulos corradicais antonímicos (como em 

extracelular e intracelular). Incluímos a expletividade e a opacidade no conjunto dos processos/acidentes 

semânticos (atinentes à prefixação) pelo simples fato de envolverem questões afeitas ao significado, ainda que 

sejam o seu esmaecimento ou ausência, como é o caso. 
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Desses questionamentos acima, alguns foram respondidos com maior sistematicidade, 

enquanto outros foram enfocados mais superficialmente, mediante considerações gerais 

depreendidas de análises fincadas em recortes por amostragem ou representatividade. 

É preciso dizer que, embora seja possível verificar, nos últimos anos, certa ampliação 

quantitativa na produção de estudos centrados em aspectos mórficos das línguas portuguesa e 

castelhana, tal alargamento não parece contemplar satisfatoriamente a formação de palavras 

via prefixação, processo que, mesmo sendo recorrente e substancial para a estrutura das 

línguas românicas, tem sido muitas vezes deixado à margem da produção científica, em 

descompasso com o que ocorre com os estudos sufixais, que vêm apresentando um número 

pujante de pesquisas linguísticas em desenvolvimento. 

Sendo poucos os trabalhos que assumem dentro dos estudos morfolexicais uma 

abordagem histórica ou diacrônica ― mormente no que concerne ao fenômeno da prefixação, 

sempre menos estudado que a sufixação, tal como asseveram Basílio (2009) e Montero Curiel 

(1999) ―, persistem determinados questionamentos e entraves na definição e caracterização 

dos prefixos, como, exempli gratia, se sua natureza é derivativa ou compositiva, se 

comportam a propriedade de mudar a classe da palavra que serve de base para a formação 

prefixal, ou mesmo se selecionam rigidamente as bases a que se coadunam. Cremos que uma 

descrição histórica, alavancada nos primórdios das línguas sob análise, poderá servir de apoio 

ao intento de delineamentos de comentários mais convincentes a esses questionamentos, que 

se perpetuam na consideração dos processos morfológicos de formação de palavras. 

A pertinência desta proposta de investigação científica revela-se de modo cristalino ao 

constatarmos, infelizmente, que os estudos morfológicos de cunho histórico, incidentes sobre 

as línguas românicas da Península Ibérica, estão fenecendo nessas últimas décadas, conforme 

as comprovações do Prof. Jesús Pena (2009), um dos maiores morfólogos do âmbito 

hispânico. Se tal realidade se aplica ao estudo histórico lato sensu, mais ainda o é para os de 

natureza comparativa, associados à linguística românica, visto que, tal como assevera Sánchez 

Miret (2001, p. 751), “El estudio ha sido eminentemente particularista y desde el punto de 

vista histórico y comparativo hay todavía mucho por hacer.”
12

. Essa percepção foi 

corroborada pelo Prof. Ignacio Bosque, por ocasião do VII Congresso Brasileiro de 

Hispanistas
13

, quando asseverou que praticamente nada mais se produzia de estudos 

                                            
12

“O estudo tem sido eminentemente particularista e, desde o ponto de vista histórico e comparativo, há muito 

ainda a ser feito.” [Trad. nossa] 
13

Aquando de uma entrevista (inédita) concedida ao autor destas linhas em setembro/2012. 
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comparativos morfolexicais históricos no domínio das línguas ibero-românicas, considerando 

louvável qualquer iniciativa que se propusesse a preencher essa lacuna, visto se tratar de um 

importante e necessário estudo para a observação científica das similitudes e singularidades 

das línguas neolatinas ibéricas. 

Exporemos, nas próximas seções, o cerne da nossa incursão a etapas pretéritas da 

história da língua, observando e sistematizando as principais características da formação de 

palavras via prefixação no período arcaico (séculos XIII a XVI) do castelhano e do galego-

português, estabelecendo, outrossim — quando possível e conveniente —, diálogos com a sua 

configuração na matriz genolexical latina (sob um olhar retrospectivo, portanto) e, 

prospectivamente, com o seu funcionamento moderno-contemporâneo. 

Pensamos que uma descrição histórica da prefixação, alicerçada nos primórdios da 

expressão escrita nas línguas ibero-românicas, para além de oferecer dados importantes para o 

estudo diacrônico da língua, pode prestar-se ao esclarecimento de fenômenos tidos como 

abstrusos quando observados sob a luz de uma análise essencialmente a-histórica. 
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1 CONSPECTO HISTÓRICO DAS LÍNGUAS GALEGO-PORTUGUESA E 

CASTELHANA EM SUAS SINCRONIAS ARCAICAS (SÉCULOS XII/XIII A XVI) 

 

1.1 PROLEGÔMENOS 

 

É na história e pela história que as línguas se constituem e vão delineando os seus 

rumos, imersas, concomitantemente, em fluxos sociais e culturais. O linguista 

histórico/historiador da língua, busca entrever tais rotas espácio-temporais, baseando-se nas 

pistas fragmentárias (e não raramente obscuras) que encontra em sua lida e, a partir disso, 

busca reconstruir (sempre de modo aproximado e hipotético) o percurso histórico englobador 

da gênese do idioma que perscruta, a evolução
14

 de seu sistema intralinguístico e, quando é o 

caso, a sua definição e difusão como língua de cultura, como se deu com o galego, o 

português e o castelhano. 

As próximas subseções contemplam, sequencialmente, o galego-português no período 

arcaico (1.2); o castelhano nessa mesma faixa temporal (1.3); o panorama linguístico ibérico 

no medievo, moldado via contato, coineização e dialetalização sob a forma de um contínuo 

(1.4); esse mesmo complexo idiomático observado a partir de um prisma sociolinguístico-

histórico (1.5); e, por fim, como arremate, a questão da possibilidade de atrelamento entre 

periodização e morfologia lexical (1.6).  

Assim sendo, fundamentando-nos em revisão de literatura pertinente, trataremos de 

expor os pontos que consideramos essenciais para uma descrição sumária da configuração 

histórica das línguas em destaque, em seu período arcaico, tencionando igualmente tecer 

comentários sobre encontros e desencontros da formação histórica de tais sistemas 

linguísticos dentro do mosaico ibérico moldado pelo contato, pelos cruzamentos e pela 

filiação latina. A problemática das propostas de periodização e o papel da formação de 

palavras dentro delas também serão enfocadas, a fim de podermos enxergar de modo mais 

claro o fenômeno da prefixação dentro da história do galego-português e do castelhano, 

talhado através de fluxos de contiguidade, espelhamento, discrepância, variação e mudança. 

 

                                            
14

Empregamos neste estudo os termos evolução, evolutivo e evoluir, não com um sentido teleológico, hegeliano 

ou spenceriano, o de ‘mudar para aperfeiçoar-se’ (em termos mais diretos, ‘evoluir para melhor’), mas 

simplesmente com a ideia de ‘transformação, mudança de estado ou condição’. 
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1.2 O GALEGO-PORTUGUÊS ENTRE OS SÉCULOS XII E XVI 

 

Se considerarmos os aportes teórico-descritivos de uma constelação de linguistas e 

filólogos, dentro da qual destacamos, como ilustração, Vasconcelos (1911-1912) e Nunes 

(1975), chegaremos a uma compreensão de que não há até agora meios fiáveis de 

estabelecimento seguro e preciso para o marco inicial do surgimento do português, do galego 

ou das demais línguas românicas e, portanto, inútil seria tentarmos determinar o momento 

exato em que os sons do latim vulgar
15

 transformaram-se nos sons correspondentes àquilo que 

futuramente conheceríamos por galego, português, castelhano, leonês, catalão, aragonês, 

asturiano etc. Isso porque o processo de conversão do latim vulgar em romance mostra-se 

como algo gradual, paulatino, de modo algum repentino ou discreto, sendo fruto de lentas e 

sucessivas modificações.  

Não obstante, há algum consenso entre um rol significativo de filólogos e linguistas de 

que a partir dos séculos V-VI da nossa era, começa a acentuar-se com maior fôlego o 

fracionamento dialetal do latim em direção à conformação dos romances (SILVA NETO, 

1986; LAPESA, 2011 [1942]), de modo que, pelos idos do séc. IX, ao menos no noroeste 

peninsular ibérico, a língua falada já despontava de modo assaz diferente do latim, mostrando-

se já em sua feição romance, o galego-português (TEYSSIER, 1982; MACÊDO, 1996; 

NUNES, 1975)
16

. 

                                            
15

Fazemos uso do termo latim vulgar por comodidade, sem nos debruçarmos em sua problematização, já que é o 

termo comumente utilizado no âmbito da linguística histórica para referir-se ao latim falado, ao sermo vulgaris, à 

expressão latina em que se arrimava a conversação, tanto pelas classes cultas quanto pelas médias e populares, 

sendo o ponto de partida para o descortinamento das línguas românicas (MEDINA LÓPEZ, 2003). Em vez de 

latim vulgar, uma designação talvez mais apropriada seria a utilizada por Gafanha (2007): latim coloquial tardio. 
16

Na verdade, como aponta Ramos Remedios (2003), ainda que digamos que pelos idos dos séculos IX a XI já 

estava delimitada na oralidade a fronteira latim/romance, tudo parece apontar que não se dava ainda claramente 

uma fragmentação entre as expressões romances, ou seja, sua individuação. Assim, “[...] parece evidente que 

para os falantes desses séculos existia um continuum desde a época latina e não sentiriam que se expressavam 

em uma língua diferente. Por isso alguns autores preferem falar de uma só língua, que, desde o nosso ponto de 

vista, podemos já chamar de romance [...]. [...] antes do século XII falava-se na pensínsula uma só língua 

romance, escrita com uma maior ou menor capa latinizante.” (RAMOS REMEDIOS, 2003, p. 245-246). [Trad. 

nossa]. Parecer semelhante encontramos em Mariño Paz (1998, p. 135), expressado nos seguintes termos:  

“Mas, uma vez diferenciado o latim do romance (ou seja, assim que assentada a distinção conceitual entre a 

língua escrita submetida aos rigores paralisantes da grammatica e a língua falada sempre em processo de 

mudança e resultado de um desenvolvimento incessante de séculos), não tinha porque já estar nítida para muitos 

falantes a existência de diferentes tipos de romances claramente distinguíveis e distinguidos e com suas 

respectivas delimitações geográficas. A dificuldade dessa segunda distinção conceitual seria especialmente 

grande no caso de variedades românicas particularmente próximas entre si, como o poderiam ser o galego e o 

português ou o galego e o leonês. Provavelmente, a única coisa que o geral dos indivíduos percebeu durante 

muito tempo em casos como esses foi um continuum de falares românicos com suaves transições entre eles e 

sem fronteiras nítidas e precisas [...].” [Trad. nossa] 
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Só mais tardiamente, três séculos depois, é que vão aparecer os primeiros registros em 

modalidade escrita para essa língua, o galego-português, nela escritos em sua totalidade ou 

quase totalidade
17

. São do séc. XII as primeiras cantigas trovadorescas, bem como alguns 

poucos textos em prosa notarial (embora seu uso só tome pujança a partir da centúria 

seguinte).  

Na realidade, a identificação dos primeiros textos parece ser a prova mais cabal e 

fiável para o estabelecimento do limite inicial da escrita em galego-português (e de qualquer 

outra língua histórica dotada de representação nessa modalidade), pois, fora isso, tudo acaba 

desembocando no oceano infindo das conjecturas e ilações, que não deixam de ser 

importantes para o desenvolvimento do labor histórico-filológico voltado às línguas, mas que 

se podem mostrar muito mais frágeis que os indícios empíricos, apesar de serem estes também 

provisórios, haja vista a possibilidade constante do descobrimento de novos indícios 

deslocadores das balizas temporais inicialmente estabelecidas. 

A mencionada disparidade temporal no uso da língua neolatina entre as suas duas 

modalidades (falada e escrita) não deveria nos causar estranhamento, pois se justifica pela 

perduração do latim como língua de prestígio até não muito tempo atrás, mormente nas 

práticas de escritura, dominando e perpassando todos os âmbitos sociais em que estas se 

manifestavam na Idade Média, desde o âmbito eclesiástico-religioso-litúrgico até o jurídico-

escolar, e isso para a toda a Europa do medievo e não apenas para o território outrora 

correspondente à Gallaecia (MACÊDO, 1996).  

Se nos atemos à língua em sua expressão escrita, como já dissemos, é o surgimento 

empiricamente atestável dos primeiros textos que poderá ser tomado como indicador 

primordial e genérico do marco inicial do uso da língua romance no noroeste peninsular, que 

depois se espraiará verticalmente para englobar o que hoje conhecemos como o centro e o sul 

do estado português. Como afirma Lopes (2013), o fundamento, portanto, do entendimento de 

que o período arcaico do português (ou do galego-português
18

) tem início no séc. XII assenta-

se no fato de estar circunscrito a fins desse século o mais antigo documento subsistente escrito 

nessa língua. É essa a postura de Mattos e Silva (2010 [1989]), ao considerar que nos 

                                            
17

Não obstante, chega Nunes (1975) a afirmar que no século IX, na escrita tabelionesca do noroeste ibérico, já 

havia nos textos latinos o registro esparso de vocábulos de feição notavelmente galego-portuguesa. 
18

Segundo Lagares Diez (2012, p. 14), “Parece que se deve a linguistas alemães a denominação composta 

‘galego-português’ para a língua formada a partir do latim vulgar falado no Noroeste da Península Ibérica.”. Esse 

linguista esclarece que, para alguns autores, tal denominação referir-se-ia exclusivamente à língua da lírica 

trovadoresca medieval, enquanto para outros, como Coseriu (1987), englobaria todo o espectro dialetal do galego 

e do português, considerados um conjunto, estabelecido como um continuum. 
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processos de busca de fixação de marcos temporais primeiros para o estabelecimento de 

sincronias pretéritas, deve-se levar em conta como fator precípuo a documentação 

remanescente, que sempre será a manifestação concreta mais importante dessas sincronias 

instituídas. Ora, se assim o é, é possível chegar ao entendimento — com Mattos e Silva 

(2008a) — de que o marco indicador da inauguração do período arcaico da língua é um fator 

externo-interno, conforme o esquema tetrafatorial de Schmidt-Riese (2002).  

Eis que mal começamos a discorrer sobre a emergência do romance galego-

português
19

 e já chegamos à primeira controvérsia a ele atinente. Não é de modo algum 

consensual entre os especialistas (e já veremos o porquê) a assunção de que o primeiro 

registro remanescente nessa língua se ubique em fins do séc. XII, a Notícia de fiadores, 

documento particular datado de 1175, como sustenta Martins (1999; 2007; 2001a) e que é 

assumido como tal por Mattos e Silva (2008a; 2008d), Mateus (2012)
20

 e, provavelmente, 

Bassetto (2005)
21

. 

Até 1977, a filologia admitia que o Auto de partilhas (1192) e o Testamento de Elvira 

Sanches (1193), ambos originários do Mosteiro de Vairão, eram os mais antigos documentos 

particulares em galego-português. Com os estudos de Cintra (1963) e Costa (1975), ficou 

demonstrado que tanto um quanto outro eram cópias tardias ducentistas em vernáculo de 

originais latinos de fins do séc. XII (MATTOS E SILVA, 1991). Com isso, passou-se a 

considerar desde então (e até 1999) a Notícia de Torto (1214-1216) como o mais antigo 

documento particular remanescente e o Testamento de Afonso II (1214) — em suas duas 

versões conhecidas, a do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e a do Arquivo da 

Catedral de Toledo — como o mais antigo documento oficial e régio subsistente em língua 

portuguesa. Com o estudo de Costa (1977), em que editou a segunda versão do Testamento de 

Afonso II, encontrada por António García de Luján na Catedral de Toledo, desfez-se a dúvida 

quanto à autenticidade de tal manuscrito régio, visto que a cópia encontrada em Toledo 

apresentava fragmentos de seu selo pendente. 

Foi unânime, portanto, por mais de vinte anos (1977-1999), entre filólogos e 

historiadores, a opinião de que o início do galego-português arcaico situava-se a princípios do 

séc. XIII, visto que era dessa época a datação dos primeiros textos escritos em galego-

                                            
19

Denominado galécio-português por Nunes (1975). 
20

“[...] bolhas autonómicas surgidas nos escritos a partir do século XII permitem falar já de galaico-português 

[...].” (MATEUS, 2012, p. 15). 
21

Pois afirma que “Em português, os primeiros documentos escritos começaram a surgir no século XII.” 

(BASSETO, 2005, p. 187). 
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português de que se tinha conhecimento empírico. Contudo, a partir de 1999, começa a se 

esboçar uma nova datação para o limite inicial do (galego-)português arcaico, ligada ao 

estudo publicado por Martins (1999), intitulado Ainda ‘os mais antigos textos escritos em 

português’: documentos de 1175 a 1252, em que noticia a descoberta da já referida Notícia de 

fiadores. 

Os primeiros textos escritos em galego-português, encontrados e editados em 1999 por 

Martins — responsáveis pelo recuo do marco inicial do (galego-)português arcaico do séc. 

XIII para o séc. XII — são do tipo notícias, fintos e testamentos, produzidos em scripta 

conservadora, ora próximos às práticas escriturais latinas, ora apresentando recursos 

escriturais próprios ao galego-português. A questão que surge dessa dúbia natureza de tais 

manuscritos é: são ainda estruturas do latino-romance (i.e., do período pré-literário) ou já 

podem ser reputados como textos em galego-português? A controvérsia entre os 

pesquisadores parece estribar-se justamente nesse ponto, capaz de orientar a indicação do 

limite inicial do galego-português para o séc. XII ou para o séc. XIII. 

Os argumentos para a primeira hipótese sustentam-se principalmente nos aportes 

oferecidos por Martins (2007; 2001a), asseverando que os documentos acima mencionados, 

por apresentarem uma morfossintaxe vernacular e não mais latina, já se enquadrariam no 

âmbito do sistema de escrita propriamente galego-português. Se assim o for, é possível 

considerar o ano de elaboração da Notícia de Fiadores de Paio Soares Romeu (1175)
22

 como 

o marco inaugural interino da escrita remanescente mais temporalmente recuada em língua 

galego-portuguesa e, portanto, o indicador empírico inauguratório de seu período arcaico. A 

ele seguiriam a cantiga de escárnio Ora faz ost’ o senhor de Navarra (1196), de Joam Soares 

de Paiva — a primeira manifestação poética subsistente do galego-português escrito 

(CAMPOS, 2004a) — e o Testamento de Afonso II (1214), primeiro documento oficial régio 

sobrevivente composto na dita língua. 

Emiliano (2003), porém, não considera a Notícia de Fiadores de 1175 o primeiro texto 

escrito em português, mas sim “[...] um texto proto-português, ou seja, um documento notarial 

latino-português com um grau muito elevado de romanceamento scriptográfico.” (2003, p. 

275). Esse filólogo (2003) defende, assim, que o Testamento de Afonso II e a Notícia de Torto 

continuam sendo os mais antigos textos conhecidos escritos em português
23

. Vemos, portanto, 

                                            
22

Bem como a Anotação de despesas de Pedro Parada e o Pacto entre Gomes Pais e Ramiro Pais, ambos  

considerados por Martins (2007) como presumivelmente compostos cerca do ano de 1175. 
23

Monteagudo (2008a, p. 40-41) parece inclinar-se também nessa direção, pois afirma (quanto aos documentos 

do séc. XII editados por Martins (1999)) que “[...] os testemunhos em foco poderão ser considerados, com toda a 
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que ainda há um caloroso debate sobre o marco inicial do galego-português arcaico
24

, mas a 

isso não nos dedicaremos mais a fundo neste estudo, já que nos fiamos — tal como Lopes o 

fez em 2013, em sua dissertação de mestrado — no juízo expedido por Mattos e Silva 

(2008a), que se filia à proposta de Martins (1999). 

Prevemos, então, que alguém questione por que embora considerando acertada a 

percepção de Martins (1999; 2001a; 2007), endossada por Mattos e Silva (2008a), cinjamos o 

nosso estudo aos séculos XIII a XVI, não englobando o século anterior a esse período. A 

razão é essencialmente metodológica: como, para podermos rodar os dados no programa 

WordSmith Tools 4.0, constituímos o conjunto empírico embasador para a descrição do 

galego-português e do castelhano a partir de dois corpora digitais, o Corpus Informatizado do 

Português Medieval (CIPM) e o Hispanic Seminary of Medieval Studies — Biblioteca Digital 

de Textos del Español Antiguo, e como este último só disponibiliza textos castelhanos datados 

a partir do séc. XIII, fomos impelidos a delimitar o intervalo temporal de análise indo desse 

século até o XVI, a fim de haver uma equiparação (a maior possível) entre os dois sistemas 

linguísticos sob cotejo. Tal harmonização foi também a responsável — juntamente com a 

problemática da periodização, como veremos mais adiante — por considerarmos como 

incluídos no que se denomina de español antiguo (i.e., o castelhano arcaico) textos 

castelhanos da primeira quadra do séc. XVI, quando comumente não são incluídos nesse 

período, mas sim, no posterior, o do espanhol do Siglo de Oro. 

                                                                                                                                       
justiça, textos de transição mais ou menos avançada, mesmo textos quase-romances, mas não textos plenamente 

romances no sentido que se costuma empregar esse termo — textos escritos em português —; logo, não podem 

ser considerados romances no mesmo sentido em que dizemos que a Notícia de Torto ou o Testamento de Afonso 

II o são.” [Trad. nossa] 
24

Diz-nos Brocardo (2014, p. 107): “Não parece ainda a questão definitivamente resolvida, visto que não há 

consenso dos especialistas sobre a caracterização como português da língua em que se apresentam escritos estes 

tipos de documentos, considerando, nomeadamente, a aparência mais ou menos alatinada de formas e 

construções linguísticas que neles ocorrem e a sua proporção relativamente a formas e construções já mais 

próximas das que se atestam em textos posteriores claramente portugueses. Esta discussão, note-se, não deve 

confundir-se coma a caracterização da língua que era usada na época respectiva como veículo de comunicação 

oral entre a generalidade dos falantes, sendo essa, de forma obviamente consensual, (já) português.”. Sobre essa 

questão ainda em aberto, da problemática da classificação desses primeiros textos como ainda latinos ou já 

romances, discorre Monteagudo (2008a, p. 34-35, 39): “É por isso que a identificação do idioma em que estão 

redatados se encontra aberta a discussão: trata-se de decidir sobre se o estado scripto-linguístico que manifestam 

se encontra de um lado ou do outro da incerta fronteira entre o que consideraríamos uma escrita tardo-latina 

fortemente interferida de elementos vulgares e o que consideraríamos uma escrita paleo-romance em incipiente 

processo de destaque do latim e, por conseguinte, massivamente latinizada. O problema é que os critérios para 

efetuar essa distinção são questionáveis, e ainda mais o é a sua aplicação a textos, formas e estruturas concretos 

[...]. Não estamos tratando de uma situação de contato entre duas línguas previamente constituídas, mas entre 

duas variedades (ou subsistemas de variedades) do mesmo diassistema, uma das quais se encontrava em pleno 

processo de obsolescência por esclerosamento (o ‘latim’), enquanto que a outra estava em incipiente processo de 

emergência mediante elaboração (o ‘romance’). Nesse contexto, a questão sobre o idioma (latim ou romance?) 

de um texto pode revelar-se indecidível, visto que a resposta depende decisivamente dos termos em que o 

problema é formulado, assim que é possível dar duas (ou mais) respostas alternativas não mutuamente 

excludentes.” [Trad. nossa] 
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Uma segunda problemática com a qual nos deparamos é o tratamento da denominação 

da língua comparada com o castelhano em nosso estudo. Galego-português? Galego-

português arcaico? Galego arcaico e português arcaico?  

Desde o título desta tese até a menção no interior de suas variadas seções, é possível 

constatar que damos preferência ao uso do termo galego-português arcaico para a língua do 

noroeste e da faixa extremo-ocidental da Península Ibérica nos séculos XIII a XVI. Isso por si 

só já é uma questão bastante espinhosa, mas fomos levados à adoção do termo após algumas 

críticas que recebemos durante o desenvolvimento da escrita da tese e de outros trabalhos 

(artigos, comunicações etc.) a ela associados. Tais críticas concentraram-se em três pontos 

axiais:  

 

(i) a suposta inadequação da adoção do rótulo português arcaico para o período, visto que 

essa língua se origina na Gallaecia, anteriormente à constituição do que se virá a 

conhecer como Portugal, sendo que obras importantes ditas portuguesas, como as 

Cantigas de Santa Maria, foram produzidas em território não-português;  

 

(ii) a suposta inadequação do termo português arcaico, pela artificialidade do que pretende 

significar, um apagamento ou subjugação injustificáveis do galego, sobretudo pelo fato de 

inicialmente só haver o galego e desta surgir, a posteriori, o português (BAGNO, 2011); 

 

(iii)  a suposta inadequação do termo galego-português, por não ter especificada em si a que 

período da língua se refere, podendo ser para o medieval ou para sincronias posteriores. 

 

É notável que cada uma das críticas parece arrimar-se em percepções diferentes sobre 

o galego e o português: se constituiriam de fato uma unidade, desde a fase medieval até 

períodos posteriores; se o português seria a expressão mais reluzente desse continuum 

linguístico do extremo ocidente ibérico e o galego meramente um codialeto seu; se o galego e 

o português não constituíam uma unidade, mas sim, que este tenha se originado daquele. 

Tudo isso nos levou à adoção do termo galego-português arcaico
25

, por nos parecer a 

solução menos problemática, apesar de conscientes de que sua eleição igualmente poderia ser 

alvo de críticas. As vantagens da adoção do termo residem (i) no fato de ele não desprezar o 

                                            
25

Ou galego-português medieval, utilizado apenas para evitarmos a repetição ad nauseam de galego-português 

arcaico, já que temos ciência dos problemas que advém do uso de adjetivos como medieval ou antigo para 

especificar a língua desse período (cf. MATTOS E SILVA, 2006b). A inserção de um qualificativo especificador 

para a língua galego-portuguesa dos séculos XIII-XIV (ou mesmo dos séculos XIII a XVI) não é uma inovação 

nossa, visto que, na literatura específica, encontramos quem a denomina de gallego-portugués antiguo (RIIHO, 

1979) ou galego-português medieval (RODRIGUES, s.d., on-line). 
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papel do galego (que ficaria fora, numa leitura imediata, se fosse adotado o termo português 

arcaico), (ii) de expressar a continuidade e diálogo entre uma e outra língua, bem como (iii) 

restringir-se claramente a sincronias pretéritas, graças ao uso do termo arcaico na literatura 

específica sobre a história do português para se referir à faixa temporal compreendida entre o 

surgimento dos primeiros textos nessa língua e o começo de um desenvolvimento sistemático 

de sua reflexão metalinguística e normativa a partir da 2ª quadra do séc. XVI. Por outro lado, 

as desvantagens seriam (i) uma possível redundância na aplicação do termo — já que para 

diversos autores o termo galego-português necessariamente se refere ao período arcaico, mas 

apenas à sua 1ª sincronia, até fins do séc. XIV —
26

 ou, ligado a esse mesmo fato, (ii) a 

arriscada e heterodoxa assunção de que a unidade permaneceria até o séc. XVI, quando 

geralmente se pensa que foi desfeita dois séculos antes, como apontamos. 

Sigamos com observações sobre a periodização desse complexo linguístico. É possível 

encontrar em estudos de Mattos e Silva (sobretudo os de 1991 e 2006b) uma síntese 

periodizante da história da língua portuguesa (ou galego-portuguesa), com a qual a princípio 

concordamos; nesta, o tempo que precede o português arcaico é denominado de período pré-

literário, podendo ser subdividido em pré-histórico (antes do séc. IX) — quando ainda não 

são detectáveis na documentação escrita remanescente em latim traços do futuro galego-

português — e proto-histórico (do séc. IX ao XI), quando tais traços já podem ser detectados 

no latim tabelionesco escrito. O período arcaico, por sua vez, assenta-se no arco temporal que 

recobre desde fins do século XII até meados do século XVI, a partir do qual já poderíamos 

falar de um português moderno/clássico
27

. 

Centremo-nos no período arcaico do sistema linguístico comentado
28

. É corrente a 

assunção de que haveria uma fase inicial caracterizada por uma unidade diacrônica galego-

                                            
26

Devido a isso, a princípio pensamos em fazer uso do termo galego-português apenas, sem a justaposição do 

adjetivo arcaico, medieval ou antigo. No entanto, houve igualmente críticas, pois os partidários de uma possível 

unidade entre o galego e o português até bem depois do período medieval, estendendo-se até os dias de hoje, 

questionavam a qual galego-português estávamos nos referindo. Logo, pareceu-nos ser menos problemático 

lançar mão do rótulo galego-português arcaico ou galego-português medieval. 
27

“Grandes mestres da periodização da língua portuguesa, como Said Ali, Serafim da Silva Neto, Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos e Paul Teyssier são unânimes em considerar que o 

português antigo se estende até princípios do século XVI, altura em que começa a fase moderna.” 

(CARVALHO, 1996, p. 150). No entanto, há quem defenda posições divergentes quanto ao limite final do 

período arcaico, antecipando-o para o séc. XV, como o faz Monteagudo (2012). 
28

Sobre os períodos anteriores às sincronias arcaicas galego-portuguesas, nomeadamente os princípios da 

evolução do latim ao romance, eis o que distingue Castro (2017, p. 14): “No canto Noroeste da Península Ibérica 

(Galiza, ocidente de Astúrias e Norte de Portugal, até ao paralelo de Aveiro), uma variedade de latim falado 

tinha ficado isolada a partir dos séculos V-VI, sofrendo evolução própria que conduziria à primitiva língua 

galego-portuguesa, caracterizada por algumas mudanças fonológicas originais no quadro românico: queda das 

consoantes l e n em posição intervocálica (palatianu > paação), fusão dos grupos pl, fl, cl numa consoante 

africada palatal tch (plorare > tchorar, flamma > tchama, clamare > tchamar).” 



41 

 

portuguesa, considerada uma só língua, incrustada no noroeste peninsular e depois projetada 

em direção ao sul (MATTOS E SILVA, 2006b; 1998b; SOLEDADE, 2004; MAIA, 2002b; 

LORENZO, 1993; MATEUS, 1986; TEYSSIER, 1982; VASCONCELOS, 1911-1912), 

principalmente em virtude da Reconquista
29

, da consequente repovoação do território 

meridional (TEYSSIER, 1982) e da constituição do reino de Portugal (CASTRO, 2017). 

Haveria, assim, uma primeira sincronia, caracterizada por uma unidade galego-portuguesa
30

, 

refletida na documentação escrita, que, a posteriori, daria lugar a uma outra etapa, em que já 

se poderia vislumbrar a distinção entre o diassistema do galego e do português, distinção esta 

propiciada por fatores históricos e que já estaria definitivamente estabelecida na segunda 

metade do séc. XIV (1350)
31

. Maia (2002b, p. 26-27), a partir da análise que desenvolveu 

(1986) sobre quase duas centenas de documentos escritos na Galícia e no noroeste português 

entre os séculos XIII e XVI, chegou à conclusão de que, para além de uma ampla base comum 

a essa produção escrita galega e portuguesa, evoluções específicas já sinalizavam inovações 

na primeira. Tal análise corrobora o quadro de unidade primeva sucedida por fragmentações: 

“[...] os traços que assinalam as divergências entre o galego e o português se encontram, nos 

textos notariais, já na Idade Média, desde o início do período designado por galego-português, 

acentuando-se a sua ocorrência a partir dos séculos XIV e XV.”. 

Mattos e Silva (2006b), ao analisar a questão dessa referida unidade — um aspecto 

que até hoje suscita debates nos estudos linguístico-filológicos, entre os meandros das 

diversas explicações e hipóteses defendidas pelos estudiosos da língua —, afirma que o mais 

sensato a se propor é que a dicotomização que paulatinamente se processou entre o galego e 

português foi de caráter não apenas diacrônico, mas também diatópico, tendo a ver com a 

possível diferenciação dialetal da língua falada.   

                                            
29

“O êxito do castelhano se explica pela Reconquista, que ao longo de quatro séculos mudou a face da península. 

A iniciativa castelhana foi determinante: e por isso o castelhano nivelou e quase anulou a maioria das variedades 

locais.” (RENZI, 1982 [1976], p. 216). [Trad. nossa]. De certa forma e mutatis mutandis, o êxito do português 

pode também ser explicado por tal fator. 
30

Mateus (2012, p. 15) também comunga dessa perspectiva, já que atribui ao galego e ao português um status de 

gêmeos unicelulares que posteriormente foram se separando, de forma paulatina. A unidade primitiva também é 

defendida por Mariño Paz (1998, p. 129): “[...] é certo que nas origens existiu uma unidade linguística galaica 

ou, se se quer, galego-portuguesa [...].” [Trad. nossa] 
31

Essa concepção é também adotada por Bassetto (2002, p. 26), quando assevera que “Inicialmente, como se 

sabe, [o galego] constituía uma unidade com o português; o galego-português foi o veículo de expressão literária 

dos cancioneiros desde a primeira metade do século XIII. Posteriormente, porém, vicissitudes políticas 

separaram em dois ramos a língua comum.”. 
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A aludida unidade, i.e., a constituição de uma mesma área linguística em oposição a 

outras áreas dialetais ibero-românicas
32

 —, refletida na modalidade oral desde o séc. IX e na 

modalidade escrita desde o séc. XII, manter-se-ia firme até a primeira metade de Trezentos 

(mais especificamente até 1350), quando passaria a ocorrer uma gradual diferenciação, que 

conduziria a uma distinção entre o diassistema do galego e do português, ou seja, uma 

individualização do português frente ao galego, motivada por razões linguísticas e sócio-

históricas (MATTOS E SILVA, 2006b; SOLEDADE, 2004), talvez pelo fato de a Galícia e o 

galego passarem a castelhanizar-se (ou ao menos sofrerem grandes pressões 

castelhanizantes)
33

, enquanto o português começava a se expandir irrefreadamente
34

; no 

entanto, a hipótese que parece ser mais convincente para a referida diferenciação é a que 

busca explicar tal processo a partir do marco histórico de deslocamento meridional do centro 

de gravidade do reino português, que se traslada do Norte para a área compreendida entre 

Coimbra e Évora, fixando-se depois, definitivamente, em Lisboa (TEYSSIER, 1982). 

Parecem convergir para essa percepção o pensamento de Castro (2017, p. 15) e o de Mariño 

Paz (1998, p. 104-105), que se manifestam, respectivamente, nos excertos reproduzidos na 

sequência:  

 

A deslocação do poder político para Lisboa conferiu preeminência a esses dialetos 

do centro e sul, que serviram de pedestal à elaboração, a partir do século XV, de 

uma norma culta (e uma língua literária) afastada dos dialetos setentrionais e do 

galego, que tinham servido de base à língua dos cancioneiros trovadorescos. 

 

A ruptura política e o paso da corte portuguesa do norte para o sur irá provocando 

pouquiño a pouquiño a separación das normas lingüísticas galega e portuguesa, leve 

aínda no século XIII, máis acusada no XIV e no XV.
35

 

                                            
32

Algo claro para Duarte Nunes de Leão (1606), pois afirmava que as línguas da Galícia e de Portugal “[...] erão 

antigamente quasi ũa mesma, nas palauras, e nos ditongos, e pronunciação, que as outras partes de Espanha não 

tem.”. 
33

Cf., entre outros, Mariño Paz (1998) e Tato Plaza (1998). Em contraposição, mostra-se essencial a advertência 

exposta em Monteagudo (2012, p. 92-93): “[...] contrariamente ao que às vezes se afirma ou se dá como certo, o 

galego não é um ramo que se escindiu do sistema linguístico português ou, dito de outra maneira, a individuação 

do galego não é produto de uma deriva sua unilateralmente divergente com respeito a um tronco comum 

português. Na realidade, o galego e o português divergiram um do outro a partir do século XIII até a atualidade, 

mediante a acumulação de um conjunto de inovações sucessivas.” [Trad. nossa] 
34

Teyssier (1982) nos indica que o isolamento do galego frente ao português começa a processar-se desde o séc. 

XIV, apontando que da segunda metade desse século até 1450 deu-se na Galícia novo impulso de produção 

lírica, mas sem participação portuguesa, o que já denotaria uma fratura na unidade linguístico-sociocultural 

precedente. Além disso, deixa de gozar de cultivo escrito a partir do séc. XVI (só sobrevivendo na modalidade 

oral), retornando à cena apenas no séc. XIX como língua literária (cf. CASTRO, 2011). O mesmo Teyssier 

(1982) acrescenta outro fator diferenciatório: o linguístico interno propriamente dito, com as inúmeras evoluções 

fonéticas particularizantes que incidirão sobre o galego, bem como a castelhanização de seu léxico e a sua 

fragmentação dialetal. 
35

“A ruptura política e o deslocamento da corte portuguesa do norte para o sul irá provocando pouco a pouco a 

separação das normas linguísticas galega e portuguesa, leve ainda no século XIII, mais acentuada no XIV e no 

XV.” [Trad. nossa] 
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Toda essa conjuntura fomentadora da posterior diferenciação do galego e do português 

é exposta em termos claros e sinópticos por Tato Plaza (1998, p. 884), apontando que tal cisão 

é inegável: 

 

[...] o avance posterior das linguas vai inexorablemente cara a evolucións 

diverxentes e á separación definitiva da primitiva comunidade, caendo o portugués 

septentrional ou galaico na órbita de Coímbra-Lisboa, onde se acabarán xestando as 

principais innovacións lingüísticas e a definitiva consolidación da lingua nacional 

portuguesa. Pola súa banda, o galego, incapacitado por razóns extralingüísticas para 

se promocionar como lingua nacional, xira na órbita de León-Castela, o que provoca 

a irrupción do castelán no territorio lingüístico. O galego entra contra a fin do 

periodo medieval nunha posición de marxinalidade que acabaria provocando a súa 

constricción a lingua praticamente ágrafa durante a Idade Moderna.
36

 

 

Cabe apontar, contudo, que a conjuntura teórico-epistemológica descrita nos 

parágrafos anteriores não constitui uma unanimidade entre os estudiosos
37

, havendo os que 

defendem a existência de outros quadros evolutivos, como Bagno (2011), que não apenas 

recusa a proposta da unidade inicial galego-portuguesa, mas ainda vai além, postulando que o 

português originou-se de uma língua a ele anterior, que seria o galego, esse sim advindo do 

latim, havendo, portanto, a suposta evolução latim ˃ galego ˃ português
38

, e não o quadro 

histórico evolutivo latim ˃ galego-português, que considera o galego e o português línguas 

intimamente aparentadas, devido ao seu passado e gênese comuns, em que mantinham com o 

latim o mesmo tipo de filiação direta e imediata. 

                                            
36

“[...] o avanço posterior das línguas vai inexoravelmente em direção a evoluções divergentes e à separação 

definitiva da primitiva comunidade, caindo o português setentrional ou galaico na órbita de Coimbra-Lisboa, 

onde se acabarão gestando as principais inovações linguísticas e a definitiva consolidação da língua nacional 

portuguesa. Por sua parte, o galego, incapacitado por razões extralinguísticas para se promover como língua 

nacional, gira na órbita de Leão-Castela, o que provoca a irrupção do castelhano no território linguístico. O 

galego entra pelos fins do período medieval numa posição de marginalidade que acabaria provocando a sua 

constrição ao status de língua praticamente ágrafa durante a Idade Moderna.” [Trad. nossa] 
37

Afirma Lagares Diez (2008, p. 73): “Sobre a origem do termo galego-português, as versões que encontramos 

resultam contraditórias, ainda que todas coincidam em afirmar que se trata de uma denominação criada no final 

do século XIX. Para Eugenio Coseriu (1987), essa denominação teria sido invenção de romanistas alemães. 

Segundo Freixeiro Mato (2005), teria sido introduzida por eruditos portugueses. Por outro lado, nem sequer 

existe um acordo unânime entre todos os autores sobre a relativa unidade lingüística medieval. A variação 

atestada nos documentos já foi interpretada por alguns autores galegos como a prova de uma antiga separação 

entre galego e português.”. 
38

Eis o que afirma Bagno (2011, p. 35): “[...] a verdadeira origem do português, sua real genealogia, é a de ser 

uma língua derivada, não do latim clássico, nem sequer do latim vulgar, mas sim uma língua derivada do 

galego.”. Em outra parte de seu estudo (2011, p. 37-38), reafirma essa sua visão de que existe uma família de 

línguas derivadas do galego, na qual se insere o português, que não adviria do latim, mas que seria apenas uma 

continuação histórica da língua galega.  
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Posição interessante é a de Tato Plaza (1998, p. 884), que matiza o peso da definição 

galego-português ou galego e português para as variedades diatópicas da zona extremo-

ocidental peninsular (mais propriamente, o território compreendido pela Galícia e pelo Norte 

de Portugal) e seus primeiros documentos escritos, afirmando o seguinte: 

 

[...] desde un punto estrictamente lingüístico a superación da discusión galego e 

portugués vs. galego-portugués para denomina-los falares do occidente septentrional 

no momento da súa plasmación escrita vai depender da énfase que se poña nos 

aspectos diferenciais ou comúns [...].
39

 

 

Devemos ter em conta  — é o que nos sinaliza Mateus (1986) — que um pressuposto 

de identificação absoluta (ou seja, o pertencimento a uma mesma unidade linguística) entre 

dialetos que compartilham características em comum envolve vários fatores, sobretudo os de 

ordem linguística, histórica, cultural e política. Daí a sua complexidade e daí não tomarmos 

partido aqui, a princípio, quanto, de um lado, a hipótese do diluimento da unidade galego-

portuguesa a partir de meados do séc. XIV (ENTWISTLE, 1988) ou, do outro lado, a sua 

manutenção em época posterior
40

. Seria um cotejo intralinguístico entre as duas sincronias 

que permitiria conjecturar — desde à realidade da interpretação dos dados explorados e 

exclusivamente através deles — se, quanto à prefixação, por exemplo, notar-se-ia um fluxo de 

maior diferenciação ou de maior manutenção de uniformidade nas duas fases do que se 

denomina português arcaico, o que talvez pudesse contribuir como mais um fator 

intralinguístico a ser considerado no conjunto de hipóteses sobre essa intrincada questão. 

Mattos e Silva (1991; 2010 [1989]) adota uma subdivisão do português arcaico em 

duas fases ou sincronias: a primeira se estende do surgimento dos primeiros documentos (séc. 

XII) até 1385; a segunda contempla o arco temporal que se desdobra de 1385 até meados do 

séc. XVI (sobre ser esse o terminus ad quem, também o defende FONTE, 2010)
41

. A adoção 

                                            
39

“[...] desde um ponto estritamente linguístico a superação da discussão galego e português X galego-português 

para denominar os falares do ocidente setentrional no momento da sua plasmação escrita vai depender da ênfase 

que se ponha nos aspectos diferenciais ou comuns [...].” [Trad. nossa] 
40

Se se cogita como critérios de diferenciação e separação entre o galego e o português apenas termos 

linguísticos isoladamente, segundo Mattos e Silva (1998b; 2008a), seria necessário desenvolver uma exploração 

sistemática abrangendo a documentação de meados do séc. XIII a meados do séc. XIV escrita na área galega e na 

portuguesa, a fim de verificar se os dois conjuntos de documentos corroboram a presença de duas gramáticas 

distintas. Se isso for constatado (a existência de uma gramática portuguesa distinta de uma gramática galega), 

cabe, então, inferir que, desde os primórdios da escrita nessas duas línguas, já havia diferenciação entre elas, 

havendo uma gramática própria para cada uma. 
41

Há algumas propostas de periodização para o português que, em vez de se fincarem na demarcação de um 

período arcaico seguido de um período clássico ou moderno, interpõe-lhes um período de transição, geralmente 

denominado português médio, fase crucial de mudanças e transições para a língua, iniciada na segunda metade 

do séc. XIV e não excedendo a primeira metade do século XV. É o caso de Brocardo (2014), Castro (2011) e 
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do ano de 1385 como marco divisor das duas fases do português arcaico é defendida por 

Vasconcelos (1959), pois foi quando se deu a Batalha de Aljubarrota, episódio histórico que 

conduziu a Dinastia de Avis ao trono real português, mudança responsável por 

reconfigurações político-culturais que propiciaram uma diferenciação cada vez maior entre o 

galego e o português (SOLEDADE, 2004)
42

. Essa subperiodização reflete em si as fases da 

unidade linguística original galego-portuguesa (que corresponde à primeira sincronia do 

português arcaico) e a da posterior individualização dessas duas línguas (que corresponde à 

segunda sincronia do português arcaico). 

Abordando a questão do limite final do português arcaico, Mattos e Silva (2008a) 

afirma, como já mencionamos, que geralmente são fatores de natureza extrínseca que são 

tomados como sinalizadores do limite final dessa sincronia na tradição filológica, fim esse 

indicado por propostas que oscilam entre os inícios do séc. XVI e o ano de 1572 (publicação 

de Os Lusíadas).  

Castro (1991), por sua vez, propõe como marco derradeiro do português arcaico o ano 

de 1536, baseando-se nos seguintes fatores de ordem interno-externa (de acordo com as 

classificações de SCHMIDT-RIESE (2002)) ocorridos nesta data: 1) a impressão da 

Grammatica da lingoagem portuguesa, de Fernão de Oliveira; 2) a reapresentação do último 

auto de Gil Vicente; 3) a morte de Garcia de Rezende; 4) a transferência da Universidade de 

Lisboa para Coimbra. Além desses fatores extrínsecos, também se baseia em fatores 

alicerçados em mudanças nos níveis fônico e/ou mórfico (i.e., de natureza interno-interna, 

conforme as classificações de SCHMIDT-RIESE (2002)) para caracterizar o fim do português 

arcaico e início do português moderno: 1) a convergência das nasais finais [-õ, -ã] e do 

ditongo [ãu] na direção deste último; 2) a redução dos hiatos arcaicos a ditongos crescentes e 

decrescentes, tritongos, vogal epentética e vogal simples, resultante da crase; 3) a perda do <-

d-> intervocálico do morfema número-pessoal em formas verbais na 2ª pessoa do plural; 4) a 

simplificação do sistema arcaico de 4 sibilantes. 

                                                                                                                                       
Cardeira (2005), apoiados em Lindley Cintra, que parece ter sido o primeiro a sinalizar a existência de tal 

período medial, como nos indicou a Profa. Mattos e Silva em uma de suas aulas na graduação (em 2009.2). 
42

Já que mencionamos alguns marcos extralinguísticos pertinentes à evolução do galego-português medieval, 

consideramos conveniente reproduzir o seguinte excerto do artigo de Cardeira (2013, p. 97), que envolve essa 

questão: “[...] [é] necessário aliar a análise linguística ao estudo de momentos históricos que condicionaram 

factos determinantes da história interna da língua. Alguns desses momentos históricos que podem ter sido 

particularmente importantes para a evolução do português antigo e para a construção da identidade (nacional e 

linguística) portuguesa merecem estudo mais aprofundado: é o caso do reinado de D. Dinis (1261-1325), da lei 

das Sesmarias (1375) e da edição da Grammatica da lingoagem portuguesa de Fernão de Oliveira, em 1536.”. 
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Parece-nos acertado pensar a demarcação do limite final do (galego-)português arcaico 

como situada em 1536/1540 (MATTOS E SILVA, 2002; MACHADO FILHO, 2011), em 

virtude, dentre outros fatores, do início do processo de normativização gramatical e de 

reflexão metalinguística sistemática da língua portuguesa. Dessa forma, adotamos aqui que o 

(galego-)português arcaico corresponde ao período da língua iniciado na segunda metade do 

séc. XII e findado em meados do séc. XVI (FONTE, 2010; MATTOS E SILVA, 2008a; 

2006b). Segundo Williams (1961), ao fim do séc. XVI já haviam desaparecido quase todas as 

características distintivas do português arcaico, passando a língua a paulatinamente se 

estruturar de forma a se configurar como o português moderno. Cabe apontar que, além de 

fatores intralinguísticos
43

, Mattos e Silva (2008a; 2002) julga necessário considerar fatores de 

ordem sociocultural. São quatro os aspectos socioculturais inter-relacionados, segundo a 

referida autora, que constituem fatores distintivos da fase arcaica em contraposição com a fase 

moderna da língua portuguesa (iniciada no séc. XVI): 1) a ampliação do universo documental 

a partir do séc. XVI (com a difusão do livro impresso e do ensino das línguas vulgares); 2) a 

ampliação da recepção do texto escrito a partir do séc. XVI; 3) advento de novos mecanismos 

de controle do uso linguístico do português (com o surgimento de normatização através das 

primeiras gramáticas — séc. XVI); 4) o alargamento do campo literário e a figura do autor 

vista diferenciadamente a partir do séc. XVI. 

Voltamos, como mote para finalização desta subseção, à questão da permanência ou 

unidade do galego e do português durante e após a época medieval. Segundo Tato Plaza 

(1998), por exemplo, se nos baseamos nos postulados de Lorenzo (1975), não se sustenta a 

hipótese da manutenção da unidade galego-portuguesa para todo o período medieval e, 

consequentemente, já teríamos duas línguas distintas no período moderno. Boa parte dos 

autores consultados (já expostos acima) vai nessa linha, a de defesa de uma unidade primeva 

sucedida por uma cisão. Embora mais corrente, essa opinião intermediária não é a única, já 

que, como registra Castro (2011, p. 76), “Alguns autores separam o galego do português 

muito cedo, por altura da fundação do reino de Portugal, enquanto outros defendem que eles 

constituem uma língua única até aos nossos dias.”. 

Entre os que parecem defender a continuidade dessa unidade despontam figuras de 

peso, como Coseriu (1987), que postula o pertencimento do galego e do português a um 
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Que, para essa linguista (2008a), são os seguintes, presentes no período arcaico e desfeitos ou rareados a partir 

do século XVI: pujança de hiatos, indefinição do ditongo nasal final, morfemas verbais -des e -de, VT /u/ de PP, 

sistema binário de dêiticos demonstrativos e locativos, anafóricos ende ~ en/hi, conjunções arcaicas (pero, 

adversativa; porém, explicativa; pois, temporal; ca, explicativa), variações ser ~ estar e haver ~ ter, ausência de 

tempo composto, regras categóricas de posição dos clíticos. 
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mesmo conjunto linguístico disposto sob a forma de um continuum, pelo que continuaria 

sendo aplicável e defensável a designação galego-português. Outros, como Silveira Bueno 

(1958), não chegam a alargar o período unificatório até a contemporaneidade, mas o parecem 

fazer até o séc. XV, ou seja, um século a mais que a posição corrente de que vai até o séc. 

XIV. Monteagudo (2012), sinaliza que no período clássico (a partir do séc. XVI), o galego e o 

português já se encontram claramente diferenciados, mas esclarece que isso não significaria 

necessariamente que devam ser considerados como duas línguas distintas.  

Tal como indica Tato Plaza (1998) e tal como deixa entrever Castro (2017), a questão 

parece moldar-se numa tensão entre graus de diferenciação e de proximidade, num jogo que 

parece dar margem para a ideia de um continuum linguístico ou dialetal que liga Portugal e 

Galícia, existente até os dias atuais
44

. Parece ser isso o que defende Castro (2011, p. 15-16): 

 

O rectângulo definido a ocidente por esta fronteira linguística é ocupado por um 

continuum linguístico, que permite a quem se deslocar de um extremo a outro do 

território ir sucessivamente atravessando regiões dialetais diferenciadas de modo 

gradual, sem que em nenhum momento uma fronteira linguística interrompa essa 

transição suave das variedades dialectais. Dito de outro modo, quem viaja da Galiza 

ao Algarve não encontrará qualquer sobressalto comparável ao de viajar da Galiza 

até Burgos, por exemplo, porque aí terá de atravessar a fronteira da monotongação, 

definida por Pidal. Este conceito de continuum aplica-se apenas à realidade dialectal 

e não, naturalmente, às variedades linguísticas urbanas, nem às normas cultas, as 

quais constrastam mais nitidamente entre si. A forma mais fácil de experimentar o 

que é um continuum linguístico é a marcha de longo curso, como fazem os 

peregrinos do caminho português de Santiago: está ao seu alcance, mas não dos que 

fazem o caminho francês, a sensação de caminharem sempre dentro do espaço da 

mesma língua.  

 

Mesmo linguistas galegos, defensores da autonomia actual da sua língua em relação 

ao português, reconhecem a existência deste espaço e a disposição contínua dos seus 

dialetos. 

 

Como já dissemos, não queremos propender aprioristicamente para o partido que 

defende a diluição da aludida unidade desde a segunda metade do séc. XIV ou a sua 

manutenção até a segunda sincronia arcaica ou mesmo até o período moderno ou 

contemporâneo, justamente porque não teríamos como fazê-lo prudentemente. Contentamo-

nos, assim, a expor, a partir dos dados que analisamos, se quanto à formação de palavras via 

prefixação, foi possível notar fluxos de uma diferenciação entre a primeira e a segunda fases 

arcaicas do galego-português. 
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Vide, por exemplo, Coseriu (1987, p. 132): “[...] o galego e o português continuam pertencendo ao mesmo 

conjunto, ao mesmo continuum linguístico.” [Trad. nossa] 
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1.3 O CASTELHANO ENTRE OS SÉCULOS XII/XIII E XVI
45

 

 

O início do cultivo escrito no denominado romance hispânico central 

(MONTEAGUDO, 2008) ou ibero-românico central (RIIHO, 1979), o castelhano, parece dar-

se na segunda metade do séc. XII — tanto em textos literários quanto na prosa jurídico-

notarial —, desenvolvendo-se de forma lenta (LAPESA, 2011 [1942]), ininterrupta e cabal a 

partir da segunda quadra do séc. XIII (cf. MONTEAGUDO, 2008). Pensamento igual se capta 

das contribuições de Cano Aguilar (1992), que aloca em fins do séc. XII e inícios do XIII  a 

emergência de textos indiscutivelmente escritos em castelhano, consagrando-se em 

praticamente todos os âmbitos da cultura escrita a partir de então. Não obstante, essa opinião 

da emergência da sobredita língua no século XII não goza de unanimidade, já que há autores 

que recuam para as Glosas Emilianenses e Silenses (que datam do séc. X ou inícios do XI) o 

testemunho inaugurador da escrita em castelhano, como o faz Lapesa (2011 [1942]) e o 

parece fazer López García (2000)
46

. 

Não é uma temeridade afirmar que o grande marco da escrita em castelhano desses 

primórdios é o Poema de Mio Cid ou Cantar de Mio Cid, cuja composição original tem 

datação díspar entre os autores — 1140, para MENÉNDEZ PIDAL (1961), LAPESA, (2011 

[1942]), ENTWISTLE (1988) e WALTER (1997); pelo séc. XII, para MUGICA (1891); nas 

imediações de 1200, para MONTANER FRUTOS (2011); 1207, para MONTEAGUDO 

(2008) e LÓPEZ GARCÍA (2000); séc. XIII, para CANO AGUILAR (1992) —, mas 

praticamente unânime no que tange à datação da feitura de seu manuscrito subsistente, 

encaixado no século XIV (MENÉNDEZ PIDAL, 1961; RIIHO, 1979; MONTEAGUDO, 

2008; LAPESA, 2011 [1942]; WALTER, 1997).  

Discorrer sobre os marcos documentais para os primórdios do castelhano arcaico 

associa-se também, inexoravelmente, ao reinado de Afonso X (1221-1284) e à sua corte, visto 

que a ele se atribui o papel de autor e patrocinador do cultivo da prosa literária em romance 

(LORENZO, 2002; NIEDEREHE, 2008) — atestável na extensa lista de obras que legou à 
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A princípio, pode parecer ao leitor que demos mais ênfase à descrição da formação do galego-português que a 

do castelhano, visto que é díspar a quantidade de páginas para cada uma delas. No entanto, pensamos que tal 

desequilíbrio é compensado e desfeito a partir da apreciação da subseção posterior, a 1.4, que, mesmo tendo se 

ocupado de ambas as línguas (e mesmo do conjunto românico ibérico), acabou tecendo um número maior de 

referências ao castelhano, em virtude de uma parte considerável da bibliografia consultada para a construção de 

tal subseção estar fincada na observação histórico-linguística desse romance. 
46

Para Penny (2003), não tem sentido falar da presença de formas romances em textos latinos anteriores a 

Duzentos. Considera esse hispanista que os registros que constam das Glosas Emilianenses e Silenses são 

inseguros primeiros passos de representação escrita da oralidade romance. 
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posteridade —, bem como a sua confirmação como língua oficial de sua chancelaria régia 

(LAPESA, 2011 [1942]; PENNY, 1993) —, corroborando a política de valorização do 

romance castelhano por Fernando III — e a sua ascensão como língua dos documentos 

públicos (MEDINA LÓPEZ, 2003). Além disso, assinala Penny (1993) que o reinado 

alfonsino e sua política contribuíram ainda de outro modo para o prestígio do castelhano, 

cumprindo um papel central para a criação de sua modalidade standard suprarregional 

(baseada nos falares toledanos (cf. LAPESA, 2011 [1942]); AYALA, 1963)): “purgando” a 

língua escrita notarial de suas particularidades regionais e dando ênfase ao seu cultivo literário 

e erudito (científico, jurídico e administrativo). Conforme o mesmo autor (1993), são essas 

providências que farão do castelhano uma língua acentuadamente prestigiosa, pondo à 

margem outras variedades românicas peninsulares, como o aragonês e o leonês. Segundo 

López García (2000), ao fim do séc. XIII já se mostra consumada a lenta emergência da 

norma romance castelhana e isso se deve ao labor do mencionado monarca e seus 

colaboradores
47

. Desponta, então, o primeiro processo significativo de normalização da 

língua
48

, que só terá par na época da Ilustração, com a fundação da Real Academia Española e 

a publicação de sua gramática e dicionário (EBERENZ, 1991). 

Aponta Lapesa (2011 [1942]) que, frente aos demais romances que se desenvolviam 

no território peninsular, logo de início se mostrava o castelhano como um islote excepcional, 

dotado de peculiaridades, mormente no tratamento de fonemas e grupos consonantais latinos, 

para os quais apresentava uma evolução própria
49

. Possuía, assim, segundo o mesmo autor, 

um grande dinamismo e maior fixação que os dialetos com os quais mantinha fronteiras e que 
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No entanto, o protagonismo absoluto dos reis Fernando III e Afonso X no uso oficial e universal do castelhano 

como língua da administração do Estado espanhol em germinação (e, ligado a isso, a sua ascensão como língua 

de cultura) é matizado por Cano Aguilar (1992, p. 194), quando afirma o seguinte: “Durante o séc. XIII, o 

castelhano se converte na única língua empregada pela Chancelaria régia e, à imitação desta, em todos os textos 

de caráter jurídico e normativo. Nesse aspecto, o castelhano se mostrou à frente de outros romances. No entanto, 

essa conversão em língua ‘oficial’ foi somente a generalização de uma prática já muito habitual, não o resultado 

de uma vontade régia (de Fernando III ou de Afonso X) plasmada legalmente. Em todo caso, os motivos para o 

uso exclusivo do romance em tais textos foram muito concretos: as reconquistas castelhanas do sul haviam quase 

duplicado o espaço e a população do reino; os problemas jurídicos — muitos deles de urgente cumprimento — 

acumulavam-se; entre a população destinatária dos foros, repartições, concessões etc., havia muçulmanos, 

estrangeiros etc., cujo único instrumento comunicativo comum era o castelhano; por último, parece que a 

potência política de Castela necessitava de um modo próprio de manifestar-se.” [Trad. nossa] 
48

Não nos esqueçamos, porém, que “[...] a Idade Média desconhece as línguas plenamente normalizadas no 

sentido contemporâneo, já que se caracteriza pela copresença de diferentes línguas para diferentes fins, também 

nas línguas mais ‘avançadas’, como o catalão ou o castelhano.” (KABATEK, 2007a, p. 176). [Trad. nossa] 
49

Cabe aqui mencionar o papel significativo do vasco, cujos falantes muitas vezes se encontravam em situação 

de bilinguismo com o castelhano (MEDINA LÓPEZ, 2003; LLOYD, 1993), principalmente durante o processo 

da Reconquista. Essa última língua teria recebido marcas da primeira (LLOYD, 1993), de modo que, segundo 

López García (2000, p. 195), “No caso dos primeiros textos em espanhol antigo, sobretudo as Glosas, o Cid e 

Berceo, o atrator que compete com o latim medieval para fixar o incipiente romance é, junto ao francês e ao 

provençal, a língua vasca.” [Trad. nossa] 
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foram por ele absorvidos (em maior ou menor grau) com o passar dos séculos, mormente 

devido ao processo de Reconquista e às alianças dinásticas desenroladas via matrimônios 

entre as casas nobiliárquicas mais expressivas. Assim, de um modesto território central ao 

Norte peninsular
50

, vai expandindo-se para os lados e para o Sul (cf. LAPESA, 2011 [1942]; 

LLOYD, 1993), até penetrar em grande parte do território ibérico, com maior ou menor 

expressividade (se não como língua corrente em estado de bilinguismo com suas 

concorrentes, ao menos como fonte pujante de influências, nomeadamente lexicais). Sobre 

essa expansão, vejamos o que nos dizem García López (2001, p. 18) e Cano Aguilar (1992, p. 

205), respectivamente: 

 

A mediados del siglo XI, Castilla, constituida ya en reino, inicia una serie de luchas 

que poco después le darán la hegemonía frente a León y Navarra. Coincidiendo con 

ello, el castellano comienza a introducir una cuña hacia el Sur — que desplazará a 

los ya decadentes dialectos mozárabes, gracias a la conquista de Toledo por Alfonso 

VI — y a proyectar sobre los otros dialectos vecinos un influjo que al aumentar en 

los siglos siguientes acabará por procurarle el predominio absoluto.
51

 

 

El s. XIII y la Baja Edad Media convierten al castellano en la lengua más extendida 

por la Península Ibérica: desarrollo interno y expansión externa marcharon, así, de 

forma paralela.
52

 

 

O progresso do castelhano, cobrindo a poesia épica, a tradição hagiográfica e bíblica, 

as traduções e mesmo a prosa histórica, mostrando-se como língua de cultura, veículo de 

temas e conteúdos até então reservados para o latim (CANO AGUILAR, 1992) — e que 

como tal continuou sendo em outras áreas ibero-românicas por bastante tempo —, denota a 

sua estatura e o seu prestígio na Idade Média, a partir de Duzentos. Isso se coroaria com o seu 

estabelecimento como língua da lírica profana e religiosa durante o séc. XV e, a partir do final 

dessa centúria, o seu uso como veículo da literatura teatral (CANO AGUILAR, 1992). 
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“[...] ao princípio, simplesmente parte do reino de Astúrias, pouco a pouco chegou a ser condado [...] e, 

finalmente, reino independente.” (LLOYD, 1993, p. 287). [Trad. nossa]. Corrobora essa perspectiva a afirmação 

de Walter (1997) de que o castelhano era até a metade do século X um dos obscuros patois falados no norte 

peninsular. 
51

“Em meados do século XI, Castela, já constituída em reino, inicia uma série de lutas que pouco depois lhe 

darão a hegemonia frente a Leão e Navarra. Coincidindo com isso, o castelhano começa a introduzir uma cunha 

em direção ao Sul — que substituirá os já decadentes dialetos moçárabes, graças à conquista de Toledo por 

Afonso VI — e a projetar sobre os outros dialetos vizinhos um influxo que, crescendo nos séculos seguintes, 

acabará por dotar-lhe de um predomínio absoluto.” [Trad. nossa] 
52

“O séc. XIII e a Baixa Idade Média convertem o castelhano na língua mais estendida pela Península Ibérica: 

desenvolvimento interno e expansão externa marcharam, asim, de forma paralela.” [Trad. nossa]. Eberenz (1991) 

é categórico na associação entre expansão territorial e história do castelhano, afirmando que a incorporação do 

reino de Toledo (1085), o desfecho da reconquista andaluza (1250) e a tomada de Granada e descobrimento da 

América (1492) são balizas importantes, pois marcam o ponto de inflexão de um conjunto de diferenciações 

diatópicas, como as de Castela-a-Nova, Andaluzia e América. 
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Se rastrearmos os cortes temporais relacionados à história da língua, verificaremos que 

Lapesa (2011 [1942]) estabelece uma periodização do castelhano fincada em cinco grandes 

faixas: primitivo romance hispânico — 800 a 1100, espanhol medieval — 1100 a 1500, 

espanhol do Siglo de Oro — 1500 a 1700, espanhol moderno — 1700 a 1900, espanhol atual 

— 1900 aos dias de hoje. Vemos, assim, que, para esse autor, o período medieval ou 

castelhano antigo recobriria os séculos XII a XV, tendo como marco final a publicação da 

primeira gramática dessa língua, da pena de Antonio de Nebrija, em 1492 (GARCÍA LÓPEZ, 

2001). Cano Aguilar (1992), por sua vez, delimita-o (o castelhano antigo) entre os séculos 

XIII e XV, sendo antecedido por uma época primitiva do romance (séculos VIII-X) e uma 

época de expansão (séculos XI-XIII). O limite final para o castelhano arcaico não é ubicado 

no século XV para todos os investigadores da história da língua, já que há alguns, como 

Medina López (2003), que o localizam somente no século XVI, nos alvores renascentistas
53

. 

De qualquer modo, parece ser essa última centúria o período de ruptura (ou melhor, de plena 

transição) entre o castelhano antigo e o espanhol moderno, como considera Keniston (1937), 

nomeadamente em relação ao componente sintático. 

Tal como se dá para a periodização do galego-português, há também para o castelhano 

propostas que incluem uma fase intermediária, a da etapa media, como o faz Eberenz (1991), 

delimitando-a entre 1450 e 1650, vindo na sequência de uma fase antigua, que compreenderia 

aproximadamente o intervalo entre 1200 e 1450. Seria uma fase de céleres e perceptíveis 

mudanças em parâmetros fonológicos e morfossintáticos, de acordo com o mesmo autor. A 

diferença periodológica com o galego-português se daria na ubicação desse corte temporal, 

pois para este último estabelecer-se-ia entre a segunda metade do século XIV e a primeira do 

XV (BROCARDO, 2014; CASTRO, 2011; CARDEIRA, 2005). 

De acordo com o que aponta Walter (1997), é possível apreender razões históricas, 

i.e., fatores extralinguísticos, que parecem sinalizar o ocaso do castelhano medieval e a sua 

transição à língua clássica ou moderna (ou do Siglo de Oro, como queiramos) em fins do séc. 

XV, com uma espécie de coroamento e alçamento definitivo (se é que assim podemos dizer) 

da língua de Castela: (i) a publicação de sua primeira gramática, da pena de Antonio de 

Nebrija; (ii) a queda de Granada e a expulsão dos judeus pelos Reis Católicos; (iii) o 
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“A língua castelhana se divide com o Renascimento em dois períodos não muito distintos: o castelhano antigo 

e o moderno.” (MUGICA, 1891, p. 3). [Trad. nossa]. Flores & Melis (2015, p. 12) indicam que, para a visão 

tradicional, “[...] o espanhol moderno define suas características durante os séculos XVI e XVII e fixa-se 

definitivamente durante o século XVIII [...].”. Assumem esses últimos, no entanto, uma posição divergente, 

considerando que “[...] o espanhol atual finca suas raízes não na revolução linguística do século XVI e XVII, 

como se tem dito, mas sim, nas transformações profundas experimentadas pela língua durante o século XIX 

[...].” (FLORES & MELIS, 2015, p. 12). [Trad. nossa] 
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descobrimento da América por Colombo. Três fatos ocorridos em 1492. Essa postura é 

compartilhada por Alvar Ezquerra (1979), tomando essa tríade de marcos históricos, 

conjuntamente com alguns outros mais — a publicação do Universal vocabulario (1490), de 

Alfonso de Palencia; a publicação de A Celestina, de Fernando de Rojas, em 1499; e o 

surgimento de mais duas obras de Nebrija, o Vocabulario español-latino (1492) e o 

Vocabulario de romance en latín (1492 ou 1495) — como fatores externos, eventos 

sinalizadores do sol-pôr do castelhano antigo. Eberenz (1991) acrescenta ainda a crise social e 

dinástica que se arrasta pelo século XV. 

Ademais de fatos extralinguísticos, há também indicadores internos à língua, em total 

atividade na última quadra do século XV e na primeira do seguinte, que orientam o advento e 

estabelecimento de uma nova sincronia, marcada pelo despojamento do lastro medieval, nas 

palavras de Lapesa (2011 [1942]): a neutralização de t e d finais na grafia, em favor dessa 

última; a generalização do h inicial (logo sequer aspirado), em lugar do f (que passa a ser 

residual, subsistindo apenas na literatura); a ascensão da conjunção y em detrimento de sua 

sinonímica e, bem como a da forma adverbial no em lugar de non; a consolidação da 

adaptação da fonética latina aos moldes de pronunciação vulgar para os cultismos, com a 

redução de seus grupos consonânticos; a queda do -d- nas terminações verbais -ades, -edes, -

ides; o rareamento do uso do artigo anteposto a adjetivo possessivo etc.
54
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Há, contudo, quem relativize o estatuto desses e de outros fenômenos usualmente apontados como marcadores 

de mudanças processadas ao fim do séc. XV, visto que alguns já ocorriam antes desse marco temporal e outros 

só se desenvolveriam ou se fincariam mais substancialmente ao longo do século XVI ou mesmo de centúrias 

posteriores. É o caso de Eberenz (1991), que, apontando alguma arbitrariedade na consideração do ano 1500 

como divisória na evolução do sistema fonológico espanhol (expondo também fenômenos de outros níveis 

linguísticos), esclarece que a aspiração que substituiu o f inicial só se perdeu após meados do séc. XVI, o 

ensurdecimento das sibilantes sonoras só se generalizou já avançada a época clássica, o polimorfismo no 

paradigma verbal ainda se mostrava vivo no séc. XVI, o sistema de conjunções apresentava instabilidades (i.e., 

arcaizações e inovações, quer formais, quer semânticas) até o séc. XVII e o par haber/tener só se conformou ao 

quadro atualmente vigente a partir da segunda metade do séc. XVI. Assim, chega esse autor (1991) à conclusão 

de que não é o Siglo de Oro uma fase de absoluta estabilização e estabilidade, mas sim, uma fase formativa, 

precedida de um conjunto de reajustes que grassam no século XV (alguns já no XIV) e que só se consolidam 

definitivamente no séc. XVII. Aos aportes desse linguista, podem ser agregados os de Núñez Méndez (2012) em 

relação ao binômio ser/estar, que só repartem definitivamente entre si as suas propriedades semânticas no séc. 

XVII. O posicionamento de Lindenbauer, Metzeltin & Thir (1995) converge em linhas gerais na descrição desses 

e de alguns outros poucos fenômenos que marcam a transição entre os períodos arcaico e moderno da língua 

castelhana, em consonância com a posição de Eberenz (1991) acima aludida, ou seja, a de diferentes ritmos de 

consolidação das mudanças supracitadas. Afirma esse trio de linguistas de Viena: “Se se examinam de maneira 

mais atenta os documentos notariais e a tradição manuscrita de várias obras entre a segunda metade do século 

XV e a primeira metade do XVI, pode-se observar uma série de paulatinas mudanças na fonética, na morfologia 

e na sintaxe do castelhano. Essas mudanças, a que podemos denominar cronoglosas, encontram-se algumas delas 

em sua fase incipiente, outras em sua fase decisiva e outros ainda em sua fase final. Seu conjunto delimita o 

castelhano medieval frente ao castelhano renascentista.” (LINDENBAUER, METZELTIN & THIR, 1995, p. 

547-548). [Trad. nossa] 
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Imerso em uma multiplicidade de variações diatópicas e diacrônicas (inclusive em 

suas scriptae entre os séculos XIII e XV), em mudanças linguísticas que geralmente surgem e 

se irradiam de modo lento, destituído de qualquer unitarismo absoluto (LINDENBAUER; 

METZELTIN & THIR, 1995), o castelhano vai seguindo sua evolução, completando os 

pontos essenciais de seu processo formativo até o fim do período medieval
55

, que coincide 

com a sua expansão ultramarina e com o reforço de sua condição de língua de cultura, como 

nos indica Medina López (2003). 

 

1.4 CONVERGÊNCIAS E DESENCONTROS NA FORMAÇÃO HISTÓRICA DOS 

ROMANCES NO MOSAICO IBÉRICO: CONTINUUM LINGUÍSTICO, CONTATO, 

COINEIZAÇÃO, DIALETALIZAÇÃO
56

 

 

Não há dúvida de que as línguas novilatinas ibéricas trazem em seu processo de 

constituição histórica variadas convergências e intersecções, dentre as quais a mais saliente é 

a sua origem comum, a sua filiação latina. A antiga e constante diferenciação temporal, 

geográfica, social e contextual do latim medieval subsidiará a emergência da formação de 

diferentes línguas românicas (GIMENO MENÉNDEZ & GARCÍA TURZA, 2010), o que se 

revela como fator corroborante do papel central que ocupou no despontar e no 

desenvolvimento (durante longo tempo) de suas línguas descendentes, ilustrado também pela 

influência sentida até há poucos séculos na produção científica internacional, com seu status 

de língua veicular comum. 

As convergências supraditas podem ser sumarizadas, quanto à periodização, no 

interessante esquema de Gimeno Menéndez (2004, p. 208), que logra apreender fluxos gerais 

delimitadores (sobretudo extralinguísticos) de um direcionamento conjunto das línguas 

românicas no eixo temporal, desde a sua emergência até fins do período arcaico: 
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E inícios do subsequente, já que o termo do castelhano antigo não consistiu apenas em consolidações e 

uniformizações, mas também na continuidade de ondas de variação e instabilidade, que só seriam resolvidas com 

alterações definitivamente estabelecidas mais adiante, no Siglo de Oro, como afirma Cano Aguilar (1992), ou 

mesmo posteriormente a essa fase. 
56

Fazemos aqui uma menção de agradecimento ao Prof. Dr. Carlos Felipe Pinto (UFBA), por nos haver alertado, 

aquando do Exame de Qualificação desta tese, da importância do contato linguístico e do processo de 

coineização para a constituição histórica das línguas românicas, nomeadamente as peninsulares. 



54 

 

 

Quadro 01. Sumário das etapas e períodos do processo de formação das línguas 

românicas, dentro do Ocidente Românico, de acordo com Gimeno Menéndez (2004, 

p. 208). 

 

Os processos extralinguísticos comuns ao conjunto linguístico ocidental românico, 

ainda que centrais, não devem obnubilar os importantes fatores intralinguísticos de 

aproximação palpável entre os romances, nem devem ofuscar os diversos contrastes, 

espelhamentos e especificidades que diferenciavam e diferenciaram as línguas que 

compuseram/compõem o cenário neolatino ibérico. Vemos, portanto, que, como sói ocorrer, o 

quadro se desvela como um jogo de tensões entre forças de convergência e forças de 

divergência, através do qual vão tomando seus rumos — no tempo e no espaço — as línguas 

ibero-românicas. 
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Eberenz (1991) complexifica e problematiza a percepção da unidade entre as línguas 

peninsulares, apontando que conceitos como Ibero-România (ou mesmo Galo-România), por 

se pautarem na maior parte das vezes em vinculações vagas entre traços linguísticos e 

delimitações geográficas físicas, podem mostrar-se infundados
57

. E exemplifica mencionando 

os problemas de propostas tipológicas que orbitam em torno ao catalão ou às falas 

setentrionais de Itália. Chegamos mais uma vez, destarte, à conclusão que toda e qualquer 

afirmação peremptória e geral referente à paisagem linguística românica pode cair no fosso da 

improcedência. 

Que um grau de variabilidade muito intenso e prolífico pareça ser uma das 

características-chave dos romances ibéricos medievais, parece estar fora de discussão
58

. 

Igualmente o processo de conversão (nem total nem abrupto) de tal energia variacional em 

direção a uma fixação progressiva (KABATEK, 1999)
59

, referente à modalidade escrita, única 

perscrutável diretamente para essa época
60

. Chama a atenção, tanto para o galego-português 

quanto para o castelhano arcaicos (e, seguramente, para as demais línguas da Península 

Ibérica), o grau elevadíssimo de variações e permutas que se mostram atuantes no seu 

vocabulário medieval e, para comprová-lo, basta que mencionemos o vigor das alografias e 

alomorfias ou a possibilidade de um mesmo prefixo ou sufixo ocorrer soldado ou separado de 

sua base léxica
61

, sendo mostras do que provavelmente ocorria em todos os demais níveis 

desses sistemas.  

Tal polimorfismo gráfico acentuado (LAPESA, 2011 [1942]; MARQUES, 2001; 

MAIA, 2002a; GARCÍA VALLE, 2003), que era patente, robusto e onipresente, não era a 

única marca dos “ares de liberdade” dessas línguas em seu período arcaico, pois podemos 
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Kabatek (2007a, p. 177-178), nessa linha de questionamento, põe em debate o rótulo e a noção de Península 

Ibérica como delimitação de um conjunto linguístico mais ou menos unificado, indicando que “[...] se trata de 

uma limitação em parte arbitrária, pois nesse espaço definido territorialmente, às vezes será necessário ir além 

dos Pirineus, às vezes além do Atlântico; e nos espaços que não se deixam abarcar geograficamente terá que ter 

em conta diferentes constelações comunicativas e as formas que adquiriram em diferentes momentos em 

distintos lugares da Península Ibérica.” [Trad. nossa] 
58

Vejamos o que nos diz Medina López (2003, p. 39) a respeito do castelhano e que, certamente, poderia aplicar-

se ao galego-português da época: “A característica geral desse romance [o castelhano da época das origens] é 

que não tem fixação, o que quer dizer que está ainda em um estado de evolução [mais pujante], como se pode 

comprovar na alternância de grafias que apontam em direção a uma vacilação no plano da oralidade [...].” [Trad. 

nossa] 
59

Pari passu ao realce de suas funções na esfera simbólico-institucional, indo além da também importante 

circunscrição às funções deítico-designativas (cf. KABATEK, 1999, baseando-se em BÜHLER, 1934). 
60

Se consideramos as ilações presentes na obra de Medina López (2003), somos levados a crer que o castelhano 

se adianta em seu processo de normativização, com a eleição precoce de um modelo idiomático comum e de uma 

norma linguística, associados a propostas de regularização gráfica pautadas nos modelos da corte e chancelaria 

alfonsinas. 
61

Que se refletem no complexo jogo entre instabilidade e fixação gráficas rastreável nos textos vernaculares 

mediévicos. 
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também fazer referência ao vigoroso conjunto de flutuações entre lexemas corradicais 

sinonímicos (ou parciamente sinonímicos) com e sem prefixo (RIO-TORTO & LOPES, 2018 

[no prelo]) e, igualmente, às sucessivas levas de doublets léxicos, dotados de afixos de distinta 

procedência e forma, mas veiculadores de significados equivalentes ou semelhantes, os 

prefixos e sufixos sinmórficos (SOLEDADE, 2004; LOPES, 2013; RIO-TORTO, 2018 [no 

prelo]). Todos esses fenômenos vão diminuindo ao longo da evolução das línguas, sobretudo 

a partir das sincronias subsequentes à fase arcaica. Não deixam de fazer-se presentes na 

língua, mas o fazem em um grau bem menos saliente que nos seus primórdios, o que denota 

uma rota em direção a uma maior fixação e controle. 

Mattos e Silva (2010 [1989], p. 45) chega a expor o juízo  de que a documentação do 

galego-português arcaico tem como característica particularizante essencial “[...] a sua 

instabilidade natural, isto é: os textos em que se manifesta uma obra apresentam, pelo jogo de 

variantes remanescentes e dos seus remanejamentos, uma incessante instabilidade.”. Essa 

assunção também é aplicável ao castelhano medieval, com suas profusas doses de variação, 

que somente começariam a se estabilizar através de um longo e paulatino processo, a partir da 

fixação de tradições gráficas, que vão lentamente se moldando a partir do séc. XIII, como se 

deu com o (galego-)português arcaico (TEYSSIER, 1997), embora em ritmos aparentemente 

díspares. 

A instauração e a permanência por longo tempo de uma plena variação gráfica foi 

favorecida por uma conjuntura sociocultural cujo cerne se plasmava no fato de a 

representação gráfica dos textos da época estar condicionada “[...] à capacidade de registro e 

entendimento de cada escriba, face à sonoridade da língua, para além de sua formação 

intelectual, origem e segmento dialetal a que pertencesse.” (MACHADO FILHO et al., 1998, 

p. 74). A respeito desse quadro variacional, é pertinente é a colocação de Maia (2002a, p. 238) 

— que se coaduna à de Kabatek (1999), já sinalizada —, que reproduzimos a seguir: 

 

Quando a análise linguística incide sobre textos escritos da Idade Média, o 

investigador dá-se imediatamente conta de que não só a variabilidade (gráfica e 

linguística) é uma característica geral desses textos, como, por outro lado, que 

quanto mais esses textos se aproximam da fase inicial da fixação escrita em 

romance, maior é a riqueza de variantes que oferecem. A história dos sistemas 

gráficos medievais (e o seu percurso no sentido de uma futura ortografia) traduz-se 

pela eliminação progressiva de muitas dessas variantes gráficas e pela afirmação de 

um determinado tipo de forma gráfica. Sob o ponto de vista linguístico, desenvolve-

se, ao longo do tempo, um processo paralelo de estandardização. 
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É inegável o efeito pujante que a onipresente variação gráfica estabelecida na 

produção textual do galego-português e castelhano arcaicos mobiliza na morfologia flexional 

ou derivacional de tais línguas nesse período: a partir desse contexto intralinguístico é que se 

explica e se justifica boa parte da ampla gama de variantes (mormente as alógrafas) 

depreendida da morfologia lexical das sincronias arcaicas. Para Mateus (2012, p. 15), essas 

variações (que também incidem, claro, sobre a morfologia de tais línguas no período 

medieval) não são arbitrárias ou pontuais, mas se moldam como “[...] fragmentos do esforço 

do escriba para transmitir aspectos da língua falada que não se compaginam com a escrita em 

latinorromance.”.  

A situação acima mencionada fica comprovada quando se observa, por exemplo, que o 

um mesmo elemento prefixal podia ser representado através de inúmeras formas gráficas 

distintas. Se comparamos esse comportamento com o das mesmas formas em sua atualização 

moderna, pautada em uma normativização ortográfico-gramatical generalizada e plenamente 

adotada, chegaremos inevitavelmente à constatação de que a escrita nos estágios arcaicos era 

bem mais livre e flexível do que no período hodierno, tanto para o galego-português, quanto 

para o castelhano (SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, 1992) e, sem dúvida, para as demais línguas 

novilatinas, dada a ausência de explicitação dos padrões de uso prestigiado prescritos pela 

normativização gramatical (MATTOS E SILVA, 2010 [1989]; 2006b) e também a 

inexistência de uma ortografia balizadora, que só viriam a se firmar a partir de iniciativas 

institucionais  tomadas entre os séculos XVIII a XX, em ocasiões diferentes para o espanhol, 

o português e o galego. 

Um pouco acima apontávamos a existência de ritmos díspares na fixação gráfica e 

normalização da escrita nos idiomas abordados, isso porque, parece ter sido o castelhano a 

primeira dentre elas a submeter-se a um processo de estandardização, cujo centro era a 

chancelaria toledana. A sua crescente valorização, a partir do séc. XIII, como língua literária e 

da máquina burocrática, bem como fatores mais externos que a precederam, como a conquista 

de Toledo (1085), são tidas por Entwistle (1988) como fatores que contribuíram para o 

processo de fixação da sua escrita, língua de prestígio que acabaria penetrando (com maior ou 

menor intensidade) em outras línguas de cultura, como o português e o catalão, chegando 

mesmo a competir e a “minar” ou “prejudicar” a manutenção/ascensão/difusão do uso de 

outros idiomas ibéricos, como o leonês, o aragonês (ENTWISTLE, 1988) e o galego. 

Pelo quadro acima, é possível perceber de imediato que o desenvolvimento das línguas 

novilatinas peninsulares não se deu de forma isolada (nem haveria como sê-lo), mas sim, em 
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plena integração e comunicação, numa rede de interinfluências, tensões, subjugações e trocas. 

Daí que configurassem um mosaico muito mais coeso do que parece ser o hodierno, sob a 

batuta de uma confluência que poderia até mesmo se confundir com um monolinguismo ou, 

melhor dizendo, uma unidade geral, ainda que não absorvedora das marcas pontuais de 

diferenciação e especificidade. Essa unidade primeva vai pouco a pouco se desmantelando, 

timidamente desde o séc. XII, mas sobretudo a partir do XIV até desembocar no 

Renascimento do século XVI (ENTWISTLE, 1988)
62

, não de forma a se chegar a uma 

diferenciação absoluta, mas a apontar para caminhos divergentes de evolução — sobretudo 

por causa da decidida evolução do castelhano, conforme defende Entwistle (1988) —, 

concomitantemente à preservação de alguns fatores sinalizadores de confluência e similitude. 

Medina López (2003) traça pontos de ratificação desse complexo que caracteriza o 

desenvolvimento do galego-português e do castelhano em seu período medieval. Estavam 

inter-relacionadas com outras áreas de influência: a leonesa, a vasca e a catalã, cujas línguas 

(dotadas de distintos graus de desenvolvimento) conviviam entre si e com o latim, amparadas 

por contatos interculturais e modificações territoriais. Mostravam-se, portanto, como um 

complexo dialetal, aglutinando dentro de si traços váriados dos dialetos contíguos e das 

línguas vizinhas (MEDINA LÓPEZ, 2003, baseando-se também em GARCÍA DE DIEGO, 

1950) e, consequentemente, só podendo ser abordadas de modo verossímil em se 

considerando o complexo contexto do contato de línguas e culturas diversas dentro dos quais 

se forjaram. 

Um traçado geral e interessante sobre o contato constante entre as línguas que 

ocupavam o espaço ibérico no período medieval é feito por Klee (2009, p. 27-28, 30, 32), 

focando o panorama desde o ponto de vista do desenvolvimento do castelhano, mas 

possibilitando, igualmente, uma observação do papel de várias outras que com esse idioma 

conviviam: 

 

Desde sus orígenes en el latín vulgar, el castellano ha sido influenciado por el 

contacto con numerosas y diversas variedades lingüísticas, algunas emparentadas y 

otras muy ajenas al latín en términos tipológicos. Las variedades románicas habladas 

en Hispania se influyeron mutuamente a lo largo de su evolución y […] la precisa 

delimitación entre ellas constituye una ardua tarea para la lingüística histórica. 

Como muestra de la influencia mutua entre las variedades románicas, consideremos 

la aspiración de la sibilante en el castellano andaluz, fenómeno que también se ve 

extendido actualmente por el Caribe y el Cono Sur. Algunos lingüistas conjeturan 
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A aceitação de uma maior unidade original pan-românica (ou ao menos pan-ibero-românica) seguida de um 

paulatino processo diferenciatório não é unânime entre os especialistas. Sobre essa questão, remetemos à nota 

157 (p. 105), que apresenta um comentário mais extenso a essa hipótese e ao seu contraditório. 
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que dicho proceso tiene sus raíces en la influencia del leonés sobre el castellano. 

Lloyd (1987: 349-350) observa que la Reconquista de Andalucía fue una empresa 

común entre castellanos y leoneses, y que el influjo de hablantes del leonés en 

Andalucía fue sustancial. Varias particularidades actuales del español andaluz son 

también rasgos generales del leonés, tales como el cierre de /e/ y /o/ en posición 

final, la lateralización esporádica de /r/ en grupos consonánticos iniciales y la 

velarización de la /n/ final. […]. 

 

El contacto con lenguas no romances, por ejemplo el vasco y el árabe, también 

repercutió en la evolución del castellano. La principal tesis de López García (1985a) 

[…] es que el primitivo castellano surge como una lengua mixta basada en la 

interacción entre hablantes del romance y del vasco. […]. 

 

En principio, se podría atribuir al influjo vascuence tres grandes rasgos fonológicos 

que singularizan el español frente a otras lenguas romances en el plano diacrónico: 

1) el cambio de /f/ a /h/, 2) el ensordecimiento de las sibilantes sonoras y 3) la fusión 

de /b/ y /v/ (Irribarren-Argaiz, 1998). […]. 

 

[…] 

 

Podemos concluir que, desde la perspectiva diacrónica, el castellano es producto no 

solo de cambios internos del sistema original del latín vulgar in situ, sino también de 

cambios externos impulsados, al menos en parte, por el contacto lingüístico con 

otras variedades romances (v.g., leonés y aragonés), el vasco y el árabe (y, en 

concomitancia, el mozárabe).
63

 

 

Outra visão panorâmica interessante sobre o quadro românico plurilíngue da 

península, igualmente com enfoque maior no castelhano e desde uma perspectiva sobre ele 

apoiada, vem exposta no estudo de Eberenz (1991, p. 93-94), de modo tão bem tecido e 

sintético (e com menções ao processo de coineização, aos contatos entre línguas e variantes 

etc.), que consideramos proveitoso reproduzi-la aqui: 
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“Desde suas origens no latim vulgar, o castelhano tem sido influenciado pelo contato com numerosas e 

diversas variedades linguísticas, algumas aparentadas e outras muito alheias ao latim em termos tipológicos. As 

variedades românicas faladas na Hispânia se influenciaram mutuamente ao longo de sua evolução e […] a 

precisa delimitação entre elas constitue uma árdua tarefa para a linguística histórica. Como mostra da influência 

mútua entre as variedades românicas, consideremos a aspiração da sibilante no castelhano andaluz, fenômeno 

que também se vê estendido atualmente pelo Caribe e pelo Cone Sul. Alguns linguistas conjecturam que dito 

processo tem suas raízes na influência do leonês sobre o castelhano. Lloyd (1987, p. 349-350) observa que a 

Reconquista da Andaluzia foi uma empresa comum entre castelhanos e leoneses, e que o influxo de falantes do 

leonês em Andaluzia foi substancial. Várias particularidades atuais do espanhol andaluz são também traços 

gerais do leonês, tais como o fechamento de /e/ e /o/ em posição final, a lateralização esporádica de /r/ em grupos 

consonânticos iniciais e a velarização de /n/ final. […]. //// O contato com línguas não românicas, por exemplo, o 

vasco e o árabe, também repercutiu na evolução do castelhano. A principal tese de López García (1985a) […] é 

que o primitivo castelhano surge como uma língua mista baseada na interação entre falantes do romance e do 

vasco. […]. //// A princípio, poderiam ser atribuídos à influência vascuense três grandes traços fonológicos que 

singularizam o espanhol frente a outras línguas romances no plano diacrônico: 1) a mudança de /f/ a /h/, 2) o 

ensurdecimento das sibilantes sonoras e 3) a fusão de /b/ e /v/ (Irribarren-Argaiz, 1998). […]. //// Podemos 

concluir que, desde a perspectiva diacrônica, o castelhano é produto não só de mudanças internas do sistema 

original do latim vulgar in situ, mas também de mudanças externas impulsionadas, ao menos em parte, pelo 

contato linguístico com outras variedades romances (e.g., leonês e aragonês), o vasco e o árabe (e, em 

concomitância, o moçárabe).” [Trad. nossa] 
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En buena parte de los idiomas nacionales de Occidente la lengua patrón se ha venido 

perfilando a lo largo de un proceso de selección. Aunque basada en un dialecto 

histórico concreto, la lengua general se va superponiendo a las hablas vecinas e 

incorpora poco a poco elementos de estas últimas, para convertirse en una especie de 

diasistema abierto. El polimorfismo originado de los contactos con dialectos afines 

resulta, sin embargo, inestable. De forma consciente o no, los usuarios prefieren, 

andando el tiempo, determinadas formas en detrimiento de otras. Si la lengua 

general se muestra muy permeable a las influencias de las hablas vecinas, puede 

perder la idiosincrasia del dialecto de origen y convertirse en una koiné que participa 

a partes prácticamente iguales de todas las variedades de un territorio. Este fue, con 

ciertas restricciones, el caso del griego tardío y del alemán moderno. 

 

No ocurrió lo mismo en español, aunque López García […] haya interpretado el 

castellano de los orígenes como koiné forjada por euskaldunes y gentes de habla 

romance. No es mi intención minimizar la influencia del adstrato vasco; sin 

embargo, sigo considerando el castellano primitivo como un sistema 

fundamentalmente románico, muy distinto de las lenguas criollas de otras latitudes. 

 

Como es sabido, las influencias mutuas fueron particularmente tempranas e intensas 

entre el castellano y el leonés. Pero una vez que el leonés hubo desaparecido del uso 

administrativo y literario, lo que imprimió a la historia lingüística de la Península su 

marca inconfundible fue la expansión geográfica del castellano a consecuencia de la 

Reconquista. Si el castellano se mezcló muy poco con las hablas árabes de las zonas 

ocupadas, ello debe explicarse forzosamente por una asimilación o emigración 

rápida de las poblaciones sometidas al dominio castellano. Desde el final de esta 

fase expansiva (1050-1250), la lengua presenta un grado de homogeneidad que otros 

idiomas no alcanzarán sino mucho más tarde.
64

 

 

Não obstante, é preciso apontar que não subscrevemos in totum todas as asserções 

desse autor, visto que vários pontos são complexos e polêmicos, para os quais qualquer 

posicionamento irrefletido será sempre uma temeridade. Assim, por exemplo, não 

manifestamos acedência ou discordância com a hipótese de maior homogeneidade da língua 

castelhana arcaica em relação às demais circundantes (talvez somente em relação a seu 

sistema gráfico) ou com a hipótese de sua origem não coineizante ou não crioula. À primeira 
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“Em boa parte dos idiomas nacionais do Ocidente, a língua padrão foi se perfilando ao longo de um proceso de 

seleção. Ainda que baseada em um dialeto histórico concreto, a língua geral vai-se sobrepondo aos falares 

vizinhos e incorpora pouco a pouco elementos destas últimas, para converter-se em uma espécie de diassistema 

aberto. O polimorfismo originado dos contatos com dialetos afins resulta, no entanto, inestável. De forma 

consciente ou não, os usuários preferem, andando o tempo, determinadas formas em detrimento de outras. Se a 

língua geral se mostra muito permeável às influências dos falares vizinhos, pode perder a idiossincrasia do 

dialeto de origem e converter-se em uma coiné que participa em partes praticamente iguais de todas as 

variedades de um território. Esse foi, com certas restrições, o caso do grego tardio e do alemão moderno. //// Não 

ocorreu o mesmo no espanhol, ainda que López García […] tenha interpretado o castelhano das origens como 

coiné forjada por vascos e gentes de fala romance. Não é minha intenção minimizar a influência do adstrato 

vasco; no entanto, sigo considerando o castelhano primitivo como um sistema fundamentalmente românico, 

muito diferente das línguas crioulas de outras latitudes. //// Como é sabido, as influências mútuas foram 

particularmente precoces e intensas entre o castelhano e o leonês. Mas, uma vez que o leonês desapareceu do uso 

administrativo e literário, o que imprimiu à história linguística da Península sua marca inconfundível foi a 

expansão geográfica do castelhano em consequência da Reconquista. Se o castelhano se mesclou muito pouco 

com os falares árabes das zonas ocupadas, isso deve explicar-se forçosamente por uma asimilação ou emigração 

rápida dos grupos humanos submetidos ao domínio castelhano. Desde o final dessa fase expansiva (1050-1250), 

a língua apresenta um grau de homogeneidade que outros idiomas não alcançarão senão muito mais tarde.” 

[Trad. nossa] 
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questão, o próprio corpo desta subseção traz os devidos esclarecimentos. Quanto à segunda, 

como trazemos o outro ponto de vista nesta mesma subseção, pensamos ser dispensável 

comentá-la aqui com novos apontamentos, e apenas expomos que uma obra da envergadura 

do Lexicon der Romanistischen Linguistik (vol. II, 2; organizada por HOLTUS; METZELTIN 

& SCHMITT, 1995), trata como coineização a formação (ao menos em sua configuração 

arcaica) das grandes línguas peninsulares (bem como algumas outras de âmbitos românicos 

diferentes, como o italiano, o francês e o occitano), algo que, de tão saliente, aparece nos 

próprios títulos dos artigos: Katalanische Koine (BLASCO FERRER, 1995), Kastilische 

Koine (ECHENIQUE, 1995), Galegische Koine (LORENZO, 1995), Portugiesische Koine 

(TEYSSIER, 1995).  

Já quanto à terceira questão, reproduzimos uma citação extraída de Lopes (2013, p. 

31-32) em que expõe a perspectiva crioulizante para os romances, cogitada por linguistas 

como Mattos e Silva (2011), Glissant (1996) e Dewulf (2005), que se apropinquam, portanto, 

à posição diametralmente oposta a de Eberenz (1991), anteriormente citada:  

 

É interessante a visão desenvolvida por Mattos e Silva (2011), em que, ao observar a 

natureza sociolinguística (contexto socioeconômico e político) e intralinguística (a 

ordem (S)OV, a perda morfológica das flexões nominais, a perda do gênero neutro, 

a perda da passiva sintética em proveito de formas analíticas, a perda das marcas de 

concordância verbal) das línguas românicas (e também do inglês), enquadra-as numa 

classe de formação histórica do tipo crioulo (ou seja, frutos de um processo de 

crioulização), similar aos estágios imputados aos crioulos pós-quinhentos. Observa-

se que a supracitada medievalista não é a única a defender esse ponto de vista, já que 

é preconizado por estudiosos de renome, como Glissant (1996) e Dewulf (2005), que 

chegam a defender que “[...] todas as línguas, sejam elas o português, o neerlandês, 

o papiamento ou o japonês, poderiam ser consideradas línguas crioulas, já que cada 

uma delas é, no fundo, o resultado de um processo secular de contacto e de mistura.” 

(DEWULF, 2005, p. 307). 

 

Tomando como lastro engatilhador a perspectiva desenvolvida por Mattos e Silva 

(2011), ponderamos que talvez seja possível falar na existência de uma situação de 

transmissão linguística irregular na formação das línguas românicas (e, 

consequentemente, do português), visto que no surgimento desses sistemas 

linguísticos novilatinos encontravam-se as condições tidas como caracterizantes 

desse processo histórico-linguístico, a saber: a) um contato maciço entre povos 

falantes de línguas tipologicamente diferenciadas; b) a existência de situações em 

que a língua do grupo dominante (língua-alvo) se impõe, de modo que os falantes 

das línguas autóctones são forçados a adquiri-la em condições precárias de 

aprendizado, em situações de sujeição ou marginalização; c) a ocorrência de um 

aumento na frequência de uso de formas não marcadas, bem como a sua 

generalização paradigmática; d) a formação de variedades mais ou menos defectivas 

de segunda língua (com lacunas, simplificações, eliminações ou reanálises em 

relação aos mecanismos gramaticais da língua-alvo, sobretudo a perda — drástica ou 

mais amena — de morfologia flexional) moldadas nessas condições de contato e 

subjugação e que acabam fornecendo os modelos para a aquisição da língua materna 

para as novas gerações de falantes, na medida em que os grupos dominados vão 

abandonando as suas línguas nativas (LUCCHESI & BAXTER, 2009; LUCCHESI, 

2009a; LUCCHESI, 2009b). 
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Conjugando a ilação proposta por Mattos e Silva (2011) com os subsídios teóricos 

expostos por Lucchesi & Baxter (2009) e Lucchesi (2009a; 2009b) [...] [surge] uma 

perspectiva hipotética na qual a gênese e a formação histórica das línguas neolatinas 

podem ser encaradas como tendo sido ocasionadas por um processo de transmissão 

linguística irregular, que, por sua vez, poderá ter originado uma das duas situações 

(próximas, mas distintas) apontadas adiante: a) o surgimento de línguas crioulas, i.e., 

sistemas linguísticos historicamente novos (seria essa a situação postulada por 

Mattos e Silva (2011)); ou b) o surgimento de novas variedades históricas da língua-

alvo, que continuariam apresentando processos de variação e mudança.”. (LOPES, 

2013, p. 31-32).  

 

Visando não a prolixidade, mas um maior esclarecimento de pontos simultaneamente 

tão complexos e tão interessantes, não será supérfluo reproduzir as súmulas de Gimeno 

Menéndez (2004, p. 190-192) sobre essa intrincada questão da possível origem crioula das 

línguas românicas, com a qual parece discordar (ou ao menos não subscrever):  

 

En las pasadas décadas se ha replanteado la cuestión de la posible analogía entre la 

génesis de las lenguas criollas y el origen de las lenguas románicas, y no ha habido 

una respuesta contundente. Así, p. ej., E. Alarcos (1982, págs. 18 y 47 y sig.) sugirió 

que el dialecto rural de la antigua Cantabria fue originariamente casi un criollo o una 

lengua franca utilizada durante siglos por bilingües vasco-románicos. […]  

 

B. Schlieben-Lange (1977) ofreció una visión histórica de las discusiones acerca de 

si el desarrollo de las lenguas románicas habría correspondido o no a un proceso de 

“criollización”, y había propuesto un empleo heurístico de la posible analogía entre 

ambos tipos de procesos lingüísticos (romanización y criollización), con el fin de 

enriquecer nuestros conocimientos de los universales lingüísticos en el dominio de la 

historia de la lengua. […]  

 

[…] Lüdtke en su historia del léxico románico ofrecía todavía una visión más clara. 

Si bien la  situación de los actuales criollos es comparable a la de las variedades 

romances de la Edad Media, la estructura de la lengua muestra una diferencia 

fundamental: una reducción tan considerable de la morfología y del vocabulario –tal 

y como muestran los pídgines y criollos– no ha tenido nunca lugar en el latín 

hablado ni en las variedades romances populares.
65

 

 

Se observarmos, veremos similitudes entre os processos de constituição de coinés, 

pidgins e crioulos, pelo que as hipóteses acima apontadas de uma emergência via crioulização 

                                            
65

“Nessas últimas décadas tem sido novamente perscrutada a questão da possível analogia entre a gênese das 

línguas crioulas e a origem das línguas românicas, e não houve até então uma resposta contundente. Assim, p. 

ex., E. Alarcos (1982, p. 18, 47 e seguintes) sugeriu que o dialeto rural da antiga Cantábria tenha sido 

originalmente quase um crioulo ou uma língua franca utilizada durante séculos por bilíngues vasco-românicos. 

[...]. //// B. Schlieben-Lange (1977) ofereceu uma visão histórica das discussões acerca de se o desenvolvimento 

das línguas românicas teria correspondido ou não a um processo de ‘crioulização’, e propôs um emprego 

heurístico da possível analogia entre ambos os tipos de processos linguísticos (romanização e crioulização), com 

o fim de enriquecer nossos conhecimentos quanto aos universais linguísticos no domínio da história da língua. 

[...]. //// Lüdtke, em sua história do léxico românico, oferece uma visão ainda mais clara. Se bem que a situação 

dos atuais crioulos é comparável a das variedades romances da Idade Média, a estrutura da língua mostra uma 

diferença fundamental: uma redução tão considerável da morfologia e do vocabulário — tal como mostram os 

pidgins e crioulos — nunca teve lugar no latim falado nem nas variedades romances populares.” [Trad. nossa; 

grifos no original] 
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para as línguas românicas não parecem ser de modo algum estapafúrdias (ainda que, talvez, a 

de coineização seja a que melhor se encaixe a tal contexto de conformação, estabelecimento e 

expansão dos romances, maiormente o castelhano). Sobre os cruzamentos, aproximações e 

contrastes entre os três conceitos, vale a pena consideramos o que apresenta Tuten (2003, p. 

74-75, 78):  

 

Koines, pidgins, and creoles have not always been clearly distinguished, in part 

because each process was not adequately defined, but also because similarities do 

exist between them with a certain degree of overlap (Siegel 1985, 1997, 2001). 

Koines, pidgins, and creoles are new varieties of language used by new speech 

communities, and they result from the mixing of speakers of different pre-existing 

language varieties, and the need of such speakers to negotiate and acquire new 

structures and lexicon. The results in each case also show the results of mixing and 

leveling, but there are important differences. 

 

All observers (e.g., Siegel 1988a; Thomason and Kaufman 1988; Mufwene 1997) 

agree that pidgins arise rapidly as “emergency” varieties when adult speakers of 

typologically-distant languages need a simple but conventionalized means of 

communication. In prototypical cases (Thomason 1997), communication is limited 

to a few contexts and functions (e.g., bargaining), and can be supplemented with 

non-verbal communication (e.g., gesturing), but is frequent enough to require a 

conventionalized language variety. The language of the dominant group, or a 

simplified version of it known as foreigner talk, serves as the target for other groups.  

 

[…] 

 

Prototypical creoles, like pidgins, develop when ‘no group has the need, the desire, 

and/or the opportunity to learn the other groups languages’ (Thomason 1997: 78), 

but a conventionalized means of communication is still needed for both inter- and 

intra-group communication. […] However, unlike pidgins, creoles are learned as 

native languages and come to be used as the main language of a speech community. 

The greater number of contexts and functions for which creoles are used leads to the 

creation of an extensive lexicon and richer structural resources than those of pidgins. 

As such, they cannot on structural grounds be distinguished from other natural 

languages (though they do generally lack complex morphology). 

 

Koines differ from both pidgins and creoles primarily in terms of the social situation 

in which they develop. Contact (or interaction) among speakers is frequent and 

unfettered and input is easily accessible. Moreover, that input, though highly 

variable, is generally intelligible, since the contributing varieties share much 

linguistic structure and lexicon. Speakers, adults, adolescents, and (older) children, 

usually alter their speech not in response to an urgent need to communicate 

information, but rather to accommodate and project altered identities in the new 

community. Most importantly, the resultant koine shows no radical structural 

discontinuities with source varieties, and is mutually intelligible with them […]. 

 

This last characteristic implies that koineization must be considered as normal 

transmission within the Thomason and Kaufman (1988) framework. In this view, 

normal transmission […] contrasts radically with change through contact, best 

exemplified in the processes of pidginization and koineization. 

 

[…] 
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Thomason (1997) responds to this question by emphasizing that categories and 

models such as pidgin/pidginization, creole/creolization (and presumably 

koine/koineization) are by definition abstract and arbitrary […].
66

 

 

Voltando à ideia de um continuum, de um panorama mais convergente para a situação 

histórico-linguística pensinsular ibérica, podemos pensar, com Entwistle (1988), que nos 

primeiros estágios de sua evolução, o galego-português e o castelhano mantinham uma 

semelhança que salta aos olhos de quem os observa em seus registros escritos subsistentes. 

Lembremo-nos, com Lorenzo (2002), que no período medieval eram diluídas as fronteiras de 

intercomunicação cultural entre os territórios nos quais se desenvolviam essas realidades 

idiomáticas. Sendo assim, é natural que tal entrelaçamento de culturas resulte em 

achegamentos também linguísticos, como, p. ex., no domínio dos mecanismos 

lexicogenéticos, muito semelhantes entre essas e as demais línguas românicas (POSNER, 

1998). Considera Entwistle (1988), como pontos de convergência, os traços e esquemas 

fonéticos respectivos, mas abarca também algumas confluências morfossintáticas e até mesmo 

léxicas, que são próprias ao castelhano e ao galego-português, frente a outros idiomas 
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“Coinés, pidgins e crioulos nem sempre foram claramente diferenciados, em parte porque cada processo não 

foi adequadamente definido, mas também porque existem semelhanças entre eles com um certo grau de 

sobreposição (Siegel, 1985; 1997; 2001). Coinés, pidgins e crioulos são variedades novas de língua usadas por 

novas comunidades de fala, e resultam da mistura de falantes de diferentes variedades de línguas pré-existentes, 

e da necessidade de tais falantes negociarem e adquirirem novas estruturas e vocabulário. Os resultados em cada 

caso também mostram os resultados da mistura e nivelamento, mas existem diferenças importantes. //// Todos os 

investigadores (por exemplo, Siegel, 1988a; Thomason e Kaufman, 1988; Mufwene, 1997) concordam que 

pidgins surgem rapidamente como variedades de ‘emergência’ quando falantes adultos de línguas 

tipologicamente distantes têm a necessidade de meios simples mas convencionalizados de comunicação. Em 

casos prototípicos (Thomason, 1997), a comunicação é limitada a poucos contextos e funções (por exemplo, a 

barganha), e pode ser suplementada com comunicação não-verbal (por exemplo, gestos), mas é frequente o 

suficiente para exigir uma variedade de linguagem convencionalizada. A linguagem do grupo dominante ou uma 

versão simplificada dele [...] servem como alvo para outros grupos. [...] //// Os crioulos prototípicos, como os 

pidgins, desenvolvem-se quando ‘nenhum grupo tem a necessidade, o desejo e/ou a oportunidade de aprender as 

línguas dos outros grupos’ (Thomason, 1997, p. 78), mas ainda é necessário um meio de comunicação 

convencionalizado inter e intragrupo. //// No entanto, ao contrário dos pidgins, os crioulos são aprendidos como 

línguas nativas e passam a ser usados como a principal língua de uma comunidade de fala. O maior número de 

contextos e funções para os quais os crioulos são usados leva à criação de um léxico extenso e recursos 

estruturais mais ricos do que os dos pidgins. Como tal, eles (os crioulos) não podem, por razões estruturais, ser 

distinguidos de outras línguas naturais (embora geralmente não possuam morfologia complexa). //// Coinés 

diferem de pidgins e crioulos principalmente em termos da situação social em que se desenvolvem. No primeiro 

caso, o contato (ou interação) entre os falantes é frequente e irrestrito e a entrada é facilmente acessível. Além 

disso, essa contribuição, embora altamente variável, é geralmente inteligível, uma vez que as variedades que 

contribuem compartilham muitas estruturas linguísticas e léxico. Falantes adultos, adolescentes e crianças (mais 

velhas) geralmente alteram seu discurso não em resposta a uma necessidade urgente de transmitir informações, 

mas sim, de acomodar e projetar identidades alteradas na nova comunidade. Mais importante ainda, a coiné 

resultante não mostra descontinuidades estruturais radicais com as variedades-fonte e é mutuamente inteligível 

com elas [...]. //// Essa última característica implica que a coineização deve ser considerada como transmissão 

normal dentro do quadro de Thomason e Kaufman (1988). Nessa visão, a transmissão normal [...] contrasta 

radicalmente com a mudança por meio do contato, melhor exemplificada nos processos de pidginização e 

coineização. [...] //// Thomason (1997) responde a essa questão enfatizando que categorias e modelos como 

pidgin /pidginização, crioulo /crioulização (e presumivelmente coiné /coineização) são por definição abstratos e 

arbitrários [...].” [Trad. nossa; grifos no original] 
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românicos. E conclui com umas ponderações interessantes, ainda que ousadas e com certo 

grau de generalização: 

 

Las comparaciones hasta ahora establecidas muestran la gran similitud entre ambas 

lenguas literarias, que aumenta más aún si se compara el portugués con la koiné 

española. Algunas de las diferencias existentes se deben a desarrollos particulares 

del gallego-portugués, pero la mayoría hay que atribuirlas a la peculiaridad de los 

rasgos castellanos en medio de los dialectos españoles medievales y a los cambios 

ocurridos en el siglo XVI. El portugués coincide en general con el leonés o el 

mozárabe frente al castellano, y como dichos dialectos representan estadios a través 

de los cuales se han producido las innovaciones castellanas, resulta que el portugués 

posee un cierto aire de español arcaico. (ENTWISTLE, 1988, p. 336)
67

 

 

Devemos ter em mente, tanto para uma observação particular de cada uma das línguas 

enfocadas, quanto para a visão panorâmica de seu comportamento como peças de um 

conjunto linguístico maior, o das línguas românicas da Península Ibérica, que uma 

“radiografia” de seus estágios históricos ou uma “filmagem” de seu percurso diacrônico 

sempre nos trariam como resultado uma tensão de forças centrípetas e centrífugas, ou seja, 

unificadoras e distintivas, atreladas (em maior ou menor grau) a transformações 

comunicativas, sociais, econômicas e culturais. Parece ser esse o caminho menos perigoso 

para uma observação coerente de sua conformação sistêmico-social-histórica, a fim de se 

evitar cair no fosso das simplificações perniciosas ou das generalizações inócuas. A língua é 

uma completude sistêmica, heterogênea e harmônica de tensões em contínuo rearranjo, 

deslocável sobre múltiplos eixos, uma “[...] arquitectura, esto es, un edificio pluridimensional 

[...]” (EBERENZ, 1991, p. 88) e só como tal pode ser efetiva e competentemente abordada. 

Se assim o é, mais ainda se dá quando sobre ela nos debruçamos em seu contato contínuo e 

real com suas congêneres. 

Essa advertência pode parecer supérflua a princípio, mas se mostra como 

decisivamente pertinente se consideramos que houve e há muitas propostas de apreciação do 

galego, do castelhano e do português fincadas exclusivamente em critérios de aproximação 

lexical (em índices percentuais de cognatos) e fonética, que acabam encaminhando a uma 

noção de equivalência geral e enganosa, pois irreal. Esquecem-se, assim, da morfologia (quer 

flexiva quer derivativa), da semântica, da sintaxe, do discurso e da pragmática, o que muitas 
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“As comparações até agora estabelecidas mostram a grande similitude entre ambas as línguas literárias, que 

aumenta mais ainda se se compara o português com a coiné espanhola. Algumas das diferenças existentes se 

devem a desenvolvimentos particulares do galego-português, mas a maioria devem ser atribuídas à peculiaridade 

dos traços castelhanos em meio aos dialetos hispânicos medievais e às mudanças ocorridas no século XVI. O 

português coincide em geral con o leonês ou o moçárabe frente ao castelhano, e como ditos dialetos representam 

estágios através dos quais se produziram as inovações castelhanas, resulta que o português possui um certo ar de 

espanhol arcaico.” [Trad. nossa] 
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vezes deriva noutra falácia ainda mais perigosa, a da intercompreensão, critério destituído de 

valor científico na apreciação de línguas próximas (sendo bem menos fiável que os critérios 

da distância linguística e da autovaloração e valoração externa), como o afirma Kremnitz 

(2008)
68

. Esse autor, bem como Mattos e Silva (1998b), é de parecer que são critérios 

relacionados a questões político-institucionais e a espaços e atributos simbólicos os que 

realmente contam na delimitação de línguas próximas. Diríamos que Castro (2011, p. 76) vai 

pelo mesmo caminho, pois nos diz: “O facto de, na Galiza, podermos falar português e sermos 

perfeitamente entendidos não prova que, nos dias de hoje, se trate de uma mesma língua.”
69

 

 

1.5 O COMPLEXO LINGUÍSTICO MEDIEVAL IBÉRICO SOB A ÓTICA DA 

SOCIOLINGUÍSTICA HISTÓRICA 

 

Tendo já discorrido brevemente sobre vários pontos pertinentes à consideração do 

complexo linguístico românico ibérico, como a complexidade de tal paisagem multilíngue e 

dialetal, a sua percepção como continuum, as tensões entre proximidade e distanciamento 

entre os sistemas idiomáticos sob análise, cabe-nos expor um sintético comentário sobre tal 

quadro ibero-românico e as premissas e contribuições da Sociolinguística Histórica, que se 

mostra como propiciadora de um olhar diverso e atilado em relação às realidades 

supramencionadas, já que “[...] ha abierto nuevas posibilidades al conocimiento de la 

dinámica social y contextual de los procesos historicos del cambio lingüístico.” (GIMENO 
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Nessa linha, é assaz pertinente o seguinte trecho de um artigo de Pinto (2018, p. 2), referindo-se ao português e 

ao espanhol: “[...] ainda que sejam línguas irmãs no mero sentido de que vieram do latim e compartilham uma 

grande quantidade de vocabulário, a forma como o organizam e produzem sentido a partir dessa organização é 

diferente em cada língua, o que faz com que o aprendiz brasileiro produza enunciados sem sentido em uma 

conversa com um falante nativo porque substitui as palavras do português pelas do espanhol sem as reorganizar 

segundo a estrutura da outra língua.” [Trad. nossa] 
69

No entanto, parece ser indiscutível a presença de grandes traços de similitude entre as diversas expressões 

românicas da península, tanto no passado quanto no presente (ao que parece, ainda mais potente outrora), de 

modo que Mariño Paz (1998, p. 137) chega a afirmar que “[...] sequer na atualidade existem entre eles [entre os 

diferentes romances ibéricos setentrionais] fronteiras nítidas, mas sim, mais precisamente, áreas de transição 

relativamente extensas dentro de um continuum linguístico que atravessa a península de oeste a leste, do 

Atlântico ao Mediterrâneo.” [Trad. nossa]. Somos levados a concluir, mais uma vez, que tudo nesse aspecto da 

convergência/diferenciação entre os diferentes romances ibéricos apoia-se num quadro complexo (mas fluido) de 

aproximações e distanciamentos, parecendo ora pender para um lado (Idade Média, p. ex.), ora para outro (Idade 

Moderna, p. ex.). Se olhamos para a prefixação, p. ex., chegaremos a uma percepção, para os dias de hoje, de 

que embora haja vários contrastes (uso de elementos prefixais distintos entre uma língua e outra, como 

acender/encender; presença X ausência de prefixos em derivados corradicais entre uma língua e outra, como, e. 

g., ensuciar/sujar), há uma leva de soluções convergentes (a revitalização atual, com ampliações/transformações 

semânticas, de diversas partículas prefixais latinas, como extra-, super-, ultra- etc., ou gregas, como hiper-, a(n)- 

e hipo-), o que não parece ser um fator de identificação apenas entre esses dois sistemas, mas sim, entre esses e 

vários outros da România (cf. GECKLER, 2003). 
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MENÉNDEZ, 1997, p. 302)
70

 e tem oferecido algumas propostas verificáveis no presente e 

projetáveis ao passado para aclarar hipoteticamente os processos históricos dessas mesmas 

mudanças, à luz de uma tipologia das situações sociolinguísticas, das relações entre língua e 

sociedade (GIMENO MENÉNDEZ, 2004).    

Concordamos com Marco (2003) que a Sociolinguística Histórica vem trazer aportes 

aos estudos de linguística histórica, através de um novo olhar para a compreensão do devir 

temporal das línguas, mormente em suas fases recuadas, preocupado não em saber por que a 

língua muda, mas sim, por que os seus utentes a mudam (cf. PENNY, 2009). Nessa 

perspectiva, as mudanças nas línguas são encaradas como produtos da interação entre falantes 

e entre sistemas, enquadrados em contextos específicos de mudanças sociais (TUTEN, 2003). 

Assim, como diz Marco (2003, p. 18), o dito enfoque “[…] contribuye a la comprensión y 

explicación del cambio lingüístico, y por otro lado, a la reconstrucción de las etapas de una 

lengua en su contexto social a partir del empleo de los métodos de investigación que 

ofrece.”
71

, tanto mais quanto se tenha o espírito e a resignação de que nem sempre é fácil ou 

mesmo possível reconstruir (sociolinguisticamente) a situação social e histórica de 

comunidades de fala temporalmente recuadas (cf. PENNY, 2009), e a prudência de não se 

transferir automaticamente, sem crivos, os conceitos sociolinguísticos (como os de dialeto, 

língua, socioleto, bilinguismo, diglossia etc.), pois alguns deles podem não ser transferíveis 

diretamente de uma perspectiva sincrônica para uma diacrônica, devido às diferenças sociais e 

culturais entre distintas etapas históricas, como o afirma a supradita linguista.  

Se passarmos em revista os princípios basilares da Sociolinguística Histórica, iremos 

nos deparar pelo menos com os seguintes, selecionados  a partir dos elencados no estudo já 

mencionado de Marco (2003), subsidiados pelas orientações de um dos grandes expoentes 

dessa área, Gimeno Menéndez, também já referido nesta tese: (i) apreciação da variação 

linguística (dimensão intrínseca à própria natureza da língua), da heterogeneização da 

homogeneidade que caracteriza a língua; (ii) observação da mudança como processo 

(necessariamente encaixado em dado contexto social) e não como mero resultado; (iii) 

aplicação de uma perspectiva prospectiva para a reconstrução histórica do idioma, vindo do 

passado ao presente, e não o contrário; (iv) consideração da estratificação geracional; (v) 

consideração das múltiplas dimensões relevantes ao estudo da mudança: idade, sexo, grupo 
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“[...] tem aberto novas possibilidades ao conhecimento da dinâmica social e contextual dos processos históricos 

da mudança linguística.” [Trad. nossa] 
71

“[...] contribui para a compreensão e explicação da mudança linguística, e por outro lado, para a reconstrução 

das etapas de uma língua em seu contexto social a partir do emprego dos métodos de investigação que oferece.” 

[Trad. nossa] 
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socioeconômico, etnia, território e retícula social, tipologia textual e estilo contextual; (vi) 

integração efetiva entre fatores linguísticos e sociais; (vii) consideração de processos 

influentes em quadros de multilinguismo, como a diglossia, o conflito linguístico, o 

bilinguismo etc. Em suma, uma Sociolinguística Histórica de algum modo se confunde com a 

teoria da variação e mudança de Weinreich, Labov & Herzog (1968) e nela se espelha, haja 

vista que, grosso modo, ambas se ocupam da “[…] comprensión y explicación del proceso 

concreto del cambio lingüístico, a partir de las correlaciones entre factores lingüísticos y 

sociales […].” (GIMENO MENÉNDEZ, 1983, p. 185)
72

 

Eberenz (2005), traçando algumas das contribuições de uma Sociolinguística aplicada 

a períodos pretéritos, afiança que é ela capaz de satisfazer a questionamentos importantes, 

como, e.g., de qual variedades diassistemáticas procedem os elementos que se tornam 

prestigiosos, que, segundo o mesmo autor, podem advir de estratos socialmente mais baixos 

(como a maioria das mudanças fonéticas, p. ex., a manutenção pelo espanhol normativo da 

aspiração do h- inicial ainda no período do castelhano clássico, pari passu ao seu apagamento 

nas classes mais populares, posteriormente generalizado para toda a língua e todos os estratos 

socioeconômicos) ou da imposição vinda de setores de poder (como, p. ex., mudanças no 

léxico básico, com a troca de formas antigas — aína, rafez; grave — por outras novas para a 

sincronia em questão (embora antigas, pois tomadas do latim) — fácil; difícil —).  

Penny (2009), ao discorrer sobre a Sociolinguística aplicada à diacronia — visão, 

segundo ele, mais realista para abordar a história da língua, pois centrada na observação da 

mudança como mudança na variação linguística  — destaca um de seus ramos, o da teoria do 

contato dialetal, que, segundo o próprio, tem sido fecunda nas últimas décadas. Caracteriza-a 

como uma proposta: 

 

[...] fundada en la cuidadosa observación de los procesos de acomodación que tienen 

lugar en situaciones de contacto entre los hablantes de variedades que, a pesar de 

distintas, tienen una alta inteligibilidad mutua, situación que se da típicamente en las 

nuevas comunidades, sean ciudades de reciente creación, colonias, etc. (PENNY, 

2009, p. 48)
73

 

 

Dentre as ramificações da teoria do contato dialetal ao enfoque sociolinguístico 

histórico, destaca o mesmo autor a teoria das redes sociais aplicada à dinâmica da língua (com 
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“[...] compreensão e explicação do processo concreto da mudança linguística, a partir das correlações entre 

fatores linguísticos e sociais […].” [Trad. nossa] 
73

“[...] fundada na cuidadosa observação dos processos de acomodação que têm lugar em situações de contato 

entre os falantes de variedades que, apesar de distintas, têm uma alta inteligibilidade mútua, situação que se dá 

tipicamente nas novas comunidades, como cidades de recente criação, colônias etc.” [Trad. nossa] 
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respostas interessantes para problemas intrínsecos à própria mudança, como o da 

implementação) e, principalmente, a teoria da coineização, útil para a compreensão de 

estágios pretéritos dos idiomas românicos ibéricos, já que estes sempre se caracterizaram 

como mescla dialetal, enquadrados em contextos de continuidades e rupturas, não raras vezes 

concomitantes. Sendo um modelo que compreende a mudança linguística como fruto de 

influências de dialetos em contato e mescla (TUTEN, 2003), percebemos, claramente, a sua 

utilidade para o estudo do panorama linguístico românico; no nosso caso específico, o ibérico.  

Penny (2009) descreve em poucas e densas linhas o cerne da teoria da coineização, 

explicando porque esta se aplicaria ao âmbito românico, nomeadamente à conformação 

histórico-linguística do castelhano. Eis abaixo os fragmentos pertinentes: 

 

[...] la teoría de la koineización predice que cuando hablantes de variantes distintas 

(pero mutuamente inteligibles) se juntan para formar nuevas comunidades, estos 

hablantes suelen crear nuevos dialectos. Cada dialecto nuevo, o koiné, que se crea en 

estas condiciones se caracteriza por cierta nivelación de las diferencias entre los 

dialectos que contribuyen a la mezcla. También se caracteriza por una rápida 

selección entre las distintas formas que están en contención en la nueva comunidad, 

con preferencia por las formas más sencillas o por las menos marcadas. […] Visto 

que cada koiné es una variedad nueva (un dialecto nuevo), el proceso de 

koineización es un proceso inherentemente dinámico.  

 

Lo que propongo […] es examinar más a fondo los efectos lingüísticos de la 

Reconquista y de la colonización de América, sosteniendo que la historia del 

español, desde el siglo VII hasta por lo menos el siglo XVI, puede verse como una 

serie de episodios de koineización, episodios en los que se deshicieron y se 

reformaron, repetidas veces, las redes sociales. (PENNY, 2009, p. 48, 50)
74

 

 

Para Tuten (2003; baseando-se em PENNY, 1987), a formação do castelhano e a sua 

configuração mediévica constituíram-se a partir de fluxos de coineização, visceralmente 

atrelados a três etapas de expansão territorial da monarquia castelhano-leonesa: a burgalesa, a 

toledana e a sevilhana, às quais corresponderia uma tríade de faixas temporais pertinentes à 

periodização linguística (1ª: séculos IX a XI; 2ª: 1085 a 1250; 3ª: 1250 a 1492). 
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“[...] a teoria da coineização prediz que quando falantes de variantes diferentes (mas mutuamente inteligíveis) 

juntam-se para formar novas comunidades, tais falantes soem criar novos dialetos. Cada dialeto novo, ou coiné, 

gerado nessas condições, caracteriza-se por certa nivelação das diferenças entre os dialetos que contribuem à 

mescla. Também se caracteriza por uma rápida seleção entre as diferentes formas que se encontram em 

contenção na nova comunidade, com preferência pelas formas mais simples ou pelas menos marcadas. […] Visto 

que cada coiné é uma variedade nova (um dialeto novo), o processo de coineização é inerentemente dinâmico.  

//// O que proponho […] é examinar mais a fundo os efeitos linguísticos da Reconquista e da colonização da 

América, sustentando que a história do espanhol, desde o século VII até pelo menos o século XVI, pode ser vista 

como uma série de episódios de coineização, episódios nos quais se desfizeram e se reformaram, repetidas vezes, 

as redes sociais.” [Trad. nossa] 
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Da hipótese de Penny (2009) sobre os resultados de processos sociais e linguísticos na 

conquista das Ilhas Canárias (século XV) e da América, podemos de algum modo também 

aplicá-la à formação do galego-português (tanto em sua fase de unificação, quanto em sua 

posterior diferenciação ou afastamento) e, principalmente, à constituição histórica do 

castelhano (TUTEN, 2003), guiada (em alguns momentos mais do que em outros) por 

mudanças linguísticas ou inovações mais céleres (propiciadas pela ruptura de redes sociais) e 

por simplificações oriundas do processo de coineização, erigido, por sua vez, sobre a 

convivência de falantes de diferentes dialetos mutuamente inteligíveis, que acabam gerando 

uma nova comunidade linguística (e com ela um novo dialeto, a coiné). 

Da miscelânea do que nesta subseção expusemos, parece-nos ser possível propor um 

desfecho-síntese próprio, mas subsidiado pelas ideias inspiradoras de Eberenz (2005; por sua 

vez, baseado em ERNST et al., 2003), pois reflete todo o nosso pensamento: na verdade, para 

uma proposta de descrição de história da língua (ou das línguas), uma narrativa dotada de 

valor científico, complexidade, verossimilhança e clareza, faz-se necessário não apenas ater-

se às variedades standard, mas sobretudo, a continua dialetais e linguísticos, 

ininterruptamente regidos pelo ritmo do contato, da variação e da mudança (sociais, 

geográficas, contextuais, geracionais), num entrelaçamento dialógico, mas denso, entre 

práticas de oralidade e práticas de escrituralidade, imersas em multifacéticas tradições 

discursivas e emergentes do uso efetivo dos sistemas idiomáticos incrustados em mosaicos 

históricos e culturais patentemente complexos. 

 

1.6 PERIODIZAÇÃO LINGUÍSTICA E LEXICOGÊNESE MORFOLÓGICA: ALGO 

INCONCILIÁVEL? 

 

Toda e qualquer proposta de periodização linguística é um construto epistemológico 

ou um artifício metodológico — adotando o rótulo empregado por Mattos e Silva (2010 

[1989]) —
75

, um expediente teórico elucubrado a posteriori, fruto de uma determinada 

perspectiva cognoscente, uma tentativa de sistematização da história da língua, não um 

quadro objetivo definitivo que reflete com completa similitude a sua realidade histórica, que 

por si só é resvaladiça, labiríntica e multifacetada. Comungamos, portanto, da postura adotada 

por Schmidt-Riese (2002), quando afirma que as periodizações constituem projetos 
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Sobre esse caráter intrinsecamente artificial e/ou abstrato de qualquer proposta de periodização, cf. também 

Marín (1992), Carvalho (1996), Quilis Merín (1999), Cardeira (1999) e Eberenz (2009). 
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ideológicos que refletem não a estrutura do próprio tempo, mas a temporalidade e a 

territorialidade do grupo periodizante. Ainda que sempre se configurem como construtos 

epistemológicos provisórios, consideramos, com Maia (1999), que as periodizações são úteis 

e até mesmo indispensáveis para os estudos linguísticos debruçados sobre diacronias parciais 

e para o tratamento da mudança das línguas no tempo
76

. 

Segundo Mattos e Silva (2008a), para as delimitações temporais nas propostas de 

periodização das línguas, geralmente são levados em consideração fatores externos (sócio-

históricos) e internos (linguísticos). Tal dicotomia é complexificada por Schmidt-Riese 

(2002), que a converte em um esquema tetrafatorial, que comporta desde o que é mais 

extrínseco à língua ao que é mais intrínseco a ela: a) fatores de cunho externo-externo 

(alterações políticas, demográficas, sociais e culturais); b) fatores de cunho externo-interno 

(alterações de necessidades comunicativas e discursivas; na avaliação das modalidades; do 

escopo demográfico, i.e., nível das línguas); c) fatores de cunho interno-externo (alteração na 

avaliação das variantes); d) fatores de cunho interno-interno (alterações das estruturas 

linguísticas). 

Indo para reflexões próprias e mais específicas ao nosso labor com a lexicogênese, 

percebemos que Eberenz (1991) traz um aspecto que acabou ocorrendo em nossa trajetória de 

pesquisa comparativa sobre a prefixação no castelhano e no galego-português antigos. 

Segundo ele, quem se debruça sobre diacronias parciais vê-se necessariamente implicado na 

delimitação de lapsos temporais para seu estudo (que delimitarão, por sua vez, o corpus ou 

corpora a serem perscrutados) e, com isso, vem o dilema: (i) o estabelecimento apriorístico de 

tal bloco temporal ou (ii) a observação do fenômeno visado, a partir da qual se chegaria a 

demarcações epocais para a constituição histórica da língua? O próprio autor intenta 

responder a essa bifurcação, afirmando que se pode fazer uma coisa ou outra. A primeira, se 

há um número de fatores mais ou menos seguros para a periodização adotada a priori (que 

pode vir a ser corroborada ou refutada pela investigação nela apoiada); a segunda, se se 

pretende que o próprio trabalho abra uma vereda para uma nova proposta periodizante. Neste 

nosso estudo, aproximamo-nos mais da primeira opção, adotando um compartimento 
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Pertinente a essa discussão é a contribuição oferecida por Cardeira (1999, p. 14), ao assinalar que “A história 

de uma língua torna, pela sua própria natureza, artificial qualquer tentativa de divisão cronológica precisa — 

podemos, mesmo, questionar a compatibilidade entre os conceitos ‘periodização’ e ‘língua’ — mas as vantagens 

que uma tal divisão apresenta para os estudiosos, enquanto instrumento de trabalho, têm conduzido à 

materialização de diversos ensaios de periodização.”. 
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temporal já estabelecido (em linhas gerais)
77

, mas com uma visão aberta, sem filiações 

estritas, a fim de verificarmos (dentro das limitações do estudo e de seus corpora de base) se 

o fenômeno investigado ratifica ou não a proposta periodizante aprioristicamente adotada, 

tendo em vista que, como entende Torruela y Casañas (2009, p. 26), talvez tenha sido possível 

“[...] al final de la explotación del corpus, a la vista de la observación de la concentración de 

los cambios lingüísticos en períodos concretos [...], proponer una periodización menos 

cartesiana y más ligada a la evolución de los hechos lingüísticos y de la lengua.”
78

 

Claro está que, nesse caso, os resultados do estudo podem ser aproveitados de duas 

maneiras: ou para propostas periodizantes pontuais ou para propostas periodizantes gerais. 

Estas corresponderiam às diversas citadas nas subseções anteriores para o castelhano e o 

galego-português
79

, enquanto aquelas se assemelhariam, e.g., às propostas de Sánchez Lancis 

(1998; 1997-1998) para a sintaxe e a morfologia, respectivamente. Em outras palavras: ou os 

resultados da investigação encaixar-se-iam de algum modo em propostas gerais já existentes, 

ou serviriam como sinalizadores de uma periodização específica, atinente apenas aos 

processos lexicogenéticos prefixais. 

Se passarmos em revista as diversas propostas de periodização do castelhano ou do 

galego-português, concluiremos sem muito esforço que, quanto aos aspectos 

intralinguísticos
80

, pautam-se quase sempre em critérios de ordem fonológica ou morfológica 
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Tendo a consciência, claro, dos riscos que tal decisão comporta e, por isso, não nos comprometendo com 

afirmações peremptórias, mas sim, aproximativas. Para isso, bastou-nos ler o seguinte excerto do estudo de 

Torruela y Casañas (2009, p. 24-25), que discorre sobre tal problemática: “Definir a periodização segundo 

critérios internos à hora de desenhar o corpus significa que já se sabe de antemão as mudanças que a língua 

experimenta e que podem constituir elementos de determinação de diferentes etapas linguísticas. Somente é 

possível fazer isso de uma maneira científica se antes se analisar o corpus, porque se não, de alguma maneira se 

estará prejulgando algo que deveria ser estabelecido a partir dos dados obtidos do corpus através de um estudo o 

mais científico possível. Para isso, em primeiro lugar, é necessário conhecer os fenômenos linguísticos que 

evoluem e, em segundo lugar, verificar se tais fenômenos linguísticos evoluem a um ritmo constante ou se, pelo 

contrário, as mudanças se acumulam em determinadas épocas nas quais se produz um reajuste acelerado das 

estruturas linguísticas.” [Trad. nossa] 
78

“[...] ao final da exploração do corpus, à vista da observação da concentração das mudanças linguísticas em 

períodos concretos [...], propor uma periodização menos cartesiana e mais ligada à evolução dos fatos 

linguísticos e da lengua.” [Trad. nossa]. De forma semelhante se expressa Sánchez Lancis (2009, p. 179), 

considerando que “[...] a exploração dos corpora diacrônicos atuais pode e deve servir para propiciar novos 

dados que renovem, por um lado, as ideias tradicionais das gramáticas históricas e, por outro, ajudem a 

introduzir um novo conceito de periodização [...].” [Trad. nossa] 
79

E ainda a outras mais, como: (i) a de Flores & Melis (2015), que, a partir de fatores de diversa natureza 

(sintáticos, morfológicos, morfossintáticos, semânticos, textual-discursivos e extralinguísticos), propõem uma 

etapa intermediária entre o espanhol medieval e contemporâneo; e (ii) a de Rodríguez Toro (2000), que 

igualmente visa o estabelecimento de uma fase intermediária entre o castelhano medieval e o espanhol clássico 

— ou seja, a de um espanhol pré-clássico —, a partir de variados fenômenos (fônicos, gráficos, morfológicos, 

sintáticos e lexicais). 
80

É certo que o desenrolar histórico do idioma se processa pela conjunção de fatores intra e extralinguísticos. 

Assim sendo, propostas mais completas e profundas de periodização devem levar em conta tal simbiose, o que 

não é nada simples. Para corroborar tal junção entre um e outro fator, e atendo-nos ao âmbito lexical, é suficiente 
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flexional, sendo raros os que consideram fenômenos sintáticos e raríssimos os que levam em 

consideração aspectos da lexicogênese morfológica, da formação de palavras. Assim sendo, 

se percorrermos o rol de propostas com base em fatos intralinguísticos para a periodização do 

português (e.g., MATTOS E SILVA, 1994; 2007; CARVALHO, 2002; CARDEIRA, 2009; 

além dos já citados nesta seção) ou do castelhano (e.g., AYALA, 1963; LAPESA, 1981; 

SÁNCHEZ LANCIS, 1997-1998; 2001; 2009; EBERENZ, 1991; 2009; RODRÍGUEZ 

TORO, 2000; além dos já citados nesta macrosseção), constataremos que em praticamente 

todas elas são levados em conta aspectos fônicos ou morfossintáticos, preferência 

epistemológica que é fruto de decisões pautadas em práticas e princípios, com sérias 

consequências, embora algumas vezes haja a acuidade científica de se afirmar que tal 

delimitação não é ideal e que, por exemplo: 

 

[...] para uma definição, precisa e sistemática, da periodização e sub-periodização 

[...]  da  língua  portuguesa,  faz-se  ainda  necessário  que se  analisem  os  fatos  

lingüísticos  aqui  levantados,  ou  outros,  em  uma mesma documentação seriada, 

desde finais do século XII [...],  para  que  se  tenha  um mapeamento  rigoroso  e  

conseqüente  das  mudanças  fônicas,  mórficas, sintáticas e léxico-semânticas 

ocorridas entre os limites referidos. (MATTOS E SILVA, 2007, p. 111) 

 

A conduta anteriormente mencionada, de olvidamento de aspectos morfolexicais para 

a delimitação de faixas de periodização linguística, parece explicar-se por três aspectos: (i) a 

escassez de estudos sobre formação de palavras no âmbito da linguística diacrônica (com 

raras exceções); (ii) a pouca ênfase e baixa frequência com que os poucos estudos realizados 

são explorados para conclusões mais gerais sobre o fenômeno linguístico e sobre a história 

das línguas particulares, dentre as quais se incluem as propostas periodizantes; (iii) a ideia de 

que há níveis linguísticos em tudo mais importantes e salientes, como parece ocorrer com o 

componente sonoro, e o que vem atrelado, segundo Eberenz (1991), a um pressuposto 

controverso de que na língua há níveis mais notáveis, como que pertencentes ao seu núcleo, 

ao seu miolo — seria o caso da fonologia e da morfossintaxe —, em contraposição a outros 

que lhe seriam mais periféricos, como o léxico.  

                                                                                                                                       
que pensemos, com Eberenz (1991), p. ex., no grande cômputo de vocábulos árabes que entraram no passado e 

fazem parte no presente do português ou do castelhano, algo só possível de ter ocorrido a partir dos contatos e 

convivências entre muçulmanos e cristãos. Na verdade, podemos ir mais além, pois é natural concordarmos com 

Echenique (1995, p. 527)  — que se fundamenta, por sua vez, em García de Diego (1946) — quando assevera 

que a invasão árabe e o subsequente e custoso processo de Reconquista foram movimentos dos mais nucleares 

para a configuração dos diversos domínios linguísticos da Península Ibérica, de modo que, caso não houvesse tal 

invasão, certamente “[...] a situação dos dialetos e a sua evolução teriam sido muito diferentes da atual.” [Trad. 

nossa] 
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No que concerne à periodização das línguas ibero-românicas, a partir das diversas 

propostas consultadas, a lexicogênese morfológica em geral e a prefixação em particular não 

são levadas em conta. Na verdade, chegamos até a encontrar algumas escassas propostas que 

consideram aspectos da formação de palavras para delimitações periodológicas, mas 

exclusivamente atinentes à sufixação, nunca à prefixação ou à composição. Essa ausência da 

lexicogênese de cariz morfológica (nomeadamente a que faz uso de recursos prefixais) no 

conjunto de aspectos intralinguísticos na delimitação de faixas temporais para as línguas sob 

apreciação não deixa de ser curiosa e leva ao estabelecimento do seguinte sistema de 

proposições gerais: ou não é relevante como critério, ou é sumária e terminantemente 

ignorada. Tertium non datur. 

Do rol de estudos específicos que consultamos sobre esse tema, apenas três levaram 

em consideração a morfologia lexical no estabelecimento de faixas históricas para os idiomas 

sob análise: (i) o de Rodríguez Toro (2000), que, dentre vários outros aspectos, sopesa o 

comportamento dos sufixos diminutivos e mudanças em seus paradigmas para a diferenciação 

entre o castelhano medieval e o pré-clássico; (ii) o de Flores & Melis (2015), que mencionam 

a difusão (no âmbito do registro técnico) do sufixo nominalizador -do nos séculos XVIII e 

XIX como critério caracterizador da etapa evolutiva intermediária entre o espanhol do Siglo 

de Oro e o contemporâneo; (iii) e, principalmente, o estudo de Sánchez Lancis (1997-1998), 

que inclui no rol de fatores caracterizantes de um período pré-clássico do espanhol a 

introdução do sufixo superlativo -ísimo, em detrimento da construção analítica com muy, a 

gramaticalização de mente como sufixo, e a introdução dos sufixos diminutivos -ito e -ico, em 

detrimento da forma medieval -illo. Como podemos notar, aspectos unicamente ligados à 

sufixação, nunca à prefixação ou à composição. 

Afirma Eberenz (1991) que é um descuido pensar que o léxico não possui aspectos e 

zonas centrais e de máxima importância para a estruturação da língua e de sua evolução 

histórica. Para a periodização do castelhano, por exemplo, ainda seguindo esse estudioso 

(1991, p. 92), basta que “[...] pensemos en temas tan esenciales como la evolución de los 

binomios ser/estar y haber/tener, o la sustitución de verbos básicos de la lengua antigua, 

como fincar, catar y prender, por quedar, mirar y tomar, respectivamente.”
81

. Assim, para o 

galego-português, se nos norteamos pelo estudo de doutoramento de Soledade (2004), sobre a 

sufixação no período arcaico, é-nos revelado que nele as operações morfolexicais por 
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“[...] pensemos em temas tão essenciais como a evolução dos binômios ser/estar e haber/tener, ou a 

substituição de verbos básicos da língua antiga, como fincar, catar e prender, por quedar, mirar e tomar, 

respectivamente.” [Trad. nossa]  
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sufixação assumem, muitas vezes, aspectos semânticos e/ou funcionais autônomos em relação 

ao sistema mórfico latino, reforçando o processo de individuação do vernáculo, e sua 

afirmação como um sistema linguístico próprio, diferenciado do latim, o que se dá, p. ex., 

com a vitalidade do sufixo -eiro, que passa a ser gerador de muitos substantivos novos. Em 

relação à diferença entre as duas sincronias do GP medieval, a sobredita autora não enfatiza 

nenhum aspecto de mudança significativa, apenas uma maior ou menor incidência de um 

sufixo em uma ou outra sincronia. Em comparação ao paradigma sufixal do português 

contemporâneo, Soledade (2004) chama a atenção para a ausência, no GP arcaico, de certos 

sufixos que, atualmente, têm vitalidade, como por exemplo, o -iço, -ivo, -ite, -ista, entre 

outros. Destaca ainda que a polissemia dos formantes sufixais será alterada significativamente 

na passagem da língua ao seu quadro contemporâneo, assumindo novos sentidos, como é o 

caso do -dor, que no galego-português arcaico não produzia formas com o sentido de ‘objeto-

agente’ (ventilador, triturador, medidor, umidificador etc.), que é bastante recorrente na 

atualidade. Outro caso desse tipo é o do sufixo -eiro, para o qual, atualmente, podemos 

pleitear até 15 sentidos distintos, numa teia polissêmica bastante ampla, mas que no GP antigo 

apresentava apenas cinco dessas noções (‘agente humano’, ‘agente vegetal’, ‘objeto’, ‘local’ e 

‘anomalia’). 

Ainda no âmbito da sufixação, Rio-Torto (2012) traz inúmeras achegas de relevo para 

a percepção da mudança linguística, contrastando o português arcaico com o português médio, 

o que igualmente nos forneceria material empírico devidamente comprovado e analisado para 

constar do rol de traços definidores para uma periodização morfolexical da história do 

vernáculo português. Vejamos o que nos revela tal morfóloga: 

 

O período da história da língua a que se convenciona chamar o português médio 

(séculos 14-15) corporiza um período de mudanças que se fazem sentir também aos 

níveis derivacional e lexical. Dois paradigmas derivacionais em que essas mudanças 

avultam são os que envolvem formação de nomes deadjectivais e de nomes 

deverbais. No primeiro, o sufixo -eza é relegado em muitos nomes por outros 

sufixos, nomeadamente -ez, -ura e sobretudo -idade. No segundo, o sufixo -nça é 

substituído por -ncia, por -mento, por -ção e/ou, em alguns casos, o nome em que 

ocorre desaparece do léxico disponível. 

 

Por conseguinte, no português médio, e face aos textos do português arcaico em sua 

primeira fase, as formas corradicais diversamente sufixadas deixaram de estar tão 

representadas ou uma delas foi eliminada, o que significa que a língua se estava 

progressivamente a disciplinar, optando por soluções mais inovadoras e certamente 

mais prestigiadas socialmente. 

 

Na época em causa, teve lugar uma efectiva reorganização do sistema afixal, pois -

eza e -nça tornam-se indisponíveis para a formação de nomes deadjectivais e de 

evento/ estado, respectivamente. As perdas e ganhos sufixais podem ter a ver com 

preferências e marcas de arcaicidade e/ou de desnivelação que afectam certos 
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operadores. Mas a um diminuto grau de rentabilidade e a condições de combinatória 

mais restritas corresponde geralmente perda de disponibilidade e, logo também, de 

produtividade. Ora, uma vez que os paradigmas tendem a optimizar-se reduzindo o 

número de operadores aos mais actuantes, aos mais rentáveis, e aos dotados de um 

espectro combinatório mais alargado, a competição entre sufixos que poderiam ser 

mutuamente excluintes entre si só pode diminuir, em nome da coesão acrescida do 

sistema. 

 

Os dados numéricos mostram que houve alterações sensíveis na ocorrência e na 

representatividade de alguns sufixos, mormente na segunda fase do português 

arcaico. Sejam quais forem as motivações das mudanças registadas, a cronologia 

destas revela que nesta fase a língua incorporou um processo de mudança indelével, 

que a afasta definitivamente do português arcaico. O abandono de unidades lexicais 

e afixais mais antigas reflecte a dinâmica de emancipação e de legitimação da língua 

e da sociedade portuguesas de então. (RIO-TORTO, 2012, p. 319-320) 

 

Pensando na prefixação e na sufixação, cremos que seria possível igualmente apontar 

alguns outros aspectos fulcrais para o desenvolvimento do léxico e o estabelecimento de 

cortes temporais em sua evolução, como as mudanças no quadro dos prefixos denotadores de 

sentidos negativos (e.g., a emergência e a plena difusão do des- e do não- a partir do período 

arcaico, em detrimento de outros em coocorrência), a obsolescência (plena ou parcial) de 

alguns afixos, como o bis-, o tra(n)s- e o -nza/-nça; a tendência crescente de substituição do 

sufixo -miento por outros a ele sinmórficos (sobretudo o -ción), a partir do séc. XV 

(LINDENBAUER; METZELTIN & THIR, 1995; com base em PENA, 1980); o 

desenvolvimento inovador do processo de gramaticalização do sufijo adverbial modal -mente, 

a partir do séc. XIII (para o castelhano e o galego-português; na verdade, panromânico); o 

enxugamento ou ampliação de redes polissêmicas afixais; a regularização geral de grande 

parte das alternâncias de pares corradicais sinonímicos com e sem afixo ou com afixos 

sinmórficos etc. etc.  

Por fim, cabe dizer que se nos atentamos para o comportamento da prefixação no fluxo 

histórico-diacrônico da língua, fica clara a sua imersão em movimentos de variação e 

mudança, atrelados a determinadas franjas temporais, como (i) a obsolescência do sentido 

intensificador do re- no português a partir do séc. XVIII; (ii) a obsolescência dos sentidos 

perfectivo ou intensificador do per- no castelhano e no português a partir do séc. XVI; (iii) a 

emergência, em época moderna, de novas unidades prefixais; (iv) a ampliação, em época 

moderna, do espectro semântico de algumas unidades prefixais; (v) o surgimento, em época 

moderna, da coordenação e lexicalização de prefixos; (vi) a estabilização da variação entre 

pares corradicais sinonímicos, com o alçamento de uma de suas formas etc. Como vemos, há 

aportes que a diacronia do fenômeno prefixal pode oferecer à complexa e sempre polêmica 

tarefa de periodizar a história da língua. Algumas dessas achegas são por nós apresentadas na 
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seção Considerações Finais desta tese, que superam os escopos e limites desse nosso estudo, 

mas que buscamos expor sucintamente com o intuito de contribuir a uma agenda maior de 

pesquisa voltada à periodização semântico-morfolexical das línguas românicas. 
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2 REVISITANDO O MÉTODO HISTÓRICO-COMPARATIVO 

 

Pelo problema e escopos da pesquisa que fundamentam esta tese, refletidos em seu 

próprio título, podemos seguramente caracterizá-la como um estudo histórico-comparativo. 

Não obstante, parece-nos ser conveniente lançar algumas notas sobre o que entendemos como 

tal, a fim de evitarmos equívocos ou imprecisões. Esse, portanto, é o principal foco dessa 

macrosseção. O primeiro ponto a se aclarar seria o fato de essa caracterização como um 

estudo histórico de comparação entre línguas não se identificar com uma filiação absoluta à 

corrente linguística supramencionada. Não se trata de uma associação basilar, mas acidental, 

no sentido de que foram alguns princípios que as norteiam que puderam ser tomados como 

referência, como inspiração e como citação de autoridade para o desenvolvimento da tese. 

Assim, tomamos da gramática histórico-comparativa o que consideramos pertinente para a 

investigação, o que não significou, por conseguinte, uma plena e automática acatação de todos 

os seus postulados teóricos e/ou metodológicos. 

Com base na literatura especializada, buscaremos discorrer sumariamente sobre 

elementos capitais da gramática histórico-comparativa e o desenvolvimento de seu método, 

contextualizando-os historiograficamente, apontando os seus postulados mais significativos e 

as suas contribuições mais expressivas ao estudo científico da língua, não deixando ocultas, 

no entanto, as suas possíveis limitações.  

Não ambicionando qualquer pretensão incabida de esgotar o tema — que é amplo e 

complexo, pois a escola comparativista não se identifica com um movimento científico 

unificado (LINHARES, 2015) —, e pautando-nos nos materiais acadêmico-científicos 

encontrados, intentaremos também distinguir algumas aplicações do método aos estudos 

lexicais e morfológicos em geral e aos derivativos em particular, sejam mais antigas, sejam 

mais contemporâneas, com foco especial nas aplicações às línguas românicas. 

Como arremate da seção, delinearemos o traçado geral de uma proposta de aplicação 

hodierna do método a um estudo morfolexical concernente à Ibero-România, refletindo o que 

se pretendeu desenvolver como parte da análise dos dados da tese, ou seja, um esboço de 

comparação histórica do castelhano e do galego-português quanto à prefixação, com as suas 

peculiaridades, justificativas, novidades, ajustes e, inclusive, questionamentos e lacunas. Em 

suma, buscaremos argumentar porque a investigação desenvolvida pode ser considerada como 

um estudo de gramática histórico-comparativa e de filologia românica. 
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTORIOGRÁFICA SUMÁRIA DA GRAMÁTICA 

HISTÓRICO-COMPARATIVA 

  

A linguística histórico-comparativa, igualmente denominada de gramática histórico-

comparativa, inobstante a importância dos estágios ou escolas anteriores, significou um salto 

qualitativo de grande expressão na trajetória da ciência da linguagem, um marco divisor 

(PAIXÃO DE SOUZA, 2006), sendo não poucos os autores que a consideram como a etapa 

inicial do estudo científico sobre a língua (CYRANKA, 2014; MILANI, 2008; FARACO, 

2004; MUÑOZ, 1978; IORDAN, 1973 [1962]) ou, no mínimo, uma das fases mais 

significativas para a constituição da linguística enquanto ciência (LINHARES, 2015; 

MORENO CABRERA, 1997). 

Apesar de inúmeros manuais de filologia românica ou de história da linguística 

divisarem Rasmus Rask (1787-1832) ou Franz Bopp (1791-1867) como os inauguradores da 

gramática histórico-comparativa, não parece haver unanimidade no acatamento do marco 

inicial do paradigma em questão exclusivamente a partir do labor desses dois grandes 

estudiosos. Viaro (2011a; 2013a), por exemplo, parece alçar Sámuel Gyarmathi (1751-1830) 

à condição de primeiro investigador do ramo, por sua atenção para com o tratamento empírico 

dos dados e por sua análise austera, que o levaram não apenas à constatação de semelhanças 

entre as línguas urálicas
82

 (privilegiando, por primeira vez no cotejo, as formas gramaticais, 

em vez das lexicais), mas à própria hipótese da gênese comum dessas línguas, conjunção que, 

de certo modo, já caracteriza uma perspectiva histórico-comparativa. Sendo assim, esse 

estudioso antecederia as inúmeras investigações que se desenvolveriam sobre o indo-europeu. 

É possível considerar, portanto, em consonância com Viaro (2011a; 2013a), que, juntamente 

com James Burnett (1714-1799), William Jones (1746-1794), Karl Wilhelm Friedrich von 

Schlegel (1772-1829) — apontado por Faraco (2005) como o iniciador dos estudos 

comparativistas entre os alemães —, Jonathan Edwards Jr. (1745-1801) e Johann Christoph 

Adelung (1732-1802), foi Gyarmathi um notável precursor da linguística comparada. 

A ênfase dos manuais de historiografia linguística nos nomes de Rask e Bopp como 

expoentes iniciais do método histórico-comparativo (e da primeira fase científica dos estudos 

sobre a língua) não deve ser fortuita, mas sim, pautada em alguma evidência corroborável. O 

                                            
82

As línguas urálicas constituem uma família de línguas com cerca 30 diferentes idiomas falados por 

aproximadamente 20 milhões de pessoas, distribuídas geograficamente pela Rússia, Finlândia, Escandinávia, 

Estônia, Hungria e regiões próximas. Compreende o ramo das línguas úgricas, fino-permianas e o grupo dos 

idiomas samoiedos. As línguas com maior número de falantes do grupo são o estoniano, o finlandês, o húngaro e 

o lapão. 
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próprio Viaro (2011a; 2013a) afirma que o século XIX, comparado com o anterior, ofereceu 

ao estudo histórico-diacrônico um salto qualitativo e isso se deveu, seguramente, às incursões 

investigativas e publicações do dinamarquês Rask e do alemão Bopp, baluartes na elaboração 

e maturação do método histórico-comparativo. Esse então parece ser o ponto-chave para a 

compreensão do destaque que se dá aos dois linguistas mencionados: o foco no método, na 

elaboração de uma epistemologia própria ao estudo que pretendiam realizar, subsidiados, é 

claro, pela contribuição dos predecessores, mas lançados como vanguardistas no 

desenvolvimento controlado e verificável de seu método de análise e de cotejo das línguas. 

No esteio de seus predecessores, surge a figura de Friedrich Christian Diez (1794-

1876), que, num recorte metodológico muito feliz, restringiu-se à comparação histórica das 

línguas românicas entre si e entre a sua matriz comum latina. Segundo Viaro (2011a, p. 83; 

2013a, p. 50), “[...] foi Diez quem conseguiu reunir amplos e heterogêneos aspectos 

linguísticos e filológicos acerca das línguas românicas literárias mais importantes [...], 

filiando-as ao latim vulgar.”. Foi esse linguista alemão que propiciou à filologia românica a 

sua esquematicidade (NASCENTES, 2009 [1954]), sendo considerado, com justa razão, o seu 

mentor, não se desprezando, contudo, as robustas contribuições fornecidas à área por August 

Schlegel (1767-1845) e François-Juste-Marie Raynouard (1761-1831) — a quem Diez 

considerava o fundador da filologia românica (NASCENTES, 2009 [1954]; RENZI, 1982 

[1976]; IORDAN, 1973 [1962]) —, que podem ser apontados como seus precursores (VIARO 

2011a; 2013a). Ainda segundo Viaro (2013a), a gramática comparada de Diez (Grammatik 

der Romanischen Sprachen) e o seu dicionário (Etymologisches Wörterbuch der Romanischen 

Sprachen
83

) converteram-se em colunas fundamentais para a filologia românica e para a 

linguística como um todo, contribuindo para a sua cientificidade, o que também é notado por 

Tagliavini (1973 [1949]). 

Todo esse fluxo constitutivo inicial da práxis comparativa na linguística mostra-se 

numa espécie de genealogia
84

, que remonta a Dante, Nebrija e a Nunes de Leão, perpassa 
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Obra tida por Vidos (1996 [1956]) como essencial e indispensável. 
84

Boa parte dessa genealogia (a que é atinente ao século XIX, até antes de Meyer-Lübke) é exposta por Iordan 

(1973 [1962], p. 23), nos seguintes termos, que denotam o paulatino desenvolvimento da disciplina: “Nas 

primeiras décadas do séc. XIX, graças à acção de FRANZ BOPP e JACOB GRIMM, tomou forma a 

investigação linguística exacta. BOPP provou científicamente, em 1816 [...] a unidade das línguas indo-

europeias, empregando, pela primeira vez, o método comparativo. GRIMM reuniu, na sua Deutsche Grammatik, 

a gramática comparada de BOPP e uma visão histórica da língua, dando assim origem à gramática histórico-

comparativa. Tais métodos e conhecimentos foram depois aplicados ao estudo das línguas novilatinas por 

FRIEDRICH DIEZ, que fundou deste modo a linguística românica”. A pertinência dessa rota cronológica torna-

se ainda mais convincente ao se saber que o seu proponente foi discípulo de Meyer-Lübke, que, por sua vez, foi 

discípulo de Diez. 
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pelas figuras pioneiras de Bopp, Rask, Grimm e Schlegel
85

 e culmina com Diez e Wilhelm 

Meyer-Lübke (1861-1936), no período áureo da filologia românica
86

, sendo a estruturação 

científica desta última devedora das contribuições dos neogramáticos
87

 (VIDOS, 1996 [1956]; 

RENZI, 1982 [1976]). Com a sua gramática das línguas românicas (dedicada, em três tomos, 

à fonética, à morfologia e à sintaxe) e o seu dicionário etimológico (Romanisches 

Etymologisches Wörterbuch — REW
88

), Meyer-Lübke
89

 logrou sintetizar e aprimorar todos 

os resultados anteriormente alcançados pelos comparativistas românicos (sobretudo os 

realizados pelos neogramáticos), tendo sido o responsável em aplicar o método de 

reconstrução de Schleicher às línguas românicas, com o intuito de reconstruir o latim vulgar, 

aperfeiçoando os repertórios românicos de Diez (VIARO, 2011a; 2013a; RENZI, 1982 

[1976]; BASSETO, 2005).  

Não é supérfluo salientar que o método histórico-comparativo não se tornou obsoleto 

nem inexequível após a época de seu esplendor (segunda metade do século XIX e inícios do 

XX), como veremos na subseção 2.3, apesar de ter conhecido um abandono paulatino, 

causado pelo desinteresse geral em relação à perspectiva diacrônico-historicista a partir da 

difusão do estruturalismo, algo que só tomaria outra feição na segunda metade do séc. XX
90

. 
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A quem Renzi (1982 [1976], p. 68) atribui um labor que veio a complementar e aperfeiçoar o que fora 

realizado por Bopp, graças à publicação de seu Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-

germanischen Sprachen (1861). 
86

Cobrindo todo o séc. XIX e projetando-se pelos seguintes, o comparativismo como escola formal teria uma 

primeira fase, apenas comparativa, a que se circunscreveriam as obras de Bopp, Rask e Schleicher, e uma 

segunda, já histórico-comparativa, de Grimm em diante. Em geral, é essa a divisão feita pelos manuais de 

historiografia, não deixando de haver, sem embargo, divergências, como a que se vê em Renzi (1982 [1976], p. 

68), que já considera histórico-comparativo o labor de Bopp, afirmando que com esse linguista “[...] afirma-se de 

modo maduro a técnica do estudo histórico (genealógico) da língua, baseada na confrontação sistemática das 

línguas. O método histórico-comparativo [...] se constitui como paradigma.” [Trad. nossa; grifo no original] 
87

O movimento neogramático, que vicejou na última quadra do século XIX, tomou corpo em alguns linguistas 

alemães que passaram a criticar alguns pressupostos do método histórico-comparativo e que almejavam 

aproximá-lo, através de um maior rigor metodológico, às ciências naturais, aplicando-lhe princípios 

epistemológicos em voga na época (positivismo), o que fez surgir o princípio da regularidade estrita dos padrões 

das mudanças fonéticas (leis fonéticas). Entre os seus principais expoentes encontram-se Hermann Osthoff 

(1847-1909), Karl Brugmann (1848-1919), August Leskien (1840-1916), Berthold Delbrück (1842-1922), 

Hermann Paul (1846-1921), Wilhelm Braune (1850-1926) e Eduard Siervers (1850-1932). 
88

De acordo com Sánchez Miret (2008), o REW ainda é a obra mais completa e detalhada para a romanística, 

devendo servir como ponto de partida para qualquer investigação séria sobre o tema. A mesma opinião é 

sustentada por Vidos (1996 [1956]). 
89

Tido por Vidos (1996 [1956]) como o príncipe da linguística românica moderna, por Tagliavini (1973 [1949]) 

como o máximo teorizador dessa área, e por Lausberg (1981 [1963]) como o autor que fez a última exposição de 

grande envergadura no âmbito da romanística. 
90

Eis o que afirma Viaro (2013a, p. 60) sobre isso: “Com a interrupção da crescente complexificação da linha de 

raciocínio etimológico por causa das guerras mundiais e pela negação política consequente dos valores de suas 

conquistas, todo o raciocínio desenvolvido pela Linguística Histórico-Comparativa no século XIX se tornou 

esquecido. A retomada dos estudos diacrônicos só ocorre no final do século XX, por meio da Sociolinguística e 

do Funcionalismo.”. 
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2.2 ALGUMAS NOTAS SOBRE O MÉTODO E OS POSTULADOS DA GRAMÁTICA 

HISTÓRICO-COMPARATIVA 

 

Em linhas gerais, o método histórico-comparativo — considerado por Campbell 

(1999) e Soares & Carvalho (2014) como a técnica central e mais importante para a 

linguística histórica
91

 e por Rankin (2005) como a mais estável e exitosa metodologia de toda 

a história da linguística — fundamenta-se em relacionar os fatos de uma língua aos análogos 

de outra(s) da mesma família, para assim chegar à sua origem ou procedência (reconstruindo a 

sua protolíngua), estudando a diversificação que porventura apresentem e reconstruindo a sua 

trajetória histórica no interior de cada língua (CROWLEY & BOWERN, 2010; COUTINHO, 

1976; MAURER JR., 1967; LEHMANN, 1969 [1962]). Seus propósitos são claramente 

sintetizados por Makaev (1969, p. 33)
92

, no excerto a seguir:  

 

[...] sur la base d’une comparaison conséquente, systématique, des phonèmes et des 

morphèmes de toutes les langues constituant une famille génétique déterminée, 

établir l’état génétiquement initial — la langue-mère — et, sur la base des principes 

de la chronologie relative, procéder à des coupes chronologiques permettant 

d’établir l’existence d’archaïsmes ou d’innovations dans une aire déterminée ou 

dans chaque langue concrète.
93

 

 

De acordo com Linhares (2015), a comparação pode compreender três aspectos: o 

tipológico (modelos gerais de cada um dos níveis linguísticos), o evolucionista (trajetória 

histórica das formas lexicais ou gramaticais) e o genético (voltado ao estabelecimento da 

gênese das línguas). Em geral, nesse último, a reconstrução da protolíngua a partir do cotejo 

entre as suas descendentes inicia-se pela fonologia (reconstrução do sistema sonoro) e, a partir 

dela, chega-se à reconstrução do léxico e da sua gramática (CAMPBELL, 1999). 
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Vidos (1996 [1956]), nessa mesma linha, afirma que o método da linguística histórica só pode ser comparativo. 
92

Esse autor registra em seu artigo uma tripartição entre gramática histórico-comparada, gramática histórico-

contrastiva e gramática tipológica, que seriam distintas, mas inter-relacionadas. A gramática contrastiva seria 

uma ponte entre a comparativa e a tipológica e esta última se assentaria nos resultados oferecidos pelas duas 

primeiras. Apesar de sinalizar essa tríade, Makaev ressalva que os limites entre uma e outra apresentam 

contornos vagos. Ademais, ainda que sugira que o nível tipológico é o ápice do estudo de cotejo, deixa claro que 

não deve nem pode substituir a análise histórico-comparada dos fatos de língua em jogo.  
93

“[...] com base numa comparação sistemática e consistente dos fonemas e morfemas de todas as línguas que 

constituem uma determinada família genética, estabelecer o estado geneticamente inicial — a língua-mãe — e, 

com base nos princípios da cronologia relativa, fazer cortes cronológicos que permitam estabelecer a existência 

de arcaísmos ou inovações em uma área específica ou em cada língua concreta.” [Trad. nossa] 
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Conforme Meira (2009)
94

, as palavras-chave do método e da práxis histórico-

comparativa são cognatos, correspondências, leis fonéticas e reconstrução, sendo os seus 

passos constitutivos
95

: (i) a reunião de cognatos (eliminando-se os não cognatos, 

pseudocognatos ou empréstimos
96

); (ii) o arrolamento das correspondências sonoras regulares 

perceptíveis a partir da observação desses itens; (iii) a proposta de reconstruções necessárias, 

desde que sistemáticas, comedidas e pautadas em mudanças plausíveis; (iv) determinação 

entre correspondências parcialmente sobrepostas; (v) avaliação da sistematicidade dos sons 

reconstruídos, respeitando-se a coerência interna à protolíngua e a tipologia; (vi) reconstrução 

de vocábulos. 

Vemos, pelo afirmado acima, que os principais postulados do método são as relações 

regulares de correspondência entre cognatos, i.e., itens que apresentam similitudes no som e 

no significado (FARACO, 2004; 2005; MUÑOZ, 1978)
97

; e, derivada destas, a hipótese do 

parentesco ou relacionamento entre as línguas (com a determinação da protolíngua comum), 

fincada na relação histórica entre elas, cujas marcas seriam as semelhanças existentes entre 

cognatos (TARALLO, 1990). Esses postulados evidenciam os pressupostos basilares do 

método, que, de acordo com Campbell (1999), resumem-se em quatro assunções: (i) a 

protolíngua é uniforme, destituída de variação dialetal ou diastrática; (ii) a fragmentação das 

línguas (a partir da protolíngua) é brusca; (iii) após a cisão da protolíngua, não há contatos 

subsequentes entre as línguas relacionadas; (iv) a mudança sonora é absolutamente regular. A 
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Informações extraídas do primeiro esquema do minicurso Introdução à Linguística Histórico-Comparativa, 

ministrado pelo Prof. Dr. Sérgio Meira de Santa Cruz Oliveira (docente da Raboud University — Holanda) na 

Universidade de São Paulo (USP) de 14 a 18/12/2009. Material disponível em: 

<http://linguistica.fflch.usp.br/sites/linguistica.fflch.usp.br/files/Ling_Hist-dia1_0.pdf>. Acesso em: 08 set. 

2016. 
95

Observemos que essa proposta de passo-a-passo de Meira (2009) é extremamente próxima à de Campbell 

(1999), com os steps constitutivos da aplicação canônica do método, que seriam os seguintes: (i) 

ordenação/arrumação dos possíveis cognatos; (ii) estabelecimento das correspondências sonoras; (iii) 

reconstrução do protossom; (iv) determinação do estado de semelhanças parcialmente sobrepostas nos conjuntos 

de correspondências; (v) verificação da plausibilidade do som reconstruído a partir da perspectiva do inventário 

fonológico geral da protolíngua; (vi) verificação da plausibilidade do som reconstruído a partir da perspectiva 

dos universais linguísticos e das expectativas tipológicas; (vii) reconstrução individual de morfemas. 
96

Segundo Starostin (2000), a ameaça mais constante aos comparativistas é cair no equívoco de igualar itens 

geneticamente não relacionados, o que pode ocorrer devido a semelhanças acidentais entre as formas (como 

woman em inglês e womina no japonês antigo, ambas com idêntico significado: ‘mulher’), a ideofones (como em 

russo kukushka e no inglês cuckoo) e a empréstimos (e.g., *kui no protojaponês e *kaju no protoaustronésio, com 

o significado de ‘árvore, madeira’). Em outro escrito, de 2010, o autor salienta a dificuldade do comparativista 

em diferenciar exitosamente similitudes que realmente identifiquem cognatos ou que sejam fruto de contato 

entre as línguas sob cotejo. 
97

Como afirma Makaev (1969), o recurso a itens que compartilham uma identidade fonomorfológica, 

morfossintática ou morfossemântica, i.e., os cognatos, é algo cogente no método em destaque. A partir disso, 

pensamos não ser supérfluo reproduzir a definição desse termo segundo Campbell (1999, p. 112): “Cognato: 

uma palavra (ou morfema) que é relacionada a outra palavra (morfema) de línguas irmãs, em virtude de ambas 

terem sido herdadas por tais línguas a partir de uma palavra comum (morfema) da proto-língua da qual 

descenderam.” [Trad. nossa] 
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partir da leitura do texto de Rankin (2005), poderíamos agregar um quinto pressuposto do 

método: a arbitrariedade da relação entre forma fonológica e significado (i.e., a não-

iconicidade). Muitas das críticas ao método parecem que advieram e advêm do rechaço a 

esses princípios herméticos. 

Um exemplo simples de aplicação do método histórico-comparativo, relacionado às 

línguas românicas, pode ser esboçado com base em informações extraídas de Vidos (1996 

[1956]) e de Monzó Gallo (2013): a partir da comparação entre os cognatos românicos para 

‘orelha’ — orelha (português), oreja (castelhano), orella (galego, catalão), oreya (asturiano), 

oriya (sardo), oreille (francês), orecchio (italiano), ureche (romeno), orel’e (friulano), aurelha 

(provençal), ricchi (siciliano) etc. —, podemos chegar à conclusão de que não advêm 

diretamente da forma clássica auris, mas através do diminutivo deste, auric(u)la, palavra 

popular do latim vulgar, registrada já na época clássica, presente, por exemplo, em Plauto, 

Cícero, Plínio e no próprio Appendix Probi. 

Outro exemplo igualmente ilustrativo é o apresentado por Renzi (1982 [1976], p. 78), 

a partir de informações extraídas do dicionário etimológico românico (REW) de Meyer-Lübke 

(1911-1920), sob a forma de um esquema arbóreo, em que se pode observar a continuação (ou 

evolução) da forma latina fūmus em algumas das principais línguas românicas: 

 

 
Figura 01. Ramificação românica do vocábulo latino fūmus. 

 

 Os dois exemplos anteriores, meramente ilustrativos, limitam-se ao arrolamento 

lexical (embora se possa, através de cada um dos esquemas, verificar questões de outra 

ordem, como a previsibilidade e regularidade de suas mudanças fonéticas), mas, de forma 

semelhante, poderiam ser estabelecidas comparações referentes a outros níveis linguísticos, 

como o fonético, o morfológico, o semântico, o sintático e até mesmo o discursivo. 

Comparando-se um sistema (o fonológico, morfológico, léxico, semântico, sintático) a partir 

de um rol de cognatos de duas ou mais línguas, tendo em conta a língua da qual descendem, 
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verificar-se-iam as suas similitudes e divergências, bem como a regularidade das mudanças 

processadas. Cabe dizer que o método não necessariamente se restringe à colação entre 

unidades, já que pode abarcar comparações entre regras, restrições, condições ou similares, 

dependendo do modelo de gramática e de estudo adotados (RANKIN, 2005). 

A partir do esquema arbóreo, compreendemos que o processo de cotejo e reconstrução 

histórica pode ser ascendente ou descendente, a depender dos objetivos da pesquisa. Eis o que 

Vidos (1996 [1956], p. 43) apresenta como exemplificação para essa dupla possibilidade 

investigativa propiciada pelo paradigma epistemológico enfocado: 

 

O método histórico-comparativo, partindo das línguas românicas e convergindo para 

o latim vulgar, pôde demonstrar assim, por indução, que as línguas românicas 

derivam do latim vulgar. Se, então, ao contrário, partindo do latim vulgar, 

chegarmos às diversas línguas românicas e desta maneira fizermos história da 

língua, isto só poderá ser feito também de maneira indutiva, com o método 

comparativo. Coloquemos, por exemplo, o francês miel ao lado do latim vulgar mel 

(latim mĕl) e afirmaremos que o ę do latim vulgar passou a ie em francês.  

 

É por meio do método histórico-comparativo que se pode estabelecer a classificação e 

o parentesco genético-tipológico entre as línguas. A sua importância e pertinência se 

comprovam em outras contribuições que essa técnica propicia à pesquisa sobre relações 

genéticas distantes e à pré-história linguística, como assinala Campbell (1999). Daí Lehmann 

(1969 [1962], p. 122) afirmar que “El método comparativo se ha apuntado grandes éxitos al 

descobrir las relaciones entre las lenguas y al permitirnos reconstruir formas más tempranas 

que las documentadas.”
98

. São inúmeros os autores que enfatizam a importância fulcral desse 

paradigma de estudo linguístico. 

Como seria de se esperar, o método próprio à linguística histórico-comparativa, além 

de seus inúmeros méritos e contribuições, tem também as suas limitações, de ordem temporal, 

sociohistórica e linguística propriamente dita (HARRISON, 2005). Segundo Martelotta 

(2012), as principais críticas ao método são as seguintes: (i) apego ao componente histórico 

das línguas, sem observá-las em seu funcionamento como instrumento de comunicação; (ii) 

observação imanentista, com primazia absoluta da história interna, sem muita preocupação 

com fatores externos; (iii) abordagem atomística, com a verificação isolada de cada unidade 

formal sob análise, sem observar o seu funcionamento no interior dos sistemas linguísticos em 

que atuam. Outro déficit substancial do método parece ser a precária ou inexistente 
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“O método comparativo obteve grandes êxitos ao descobrir as relações entre as línguas e ao nos permitir 

reconstruir formas mais recuadas que as documentadas.” [Trad. nossa] 
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consideração de efeitos do contato linguístico — e de fenômenos e processos a ele afeitos — 

na conformação da família linguística enfocada, cuja importância já apontamos, 

nomeadamente para o âmbito românico ibérico, na primeira macrosseção desta tese. 

 

2.3 INFORME CONCISO SOBRE ALGUMAS APLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO 

MÉTODO HISTÓRICO-COMPARATIVO 

 

É falso e redutor o pensamento de que a linguística histórico-comparativa foi um 

período pré ou pseudocientífico para a ciência da linguagem e que tenha estagnado no séc. 

XIX, sendo incompatível com a linguística moderna. Starostin (2000), afastando-se 

expressamente desse diagnóstico negativo, chega a afirmar que as últimas décadas do século 

XX (e, por extensão, também as primeiras do século XXI) têm testemunhado grandes avanços 

nas técnicas da área, com o advento de especialidades ou subcorrentes dentro do 

comparativismo, como as que se atrelam à lexicoestatística, à estatística etimológica e à 

glotocronologia. Chega a afirmar (2013) que a última década testemunhou uma explosão de 

estudos sobre a aplicabilidade de modelos baseados em redes para a classificação linguística. 

Moreno Cabrera (1997, p. 78) aponta na mesma direção, enfatizando que a linguística 

histórico-comparativa é uma disciplina com um imenso potencial teórico e heurístico, 

totalmente atual, “[...] un dominio científico vivo y palpitante, quizás [...] más vivo y 

palpitante que nunca.”
99

 

Iniciemos a tentativa de sistematização do panorama geral da técnica comparativista e 

de sua utilidade, expondo o que é desvelado por Viaro (2013a, p. 49-51): 

 

Os estudos do indo-europeu continuaram pelo século XX adentro, com número 

menor de especialistas, mas eram bastante presentes até a Segunda Guerra Mundial. 

As reflexões nascidas dos estudos histórico-comparativos cedo se transformaram em 

questões de ordem teórica. [...] A partir de então, muitos outros autores colaborarão 

para os estudos das línguas românicas e para estudos de Linguística Geral. Mais 

especificamente, entre os que se voltam para questões etimológicas das línguas 

iberorromânicas [...] estão Ramón Menéndez-Pidal (1869-1968), Friedrich Hanssen 

(1857-1919), Rudolf Lenz Danziger (1863-1938).  

 

Ainda segundo Viaro (2013a), novas aplicações (muitas vezes revisadas) do método 

histórico-comparativo desenvolveram-se durante todo o século XX, como as efetuadas por 

Joseph Harold Greenberg (1915-2001), primeiro com a comparação entre línguas da África, 
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“[...] um domínio científico vivo e palpitante, quiçá [...] mais vivo e palpitante que nunca.” [Trad. nossa] 
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depois com as da Nova Guiné e, por fim, com o cotejo de línguas da América (desde 1949 até 

a década de 80), chegando a propor, em 2000, o euroasiático
100

. Concomitantemente, 

pesquisadores russos como Vladislav Illič-Svityč (1934-1966) e Aron Dolgopolsky (1930-

2012), aplicando rigorosamente o método histórico-comparativo, propuseram a reunião do 

grupo indo-europeu, o afroasiático, o kartveliano, o urálico, o altaico e o dravídico, retomando 

a antiga hipótese de Holger Pedersen sobre o nostrático
101

. Outras propostas de relação e 

filiação genético-tipológica foram lançadas e seguem sendo lançadas (basta pensarmos no 

exemplo das línguas austronesias), sobretudo a partir do surgimento da paleolinguística. Um 

exemplo é o estudo de Ratcliffe (2003), voltado à comparação do léxico no afroasiático. 

Outros exemplos, mais voltados às línguas românicas, são: (i) o estudo de Sánchez Miret 

(2008) sobre a metafonia, a influência de sons palatais sobre as vogais e a sua possível 

conexão com a ditongação em algumas dessas línguas, como o castelhano; (ii) o já 

mencionado estudo de Monzó Gallo (2013), em que compara os cognatos românicos para 

‘nariz’, ‘olho’ e ‘orelha’; (iii) o trabalho de Tejero Benéitez (2012) sobre as perífrases verbais 

no latim e nas línguas neolatinas, sob um viés também comparativo.  

Com o advento da informática, a aplicação do método não ficou alheia a esse 

movimento, havendo novas investigações subsidiadas por corpora digitais ou por ferramentas 

específicas de depreensão e análise de categorias linguísticas. Tomemos como exemplo a tese 

de Rama (2009), com a sua proposta de automatização da identificação de cognatos e a 

aplicação de técnicas de bioinformática para a construção de árvores filogenéticas para as 

línguas. 

Um campo em que a aplicação da técnica linguístico-comparativa tem apresentado 

uma produtividade expressiva é a lexicoestatística, desde a sua gênese, pelos idos de 1950, 

com as investigações de Morris Swadesh. A escola de linguística comparada de Moscou e o 

Santa Fe Institute (Novo México, EUA) têm sido prolíficos nesse âmbito, adotando-a como 

procedimento basal para as suas abordagens comparativistas. Segundo Starostin (2013; 2010), 

o método lexicoestatístico (aplicado a muitas famílias linguísticas, sobretudo por ser flexível e 

de fácil aplicação prática, mas que já sofreu várias críticas, sendo fundo para diversas 

controvérsias) consiste na avaliação do grau de parentesco genético entre diferentes línguas (e 

a subsequente construção de árvores genealógicas), a partir de percentuais de itens 
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O euroasiático seria o grupo hipotético que conteria muitas famílias linguísticas da Europa e da Ásia, com a 

fusão do indo-europeu com o etrusco, o japonês e diversas outras línguas ancestrais. 
101

O nostrático é uma família linguística hipotética que reuniria idiomas da Eurásia e da África. Pode também se 

referir à língua ancestral hipotética da qual se derivariam as famílias linguísticas indo-europeia, urálica, altaica, 

dravídica, afroasiática e kartvélica. 
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historicamente relacionados em seu léxico comum (ou seja, cognatos). Tradicionalmente, a 

comparação se pauta em uma lista de duzentas (na versão estendida) ou cem palavras
102

 (na 

versão comprimida) pré-estabelecidas, extraídas do léxico básico, ainda que propostas mais 

recentes, como a do próprio Starostin (2010), preconizem a condensação dessa lista em 

cinquenta itens léxicos. Uma síntese explicativa do método tradicional de Swadesh encontra-

se exposta no artigo de Starostin (2013), em que, inclusive, é flagrante a ligação entre a 

lexicoestatística e a glotocronologia
103

, proposta pelo fundador da subdisciplina, o que pode 

ser conferido no excerto abaixo:  

 

The principal implication is that, by calculating percentages of “cognate” words (i. e. 

those known or assumed to have evolved from a common ancestor) on Swadesh lists 

of related languages, one may not only arrive at a sound relative classification of 

these languages in the form of a genealogical tree, but also, having empirically 

calculated the rate of lexical replacement on historically verifiable cases, attach an 

absolute dating to each of the “splits” indicated on our tree. The assumption of a 

constant rate of replacement, therefore, transforms basic lexicostatistics (a method 

that establishes the relative degree of different languages’ proximity to each other) 

into what Swadesh called glottochronology — a method that builds a linguistic time-

line for the transformation of one protolanguage into an entire group of its present-

day or historically attested descendants, based exclusively on data provided by the 

languages themselves. (STAROSTIN, 2013, p. 128)
104

 

 

Ainda segundo o mesmo autor (2013), a lexicoestatística não se opõe ao método 

comparativo canônico, mas, pelo contrário, pode ser vista como uma técnica complementar, 
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A lista das cem palavras-base para a aplicação da lexicoestatística e da glotocronologia tradicionais, elencada 

em Starostin (2010, p. 90): 01. we, 02. two, 03. I, 04. eye, 05. thou, 06. who, 07. fire, 08. tongue, 09. stone, 10. 

name, 11. hand, 12. what, 13. die, 14. heart, 15. drink, 16. dog, 17. louse, 18. moon, 19. fingernail, 20. blood, 21. 

one, 22. tooth, 23. new, 24. dry, 25. liver, 26. eat, 27. tail, 28. this, 29. hair, 30. water, 31. nose, 32. not, 33. 

mouth, 34. full, 35. ear, 36. that, 37. bird, 38. bone, 39. sun, 40. smoke, 41. stand, 42. tree, 43. ashes, 44. give, 

45. rain, 46. star, 47. fish, 48. neck, 49. breast, 50. leaf, 51. come, 52. kill, 53. foot, 54. sit, 55. root, 56. horn, 57. 

fly, 58. hear, 59. skin, 60. long, 61. meat, 62. road, 63. know, 64. say, 65. egg, 66. seed, 67. knee, 68. black, 69. 

head, 70. sleep, 71. burn, 72. earth, 73. feather, 74. swim, 75. white, 76. bite, 77. fat, 78. man, 79. person, 80. all, 

81. night, 82. see, 83. walk (go), 84. warm, 85. red, 86. cold, 87. woman, 88. round, 89. yellow, 90. lie, 91. 

green, 92. cloud, 93. big, 94. bark (of tree), 95. sand, 96. good, 97. many, 98. mountain, 99. belly, 100. small. A 

lista condensada proposta por esse linguista e pela escola comparativista do Santa Fe Institute pode ser 

consultada em estudo seu publicado em 2010, à página 113. 
103

De acordo com o próprio Starostin (2013), embora alguns linguistas façam a distinção técnica entre os dois 

termos, para a maioria são sinônimos. No entanto, parece defender a diferença entre as técnicas, afirmando que a 

glotocronologia é uma extensão da lexicoestatística, visto que é possível fazer esta prescindindo daquela (fazer 

estatística léxica sem insistir no critério cronológico das árvores linguísticas resultantes). 
104

“A principal implicação é que, calculando as porcentagens de palavras ‘cognatas’ (isto é, aquelas conhecidas 

ou assumidas como tendo evoluído de um ancestral comum) nas listas de idiomas relacionados de Swadesh, 

pode-se não apenas chegar a uma classificação relativamente sólida dessas línguas sob a forma de uma árvore 

genealógica, mas também, tendo empiricamente calculado a taxa de substituição lexical em casos historicamente 

verificáveis, anexar uma data absoluta a cada uma das ‘divisões’ indicadas na nossa árvore. A suposição de uma 

taxa constante de substituição, portanto, transforma a lexicoestatística básica (um método que estabelece o grau 

relativo de proximidade das diferentes línguas entre si) no que Swadesh chamou de glotocronologia — um 

método que constrói uma linha de tempo linguística para a transformação de uma protolinguagem em um grupo 

inteiro de seus descendentes atuais ou historicamente atestados, baseando-se exclusivamente em dados 

fornecidos pelos próprios idiomas.” [Trad. nossa] 
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que deve acompanhá-la, para lhe propiciar uma base quantitativa adequada, o que, até então, 

não tem sido oferecido satisfatoriamente por outra técnica. 

Para finalizar a demonstração da vitalidade da linguística histórico-comparativa em 

geral (e da românica em particular) na contemporaneidade, podemos evocar como mostras 

dessa realidade:  

 

(i) o grande número de estudos realizados com o aparato dessa técnica que focaram as 

línguas nativas brasileiras, sobretudo através da pena prolífica de Aryon Dall’Igna 

Rodrigues — pai da linguística histórica das línguas indígenas do país (CABRAL et al., 

2014) e discípulo de Mansur Guérios, o pioneiro da linguística histórico-comparativa no 

Brasil — e a partir da divulgação de seus resultados e contribuições, muitos dos quais 

recentes
105

;  

 

(ii) as centenas de artigos reunidos em plataformas bibliográficas (e.g., o The Tower of Babel 

Electronic Library106
) ou em revistas digitais de grande importância que versam sobre o 

tema (e.g., o Journal of Language Relationship107
, na Rússia; a Zeitschrift für romanische 

Philologie108
 e a Romanische Forschungen109

, na Alemanha; a Revue des langues 

romanes110
, a Romania111

 e a Revue de Linguistique Romane112
, na França; a Vox 

Romanica113
, na Suíça; La Corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, 

Literatures, and Cultures114
, nos Estados Unidos; a Revista de Filología Románica115

, da 

Universidade Complutense de Madrid; a Estudios Románicos116
, da Universidade de 

Múrcia; a Estudis Romànics
117

, do Institut d’Estudis Catalans; a Caligrama: Revista de 

Estudos Românicos118
, da Universidade Federal de Minas Gerais);  
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Dentre os inúmeros exemplos de outros estudos, na esteia dos de Rodrigues, podem ser mencionados os 

seguintes: Lemle (1971), Jensen (1989) e Mello (2000), sobre a família Tupi-Guarani; Ramirez (2001), sobre a 

família Arawak; Camargos (2013), sobre a família Bororó. 
106

Disponível em: <http://starling.rinet.ru/texts_new.php?lan=en>. Acesso em: 02 set. 2016. 
107

Disponível em: <http://www.jolr.ru/index.php?en>. Acesso em: 03 set. 2016. 
108

Disponível em: <http://www.degruyter.com/view/j/zrph?rskey=S2a9hJ&result=6>. Acesso em: 03 set. 2016. 
109

Disponível em: <http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN345572629>. Acesso em: 02 set. 2016. 
110

Disponível em: <http://www.pulm.fr/index.php/revues/revue-des-langues-romanes.html>. Acesso em: 03 set. 

2016. 
111

Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343492391/date>. Acesso em: 02 set. 2016. 
112

Disponível em: <http://www.slir.org/revue-linguistique-romane>. Acesso em: 03 set. 2016. 
113

Disponível em: <http://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=vxr-001>. Acesso em: 03 set. 2016. 
114

Disponível em: <http://www.lacoronica.org/index.htm>. Acesso em: 05 set. 2016. 
115

Disponível em: <http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM>. Acesso em: 03 set. 2016. 
116

Disponível em: <http://revistas.um.es/estudiosromanicos>. Acesso em: 03 set. 2016. 
117

Disponível em: <http://www.raco.cat/index.php/Estudis/index>. Acesso em: 03 set. 2016. 
118

Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/caligrama>. Acesso em: 04 set. 2016. 
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(iii) alguns congressos específicos de romanística
119

,  sendo, muito provavelmente, os mais 

prestigiosos o Congresso Internacional de Linguística e Filologia Românica120
, o 

Linguistic Symposium on Romance Languages121
 e o Romanistentag des Deutschen 

Romanistenverbandes122
; 

 

(iv) os grandes (embora raros) projetos coletivos voltados à comparação interlinguística com 

base no método mencionado, como, por exemplo, (a) o The Tower of Babel123
, que visa a 

manter conexões de longo alcance entre famílias linguísticas estabelecidas do mundo, 

disponibilizando um banco de dados com as listas de palavras básicas (i.e., as Swadesh 

wordlists) das línguas de todo o orbe, o The Global Lexicostatistical Database124
; ou (b) 

o Romanische Sprachgeschichte: Ein internationales Handbuch zur Geschichte der 

romanischen Sprachen125
, anunciado desde 1990, que visou ao estabelecimento de um 

manual internacional de história das línguas românicas e da formação global de seus 

domínios, tomando como lastro a metodologia da linguística histórica associada a 

disciplinas científicas afins (HOLTUS & SÁNCHEZ MIRET, 2008)
126

;  

 

(v) o quadro atual, com cerca de um milhar de membros, da Société de linguistique 

romane127
, fundada em Paris, em 1924.  

 

Apesar do quadro animador para os estudos histórico-comparativos em geral, com o 

destaque de algumas escolas e países onde vicejam na contemporaneidade, o mesmo não 

parece ocorrer exatamente para os estudos de filologia românica comparada no âmbito 

brasileiro
128

 (embora no passado fosse possante, com pesquisadores de escol, com publicações 

que se projetavam, inclusive, internacionalmente). São poucos os estudos dessa área no país, 

                                            
119

Quase sempre sediados na Europa, sobretudo na Alemanha, o que pode servir de parâmetro para uma 

avaliação da produção e circulação das investigações da disciplina. 
120

Cuja edição mais recente (28ª) foi realizada em Roma (La Sapienza), em julho de 2016. 
121

Cuja edição mais recente (46ª) foi realizada em Nova York (Stony Brook University), em julho de 2016. 
122

Cuja edição mais recente (35ª) foi sediada em Zürich, na Universität Zürich, em outubro de 2017. 
123

Disponível em: <http://starling.rinet.ru>. Acesso em: 04 set. 2016. 
124

Disponível em: <http://starling.rinet.ru/new100/main.htm>. Acesso em: 04 set. 2016. 
125

Dentro do projeto Handbücher zur Sprachund Kommunikationswissenschaft, de fluxo contínuo, com até então 

43 volumes publicados (e mais cinco previstos para serem lançados entre 2019 e 2021) de preciosos manuais que 

giram em torno dos mais diversos campos da linguística, como a formação de palavras, a morfologia geral, a 

teoria e análise sintáticas, a linguística histórico-comparativa indo-europeia, a linguística histórica, a semântica, a 

dialectologia, a semiótica, a linguística de corpus, a fraseologia, a lexicologia e a própria romanística, dentre 

outras especialidades. Para maiores informações sobre o projeto e o seu rol de publicações, consulte-se a página 

<http://www.degruyter.com/view/serial/16647>. Acesso em: 05 set. 2016. 
126

E que logrou o seu objetivo com a publicação dos três formidáveis calhamaços de quase quatro mil páginas 

(publicados, sucessivamente, em 2003, 2006 e 2009), editados por Gerhard Ernst et al., com quase trezentos 

capítulos/artigos escritos por autores de renome, versando sobre as mais variadas pautas de pesquisa da 

romanística, sendo um recurso precioso para qualquer investigador da área. 
127

Página oficial: <http://www.slir.org>. Acesso em: 11 set. 2016. 
128

Ou, se nos fiamos nas impressões de Ridruejo (2005), também para o contexto africano, asiático e ibero-

americano, locais em que o cultivo da disciplina é quase excepcional. 
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sendo ainda mais raros os grupos de pesquisa a ela voltados ou os projetos coletivos oficiais 

destinados a essa proposta. Situação similar parece ocorrer em Portugal, pelo que se lê em 

Kabatek (2007a). Mesmo quanto à assunção de que em âmbito mundial (ou ao menos 

europeu) a filologia românica comparada segue vigorosa, podem ser apresentadas ressalvas, 

pois, ao que parece, tem passado a ocupar um segundo plano, com a “predominância” e o 

“alçamento” de investigações históricas monolíngues (especializando-se na história de uma 

língua) em que a perspectiva panromânica praticamente está desvanecida (HOLTUS & 

SÁNCHEZ MIRET, 2008; GIRÓN, 2005; DWORKIN, 2003)
129

. 

 

2.4 O MÉTODO HISTÓRICO-COMPARATIVO APLICADO AOS ESTUDOS DE 

MORFOLOGIA LÉXICA 

 

O intuito dessa subseção é apresentar sinopticamente algumas aplicações do método 

histórico-comparativo à lexicogênese, sobretudo românica. Para tanto, procedemos a uma 

varredura não-exaustiva, mas sim, representativa, pelos fundos bibliográficos disponíveis em 

formato digital na rede. Ao lado da exposição dos estudos encontrados, lançamo-nos a uma 

avaliação geral sobre o locus da morfologia léxica nos estudos comparativistas históricos. 

É consabido que uma das principais críticas ao método histórico-comparativo 

(mormente aos neogramáticos) foi a incontestável primazia da fonética/fonologia em suas 

reflexões (MAURER JR., 1967; VIDOS, 1996 [1956]; TRASK, 1996), sendo aplicações 

muito mais voltadas a esse âmbito do que a qualquer outro da língua (RANKIN, 2005). A 

causa dessa predileção é associada por Vidos (1996 [1956]) à grande regularidade desse nível 

linguístico e, segundo Kilbury & Bontcheva (2004), foi através dela (mais precisamente, das 

correspondências sonoras) que a linguística comparativa alcançou uma base metodológica 

firme para as reconstruções propostas. 

                                            
129

A avaliação do status da filologia românica comparativa em escala global na contemporaneidade não é 

simples e tampouco goza de consenso entre os linguistas, embora se observe, na maior parte dos casos, pareceres 

negativos. Vejamos uma amostra representativa da divergência de opiniões quanto à vitalidade da disciplina, 

extraída de um artigo de Company Company (2005, p. 144): “Por um lado, os colegas que mostram um forte ou 

moderado pessimismo a respeito da vitalidade da linguística histórica românica como área disciplinar de estudo 

(Craddock, Dworkin, Loporcaro, Lüdtke, Pellen, Rini), e, por outro, aqueles colegas, essencialmente otimistas, 

que consideram que a linguística românica goza de cabal (Kabatek, Koch, Penny) e inclusive de excelente saúde 

(Echenique, Wanner, Wright). Outros colegas (Smith, Wireback) inclinam-se em direção a uma opinião 

intermediária: a linguística histórica românica é uma disciplina moribunda, mas o estudo diacrônico das línguas 

românicas particulares mantém plena vitalidade.” [Trad. nossa] 
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Outros autores, não deixando de indicar a preferência concedida ao nível fonológico 

pelo método, estendem-na um pouco mais, com a inclusão do nível lexical e, sobretudo, do 

morfológico (BARÐDAL, 2013; GARR, 2005; RANKIN, 2005). Cabe buscar refletir sobre 

dois aspectos a partir desse cenário: a situação do componente sintático e, principalmente, o 

tratamento comparativo da lexicogênese (em outros termos, se a comparação morfológica 

também contemplava a formação de palavras). 

Rankin (2005) parece justificar a carência de aplicações da técnica histórico-

comparativa ao componente sintático ou impasses nessa prática pela dificuldade em se 

determinar as unidades de colação para esse nível (na fonológica seriam os fonemas; na 

morfológica, os morfemas; na léxica, os lexemas; mas qual seria para a sintaxe? Como definir 

sentenças ou sintagmas cognatos? Algo nada simples de se resolver...) e, mais ainda, à 

dificuldade de se medir com algum grau satisfatório de precisão (tal como é feito para os 

outros níveis linguísticos) as correspondências semânticas ou formais entre as estruturas 

sintáticas acareadas. Iordan (1973 [1962]) e Bassetto (2005) fazem eco a esse ponto de vista, 

afirmando que para a sintaxe é mais difícil comprovar a regularidade das correspondências, 

que é o fundamento da técnica comparativo-histórica, e daí não se ter revelado profícua nesse 

ponto, apesar de brotarem algumas tentativas de estudo, como as pautadas na visão 

pancrônica de Walther von Waltburg (BASSETO, 2005). 

Que os estudos sintáticos de natureza histórico-comparativa tenham sido mais escassos 

do que os voltados a outros níveis linguísticos é fato comprovável. O que não se pode dizer 

categoricamente aqui é que as causas apontadas para tal sejam verossímeis. Para Barðdal 

(2013), parece que não, pois assinala que as objeções evocadas para a marginalização da 

sintaxe na práxis comparativa — a ausência de cognatos sintáticos, a falta de 

emparelhamentos arbitrários entre forma e função sintáticas e a falta de regularidade na 

mudança desse tipo — são frágeis quando observadas aprofundadamente. Atualmente, já se 

verifica a existência de diversos estudos comparativos no campo sintático, alguns deles 

disponíveis em formato digital. Company Company (2005), destoando do que comumente se 

costuma afirmar, desenha um panorama bem positivo para a sintaxe românica histórica (e, em 

certa medida, também para a comparada) nos últimos anos, considerando que “[…] ha pasado 

de ser el patito feo de la lingüística histórica, romance y general, con una escasez notoria de 
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estudios y estudiosos hace cincuenta años [...] a ser el cisne de las subdisciplinas diacrónicas 

hoy en día.” (COMPANY COMPANY, 2005, p. 145)
130

. 

No que concerne à situação da morfologia léxica no quadro comparativista, é de se 

pensar que também não seja das mais favoráveis, quiçá ainda mais grave (no passado e no 

presente) que a da sintaxe. Como já dito, houve uma incidência do método no componente 

morfológico, mas, pelo que parece, voltado quase que exclusivamente à morfologia de 

natureza gramatical, i.e, das flexões (RIDRUEJO, 1989), e não à morfologia lexical (afixos 

morfolexicais). Seria temerário afirmar que não houve estudos dessa lavra referentes à 

lexicogênese, mas, ao que tudo indica, não foram muitos. 

Lindner (2015) registra que no século XIX ainda era muito incipiente a análise da 

derivação e da composição de natureza comparativa e até mesmo desde uma perspectiva 

geral. A morfologia podia ainda ser tratada como parte da etimologia, embora já emergisse 

em algumas obras uma separação, com um tratamento específico da formação genolexical de 

cunho morfológico. Ainda conforme essa autora, foi Grimm (1826) que inaugurou a aplicação 

do método histórico-comparativo à formação de palavras, incidindo sobre o germânico, 

cotejando-o com outras línguas, havendo também aproximações ao tema por parte de Bopp 

(1833) e Pott (1836). 

Iordan (1973 [1962]) indica que em Diez, na sua Grammatik der romanischen 

Sprachen (1838), havia comparações morfológicas derivativas das línguas românicas, o que é 

reforçado por Lindner (2015), que considera tais contribuições como um importante tratado 

para a formação de palavras no círculo comparativista histórico. Cyranka (2014, p. 168) 

afirma que August Pott, levando adiante os trabalhos de Bopp e Grimm, achegou-se à 

derivação vocabular em suas aplicações do método histórico-comparativo. No entanto, para 

essa primeira etapa da corrente linguística em discussão, segundo Lindner (2015), o nome de 

destaque seria o de Karl Brugmann (em seu Grundriß der vergleichenden Grammatik der 

indogermanischen Sprachen, de 1880 e 1906), com um volume monumental para a descrição 

e comparação da formação de palavras em línguas indo-europeias, discorrendo sobre os tipos 

de processos de formação, as suas motivações e sobre a composição morfológica. Para os 

séculos XX e XXI, Lindner (2015) elenca uma variedade de estudos sobre o tema, mas a 

maioria deles numa perspectiva monolíngue (para o latim, o antigo índico, o grego etc.), 

                                            
130

“[…] deixou de ser o patinho feio da linguística histórica, românica e geral, com uma escassez notória de 

estudos e estudiosos há cinquenta anos [...] para ser o cisne das subdisciplinas diacrônicas hoje em dia.” [Trad. 

nossa] 



94 

 

sendo poucos os efetivamente panlinguísticos, como os de Delbrück (1900), os de Brugmann 

(1904; 1906) e os mais recentes de todos, presentes nos dois tomos do quarto volume da 

Indogermanische Grammatik, respectivamente organizados por Thomas Linder (2015) e 

Velizar Sadovski (2016).  

Especificamente para o âmbito da romanística, Holtus & Sánchez Miret (2008) 

afirmam que a perspectiva comparativa na formação de palavras foi abordada em uma das 

edições do Romanistentag des Deutschen Romanistenverbandes, mencionando Gauger 

(1988), cuja publicação não foi possível encontrar. O quadro para esse campo não parece ser 

animador, o que é confirmado por Sánchez Miret (2001) e por inúmeros outros teóricos da 

área — Stolova (2005), por exemplo —, quando assevera que tais estudos não costumam ser 

nem históricos nem comparativos, “desrespeitando-se”, de certa forma, a própria natureza 

caracterizante da disciplina, sendo comumente dominados pelas teorias gerativistas. Exceções 

nesse sentido são os trabalhos de Meyer-Lübke (1890-1906), Cooper (1895), Malkiel (1945), 

Bader (1962), Lloyd (1964), Bagola (1988) e Lüdtke (1993), dentre alguns outros mais 

(SÁNCHEZ MIRET, 2001). 

Dentro dessas honrosas exceções, mencionamos também três estudos de aplicação 

histórico-comparativa à formação de palavras que somente no período de finalização desta 

tese chegaram às nossas mãos, mas que, ainda assim, foram devidamente explorados, 

aparecendo alguns de seus contributos nesta e em outras seções da tese, quer como citações, 

quer como inspirações. Trata-se do capítulo A formação de palavras na România Ocidental, 

parte do livro A unidade da România Ocidental, de Maurer Jr. (1951a)
131

, que oferece uma 

sistemática descrição panromânica de usos e sentidos das principais unidades prefixais e 

sufixais, bem como dos padrões compositivos mais recorrentes; o artigo Gemeinromanische 

Tendenzen IV: Wortbildungslehre, da pena de Lüdtke (1996) — incrustado no primeiro tomo 

do segundo volume da monumental obra Lexikon der Romanistischen Linguistik, organizado 

por Holtus, Metzeltin & Schmitt (1996) —, e que traz, dentre outros pontos, algumas breves 

considerações sobre o comportamento de formativos sufixais e prefixais no latim e no âmbito 

românico; e, principalmente, o calhamaço intitulado La formación de palabras en las lenguas 

románicas: su semántica en diacronía y sincronía, do mesmo Lüdtke (2011), que, além de 

inúmeros outros aportes indiscutivelmente interessantes, proporciona-nos preciosas achegas à 

formação de palavras em sua evolução, desde o latim até o romance.  

                                            
131

Em comunicação particular, disse-nos a Profa. Dra. Célia Marques Telles — docente titular jubilada da 

cadeira de Filologia Românica do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia — que a dita obra é fruto 

da tese de doutoramento desse autor. 
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A menção aos três estudos supracitados, além de nos permitir esclarecer que também 

tomamos como lastro bibliográfico aplicações mais recentes da perspectiva histórico-

comparativa e da romanística, não nos fincando exclusivamente nos redutos das contribuições 

historicamente recuadas dessas áreas — encapsuladas em práticas investigativas anteriores ao 

marco comumente adotado para a emergência científica da linguística, o estruturalismo 

saussuriano —, favorece a percepção constatativa de que, embora raros, há ainda na 

contemporaneidade projetos, estudos e publicações concernentes aos âmbitos teórico-

metodológicos em discussão. 

No espaço brasileiro, os estudos de lexicogênese românica comparada nem foram nem 

são numerosos, devido ao fato do tratamento tangencial da morfologia no panorama 

investigativo em geral, à marginalização da perspectiva de análise histórico-diacrônica para a 

língua (só há poucas décadas experimentando alguma reabilitação, com grande fulgor e 

vitalidade, mas de forma marcadamente localizada, concentrando-se em meia dúzia de 

universidades) e, dentro desse último fenômeno, o engessamento ou fenecimento das cadeiras, 

grupos de pesquisa, revistas especializadas e demais publicações específicas concernentes à 

filologia românica, especialidade cujo ensino só tardiamente foi inserido no país 

(NASCENTES, 1961), quando comparado à realidade de outros países, notadamente os 

europeus. Os raríssimos estudos sobre formação de palavras encontrados, versam, em geral, 

sobre a sufixação e são de autoria de investigadores da Universidade de São Paulo (USP), fato 

que se explica, possivelmente, pela sua cátedra de estudos românicos, pela tradição de 

linguística-histórica ali presente
132

 e, especialmente, pela constituição do Grupo de 

Morfologia Histórica do Português (GMHP)
133

, fundado pelo Prof. Mário Eduardo Viaro, no 
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Com figuras marcantes, docentes de excelência atuantes na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) ou na então Universidade do Estado da Guanabara, como Antenor Nascentes, Maurer Jr., Mansur 

Guérios, Sílvio Elia, Mattoso Câmara Jr., Celso Cunha etc. (NASCENTES, 1961). 
133

O foco desse núcleo não é em si o estudo da formação de palavras sob um viés histórico-comparativo nem 

panromânico, mas histórico-diacrônico (monolíngue, em torno do português). Não obstante, uma de suas pautas 

secundárias é a análise comparativa da produtividade morfológica entre o português e as demais línguas 

neolatinas, sobretudo as ibéricas. Daí a marca comparativa presente em algumas das investigações pertencentes a 

esse grupo. Pelo que pudemos notar, sobretudo a partir de buscas na plataforma digital do Diretório dos Grupos 

de Pesquisa no Brasil (CNPq), não há no país nenhum grupo oficial de estudos românicos históricos de teor 

comparativista debruçado especificamente sobre a morfologia. Há, felizmente, para o léxico, o grupo Linguística 

Românica, capitaneado pelo Prof. César Nardelli Cambraia, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

que se volta a algumas prospecções a esse nível linguístico (nomeadamente sobre o quadro pronominal, com 

estudos sobre os demonstrativos e pessoais) sob uma pauta comparativa e histórica no domínio da România; e, 

para a sintaxe comparada peninsular, o grupo Variação e mudança no quadro de possessivos na história de 

línguas ibero-românicas, coordenado pelo Prof. Leonardo Lennertz Marcotulio e sediado na UFRJ. Pelo número 

de entidades de pesquisa oficiais para a área da romanística histórico-comparativa, concluimos que a sua 

representatividade no país é ínfima e desanimadora. A emergência, em 2014, da linha de pesquisa Estudos 

comparados do espanhol com línguas românicas, vinculada ao Grupo de Estudos Lingüísticos Hispânicos, 

liderado pelo Prof. Carlos Felipe Pinto e com sede na Universidade Federal da Bahia, deve ser vista como uma 
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ano de 2005. São principalmente os estudos de Freitas (2014; 2015a; 2015b), com uma 

colação dos derivados em -mento nas línguas românicas; os de Areán-García (2007; 2011), ao 

comparar historicamente os sufixos -ista e -ístico(a) no português e no galego; e os de Condé 

(2009; 2013), com o cotejo de derivados em -aría/-ería também nesses dois sistemas 

linguísticos. 

Do discutido nesta subseção, podemos concluir que a formação de palavras foi 

contemplada (e segue sendo) pela técnica histórico-comparativa, mas provavelmente em grau 

inferior a outros temas, como a fonologia e a morfologia flexional
134

. Além disso, para os 

estudos românicos, o quadro parece ser mais desanimador, ao que se soma a dificuldade (pelo 

menos para um pesquisador brasileiro) em rastrear e, sobretudo, ter acesso eficiente, às 

publicações de morfologia derivacional histórico-comparativa, por várias razões, sendo 

algumas delas os preços exorbitantes das obras disponíveis à venda na internet e o fato de 

muitas estarem redigidas em alemão, língua de domínio não muito corrente (e, 

particularmente, pouco ou nada acessível para uma leitura profícua pelo autor desta tese
135

). 

                                                                                                                                       
possibilidade de desenvolvimento de novas pesquisas lexicais e morfológicas de matiz histórico-comparativo na 

esfera da romanística, o que per se já é positivo para a área, tão pouco expressiva no Brasil nas últimas décadas. 
134

Um exemplo ilustrativo é o que ocorre no âmbito da linguística histórica hispânica, pois seguramente espelha 

o que ocorre em outras zonas de tradição investigativa na romanística (imaginemos, então, como não o será em 

áreas onde não existe tal tradição...): segundo Álvarez de Miranda (2005), dentre todas as disciplinas da 

linguística histórica (e, dentro dela, a histórico-comparada, podemos dizer) as mais deficitárias são aquelas 

concernentes ao componente lexical, como a história do léxico, a etimologia e a lexicografia histórica. Não seria 

exagero incluir nesse rol a lexicogênese de cariz morfológico. 
135

Quanto a essa questão, e sem qualquer sombra de afetação, podemos concordar, ao menos em alguns pontos, 

com o que sinaliza Dworkin (2005, p. 128-129): “No curso do levantamento da saúde curricular de nossa 

disciplina nas universidades do Reino Unido, John Green levanta uma questão em particular que não foi 

abordada por nenhum dos outros participantes do Cluster anterior ou neste Forum atual. Ele se pergunta se a 

ausência de estudos que lidam com dados românicos em recentes volumes colaborativos europeus sobre 

fonologia, morfologia e tipologia é devida, pelo menos em parte, à propensão de os romanistas continentais 

publicarem em uma das modernas línguas românicas. E nossos colegas alemães, austríacos e suíços muitas vezes 

preferem escrever em alemão, reconhecidamente a linguagem erudita da linguística românica do século XIX, 

que era histórica por definição. Quer se goste ou não, o inglês hoje se tornou a língua internacional da linguística 

geral. Mas os ensaios da língua inglesa não são aceitos em alguns dos periódicos mais qualificados e mais lidos 

que têm escopo pan-românico, como o Zeitschrift für Romanische Philologie ou o Revue de Linguistique 

Romane. Suas páginas são efetivamente fechadas para muitos linguistas gerais que poderiam ter valiosas análises 

de dados sobre romances que gostariam de compartilhar em um fórum aberto com seus colegas romanistas. 

Percebo que há questões políticas e sociais delicadas envolvidas, mas essa relutância em usar o inglês não tem 

posto obstáculos à capacidade dos acadêmicos românicos de transmitirem suas descobertas a muitos de seus 

colegas da linguística geral e abrir espaço ao trabalho desses generalistas nas páginas de seus próprios 

periódicos? Sua dependência contínua ao alemão não tem restringido a difusão e, portanto, o impacto potencial 

de grande parte de seu trabalho importante e valioso entre seus colegas, tanto na linguística românica quanto na 

linguística geral? É um fato lamentável que muitos romanistas fora da Europa germanofalante não leiam mais 

nessa língua, ou o façam apenas com considerável dificuldade e em raros intervalos. Eu não estou procurando 

aqui sugerir a imposição do inglês como a linguagem da linguística românica ou restringir o uso do alemão como 

um veículo acadêmico com uma longa e orgulhosa tradição nos estudos românicos, muito menos para questionar 

a circulação das línguas românicas como um meio de comunicação para o intercâmbio de pesquisa. Mas as 

realidades da comunicação internacional com os estudiosos em linguística geral não podem ser ignoradas.” 

[Trad. nossa] 
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Cabe ainda dizer que a maioria das informações coletadas sobre esses estudos parece atrelá-

los à composição ou à sufixação, raramente sendo possível se deparar com publicações 

efetivamente relativas à derivação prefixal, seja no passado, seja no presente.  

 

2.5 ESBOÇO DE UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO MÉTODO HISTÓRICO-

COMPARATIVO À MORFOLOGIA LÉXICA E À PREFIXAÇÃO 

 

 Da leitura das subseções anteriores, já é possível chegar a uma inferência de que a 

prefixação não gozou nem goza de grande atenção na investigação histórico-comparativa, 

nem mesmo na área da romanística, de tal sorte que não exageramos ao dizer que, com certa 

frequência, quando os estudos foram/são morfolexicais, não foram/são histórico-comparativos 

e quando foram/são histórico-comparativos, não o foram/são morfolexicais. 

 Uma das zonas centrais da tese, como já é sabido, consiste na tentativa de aplicação de 

um cotejamento histórico da formação de palavras prefixadas na fase inicial de constituição 

das línguas enfocadas, o que de algum modo contribuiria para minorar um pouco a lacuna 

observável nessa pauta de pesquisa no âmbito da romanística histórico-comparativa. De certo 

modo, trata-se de uma proposta ousada e desbravadora — e, por isso mesmo, despretensiosa 

—, com todas as vantagens, riscos e inconveniências que isso implica. 

 Principiemos pelo que consideraríamos como uma proposta ideal de investigação 

comparativa e histórica para a prefixação na Ibero-România que satisfizesse as condições e 

principais pautas da linguística histórica, da romanística e do método histórico-comparativo. 

Seguramente, um projeto dotado de todos os seguintes traços característicos, 

simultaneamente: 

 

(i) abarcador de todas as línguas românicas peninsulares de cultivo histórico que gozassem de 

documentação remanescente satisfatória (i.e., suficiente), como o galego, o português, o 

castelhano, o catalão, o asturo-leonês, o mirandês e o aragonês
136

;  

 

(ii) abrangedor de toda a linha histórica de constituição desses sistemas linguísticos, iniciando-se 

com um prospecto sobre a prefixação no latim clássico e vulgar, seguindo-se a prefixação nos 

                                            
136

Haveria de se verificar, é claro, se todas essas línguas possuem o espectro textual cogentemente requerido para 

um estudo histórico dessa envergadura. Ainda que o possuam como remanescente, pode ser que não o tenham 

filologicamente editado, o que a princípio impediria a sua inclusão no lastro documental para estudo. 
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romances, chegando-se à produção primitiva nas línguas novilatinas peninsulares (séculos XI-

XIII) e daí inflectindo continuamente até o presente; 

 

(iii) fincado em um lastro teórico heterogêneo (MATTOS E SILVA, 2008a) sobre esse processo 

lexicogenético, pautado em contribuições de teorias estruturalistas, gerativistas e 

(sócio)cognitivistas pertinentes à morfologia derivacional;  

 

(iv) subsidiado por um lastro empírico textual corroborante de grande alcance (quantitativa e 

qualitativamente), sendo tipológica, temática e discursivamente diversificado; 

 

(v) pautado na depreensão léxico-morfológica e na análise dos formantes e derivados, através de 

ferramentas de processamento automático aliadas à anotação manual, devido às carências 

ainda existentes para um estudo informatizado ligado à formação de palavras (cf. macrosseção 

5 desta tese); 

 

(vi) propiciador de uma análise morfológica concomitantemente horizontal e vertical, a primeira 

trazendo uma visão panorâmica, sobre a constelação prefixal em cada uma das línguas ― nos 

moldes dos estudos de Peytard (1975), Duarte (1999a), Alves (2000), Soledade (2004), Santos 

(2009), López Viñas (2012) e Lopes (2013) ―; e a segunda, por sua vez, fincada numa análise 

profunda de cada um dos formativos e de suas redes morfolexicais ― nos moldes dos estudos 

de Martín García (1998a), Díaz García (2006), Schirmeier (2007), Simões Neto (2016) e 

Santos (2016) ―, também para cada uma das línguas, em ambos os casos cobrindo todo o seu 

percurso constitutivo, como preconiza o item (ii) supra; 

 

(vii)  englobador de todos ou dos principais aspectos relacionados ao fenômeno derivacional 

analisado, sejam etimológicos, morfolexicais, morfofonológicos, morfossintáticos, 

morfopragmáticos, abarcando, inclusive, as questões de produtividade e vitalidade, 

lexicocronologia (cf. SÁNCHEZ MIRET, 2001, p. 750), gramaticalização, lexicalização, 

desgramaticalização, substituição de prefixos, transcategorização, superposição de partículas 

etc.; 

 

(viii) empreendedor de um processo de colação de mão dupla, de caráter retrospectivo (dos cognatos 

ibero-românicos à forma original latina) e prospectivo (no sentido inverso), que possibilite a 

observação e a análise dos fluxos de convergência e divergência entre os formantes (tanto no 

aspecto formal quanto no semântico ou funcional), com as possíveis flutuações variacionais e 

fluxos de mudança em todos os cruzamentos panromânicos possíveis. 
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Como podemos inferir, a feitura apropriada de um estudo desse alcance, que acoplasse 

em si todos esses aspectos, ainda que sinceramente desejada, seria nada menos que impossível 

para um doutoramento. Tratar-se-ia de um projeto multifacetado (necessariamente coletivo) e 

com muitos obstáculos a superar, exigindo, indubitavelmente, a constituição de um grupo de 

pesquisa numeroso, que a ele se dedicaria por muitos anos, quiçá por mais de uma década, 

distribuídos por etapas várias, cada uma delas com um conjunto de metas a serem 

alcançadas
137

. 

Devido ao exposto, ponderamos que um projeto histórico-comparativo sobre a 

prefixação em línguas novilatinas peninsulares para o período de um doutoramento não 

poderia ousar identificar-se com o projeto geral acima delineado, malgrado muito o 

quiséssemos, pois não lograria cumprir todos os seus requisitos e propósitos. Como considera 

Kabatek (2007a, p. 188), “La realización de un proyecto científico siempre lleva, 

necesariamente, a limitaciones, y por mucho que queramos rehuir a ello, habrá que 

contentarse con una selección de elementos.”
138

. E foi justamente isso a que procedemos: um 

recorte expressivo, que viabilizasse o desenvolvimento de um trabalho ao mesmo tempo 

factível e pertinente.  

A proposta de comparação histórica desta tese poderia ser tomada como uma parcela 

do extenso projeto supramencionado, pois se pauta em vários recortes, a fim de ser exequível. 

Vincula-se, como já observado, a apenas duas línguas peninsulares, o castelhano e o galego-

português
139

, e, em seu fluxo temporal, cinge-se especificamente ao período alusivo aos 

séculos XIII a XVI. Com base em um conjunto robusto de dados, propomos incidir horizontal 

e verticalmente sobre as formações prefixais, analisando em cada língua as características 

semântico-funcionais e formais dessas unidades derivativas, o seu percurso etimológico e os 

conjuntos paradigmáticos que moldam. Pretendemos satisfazer, portanto, o máximo que nos 

fosse possível, para cada uma das duas línguas analisadas, os itens (iii), (iv), (v) e (vi) 

arrolados acima e, na medida do possível, o item (vii). 

                                            
137

Oxalá se concretizem futuramente a oficialização e o pleno desenvolvimento desse grande projeto coletivo, 

cujos dados, análises e resultados seriam disponibilizados ao público especializado através da publicação de 

coletâneas e manuais, assim como de uma plataforma digital voltada ao fenômeno da prefixação na România 

Ibérica. Cf. também o que assinala sobre esse último ponto a macrosseção Rota metodológica. 
138

“A realização de um projeto científico sempre conduz, necessariamente, a limitações, e por mais que se queira 

evitá-las, há que se contentar com uma seleção de elementos.” [Trad. nossa] 
139

Eleição essa já justificada nas primeiras macrosseções deste estudo. 



100 

 

No que concerne ao item (viii), relativo à técnica de comparação propriamente dita, 

buscamos fazê-la, o quanto foi viável, em seu fluxo ascendente e descendente, indo da matriz 

genolexical latina ao castelhano e galego-português medievais e destes, por sua vez, à sua 

fonte lexicogênica, em fluxo contínuo, buscando explicitar os nexos de semelhança e as 

particularidades desses dois idiomas românicos, nas suas duas sincronias arcaicas. Há que se 

ter em mente, conforme distingue Duchowny (2012, p. 15), que a linguística histórica e 

comparada “[...] também se preocupa com a comparação de estágios de diferentes línguas e 

com a comparação das diferentes evoluções de seus elementos. Identificar, compreender e 

classificar as mudanças e as variações linguísticas também é sua função [...]”. Destarte, se 

estaria satisfazendo os requisitos principais para um estudo de cariz histórico-comparativo, já 

que, de acordo com Makaev (1969, p. 34),  

 

La grammaire historico-contrastive de langues parentes, au sens vrai du mot, est la 

grammaire des convergences et des divergences que l’on peut observer entre les 

différentes langues ou les différentes aires linguistiques d’une famille linguistique 

donnée.
140

 

 

Pelo afirmado acima, vemos que a análise comparativa processada seria retrospectiva 

e prospectiva, focando, de um lado, o percurso em direção ao elemento latino (étimo) e, do 

outro, o decurso em direção ao modelo final subjacente às formas modernas das línguas 

comparadas (voz hodierna em uso). Em outras palavras: dada uma forma latina, chegar-se-ia 

às respectivas formas românicas resultantes
141

; e, sob outro prisma, dadas duas ou mais 

formas novilatinas, atingir-se-ia, retrospectivamente, a forma latina inicial correspondente 

(NASCENTES, 2009 [1954]). Makaev (1969) preconiza que é possível e até mesmo 

recomendável proceder a um confronto e a uma junção ou síntese das duas rotas de análise, 

como o fez Pottier (1962) na análise das preposições em latim e nas línguas que dele 

derivaram. E, focando-se na observação, apropinquar-se-ia à percepção das similitudes e 

diferenças entre os fatos em confronto, através de um trânsito contínuo entre as duas vias 

comparativas aludidas. 

                                            
140

“A gramática histórico-contrastiva de línguas aparentadas, no verdadeiro sentido da palavra, é a gramática das 

convergências e divergências que podem ser observadas entre as diferentes línguas ou diferentes áreas 

linguísticas de uma dada família linguística.” [Trad. nossa] 
141

Afirma Sánchez Miret (2008, p. 9) que “Uma das tarefas fundamentais da romanística é a de desvendar os 

mecanismos graças aos quais o latim se foi transformando no que hoje são as línguas românicas. O ramo que se 

dedica a essa investigação é a linguística histórica das línguas românicas e a síntese dessas investigações se 

reflete nas gramáticas históricas, que não são um luxo dispensável, mas um bem escasso e essencial.” [Trad. 

nossa] 
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Pensamos ser necessário agregar aqui um adendo explicativo a essa ideia da conjunção 

das duas vias de análise comparativa do estudo, pois não consideramos que as línguas 

românicas sejam meras “[...] continuadoras del latín hablado en la ‘Romania’ [...]” ou 

simplesmente “[...] el resultado actual de las evoluciones y transformaciones ininterrumpidas 

del latín de los antiguos romanos hasta su fragmentación y la cristalización de las nuevas 

modalidades lingüísticas, distintas del idioma originario.” (MUNTEANU COLÁN, 2005, p. 

19-20)
142

. 

Pelo contrário, como já pudemos vislumbrar na macrosseção de constituição histórica 

dos sistemas linguísticos aqui enfocados, a composição do quadro românico, com 

equivalências, similitudes
143

, divergências e contrastes simultaneamente incidentes sobre os 

idiomas que o integram, explica-se não somente pela filiação direta a uma língua originante, 

mas também pela evocação de um universo fatorial de diversa ordem. Isso sugere a atuação 

de um conjunto multivalente de focos enleados de variações, mudanças, transferências, 

permutas, conexões, interinfluências, choques e concorrências da parte dos sistemas 

coetaneamente gerados a partir de uma variedade razoavelmente uniforme que foi o latim 

vulgar (BASSETO, 2005), num fluxo dinâmico e multiaxial, condicionado (ou pelo menos 

influenciado) pelo contato linguístico (cf., entre outros, KLEE & LYNCH, 2009)
144

 e pelo 

uso, vetores essenciais na conformatação de qualquer sistema idiomático e necessariamente 

delineados a partir da ação de causas sociais, políticas, históricas, culturais, estilísticas e 

discursivas, incrustadas em sociedades e territórios cambiantes e de modo algum estáticos. 

Ora, essas características desses conglomerados sócio-territoriais eram também de algum 

modo as dos sistemas linguísticos neles emergentes (cf. MAÍLLO SALGADO, 1998), 

espraiados num complexo dialetal multifacético, dotado de patente variabilidade: um 

                                            
142

“[...] continuadoras do latim falado na ‘România’ [...]”; “[...] o resultado atual das evoluções e transformações 

ininterruptas do latim dos antigos romanos até a fragmentação e a cristalização das novas modalidades 

linguísticas, diferentes do idioma originário.” [Trad. nossa] 
143

Perceptíveis e rastreáveis através das soluções paralelas e comuns adotadas em relação às múltiplices rotas de 

obsolescência, manutenção ou inovação de fenômenos ou estruturas, entre os quais talvez possamos destacar, 

com Geckeler (2003) ― para o âmbito de geração lexical ―, seus três domínios mais salientes (e, a nosso ver, 

interconectados): a formação de palavras, as mudanças e oscilações semânticas e os fenômenos do empréstimo. 
144

Contato esse ininterrupto no contexto de constituição do espectro românico, segundo Maurer Jr. (1951a). 

Consoante o romanista romeno Munteanu Colán (2005), dito contato não se processava apenas nas línguas 

românicas entre si, mas também entre elas e o latim, sua língua originante e parte fundamental de sua arquitetura 

no medievo (LÜDTKE, 2011). Ainda de acordo com Munteanu Colán (2005), foram a duração e o 

prolongamento histórico desses dois tipos de contato os propiciadores da aliance linguistique ou Sprachbund 

entre os idiomas românicos. Em outras palavras, considera tal autor o fenômeno do contato como o 

potencializador da unidade e convergência entre os romances. Nesse ponto, manifestamos acedência às suas 

proposições, mas as matizando, pois pensamos que o contato não apenas fomentou o entrelaçamento e as 

similitudes entre os sistemas românicos ― como se se tratassem de um mero conjunto resultante de uma 

continuidade histórico-linguística avassaladora e unidiretiva (cf. LÜDTKE, 2011) ―, mas também contribuiu 

para o advento, evolução, permanência ou ofuscamento de divergências e contrastes de variada natureza. 
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continuum inicialmente monolíngue (mas de modo algum homogêneo ou uniforme) e 

posteriormente escindido (cf. WRIGHT, 1998a; RAMOS REMEDIOS, 2003), embora 

mantendo inúmeras conexões e encaixamentos. 

Há que se esclarecer também que não é objetivo dessa pesquisa a utilização do cotejo 

interlinguístico para lançar-se à reconstrução de estágios reais ou possíveis etapas pré-

históricas de idiomas (neste caso, o latim), um dos objetivos da prática histórico-comparativa 

(BARÐDAL, 2013), mas sim, utilizar-se dela como um apoio à investigação do rastreamento 

de movimentos de variação e mudança no interior das línguas aparentadas. A colação, através 

da percepção de contrastes e convergências, permitiria uma observação mais clara do 

comportamento intralinguístico de cada um dos sistemas enfocados e, aliada a isso, a 

constatação do grau aproximado da relação que estabelecem entre si (se próximas ou 

distantes), devido à manutenção ou não de traços semelhantes e aos respectivos fluxos de 

mutação e conservação. 

Starostin (2000), discorrendo sobre os moldes de comparação entre línguas, destaca a 

importância de se encontrar as características pertinentes que possam ser adotadas para 

estabelecer um paralelo entre elas, observando-se a proximidade ou distância que revelam. 

Recomenda certa cautela no manejo de similitudes fonológicas, morfológicas ou sintáticas 

como pautas de critérios para a comparação, pois podem não propiciar a obtenção de 

medições equilibradas entre uma língua e outra, já que são sistemas que em uma língua 

podem ser rapidamente mutáveis e em outra extremamente conservadoras.  

As observações de Starostin (2000), ainda que provavelmente destinadas a 

comparações mais gerais sobre as línguas, fomentaram uma reflexão sobre o nosso trabalho, 

uma inquietação epistemológico-metodológica, pois até que ponto as comparações 

morfológicas desenvolvidas permitem propor diferenciações ou acercamentos entre uma 

realidade linguística e a outra? Quais os limites do cotejo para a estruturação de uma 

caracterização histórico-diacrônica dos sistemas comparados, em termos de convergência e 

distanciamento, já que se baseia mais fidedignamente em uma perspectiva qualitativa que 

quantitativa? A partir da pesquisa poderíamos lançar uma hipótese coerente sobre a 

proximidade entre o castelhano e o galego-português quanto à lexicogênese prefixal? Quais 

seriam as pautas de colação de fato pertinentes? Inquietações que perpassaram e perpassam o 

labor investigativo e para as quais não temos mais que expedientes provisórios, hipotéticos, 

aproximativos, que nos pareceram os mais aceitáveis. Daí que tenhamos adotado um artifício 

autorreferente na pesquisa, pois o seu próprio desenrolar é que nos mostraria quais 
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procedimentos comparativos seriam mais viáveis e interessantes para a análise e confrontação 

das línguas abordadas. As dúvidas, ao contrário de embaçarem a cientificidade da proposta, 

realçam-na, pois a incerteza em determinados aspectos do estudo linguístico, em vez de uma 

deficiência, é mais propriamente uma marca que corrobora uma práxis epistemológica 

fecunda. 

Podemos demonstrar esquematicamente a proposta de colação
145

 através da tabela a 

seguir: 

 

 

― MODUS COMPARANDI ― 
 
 

Cotejo Intralinguístico
146

 / Cotejo Interlinguístico
147

 
 

A) Individual
148

 

SEMANTICAMENTE (i) quanto aos 

sentidos que dado 

prefixo denota
149

 

 

 

 

 

(ii) quanto aos esquemas construcionais que 

dado prefixo molda
150

  

 

FORMALMENTE (i) quanto à feição 

etimológica ou 

vernacular de cada 

formativo e quanto à 

sua rede alomórfica 

e alográfa  

FUNCIONALMENTE (i) quanto à seleção 

das categorias das 

bases por dado 

prefixo 

B) Geral
151

 

                                            
145

Naturalmente, algumas dessas pautas de colação foram mais exploradas que outras no desenvolvimento da 

investigação. Os itens (iii) do cotejo semântico geral, (ii) do cotejo formal geral e (i) do cotejo funcional geral 

foram muito pouco enfocados, embora almejássemos contemplá-los, pela sua importância para a comparação 

semântico-morfolexical entre as línguas consideradas. 
146

Ou seja, primeira fase do galego-português X segunda fase do galego-português (português arcaico); primeira 

fase do castelhano arcaico X segunda fase do castelhano arcaico. 
147

Ou seja, a colação entre, de um lado, o fato linguístico (unidade morfológica, fenômeno morfossemântico etc.) 

do paradigma prefixal castelhano e, do outro, o fato linguístico do paradigma prefixal galego-português. 
148

Isto é, prefixo a prefixo (exemplo: no cotejo intralinguístico, o re- da primeira sincronia do castelhano arcaico 

X o re- da segunda sincronia do castelhano arcaico; no cotejo interlinguístico, o re- galego-português X o re- 

castelhano). 
149

Além da opacidade e expletividade que registram. 
150

E a produtividade e vitalidade de tais esquemas. 
151

Id est, todo o paradigma (constelação prefixal do galego-português X constelação prefixal do castelhano). 
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SEMANTICAMENTE (i) quanto ao 

espectro semântico 

geral dos dois 

paradigmas 

(ii) quanto ao fluxo 

de conservação e 

inovação nos dois 

paradigmas
152

  

(iii) quanto às 

relações 

morfossemânticas 

que os dois 

paradigmas 

engatilham
153

 

FORMALMENTE (i) quanto à feição 

mais conservadora 

(etimológica) ou 

mais inovadora 

(vernacular) dos dois 

paradigmas 

(ii) quanto ao 

registro de cognatos 

perfeitos e de 

ausências de 

correspondências 

entre um e outro 

paradigma 

 

FUNCIONALMENTE (i) quanto às 

escolhas divergentes 

de prefixos para as 

mesmas bases no 

fluxo histórico dos 

dois paradigmas
154

  

(ii) quanto ao 

aparecimento de 

novos elementos, via 

gramaticalização 

(prefixoides) nos 

dois paradigmas ou 

em um deles
155

 

 

 

Tabela 01. Síntese do modus comparandi aplicado às línguas analisadas na tese. 

 

O foco no estudo comparativo não foi pensado para ser feito apenas por si mesmo 

(embora pensemos que a comparação em si já é algo digno de consideração, pois permite 

saber um pouco melhor como de fato se comportam ambas as línguas e até que ponto 

convergem e se singularizam e em quais aspectos tais convergências e dessemelhanças se 

manifestam), mas para poder servir, quando menos provisoriamente e pontualmente, como 

meio de confirmação ou refutação de algumas questões gerais sobre as línguas sob cotejo. 

Com isso adotamos como certeiro o valor heurístico e o potencial teórico da comparação entre 

línguas para a ciência linguística (MORENO CABRERA, 1997), coadunando-nos à assunção 

de Sánchez Miret (2008, p. 12-13), quando defende que “[...] el estudio comparativo nos 

                                            
152

A conservação sendo sinalizada pela manutenção de sentidos latinos e a inovação pelo surgimento de novos 

sentidos vernaculares, sobretudo através da metáfora, da metonímia e da perspectivação. 
153

A saber: polissemia, homomorfismo, sinmorfismo, antinomorfismo, intentando também verificar se os fluxos 

da polissemia de cada prefixo são percorridos nos mesmos sentidos nos dois paradigmas. 
154

E.g., esfriar (port.) X enfriar (cast.). 
155

Além dos prefixoides, o aparecimento de outros elementos (e.g., pseudoprefixos) e de outros fenômenos 

(lexicalização de prefixos, por exemplo). 



105 

 

coloca en disposición de hacernos preguntas que no se plantean en el estudio lengua por 

lengua y que, por lo tanto, ayudan a comprender mejor los fenómenos estudiados.”
156

 

Talvez seja essa a maior contribuição da tese. A principal pauta ponderada foi a 

seguinte: é lícito afirmar que o castelhano e o galego-português medievais — consideradas, 

entre as novilatinas, as línguas que maior afinidade entre si apresentam (MEIER, 1974; 

POSNER, 1998; MARRONE, 2005; FURLAN, 2006; ARIZA, 2008) — eram mais 

semelhantes com respeito à prefixação no período arcaico que nas fases subsequentes ou isso 

se trata apenas de uma impressão apriorística equivocada?
157

 

Podemos afirmar que o estudo que pretendemos desenvolver restringiu-se à 

comparação entre duas línguas da família românica e, de certa forma, a sua protolíngua, a 

latina; e não o fizemos pretendendo reconstituir protoformas, das quais as descendentes 

podem ter se derivado, mas sim, visando a promover a apreciação de comparações entre a 

forma originante (na matriz lexical latina) e as formas presentes nas línguas descendentes, 
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“[…] o estudo comparativo nos coloca na disposição de fazermos perguntas que não são enfocadas no estudo 

atomístico língua por língua e que, portanto, ajudam a compreender melhor os fenômenos estudados.” [Trad. 

nossa] 
157

Tagliavini (1973 [1949], p. 51) afirma que as línguas neolatinas há uns séculos eram ainda mais afins do que 

agora, o que leva a pensar que quanto mais recuadas, mais semelhantes eram. Segundo Paixão de Souza (2006), 

esse é um postulado da teoria genética tradicional da linguística histórica, visto que “[...] seria de esperar que 

quanto mais recuássemos no tempo, maior fosse o grau de semelhança entre os idiomas românicos ― pois mais 

próximos estariam, cada um deles, à língua mãe; menos afetados pelas evoluções internas paralelas que, em tese, 

os diferenciariam entre si e em relação ao latim.”. Não obstante, e segundo a mesma autora, com base em Maurer 

Jr. (1951b), justamente o oposto parece ocorrer: quanto mais recuadas no tempo, mais distintas entre si se 

mostram essas línguas (se não tanto no léxico, pelo menos na sintaxe), o que não deixa de ser paradoxal. 

Inicialmente, e de forma apriorística, como o haveria de ser, cogitávamos para a tese a hipótese da maior 

similitude original (mais correspondências léxico-morfológicas e semânticas entre as línguas cotejadas), com um 

posterior (e relativo) afastamento entre as línguas, de forma paulatina, durante os séculos seguintes ao seu 

período arcaico. Os dados revelarão, ao menos panoramicamente, se isso se confirma ou não, ou seja, se 

Tagliavini estava correto ou se o estava Maurer Jr. (ou, quem sabe, se ambos, de certa forma, têm alguma razão, 

pois o jogo entre conservação, variação e inovação não é rijo, mas fluido e pluridimensional). Só os fatos podem 

dizer algo. A pesquisa comparativa serviria justamente para isso e também para estabelecer, quanto à morfologia 

léxica (prefixação), se de fato o galego-português é mais conservador que o castelhano, como informam 

inúmeros filólogos e linguistas. Essa última questão é um tópico que ficará pendente, aguardando uma reflexão 

futura de nossa parte (ou da parte de outrem), a fim de perscrutarmos se o fenômeno da prefixação no medievo 

corrobora ou refuta a afirmação generalizada nos manuais e em outras obras de linguística românica (COSERIU, 

1954; MENÉNDEZ PIDAL, 1964 [1926]; MAURER JR., 1967; DÍEZ, MORALES & SABIN, 1980; POSNER, 

1998; RODRÍGUEZ, 1999) do caráter arcaizante e conservador do galego-português e do caráter inovador do 

castelhano. Não seria uma temeridade afirmar que a dita assunção se fundamenta na consideração de seus 

respectivos sistemas fonológicos (exceção se encontra em POSNER, 1998, com o seu postulado de que o 

castelhano é inovador desde o ponto de vista morfológico). O problema é que isso muitas vezes não é explicitado 

e, da forma como é exposto, conduz à conclusão de que essas línguas são assim em todos os seus níveis, na sua 

totalidade idiomática, o que, sem sombra de dúvidas, é uma falácia, pois sob alguns critérios específicos o 

castelhano parece ser mais conservador que o galego e o português. Indo além, cabe dizer que sob algumas 

pautas a oposição entre esses três sistemas se neutraliza, visto que há pontos em que convergem para um caráter 

inovador, como nos diversos traços morfossintáticos enumerados por Berta (2013). Faz-se necessário, portanto, 

questionar essa visão apriorística, que não deixa de ser uma generalização, observando-se, a partir dos dados 

empíricos, se o conservadorismo do galego-português e o progredimento inovador do castelhano são, de fato, 

atestáveis e, o sendo, em quais níveis se mostram (se em alguns apenas, se mais em uns que em outros etc.). 
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que, mesmo sendo portadores de uma identificação histórica quanto à gênese (ambas derivam 

do latim), podem não só apresentar divergências quanto à matriz, mas também entre si, devido 

ao fato de poderem gerar derivados ou formativos de certa forma alheios à matriz genolexical 

e alheios ao desenvolvimento histórico-diacrônico de sua semelhante, sua “língua-irmã”. 

Findando esta seção, não é supérfluo reforçar que cremos, com Bassetto (2005), 

Posner (1998) e Ridruejo (1989), que o método histórico-comparativo, devidamente usado, 

permanece sendo profícuo, sobretudo para o conhecimento do léxico e da morfologia das 

línguas românicas, permitindo rastrear as confluências e singularidades que delas emergem, 

ou seja, os encontros e desencontros que se dão no transcurso histórico-constitutivo dos 

idiomas enfocados. 
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3 MORFOLOGIA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA E (SOCIO)COGNITIVA 

 

Esta macrosseção tem como escopo contemplar algumas questões teórico-

epistemológicas atinentes aos modelos de estudo morfológico adotados como lastro para a 

investigação, fundamentalmente a morfologia histórica (doravante, MH) e a morfologia 

construcional (doravante, MC). Para isso, apresentaremos pontos tidos como essenciais para 

ambas as correntes teóricas, acompanhados por comentários críticos e algumas achegas 

formuladas a partir de reflexões sobre os postulados que preconizam, o que se fez possível 

mediante a sua confrontação com a materialidade empírica da língua, apreensível nos dados 

sob análise. Trata-se, em suma, de uma apreciação crítico-reflexiva sobre a literatura 

disponível acerca das correntes teóricas que se mostraram mais interessantes para a 

consideração científica do objeto teórico e do objeto observacional a que se debruça este 

estudo. 

Rege a estruturação desta 3ª macrosseção a sua compartimentagem em três subseções 

inter-relacionadas: a que trata da MH, a que se ocupa da morfologia (sócio)cognitiva (com 

ênfase na MC) e, como arremate, uma proposta de consórcio entre ambas, o que nos pareceu 

um expediente justificável, proveitoso e viável para uma melhor compreensão do componente 

morfológico da língua, mormente em seu desempenho lexicogenético. 

 

3.1 MORFOLOGIA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Consideramos pertinente discorrer sobre a MH, de modo sucinto, porém não trazendo 

apenas tópicos já clássicos da literatura correspondente a essa subárea, mas também uma 

consideração de novas visões e perspectivas, conjugadas a uma visão crítica própria. De uma 

explanação sobre o que ela é, inflectindo por reflexões sobre os limites de uma análise 

exclusivamente sincrônica para a morfologia e da admissibilidade de um olhar histórico-

evolutivo para esse subsistema da língua, pretendemos apresentar contribuições a uma 

perspectiva renovada de apreciação diacrônica para formações prefixais, que, embora 

incipiente, possa servir como passo inicial para este e outros estudos históricos sobre 

fenômenos genolexicais. 
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3.1.1 O que vem a ser a morfologia histórica? 

 

A caracterização mais simples e mais precisa da MH parece ser a de subdisciplina da 

linguística histórica (doravante, LH)
158

 — tomada de Cano Aguilar (2009) —, justamente a 

que se ocuparia, sob uma batuta histórica, da estrutura interna da palavra, de seus 

componentes e operações. Visaria, portanto, a uma descrição da evolução
159

 do subsistema 

morfológico, desde seus primórdios, o grego e/ou o latim, passando pelo latim tardio e 

medieval e chegando ao vernáculo e, dentro deste, apreciando tal subsistema desde seu 

estágio primitivo no medievo, perpassando sua fase moderna e desembocando na 

contemporânea. Pensemos, a princípio, que se se restringe a um dos recortes temporais, trata-

se de MH; porém, se se lança ao rastreamento de dado fenômeno ao longo de duas ou mais 

etapas, cotejando-as, tratar-se-ia de morfologia diacrônica (doravante, MD)
160

. Quando se 

logra vincular as duas óticas, chega-se a uma morfologia histórica-diacrônica, que, 

seguramente, é a mais completa e interessante perspectiva para um tratamento burilado do 

componente morfológico da língua em seu devir temporal. 

Cabe fazer aqui uma primeira observação. Se nos atemos ao que expomos acima (e 

que é comumente aceito pela literatura linguística), somos levados a concluir que as incursões 

da MH têm um caráter sincrônico, visto que esquadrinham fatos morfológicos em uma faixa 

temporal tida como uma unidade, um état de langue déterminé (cf. SAUSSURE, 2004 

[1916]). Portanto, a princípio, tanto um estudo sobre o sufixo -ada na primeira fase do GP 

(sécs. XIII-XIV) quanto um estudo sobre o funcionamento de tal formativo no séc. XVIII ou 

XXI seriam estudos sincrônicos, se nos atemos ao entendimento de sincronia adotado pelo 

mestre genebrino
161

. Como afirma Simões Neto (2016a), não deixam de ser também 

                                            
158

Tida por Company Company (2003b) como uma das três disciplinas que estudam a variação nas línguas, ao 

lado da dialetologia (englobando esta a sociolinguística) e da tipologia interlinguística. A mesma autora aponta 

que a LH é também conhecida como gramática histórica ou variação diacrônica.  
159

Reforçamos a observação de que o uso nesta tese do termo evolução (e de formas a ele paradigmaticamente 

associadas, como evolutivo e evoluir) em referência à língua ou às suas unidades e operações, não é feito com 

um sentido de ‘movimento de um arranjo teleológico optimizante’, mas sim, meramente como ‘desenvolvimento 

histórico’, o que se dá com qualquer objeto cultural (cf. ABAD, 2004; COSERIU, 1958).  
160

Nem sempre, contudo, tal diferenciação é divisada em termos absolutos. Não é raro deparar-se com estudos 

que se intitulam históricos e que, na verdade, são diacrônicos, ou vice-versa. A própria Profa. Rosa Virgínia 

Mattos e Silva (in memoriam) e seu grupo, o PROHPOR, pareciam alternar o uso dos dois termos para se 

referirem às investigações que levavam a cabo sobre a história do português, chegando tal linguista a apontar, em 

determinado escrito (2008b, p. 12) que “Costuma-se não distinguir linguística histórica de linguística 

diacrônica.”. Algo semelhante notamos na resenha de Cano Aguilar (2004) sobre os desdobramentos da MH 

espanhola no último século, quando afirma que a análise diacrônica da morfologia é uma subdisciplina da LH.  
161

A primeira elucidação sobre esse fato nos foi brindada pela Profa. Clara Crepaldi, no ano de 2009, quando 

cursava na graduação, com o autor destas linhas, a disciplina A língua portuguesa no período arcaico, ministrada 

pela Profa. Rosa Virgínia Mattos e Silva, de saudosa memória. 
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sincrônicos os recortes estáticos de períodos mais recuados da língua que não se espraiam 

pela apreciação da mudança, e, certamente, é devido ao prevalecimento de estudos 

sincrônicos contemporâneos entre as correntes estruturalistas (e todas as que lhes sucederam) 

que se registra a identificação errônea do termo sincrônico como equivalente de 

contemporâneo.  

No entanto, essa associação imediata entre MH (na verdade, a LH como um todo) e 

estudo sincrônico, quando explorada mais a fundo, não parece se manter de forma 

inexpugnável, o que não se deve em primeira instância à dicotomia saussureana (embora 

também se deva a ela, como se verá), mas, principalmente, ao desenvolvimento dos estudos 

linguísticos sincrônicos que lhe sucederam e que adotaram a sua concepção de língua. Isso 

porque, embora o conceito de sincronia pudesse contemplar estágios recuados da língua 

tomados metodologicamente como um bloco temporal uniforme, a descrição sincrônica 

(dominante na linguística por todo o séc. XX e também na atual centúria) ateve-se quase 

sempre à descrição de faixas temporais coevas (MORTUREUX, 2001).  

Que a princípio a MH e a LH possam parecer sincrônicas (e o são) é uma verdade, mas 

logo se descobre um aspecto singular que paira sobre elas e que em geral é posto de lado 

pelos estudos sincrônicos estritos  — que são aqueles que propõem um absoluto sincrônico 

(CARVALHO, 2008) —: a percepção do fluxo histórico como um critério dotado de valor 

heurístico. Se a MH é também sincrônica? Sim e não. Sim, se se considera que pode descrever 

um recorte temporal específico da língua; não, se se pensa que o estudo sincrônico se encaixa 

exclusivamente a períodos mais modernos ou recentes da língua, operando apenas sobre o 

testemunho dos falantes, sem levar em conta a patente temporalidade que perpassa o 

funcionamento idiomático. Em outras palavras, a MH pode ser sincrônica (portanto, também a 

LH), mas jamais sincronicista, pois se o fosse deixaria de ser histórica, pelo fato de a 

perspectiva sincronicista identificar-se com uma leitura a-histórica da língua, abstraindo dela 

o aspecto temporal (CARVALHO, 2008). 

Talvez seja conveniente pensar, visando a uma maior aclaração e uniformidade 

conceitual e terminológica, num esquema que abarque essas possibilidades metodológicas 

várias de achegamento ao estudo morfológico. A nosso ver, o que até então tem se mostrado 

mais detalhado, lógico e sistemático é aquele idealizado por Simões Neto (2016b), 

fundamentando-se, por sua vez, na conhecida divisão de Mattos e Silva (2008b) entre LH lato 

e stricto sensu. Segue a reprodução do esquema de Simões Neto (2016b, p. 263), 

acompanhado de um breve comentário sobre tal proposta diagramática. 
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Figura 02. Diagrama representativo da morfologia histórica (SIMÕES NETO, 2016b, p. 263). 

 

Seguindo uma orientação vertical descendente para a apreciação do diagrama arbóreo 

de Simões Neto (2016b), o que primeiro notamos é a filiação da MH à Filologia, no esteio das 

orientações de Mattos e Silva (2008b), que entrelaça os estudos filológicos aos históricos 

sobre a língua. Voltaremos a esse ponto mais adiante, visto que não parece ser de todo 

aplicável. Ligada à Filologia, a MH se ramificaria em dois grandes braços, a MH stricto sensu 

e a MH lato sensu. A primeira, segundo o mesmo autor (2016a), investigaria a mudança 

linguística morfológica, seja no nível do significante, seja no nível do significado, seja em 

suas relações ou nos processos formativos; já a segunda, por sua vez, abarcaria todo e 

qualquer estudo que buscasse descrever algum fenômeno morfológico a partir de dados 

datados e localizados (quer coevos, quer pretéritos), algo que igualmente contribuiria para 

uma melhor compreensão do edifício histórico da morfologia das línguas. Dois ramos se 

espraiariam da MH stricto sensu, o da Morfologia Diacrônica Associal, a que se 

circunscreveriam os trabalhos histórico-comparativos, estruturalistas e gerativistas; e o da 

Morfologia Histórica Sócio-Histórica, que englobaria os estudos de filiação funcionalista, 

sociolinguística e cognitivista. 

Exemplificando as categorias, poderíamos admitir que um estudo sobre o prefixo re- 

no espanhol atual do Chile seria um estudo de MH lato sensu; um estudo sobre tal formativo 

em seu fluxo histórico do latim ao espanhol antigo seria um estudo de MH stricto sensu de 

caráter diacrônico associal; já um estudo histórico sobre a sua polissemia, erigido sob a 

sombra de uma ótica sociocognitivista e associando operações de categorização mental a 
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processos sociais e culturais incidentes sobre a língua, seria MH stricto sensu de caráter sócio-

histórico. 

O principal mérito da proposta em tela, seguindo os passos de Mattos e Silva (2008b), 

reside no fato de afastar-se de uma visão ultrapassada e fechada da História, vista 

exclusivamente como a ciência que se debruça sobre o passado, para adotar uma perspectiva 

que assume como objeto o tempo, seja recuado, seja contemporâneo, de modo que passa a se 

considerar a apreciação de fatos do presente também como um labor histórico (SIMÕES 

NETO, 2016b). Com isso, a MH deixaria de ser vista exclusivamente como o campo das 

pesquisas “[...] que descrevem a evolução das mais variadas estruturas morfológicas ou que 

descrevem a morfologia em períodos mais recuados das línguas.” (SIMÕES NETO, 2016a, p. 

4). 

Outro ponto muito positivo da esquematização de Simões Neto (2016b) é conseguir 

abranger diversos tipos de abordagens históricas à morfologia e dispor dentro de si os 

respectivos loci da MH e da MD e, por conseguinte, permitir divisar a relação que mantêm 

entre si. Assim, a última se circunscreveria à primeira, subordinando-se a ela. Logo, fazer MD 

seria fazer MH, mas fazer MH não necessariamente seria fazer MD.  

Conquanto tenha inegável relevância, justamente por lançar-se a sistematizar todo o 

complexo espectro dos estudos morfológicos de base historicocêntrica, pensamos que alguns 

ajustes necessitariam ser feitos, para uma ainda maior validez do diagrama proposto. O 

primeiro a se pensar é sobre a ligação (que no esquema aparece como direta, automática) 

entre Filologia e MH. Que para um estudo sobre fases mais recuadas da língua (diacrônico ou 

não) seja imperioso valer-se das contribuições filológicas é algo fora de discussão, mas o 

mesmo necessariamente se daria para fases mais contemporâneas? Exemplificando: para se 

estudar o comportamento e vitalidade atuais do formativo neo- para a língua galega, em redes 

sociais como o Twitter ou Facebook, o investigador necessariamente precisaria lançar mão de 

um recurso direto à Filologia? Parece que não. 

Outro ponto passível de discussão: estudos históricos sobre a morfologia (ou qualquer 

outro nível da língua) a partir de dados do presente teriam o mesmo status daqueles incidentes 

sobre dados pretéritos? Ou, pelo contrário, aqueles seriam mais latos que estes? Não que se 

trate de desconsiderar análises sobre dados datados e localizados contemporâneos como 

históricos, mas sim, de talvez se pensar que seu “grau patente de historicidade” pode ser 

menos marcado que o de fases anteriores. Não nos comprometemos com uma resposta a essa 

complicada questão (apenas quisemos lançar a problematização), que não parece ser de fácil 
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destrinchamento, pois se de um lado é possível propender a uma marcação de [+ patentemente 

histórico] a fatos do passado, do outro, brotam percepções que parecem desautorizá-la, como, 

por exemplo, a de que análises de fatores sociais (como as trabalhadas pelos sociolinguistas) 

são mais viáveis e, de certo ponto, mais reveladores da história social do que aquilo que 

conseguimos alcançar em estudos de momentos pretéritos de línguas, como as sincronias 

arcaicas do castelhano, por exemplo. 

A partir dessas considerações, inspirando-nos fundamentalmente na proposta 

suprarreferida de Simões Neto (2016b), apresentamos a seguir outro desenho de 

sistematização diagramática para as diversas abordagens morfológicas, subordinado a um 

olhar focado no critério de historicidade. 
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Figura 03. Esquematização dos estudos morfológicos a partir de um critério historicista. 

 

O primeiro elemento observável no diagrama acima é a divisão dos estudos 

morfológicos em duas grandes ramificações, a a-histórica ou sincronicista absoluta e a 

histórica. A primeira seria aquela que deliberadamente descarta de suas análises sobre o 
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componente morfológico da língua todo e qualquer argumento de natureza temporo-

diacrônica
162

, visto que se pautam em uma visão de léxico (e, consequentemente, de 

morfologia) como conhecimento armazenado na mente do falante, que, em sua sincronia, para 

a construção e interpretação linguísticas, não teria consciência da sucessão dos fatos da língua 

no tempo (CARVALHO, 2008) e, sendo assim, não faria uso de acessos mentais a dados da 

diacronia (SIMÕES NETO, 2016b). Trata-se, como se vê, de uma perspectiva que abstrai (ou 

melhor, tenta abstrair) o fator histórico atrelado à realidade idiomática e que se atém 

unicamente no conhecimento do falante e à arbitrariedade do signo linguístico como critérios 

analíticos
163

. 

Já a ramificação histórica seria justamente o contrário da sua colateral, com a 

valorização do dado histórico como critério pertinente para o rastreamento, explicação e 

sistematização de fenômenos linguísticos. Mostra-se filiada à Filologia, mas não em termos 

absolutos ou automáticos (a linha pontilhada já o indica), o que quer dizer que haverá 

incursões históricas sobre a morfologia que se valerão diretamente de princípios e métodos 

filológicos (os diacrônicos, os stricto sensu
164

 e os lato sensu que perscrutam sincronias 

pretéritas), mas outros que se eximirão ou que poderiam se eximir de tais expedientes (os lato 

sensu que perscrutam sincronias contemporâneas).  

Haveria duas grandes linhas para a abordagem historicocêntrica da morfologia: (i) a 

diacrônica ou histórica stricto sensu, voltada a fluxos de variação e mudança morfológicas 

processadas ao longo do eixo temporal, ou seja, interessada com o que muda e como muda 

(MATTOS E SILVA, 2008b) e também com o que varia e como varia, de uma época a outra, 

                                            
162

Poderia parecer exagerada e fantasiosa a nossa sinalização de um ramo da linguística que objetivasse manejar 

seu objeto de estudo de modo totalmente alijado das noções temporais; no entanto, é o que realmente se propõe 

explicitamente ou se segue implicitamente em algumas correntes. Vejamos o que se diz sobre isso em 

fragmentos de dois artigos diferentes: (i) “Em alguns marcos teóricos, como o da morfologia gerativa, descarta-

se qualquer explicação procedente da diacronia para dar conta dos fenômenos morfológicos e se reclama que 

somente o estudo sincrônico pode ser válido em uma teoria morfológica.” (MARTÍN GARCIA & VARELA 

ORTEGA, 2012, p. 323). [Trad. nossa]; (ii) “Deveríamos concluir, seguindo a Pomian (1984), que as fases do 

estruturalismo que pretenderam fechar/isolar epistemologicamente seus sistemas de estudo renunciaram não 

apenas à dimensão histórica, mas sim, o que é mais grave, à ideia de tempo. [...] subtraíram da noção-chave de 

estrutura toda implicação dinâmico-temporal; o mesmo Eco (1968) reconhece que toda a polêmica entre 

estrutura e história foi possível porque desde o princípio tomou-se a primeira como negação da segunda, 

afirmando a superioridade do idêntico sobre o mutável.” (MARTÍNEZ, 1993, p. 121). [Trad. nossa] 
163

Há consonância entre esse entendimento e o da NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), que identifica a perspectiva sincrônica como fincada na 

interpretação, no reconhecimento e nas conexões geradas pelos falantes a respeito de dado fato de língua, e a 

perspectiva diacrônica como privilegiadora de uma análise de sua origem, procedência e caracterização 

históricas. 
164

Conforme nos ensina Mattos e Silva (2008b, p. 14), “[...] não se pode fazer linguística histórica [stricto sensu] 

ou diacrônica sem a documentação remanescente do passado.”, para cujo tratamento adequado faz-se 

obrigatoriamente necessário o manejo de técnicas, a adoção de princípios e a apreciação dos resultados próprios 

dos/aos estudos filológicos. 
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de um marco temporal a outro, acompanhando o fluxo histórico
165

; (ii) a histórica lato sensu, 

com a apreciação de dado fenômeno morfológico em uma dada sincronia. Esta última se 

subdividiria em dois outros ramos: (a) a interessada por dados datados e localizados do 

passado; e (b) a interessada por registros coetâneos, desde que a partir de dados datados e 

localizados, ou seja, basedos em corpora (MATTOS E SILVA, 2008b), sem chegar a 

desconsiderar, porém, o papel das projeções e interferências de aspectos pretéritos na 

realidade linguística contemporânea. Para cada uma dessas três ramificações haveria a 

bifurcação social/associal, visto que tanto o estudo sobre a mudança em morfologia quanto os 

estudos sobre dado fenômeno morfológico em tempos do passado ou do presente podem ou 

não levar em consideração fatores extralinguísticos para a explicação que fornecem sobre seu 

objeto observacional específico. Ilustram o primeiro caso as teorias e correntes que se 

restringem a aspectos de natureza intralinguística para o entendimento de fenômenos da 

língua (e.g., os gerativistas e demais correntes formalistas); por sua vez, o segundo modo de 

apropinquação, além de levar em conta aspectos intralinguísticos, igualmente recorreria a toda 

uma gama de fatores externos à língua, como os sociais, cognitivos, culturais, comunicativos 

e expressivos, considerando o uso e os agentes sociais implicados no ato comunicativo (seria 

o caso dos cognitivistas, funcionalistas, dialetais e sociolinguísticos). 

A partir de um olhar ao esquema anteriormente disposto, é possível sustentar que a 

pesquisa realizada e aqui compactada classificar-se-ia como sendo histórico-diacrônica social, 

pois, embora focando as sincronias arcaicas do castelhano e do galego-português, propõe-se a 

rastrear o fluxo de variação e mudança nos itens prefixais desde a matriz (greco)latina, 

perpassando o período medieval e chegando até a hodiernidade, baseando-se em dados 

intralinguísticos extraídos de corpora datados e localizados e também lançando mão de 

contribuições externas, como aspectos cognitivos e socioculturais. 

 

3.1.2 É possível mover-se por uma morfologia a-histórica? Limites e inconsistências de 

uma abordagem estritamente sincronicista para a morfologia 

 

Que a abordagem da morfologia possa dar-se a partir de uma ótica arredada da 

consideração histórica da língua parece ser algo metodologicamente executável, pois não é 
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Focada não apenas nos formantes em si, mas também nas próprias categorias e operações. É o que admite 

Joseph (1998, p. 352) “[...] a mudança morfológica vai além da mudança induzida apenas pela mudança sonora, 

afetando não apenas as realizações reais dos morfemas, mas também as categorias para as quais essas formas são 

expoentes e os processos e operações pelos quais essas formas são realizadas.” [Trad. nossa] 
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impraticável pensar em uma possibilidade de estudo que se lance a analisar dado fenômeno 

morfológico — como o prefixo anti-, por exemplo — sem tocar em quaisquer considerações 

sobre o seu comportamento histórico ou diacrônico, atendo-se a observações fincadas em um 

estágio sincrônico-contemporâneo, a critérios atrelados ao conhecimento/interpretação do 

falante. 

Poder-se-ia pensar a princípio que essa abordagem a-histórica ou sincronicista se 

confundiria com a acima denominada MH lato sensu de sincronias coevas, que perscruta o 

nível morfológico a partir de qualquer conjunto empírico datado e localizado em sincronias 

mais recentes, coetâneas. Na verdade, tal equivalência se desfaz, não por causa do lastro 

empírico (pois ambas se assentam em dados do presente), mas sim, em virtude de suas 

respectivas posturas epistemológicas: enquanto a primeira abriria mão de qualquer expediente 

temporo-diacrônico como aporte heurístico, a segunda não teria absolutamente nenhum 

acanhamento ou escrúpulo em aproveitar-se de contribuições históricas, diacrônicas ou 

etimológicas para explicar a configuração e o comportamento da morfologia em épocas 

hodiernas. 

Que a apreciação de fenômenos morfológicos possa ser processada a partir de uma 

ótica sincronicista e a-histórica, já o sabemos. Porém, há que se perguntar se tal postura 

metodológica se coaduna adequadamente à realidade da língua, à natureza do fenômeno 

linguístico, se é de fato (a mais) apropriada e se propicia descrições e análises verossímeis e 

satisfatórias. 

O argumento apresentado pelos sincronicistas absolutos para a defesa de uma atitude 

epistemológica visceralmente a-histórica é o de uma suposta primazia do aspecto sincrônico 

sobre o diacrônico, algo apregoado amiúde pelo próprio Saussure (2004 [1916]), pois, 

segundo estes, para a massa de utentes da língua, seria o corte sincrônico a verdadeira e única 

realidade apreensível quanto ao funcionamento idiomático. Tudo que interessaria ao falante 

concerneria ao eixo das simultaneidades, aos itens existentes e suas relações em uso efetivo na 

língua, observada estaticamente e concebida como “[...] um sistema de valores puros que nada 

determina fora do estado momentâneo de seus termos.” (SAUSSURE, 2004 [1916], p. 95). 

Esse pensamento se repete e é enfatizado em outro ponto do Cours, cuja reprodução fazemos 

abaixo: 

 

A primeira coisa que surpreende quando se estudam os fatos da língua é que, para o 

indivíduo falante, a sucessão deles no tempo não existe: ele se acha diante de um 

estado. Também o lingüista que queira compreender esse estado deve fazer tabula 
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rasa de tudo quanto produziu e ignorar a diacronia. Ele só pode penetrar na 

consciência dos indivíduos que falam suprimindo o passado. A intervenção da 

História apenas lhe falsearia o julgamento. (SAUSSURE, 2004 [1916], p. 97). 

 

Como observou Lopes (2013), a separação total entre uma e outra perspectiva de 

estudo da língua fica reforçada em diversos outros trechos da obra saussureana, como quando 

se postula que “[...] o fenômeno sincrônico nada tem em comum com o diacrônico [...]” 

(SAUSSURE, 2004 [1916], p. 107) ou, mais ainda, quando se assevera que “Querer reunir na 

mesma disciplina fatos tão díspares [i.e., fatos sincrônicos e fatos diacrônicos] seria uma 

empresa quimérica.” (SAUSSURE, 2004 [1916], p. 101). Além disso, concomitantemente à 

preconização dessa postura metodológica dissociativa, dimanou-se o entendimento de que o 

aspecto sincrônico possuiria uma óbvia e absoluta primazia sobre o diacrônico (CARVALHO, 

2008; LOPES, 2013), o que teve como efeito direto e natural a obnubilação dos estudos 

histórico-diacrônicos a partir da consolidação desse enfoque sincronicista (KABATEK, 

2007b) e do surgimento e firmação das correntes estruturalistas, algo perceptível em todo o 

séc. XX e com sérios reflexos ainda na atualidade
166

. Como asseverou Mattos e Silva (2008b), 

de tal forma ficou estabelecida a hegemonia dos estudos sincrônico-descritivos, que foram 

relegados a um plano secundário e tangencial os estudos histórico-diacrônicos, chegando 

muitas vezes a um estado próximo ao de indiscreta decadência ou fenecimento, como é (ou ao 

menos era até inícios deste atual século) o caso do cultivo da morfologia histórica, tanto em 

Espanha quanto em outros países (PENA 2009)
167

. 
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“A concepção do século XIX de que a estrutura linguística seria explicada pelo recurso às histórias das línguas 

foi largamente abandonada com o surgimento das teorias sincrônicas no século XX [...].” (ANDERSON, 2016, 

p. 1). [Trad. nossa]. Tal situação é perceptível sobretudo para o estudo da morfologia e, dentro deste, para a 

esfera da formação de palavras, para a qual tem havido um verdadeiro desinteresse por seu destrinchamento 

diacrônico (BUENAFUENTES DE LA MATA, 2017). De acordo com essa mesma morfóloga (2017, p. 1), “Na 

atualidade, os estudos sobre morfologia léxica caracterizam-se majoritariamente por abordar esse objeto de 

estudo a partir de uma perspectiva sincrônica.” [Trad. nossa] 
167

“[...] aventuro-me a afirmar que também fora de nosso país o cultivo da morfologia histórica estará 

diminuindo até quase fenecer. [...] a investigação em morfologia histórica tem experimentado um notável 

descenso. A época dourada da morfologia comparada e histórica foi a segunda metade do século XX, mais 

concretamente o período compreendido entre os anos 40 e 90, em que aparece a extraordinária produção 

científica do hispanista Malkiel e de sua escola.” (PENA, 2009, p. 15). [Trad. nossa]. Se em Espanha houve ao 

menos esse lapso temporal em que se desenvolveu de forma perceptível o cultivo da MH (pensamento que não 

goza, porém, de unanimidade: Cano Aguilar (2004), p. ex., baseando-se em Catalán (1974), aponta um grande 

vazio na produção dessa subárea em Espanha, lacuna que só começaria a ser paulatinamente preenchida — e de 

forma muito tímida — a partir da última quadra do séc. XX; também o indica Álvarez de Miranda (2005), 

afirmando que no campo da LH as subdisciplinas mais deficitárias são as que concernem à estruturação do 

léxico), não temos certeza se o mesmo podemos afirmar para o âmbito lusófono (ao que parece, não; cf. Catalán 

(1974)). Basta ver que a lacuna apontada em princípios do séc. XX por Carolina Michaëlis de Vasconcelos 

(1911-1912), ao alegar que a história da sufixação, prefixação e composição portuguesa estaria ainda por 

escrever, ainda encontrava eco quase oitenta anos depois: Mattos e Silva, em livro seu de 1993, queixava-se que 

um estudo sistemático dos processos derivacionais no período arcaico esperava ainda um autor. Só já entrado o 

séc. XXI é que vão aparecendo tais estudos, como os de Soledade (2001; 2004), Campos (2004a), Santos (2009), 
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Sim, é possível mover-se epistemologicamente por uma postura a-histórica, pautada 

em um sincronicismo absoluto, apartado de quaisquer manejos de considerações histórico-

evolutivas. A questão-chave, porém, não é discutir sua exequibilidade, mas sim, se se trataria 

da perspectiva dotada de maior pertinência e relevância para um estudo científico atilado 

sobre os fenômenos da língua, em nosso caso, nomeadamente, a apreciação das unidades e 

operações morfolexicais. 

Carvalho (2008), apreciando a tensão entre sincronia e diacronia, parece posicionar-se 

favoravelmente à visão dicotômica saussuriana e à sua prevalência metodológica 

sincronicista, pautando-se no argumento já mencionado de ausência de consciência temporo-

evolutiva por parte do utente da língua, que, segundo o mesmo autor, não se daria conta da 

sucessão dos fatos da língua na linha do tempo. Pensamos que essa dedução seja precipitada, 

generalizadora, irrealista e, portanto, digna de pouco crédito, já que poderiam ser listados 

inúmeros exemplos de situações reais de uso, reflexão e/ou interpretação da língua para os 

quais o falante lançaria mão (de modo mais ou menos inconsciente
168

) de aspectos histórico-

diacrônicos, o que nos levaria a descartar a ideia de que “A única e verdadeira realidade 

tangível que se lhe apresenta [ao falante nativo] de forma imediata é a do estado sincrônico da 

língua.” (CARVALHO, 2008, p. 83). 

O supracitado autor (2008) se ampara no argumento de Saussure (2004 [1916]), 

fincado na apreciação da partícula negativa francesa pas (‘não’), que remontaria 

                                                                                                                                       
Lopes (2013) e Simões Neto (2016). Voltando ao fenecimento da MH no âmbito hispânico, denunciado por Pena 

(2009), é algo igualmente considerado por Cano Aguilar (2004, p. 72): “Com algumas exceções, o estudo da 

morfologia histórica espanhola segue sendo amplamente minoritário e sem visível capacidade de expansão. Boa 

mostra indicativa disso são os materiais que constam dos anais de Congressos de História da Língua Espanhola 

celebrados até o presente; dentro da seção Morfossintaxe histórica, e sendo generosos na alocação de 

determinadas comunicações ao campo enfocado, as proporções são as seguintes (em primeiro lugar figura o 

número total de comunicações  dessa seção, e em segundo as que podem ser consideradas análises 

morfológicas): I, 34/6 (17,65%); II, 55/7 (12,73%); III, 31/3 (9,68%); IV, 50/3 (6%); V, 48/8 (16,67%). Várias 

dessas comunicações são recorrentes, pelo que o leque de questões morfológicas tratadas mostra-se 

notavelmente reduzido: manifestação da superlatividade, morfologia dos perfeitos ‘fortes’, ditongação vs. não 

ditongação na vogal radical, formas analíticas vs. sintéticas dos futuros.”. Essa situação preocupante apontada 

por Cano Aguilar (2004) para a MH em eventos científicos da área de linguística no âmbito hispânico seria ainda 

muito mais grave se fosse considerado o âmbito lusófono, seja português, seja brasileiro, seja de África ou Ásia. 

Sem sombra de dúvidas, raríssimos são os trabalhos de MH presentes nesses eventos, de caráter nacional ou 

internacional. Lopes (2014a) fez um rápido levantamento em alguns eventos importantes dos estudos linguísticos 

a partir do ano de 2012 (voltados à língua portuguesa, à língua espanhola ou sendo mais gerais e abertos) e 

constatou que em vários deles não há sequer uma única comunicação voltada à MH ou à MD. E, nas raras vezes 

que há, não passam de percentuais ínfimos do total de propostas. 
168

Kabatek (2017) problematiza o uso dos termos consciência/inconsciência em linguística, apontando que há 

uma série de inferências e imprecisões conceituais e terminológicas inaceitáveis no emprego de tais termos em 

nossa área. Sustenta esse linguista que falar nunca é inconsciente, pois o inconsciente não fala. Portanto, quando 

se afirma que a mudança linguística é inconsciente (ou, por extensão, que há interpretações/deduções 

inconscientes por parte do utente da língua), na verdade se quer dizer que pode ocorrer sem um controle explícito 

dos falantes, sem reflexões metalinguísticas controladas e perceptíveis. 
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diacronicamente ao substantivo homônimo (‘passo’), relação essa que não se notaria mais no 

francês atual e que não interferiria em seu funcionamento sincrônico e, por conseguinte, não 

mais seria apreensível pelo falante. Arrola também as vozes comer e romaria para 

exemplificar, respectivamente, a perda da identidade derivativa prefixal no primeiro item e a 

perda do sentido original do segundo (‘peregrinação à Cidade Eterna’). 

Observando os exemplos anteriores, somos levados a pensar que, de fato, a maioria 

esmagadora dos falantes comuns não chegaria à depreensão dos significados originais dos 

vocábulos mencionados acima. Mas, sobretudo em relação à segunda palavra, seria realmente 

impossível pensar numa situação em que o utente da língua fizesse a associação entre romaria 

e Roma?
169

 Como afirma Kabatek (2007b), o erro da ótica saussureana não está no fato de 

postular que os falantes nada necessitam saber de etimologia ou diacronia para poderem se 

expressar, mas sim, na preconização de uma total ignorância histórica sobre a língua por parte 

desses sujeitos.  

Compartilhando o posicionamento de Jakobson et al. (1929 apud VITRAL, 2010, p. 

79), discordamos plenamente de Saussure (2004 [1916]) nesse ponto, visto que “[...] num 

dado momento de uma língua, os falantes têm consciência de sua evolução, já que conseguem 

distinguir que formas são inovadoras e que formas são conservadoras.”. Em outras palavras, 

os falantes têm uma noção — mais ou menos abrangente, a depender do nível de 

conhecimento linguístico e metalinguístico que possuem do seu idioma — de que a língua se 
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Não parece dotada de cientificidade uma percepção uniformizante e generalizadora sobre o conhecimento do 

falante e sobre a sua alegada incapacidade de recurso automático (consciente ou não) a processamentos 

histórico-etimológico-diacrônicos (ao menos para a interpretação de fenômenos morfológicos e lexicais). Eis o 

que esclarece a NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009, p. 30): “É improvável — como se tem mostrado em diversas ocasiões — que todos os 

membros de um conjunto de falantes compartilhem exatamente o mesmo vocabulário, visto que sua cultura, sua 

educação, sua procedência, seu entorno e muitos outros fatores objetivos condicionam o léxico que utilizam e o 

grau de consciência linguística que dele possuem. Assim sendo, na medida em que a cultura léxica dos falantes é 

variável, também podem sê-lo, por exemplo, a opacidade dos segmentos morfológicos ou a transparência das 

vozes derivadas que passarão pelo seu crivo interpretativo.” [Trad. nossa]. Indo mais além, podemos dizer que a 

própria noção de conhecimento do falante, de consciência linguística dos falantes, é algo problemático, de 

cientificidade discutível (VIARO, 2013b) e de difícil (ou impossível) precisão (VIARO, 2011b), sendo, 

conforme Serrano-Dolader (2012), um conceito polêmico, gradual, dificilmente mensurável e a causa dos 

problemas mais graves da perspectiva sincrônica, perspectiva essa que apresenta algumas limitações 

incontornáveis, fincadas, sobretudo, na dificuldade objetiva de se encaixarem com plena correspondência as 

interpretações (associações) morfolexicais geradas pelo falante e os caminhos reais dos procedimentos 

lexicogenético-morfológicos. Varela Ortega (1996, p. 25) também expõe algo nesse sentido, assinalando que “A 

análise que faz o falante sobre a relação existente entre pares de palavras formalmente conectadas [...] não raro 

contradiz a ‘verdadeira’ relação desde o ponto de vista histórico.” [Trad. nossa]. E Kabatek (2017), mencionando 

a postura de adoção do julgamento do falante como critério heurístico por parte de ramos da linguística — em 

detrimento de dados de corpora (tidos como provas de caráter problemático) —, esclarece que o fator 

interpretação/conhecimento/juízo dos falantes é um critério igualmente problemático, pois estes não são 

insuscetíveis a equívocos e, destarte, seus julgamentos e interpretações não podem ser tomados como critérios 

absolutos e indiscutíveis nem como reflexos exatos e perfeitos do comportamento linguístico real.  
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constitui via um percurso histórico, com seus componentes a evolver numa cadeia diacrônica, 

havendo aqueles que se circunscrevem apenas a sincronias pretéritas. Lembremo-nos, com 

Coseriu (1979, p. 65), que “A consciência humana é sempre consciência histórica [...].” 

[Grifos no original] 

No entanto, ainda que a associação entre os vocábulos citados nos parágrafos 

imediatamente anteriores fosse impossível de ser processada pelos utentes da língua, 

poderíamos pensar em diversos outros casos que apontariam justamente para a direção oposta, 

a de acionamento da diacronia, dentre os quais salientamos três fenômenos, (i) as etimologias 

populares (acionamento histórico consciente), (ii) a seleção de uma das variantes de um par 

alomórfico para a criação de derivados (acionamento histórico consciente ou inconsciente), e 

(iii) alguns casos da própria neologia (acionamento histórico consciente). Vejamos en passant 

cada um dos fenômenos.  

No tocante à etimologia popular
170

, não fazemos aqui referência à sua acepção de 

“Modificação de uma forma linguística segundo uma etimologia falsamente presumida.” 

(HOUAISS & VILLAR, 2009; versão eletrônica). Exemplificando, não nos interessa aqui 

observar a emergência e difusão no PB da variante sancristão em lugar de sacristão, por 

influxo de santo/são nem a substituição generalizada da forma cobrelo por cobreiro, por 

influência do sufixo -eir(o) (TÔRRES, 1960), ou, para o espanhol, as respectivas 

substituições de cortocircuito e sobrasada por corta-circuito e sobreasada (MARTÍN 

GARCÍA & VARELA ORTEGA, 2012) ou as de zanahoria (‘cenoura) por cenahoria (por 

influência de cena, ‘ceia’) ou inquilino por alquilino (por influência de alquilar, ‘alugar’), 

detectadas no espanhol andaluz ocidental e badajocense por Millán Chivite (1978)
171

. A 
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Aderimos à posição de Ullmann (1967), ao entender que, embora tão difundido no meio linguístico, o termo 

não parece ser o mais adequado para rotular o fenômeno, já que várias das deduções errôneas propostas por esse 

tipo de reconstrução etimológica foram cometidas não por representantes de estratos populares da sociedade, 

mas por gente ilustrada ou semi-ilustrada, como os copistas medievais, os humanistas do Renascimento e, por 

que não dizer, por linguistas, gramáticos e etimólogos modernos. Os termos falsa etimologia ou etimologia falsa 

também não parecem acertados, pois, embora não se chegue ao étimo verdadeiro através dessas inferências, não 

deixam de ser verdadeiros caminhos etimológicos, ainda que, tal como qualquer outro, sejam sempre tocados por 

graus de incerteza e probabilidade (cf. VIARO, 2011a), independentemente de quem os trace. Talvez a etiqueta 

mais apropriada seja etimologia fantasiosa, atração homonímica — termo que gozava de preferência por 

Serafim da Silva Neto (1946) — ou interferência paramórfica, etiqueta descritiva adotada por Seco del Cacho 

(2007), após chegar à conclusão de que o denominador comum de toda a gama de operações abarcada pelo que 

se considera etimologia popular seria a presença de segmentos formais dotados de alguma semelhança, o que se 

aproximaria às ideias de Ullmann (1967), pois, para este, tais etimologias surgem de um desejo de motivar (via 

associações do som com o sentido) o que já se tornou opaco na língua. 
171

Há vários exemplos desse tipo de mudança lexical que atingem a onomástica, a partir de associações 

etimológicas fantasiosas processadas em tempos remotos. Parece ser o caso do topônimo León (ES), que a 

princípio nada teria a ver com o felino, já que seu étimo real é Legio [Septima], que, em seguindo uma rota 

normal, teria evoluído para Legión (SECO DEL CACHO, 2007). A etimologia popular nesse caso teve tamanha 

influência que chegou a determinar a composição do escudo da cidade, em cujo centro há um leão rompante de 
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acepção que nos interessa é a de “Etimologia construída em bases falsas, sem fundamento 

linguístico, a partir da semelhança formal superficial entre duas palavras.” (HOUAISS & 

VILLAR, 2009; versão eletrônica), ou seja, uma paraetimologia (SECO DEL CACHO, 

2007), a criação de hipóteses etimológicas pouco ortodoxas ou destituídas de cientificidade, 

que chegam a se mostrar às vezes como verdadeiras lendas baseadas em informações 

etimológicas fictícias (SECO DEL CACHO, 2007), como as apresentadas a seguir: 

 

(i) adultério derivaria do lat. adultus, -a, -um (SECO DEL CACHO, 2007), no sentido de 

que fosse algo (inerentemente) próprio a adultos, quando advém, mais precisamente, do 

lat. adulterĭum, -ĭi, ‘falsificação, mistura, adultério’ < lat. alterāre (COROMINAS & 

PASCUAL, 1991)
172

; 

 

(ii) O truncamento ou encurtamento aferésico migo(s), segundo um post jocoso de usuários 

do Twitter, passou a ser usado no PB a partir da morte do cantor Leandro, que usava uma 

camisa na qual se estampava uma grande letra A no show televisivo de fim de ano que 

reunia durante a década de 90 três duplas de músicos sertanejos (Chitãozinho & Xororó, 

Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo), cada um deles portando uma camisa 

branca com uma das letras da palavra A-M-I-G-O-S. 

 

(iii) em Taperoá/BA, quando criança, o autor destas linhas ouvia a explicação da boca de 

vários idosos de que a lagartixa (por eles chamada de largatixa) não tinha originalmente 

esse nome, mas sim, o de tixa; porém, certa feita, como abocanhasse os fios que a Virgem 

                                                                                                                                       
púrpura como figura. Inúmeros outros exemplos de explicações etimológicas fictícias para a onomástica são 

presentes na compilação hagiográfica Legenda Áurea (best-seller medieval que rivalizava com a Bíblia), da pena 

do Beato Jacopo de Varazze (c. 1229-1298), nos muitos casos em que intenta explicar o prenome de algum santo 

católico a partir de suas virtudes ou fatos específicos de sua vida, através de interpretações alegóricas. Um 

exemplo seria o antropônimo Silvestre, interpretado por esse hagiógrafo como advindo da união de silva e Theos, 

em virtude de ter sido um santo que atraiu à fé homens selvagens, duros e incultos, ou (segunda hipótese de 

Varazze) da união de sile (‘luz’) e terra, querendo dizer que foi luz da terra, i.e., da Igreja (VARAZZE, 2003 

[12--]), quando, mais propriamente, adviria de silvestris, -e, ‘de/da floresta’. 
172

Exemplos de formulações etimológicas fantasiosas no léxico comum, formuladas por indivíduos de épocas 

pretéritas, temo-los em profusão. Bastaria citar Servio (séc. IV), que associava bellum (‘guerra’) com bellus 

(‘belo’), porque, a seu ver, a guerra não tinha nada de belo (SECO DEL CACHO, 2007), e Santo Isidoro de 

Sevilha (c. 560-636), que explicava a origem da voz gato a partir das formas captura e capta (pois seria o animal 

que vê e captura os ratos): “Hunc vulgus cattum a captura vocant, alii dicunt, quod cattat, id est videt.” 

(SEVILLA, 1983 [627-630], p. 76). Por esses e outros casos de formulação de etimologias fantasiosas por parte 

de eruditos, como os dois citados (mas também Varrão e Swift), bem como pelo fato de a diversas propostas 

etimológicas antes tidas como fantasiosas ou errôneas (como muitas de Santo Isidoro) hoje lhes ser concedido 

crédito, Seco del Cacho (2007) prefere deixar de lado os termos etimologia popular, espúria ou incorreta e 

adotar o termo (atribuição de) etimologias alternativas. 
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Maria usava para bordar, esta exclamou: “Larga, tixa!” e daí o pequeno réptil passou a ser 

conhecido por largatixa
173

; 

 

(iv) para o espanhol, é de difusão universal a origem do hipocorístico Pepe a partir da 

simplificação/abreviatura P.P. para a expressão Pater Putativus, dita/escrita nos mosteiros 

a cada vez que se fazia referência a São José, pai adotivo de Jesus Cristo; no entanto, tal 

explicação etimológica é certamente apócrifa, já que o dito hipocorístico parece ter sido 

formado a partir da redução do prenome Josepe/Joseph (como era grafado e pronunciado 

tal hagiônimo em Espanha antigamente) à sua sílaba final, havendo em seguida a 

duplicação de tal segmento, ou (seria outra hipótese) devido à adoção ou influência do 

mesmo segmento (Peppe ~ Beppe) no italiano (< Giuseppe). 

 

(v) ainda concernente ao espanhol e para encerrar este exemplário, podemos evocar a palavra 

gringo, para a qual, segundo Luis Fernando Lara (2016, on-line), destacado profesor-

investigador no Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, 

expõe os seguintes comentários: 

 

[…] como no hay antecedentes de lenguas indígenas ni del español [para este 

vocablo], se especuló sobre su origen. La etimología popular que más se ha dicho en 

México proviene de la época de la invasión de los Estados Unidos en 1847, cuando 

tomaron el castillo de Chapultepec. Se pensaba que, cuando la caballería de los 

estadounidenses ponía sus caballos a pastar, animaban a los animales a que comieran 

diciéndoles «green, go». 

 

Yo creo que a ningún caballo tienes que exhortarlo a comer. Se trata de una 

etimología completamente falsa. Uno de los motivos para sostener que este término 

no es exclusivo de México es que en Argentina le dicen gringos a los italianos. Esta 

palabra quiere decir, sobre todo, ‘extranjero’. Antiguamente, para decir no entiendo 

nada en español se decía me estás hablando en griego. Esta frase sufrió una pequeña 

transformación fonética y dio como resultado gringo
174

.
175

 

 

Como é possível concluir pelos exemplos listados, a paraetimologia assenta-se em um 

patente interesse do falante — utilizador da língua em seu corte sincrônico para os seus 

interesses expressivos e discursivos — pela história das palavras (e, consequentemente, da 

                                            
173

Na verdade, advém do cast. lagartija, diminutivo de lagarto (CUNHA, 2010; COROMINAS & PASCUAL, 

1991) ou de lagarta (DLE / RAE, on-line). 
174

Tal etimologia é confirmada através de consultas à obra de Corominas & Pascual (1991). 
175

“[…] como não há antecedentes de línguas indígenas nem do espanhol [para esse vocábulo], se especulou 

sobre a sua origem. A etimologia popular mais corrente no México provém da época da invasão dos Estados 

Unidos em 1847, quando tomaram o castelo de Chapultepec. Pensava-se que, quando a cavalaria dos 

estadunidenses punha seus cavalos para pastar, incitavam os animais a comer, dizendo-lhes: green, go. Eu penso 

que a nenhum cavalo é necessário incitá-lo a comer. Trata-se de uma etimologia completamente falsa. Um dos 

motivos para sustentar que esse termo não é exclusivo do México é que na Argentina se chamam gringos aos 

italianos. Essa palavra quer dizer, sobretudo, ‘estrangeiro’. Antigamente, para dizer em espanhol não entendo 

nada, dizia-se você está falando grego. Essa frase sofreu uma pequena transformação fonética e deu como 

resultado gringo.” [Trad. nossa] 
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língua) e, mais ainda, pela explicação de tais elementos a partir de inferências 

conscientemente relacionadas à diacronia
176

, embora quase sempre com pouco ou nenhum 

caráter científico e com um parco grau de exatidão. Por ser um acionamento deliberado e 

espontâneo de uma explicação histórica para um dado sincrônico, não seria de modo algum 

um acidente fortuito que escaparia ao controle do falante, mas sim, um produto de sua 

inquietude metalinguístico-histórica e mesmo cognitiva
177

, geradora de reflexões sobre a 

origem das palavras, que fundamentariam o surgimento de considerações etimológicas 

paracientíficas, alternativas, heterodoxas (SECO DEL CACHO, 2007), detectáveis em vários 

episódios da vida cotidiana, como nos relembra Seco del Cacho (2007, p. 343) no seguinte 

excerto: “A veces oímos explicaciones inventadas de boca de otros hablantes; otras las vemos 

escritas en textos lingüísticos, típicamente en materiales sobre etimología; algunas veces, 

incluso, surgen en nuestro propio pensamiento.”
178

. São, sem sombra de dúvida, exemplos 

eloquentes do acionamento, por parte do sujeito, de considerações temporo-evolutivas para o 

entendimento/interpretação de termos de uso sincrônico corrente, o que lança por terra a 

aplicação universal do postulado saussuriano de que o falante comum não teria qualquer 

consciência ou interesse da/pela sucessão temporal que atinge os fatos de língua, por causa de 

um suposto caráter estático de sua percepção (cf. SAUSSURE, 2004 [1916]).  

No que tange ao segundo fenômeno, a seleção de uma das variantes de um par 

alomórfico para a criação de novos derivados, pode ser fruto de um acionamento histórico 

algumas vezes consciente por parte do falante. Assim, ao lado de seleções vocabulares como 

                                            
176

Esse interesse pela criação de histórias etimológicas (muitas vezes lendárias, ou seja, emitologias, como as 

designa um blog de autor anônimo na internet) tem proliferado na hodiernidade, especialmente  — de acordo 

com Seco del Cacho (2007) — por causa da difusão da internet, que, segundo o mesmo autor, devido à ausência 

de filtros, é um meio que fornece condições propícias para a criação anônima e difusão ilimitada de lendas 

etimológicas, por vezes apontadas como definitivas. Além de reflexões paraetimológicas sobre vozes do léxico 

geral, são igualmente (ou ainda mais) profusas as ilações sobre vozes do léxico onomástico, tanto personativo 

quanto toponímico. A causa da criação de narrativas paraetimológicas, ou seja, a busca do homem por tentar 

rastrear (através de uma lógica própria) a origem e o significado das palavras, é hipoteticamente explicada por 

Rawson (1994, p. 1) nos seguintes termos: “Um dos mais básicos de todos os traços humanos é o desejo de 

encontrar razões pelas quais as coisas são como são. Povos antigos ouviram trovões e criaram deuses do trovão. 

Eles testemunharam a mudança das estações e criaram histórias para explicar a chegada do inverno e o 

renascimento milagroso da primavera. A tendência é universal, aparecendo em todos os aspectos do pensamento 

e esforço humanos. Incluindo a etimologia.”. Isso parece ser corroborado por Lara (2016), ao afirmar que 

“Todos os seres humanos temos a necessidade de que as palavras se nos mostrem transparentes, ou seja, que 

cheguemos a compreender bem seu significado. Sempre estamos buscando qual teria sido a motivação 

[semântica, histórica] de uma palavra.”. 
177

Como lucidamente aponta Seco del Cacho (2007, p. 344), a etimologia popular ou paraetimologia “[...] nem 

sempre vai poder ser explicada através da consideração de mecanismos de processamento linguístico, já que às 

vezes parece recorrer a processos cognitivos mais gerais, como o valor representativo das letras na acronímia ou 

a relação sintática entre componentes.” [Trad. nossa] 
178

“Às vezes ouvimos explicações inventadas da boca de outros falantes; outras vezes as vemos escritas em 

textos linguísticos, tipicamente em materiais sobre etimologia; algumas vezes, inclusive, surgem em nosso 

próprio pensamento.” [Trad. nossa] 
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fraternal (em vez de seu corradical virtual
179

 irmanal), pediatra (em vez de seus corradicais 

virtuais criançatra ou infanciatra), inflamável (em vez de seu corradical virtual inchamável), 

que são formações antigas e cristalizadas no sistema linguístico (não oferecendo, portanto, 

maior margem de eleição, sendo imiscuídos em acionamentos históricos inconscientes), é 

possível vislumbrar alguns casos de corradicais sinonímicos (culto/popular) manipulados 

conscientemente, por exemplo, pelos falantes do espanhol, que, ao lado de audible, também 

criaram e puseram em uso a forma oíble
180

.  

O terceiro fenômeno interessante é a neologia, em que é possível notar interferências 

mais diretas e conscientes do sujeito em suas escolhas léxicas, geralmente contagiadas por 

retrospecções/inferências/informações históricas, como o manejo de prefixos ou elementos 

composicionais cultos greco-latinos em formações neológicas contemporâneas, como egoteca 

e megamaratón, para o espanhol mexicano (PONCE DE LEÓN, 2016); neoconcebido, 

inequidad, intercomuna, biministro, para o espanhol chileno (FUENTES et al., 2009); 

poliamor e nomofobia, para o espanhol peninsular (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2017); 

aurinegros, nanoterapêutica, para o português europeu (extraídos, respectivamente, de 

CORREIA et al., 2004 e ANTUNES, CORREIA & ANTUNES, 2012); neocom [sic], cripto-

partido, autobispo, calhordacracia, para o português brasileiro (ROMERO & CAMBRAIA, 

2015). Talvez também se enquadre de alguma forma nesse bojo a eleição consciente entre 

uma forma culta sintética e sua paráfrase analítica popular, manejamento esse comum entre 

profissionais que dominam o vocabulário técnico de sua área de atuação, como a eleição entre 

o derivado subcutáneo e a expressão a través de la piel por médicos hispanoparlantes 

(BARRIOS RODRÍGUEZ, 2017)
181

. 

                                            
179

A ideia aqui de corradical virtual equivaleria a de formação corradical in potentia. 
180

As formas sinonímicas desse par, mesmo apresentando equivalência semântica entre si, mostram-se muito 

desiguais no que se refere à datação de seu surgimento e à sua produtividade. De consultas ao CORDE/RAE, 

verificamos que a primeira atestação de audible é de 1437 (contando, desde então, com 61 ocorrências nesse 

corpus), enquanto a de oíble é de 1527 (contando, desde então, com apenas 2 ocorrências no corpus). O 

rastreamento da produtividade das formas do par lexical no período contemporâneo (através de consulta ao 

CREA/RAE) conduz a um número também muito díspar: 185 X 2. 
181

Esse fenômeno de aclaração de termos derivados mais cultos/técnicos/sintéticos através do recurso de uma 

distensão léxico-sintagmática ou enciclopédica de cunho mais popular registra-se já na língua medieval, com o 

advento do Renascimento e de avanços das práticas médicas. São listados e estudados vários exemplos por 

Sánchez González de Herrero (2013), que denomina tais distensões analíticas de desdoblamientos léxicos, dos 

quais listamos dois, de tratados de medicina espanhóis da última quadra do séc. XV: (i) “De la grossedad de los 

humores e de los espíritus viene la noctilupa,  que es  mal veer después del ponimiento del sol” (Tratado de 

cirugía, de Guido de Cauliaco, f. 142r apud SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, 2013, p. 17); (ii) “De la 

mordedura del perro rabioso, que se dize idroforbia”, (Lilio de medicina, de Bernardo de Gordonio, f. 2v apud 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, 2013, p. 18). No estudo dessa linguista também há numerosos 

exemplos de alternância sinonímica entre pares léxicos constituídos por uma forma culta e outra 

popular/semipopular, como “claudicación o cojera” (Tratado de cirugía, de Guido de Cauliaco, f. 106r apud 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, 2013, p. 23) e “farmacar o melezinar”, (Tratado de cirugía, de Guido 
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Consideramos que os três fenômenos supramencionados (paraetimologia, pares 

corradicais formados por um item léxico culto e outro popular, e neologismos), constituem 

uma prova cabal de que o sujeito criador de vocábulos e de formulações metalinguísticas não 

é de todo alheio a uma percepção do caráter histórico e evolutivo da língua, o que conduz ao 

questionamento do postulado saussuriano de que o que interessaria ao falante seria a língua 

em funcionamento coevo e não em sua trajetória temporal
182

. Rio-Torto (2014a, p. 34-37) 

desenvolve um raciocínio análogo ao nosso, obtido a partir de suas reflexões sobre o 

manejamento por parte do falante das várias possibilidades e restrições combinatórias entre 

bases e afixos de natureza [+ erudita] ou [‒ erudita], reflexões essas que a levaram a 

questionar “[...] a assunção de que os conhecimentos sobre as marcas históricas não fazem 

parte da gramática interiorizada de todos os falantes, mas apenas da gramática explícita de 

alguns, porque adquirida em contexto formal e de forma consciente.” (p. 37). Em definitiva, 

todos os caminhos convergem para a conclusão de que “[...] para entender como uma língua 

funciona é preciso mesclar dados históricos com os elementos presentes da comunicação atual 

entre os falantes.” (VIARO; FERREIRA & GUIMARÃES FILHO, 2014, p. 60). 

Para além da questão do falante como ativador cônscio de alguns recursos próprios do 

conhecimento temporo-diacrônico da língua, há outro aspecto que põe em cheque a validade e 

a suficiência absolutas para o estudo linguístico de posturas metodológicas que concebem a 

língua como dotada de um caráter imanentemente sincronicista e a-histórico: a insuficiência 

ou precariedade de tais abordagens para uma descrição coerente e satisfatória de alguns 

tópicos da morfologia, como, e.g., a lexicalização de unidades (MARTÍN GARCÍA & 

VARELA ORTEGA, 2012), a diferença entre forma primitiva e forma derivada, os vocábulos 

formados com prefixos ou bases fósseis, a alomorfia, os formativos antroponímicos, a 

produtividade e vitalidade, os índices temáticos nominais e verbais etc. (cf. LOPES, 2013). 

Compreendemos, então, a incisiva asseveração de Fulk (2009, p. 30) de que “The omission of 

                                                                                                                                       
de Cauliaco, f. 167v apud SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, 2013, p. 23), todos retirados dos mesmos 

tratados médicos quatrocentistas. 
182

Há conformidade entre esse nosso entendimento e o de Kabatek (2007b, p. 333-334), defensor de que “[...] 

existe, contrariamente à ignorância postulada por Saussure, uma consciência diacrônica dos próprios falantes. 

Longe de ignorar o passado de seu idioma, eles costumam ter, em maior ou menor medida, um certo 

conhecimento do passado e costumam reconhecer como tais as chamadas formas ‘arcaicas’ [...]. Os falantes 

podem, pois, reconhecer elementos de ‘estados anteriores’ de uma língua. Não são, evidentemente, historiadores 

da língua, mas tampouco são ignorantes de qualquer evolução.” [Trad. nossa] 
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historical information is sometimes an impediment to an adequate understanding of 

synchronic alternations and oppositions.”
183

 

Não podemos nos esquecer (ou ao menos não devemos) que cada ponto específico no 

eixo das simultaneidades (funcionamento sincrônico) encontra-se igualmente posicionado e 

encaixado no eixo das sucessões (evolução diacrônica), configurando um caso de perfeita e 

indisfarçável intersecção. A língua, claro, possui um funcionamento sincrônico, mas que se 

condiciona e se deixa guiar por seu fluxo diacrônico; sempre estampará, portanto, 

concomitantemente, reflexos de sincronia e diacronia em qualquer momento de sua existência 

e funcionamento (CARVALHO, 2008)
184

. Daí que possamos subscrever, referente ao ámbito 

que especificamente nos interessa, o da lexicogênese morfológica, o entendimento de Lüdtke 

(2011, p. 22) de que mesmo “[...] una teoría sincrónica de la formación de palabras que hace 

explícito lo que los hablantes saben, debe ser compatible con una perspectiva diacrónica si 

pretende reflejar la realidad lingüística de una manera aproximadamente adecuada.”
185

. É o 

que buscaremos desenvolver mais detidamente na subseção próxima, que concentrará uma 

desapaixonada e refletida defesa à perspectiva histórico-diacrônica de apreciação da 

morfologia. 

 

3.1.3 A conveniência e a necessidade de uma apreciação histórica sobre a língua e sua 

morfologia
186

 

 

A subseção anterior buscou demonstrar algumas possíveis limitações de uma 

abordagem sincronicista absoluta
187

, fincada na estaticidade do recorte do funcionamento 

idiomático e no conhecimento do falante como critério de valor heurístico primordial (único, 

pode-se dizer) para a descrição e análise do objeto epistemológico. Sobretudo objetivou 

                                            
183

“A omissão de informação histórica é às vezes um impedimento para uma compreensão adequada de 

alternâncias e oposições sincrônicas.” [Trad. nossa] 
184

Na verdade, sempre refletirá muito mais do que isso. Ensina-nos Abad (2004, p. 13) que “Os estados 

linguísticos [...] não são absolutos, sempre há neles variação, diversificação geográfica, social ou temporal; falar 

de um estado para o fenômeno idiomático [...] supõe uma simplificação convencional dos dados. Não há, pois, 

estados absolutos da língua, que por sua própria natureza traz em si diversificações que respondem à sua 

implantação histórico-geográfica, social e cultural.” [Trad. nossa; grifos no original] 
185

“[...] uma teoria sincrônica da formação de palavras que explicita o que os falantes sabem, deve ser compatível 

com uma perspectiva diacrônica se pretende refletir a realidade linguística de uma maneira aproximadamente 

adequada.” [Trad. nossa] 
186

Esta subseção faz eco ao capítulo 2 da dissertação de mestrado de Lopes (2013), fundamentando-se nela, 

ampliando-a e revendo-a integralmente, com novos aportes e novas reflexões. 
187

Limitações essas que parecem ser mais perceptíveis na apreciação do léxico que na de outros níveis da língua, 

segundo Farias (2008). 
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apontar algumas exemplificações de recurso à diacronia por parte do utente da língua, o que 

demonstra que mesmo do ponto de vista do falante, sincronia e diacronia (ou melhor, fluxo 

temporal e funcionamento em curso) se entrecruzam. Nesta subseção, por sua vez, 

procuraremos demonstrar o caráter necessariamente histórico do fenômeno linguístico 

(mesmo quando visto epistemologicamente), a utilidade do recurso à diacronia e, além disso, 

a exposição de alguns fenômenos morfológicos que só são adequadamente compreendidos a 

partir de uma ótica que leve em consideração a natureza histórica da língua, servindo, 

portanto, tal subseção, tanto para uma mostra dos limites de uma postura sincronicista a-

histórica quanto para a corroboração da conveniência de se seguir uma linha de análise que 

valorize devidamente a conjugação visceral entre língua e tempo. 

Não há dúvida de que a melhor forma de enfoque científico é aquela que mais se 

aproxima à realidade do objeto estudado, como aponta Coseriu (1979). Assim, sendo a língua 

um fenômeno social, nos termos de Bakhtin (2004), cuja “realidade” se pauta em seu devir 

histórico, chega-se à conclusão que a melhor postura epistemológica para o linguista assentar-

se-ia num enfoque histórico-diacrônico
188

, pois a língua é, por natureza, um objeto histórico 

(COSERIU, 1979), incontestavelmente moldado e configurado através de marcas e 

vicissitudes temporo-espaciais. É por essa razão que se pode afirmar, sem qualquer receio, 

que “[...] la lengua no tiene tradición, sino que es ella misma tradición.” (LÜDTKE, 2011, p. 

133; grifos no original)
189

. 

A historicidade da língua manifesta-se em vários aspectos gerais de seu 

funcionamento. Primeiro, se pensamos que ela, por nós utilizada como veículo de 
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De certa forma, é possível estar de acordo com Paul (1966, p. 28) a respeito da estreita identificação entre a 

linguística e a diacronia, questionando a validade plena de métodos científicos que se propõem a estudar a língua 

(e, no nosso caso específico, a morfologia e o léxico) fora de um eixo histórico: “Aquilo que se considera como 

um método não histórico, e contudo científico, de estudar a língua, não é no fundo mais do que um método 

histórico incompleto, incompleto em parte por culpa do observador, em parte por culpa do material de estudo... E 

assim eu não faço ideia de como se pode reflectir com êxito sobre uma língua, sem averiguarmos um pouco qual 

foi a sua evolução histórica.”. Segundo esse neogramático, para a apreciação da língua, só um achegamento 

histórico seria científico (MARTÍNEZ, 1993). Não querendo nos arriscar pelo extremismo detectado nessa 

última ilação atribuída a Paul, achegamo-nos mais a um entendimento de que há sérias limitações por parte de 

uma ótica exclusivamente sincrônica, ponto que parece ser depreensível de um artigo de Kabatek (2017), quando 

sinaliza que se se adota uma visão da língua como projeção sincrônica, estabelecendo e comparando diferentes 

sincronias, não se chega ao entendimento da mudança linguística. Por extensão, podemos intuir que não se 

chegaria com tal método de isolamento sincronicocêntrico a uma compreensão satisfatória e (mais) segura da 

realidade idiomática: pondo de um lado a foto duma árvore (ilustrando uma sincronia x) e, do outro, a foto de 

uma mesa (ilustrando uma sincronia x’), não se chegaria, só pelas fotos em si, ao entendimento da mudança 

ocorrida entre esses dois estados separados (exemplo exposto pelo mesmo Kabatek, na mesma obra, a ele 

transmitido pelo Prof. Xosé Luís Regueira, que, por sua vez, o ouvira de Joan Bybee) e, consequentemente, não 

se chegaria a uma compreensão atilada do segundo estado, só nitidamente inteligível a partir da evolução 

processada entre as duas pontas do novelo. 
189

“[...] a língua não tem tradição, mas sim, é ela mesma tradição.” [Trad. nossa] 
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comunicação e de cultura, não surge hic et nunc, aqui e agora, mas é consequência de fluxos, 

operações, escolhas, substituições e renovações efetuadas em estágios que lhe antecederam
190

, 

mostrando-se como “[...] um acúmulo funcional de acidentes históricos, uma construção e não 

o produto de um único ato demiúrgico.” (VIARO, 2012b, p. 288) e sendo, nas palavras de 

Abad (2003; 2004), um continuum de descontinuidades, uma realidade complexa e instável, 

dotada de complexidade interior, de dialetalização interna e de inegáveis diversificações que 

são plasmadas geográfica, social e temporalmente. Distingue Lopes (2013) que ela é 

profundamente subsidiada pelo material linguístico herdado de fases pretéritas de sua 

existência, sem o qual seria impossível qualquer intento de comunicação intergeracional ou 

mesmo a aquisição da linguagem sob a forma de língua materna. Portanto, é algo irrealista 

desconsiderar a evidente associação entre língua e história, entre sistema linguístico e devenir 

temporal. 

Como bem pondera Viaro (2011a, p. 23), “Toda língua viva pode ser definida como 

um sistema herdado em movimento. Abstrai-se dessa evidência que o sistema, por sua vez, foi 

herdado de outros sistemas pretéritos.” [Grifos no original]. Se há no português e no 

castelhano, para o sufixo -ada, desde o séc. XVII
191

, um sentido marcado por um teor quase 

sempre pejorativo de ‘agrupamento humano’ (africanada, fradalhada, baianada, caboclada, 

galegada etc.), é porque antes dele (pelo menos desde o séc. XIII, para ambas as línguas) 

havia um sentido geral (e não marcado discursivamente, se assim podemos dizer) de 

‘agrupamento de animais’ (boiada, vacada, cabrada, mulada etc.), do qual o sentido 

‘agrupamento humano’ se originou (RAINER, 2010), a partir de projeções metafóricas como 

SER HUMANO É ANIMAL e GRUPO HUMANO DESFAVORECIDO OU MALQUISTO 

É GRUPO DE ANIMAIS, visto que, em todos (ou quase todos) os coletivos em -ada 

referentes a humanos (africanada, fradalhada, caboclada, galegada), esses são focados 

depreciativamente. A polissemia mostra-se, portanto, como imersa num fluxo temporal, como 

um fenômeno necessariamente histórico, moldando-se a partir da geração de uns sentidos 

sobre outros preexistentes
192

. O mesmo ocorreria com vários outros fenômenos, como o de 

                                            
190

Situação que se reflete visivelmente no âmbito da morfologia, mormente na lexicogênese, que procede à 

geração de novas vozes a partir da imitação de pautas morfolexicais anteriormente existentes, de empréstimos ou 

de decalques léxicos (NGLE — REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009), fenômenos esses instaurados em marcos socioculturais, discursivos e históricos. 
191

É o que afirma Rainer (2010), com base em suas consultas ao CORDE / RAE, a respeito do castelhano. De 

uma rápida apreciação nas obras de Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) de derivados formados por esse 

sufixo e com esse sentido, datam as primeiras ocorrências de fins do séc. XIX, para o português. 
192

Daí conclua Rainer (2010, p. 43), que “[...] nem tudo o que mostre uma aparente semelhança semântica desde 

um ponto de vista sincrônico seja necessariamente um caso de polissemia. Para provar que o significado B 

deriva de um significado A por algum tipo de mudança semântica, é precondição indispensável uma 
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coordenação de prefixos (movimentos pró e contra aborto), que parece inexistir no período 

medieval e que só emerge a partir de uma situação anterior de coordenação de vozes 

prefixadas (movimentos pró-aborto e contra aborto), que, em um estágio posterior, ativa a 

elipse da base léxica do derivado de primeira posição (movimentos pró-aborto e contra aborto 

> movimentos pró Ø e contra aborto). 

Essa concepção do idioma como sistema herdado e em contínuo movimento dá conta 

de dois aspectos considerados precípuos — pelo menos desde o surgimento da 

sociolinguística variacional laboviana e, sobretudo, a partir da publicação do Empirical 

Foundations de Weinreich, Labov & Herzog (1968) — para a própria caracterização do 

fenômeno social que é a língua: a variação e a mudança. Mudança essa que não só se processa 

e se atualiza entre uma sincronia e outra, no devir da língua, notável em sua filogenia 

(VIARO, 2012a), mas também dentro de uma mesma sincronia (como o comprovam as 

investigações sociolinguísticas sobre mudança em tempo aparente
193

), o que é perceptível 

através do rastreamento da ontogenia do falante, que fala diferente aos três e aos setenta anos, 

como nos atenta Viaro (2012a). 

Dentro de um mesmo recorte sincrônico, seja ele de um milênio, uma centúria, uma 

década ou um ano, convivem formas/operações antigas e formas/operações novéis (ELIA, 

1978), num jogo perene que vai moldando a língua como uma amálgama de conservação, 

variação, obsolescência e inovação, como um poliedro multímodo em movimento biaxial
194

, 

ou seja, que se desloca contínua e simultaneamente ao sabor das vagas dos eixos temporal
195

 e 

espacial, mesclado a fatores históricos, geográficos e sociais. Mais ainda: como aclara 

Soledade (2017), não só devemos ter em conta que a língua é sempre esse misto de inovação e 

                                                                                                                                       
reconstrução da cronologia dos usos, para identificar o momento quando teve lugar a suposta mudança, bem 

como os exemplos cruciais sobre os quais teria operado.” [Trad. nossa] 
193

“Com a sociolinguística laboviana ou variacionista, cai por terra a ‘homogeneidade’ do objeto de estudo 

saussuriano, quando, já nos Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística, de 1968, 

defendem os autores a ‘heterogeneidade’ sincrônica. Essa ‘heterogeneidade ordenada’ permitiu que a mudança 

linguística se integrasse a esse modelo teórico, que criou o artifício metodológico do ‘tempo aparente’, dando 

margem à demonstração da mudança numa diacronia sincrônica, com base no estudo da variação de falantes de 

faixas etárias diferentes, conviventes numa mesma comunidade de fala, em um mesmo tempo e lugar. Pelas 

frestas da variação etária se evidenciava, na sincronia, a diacronia.” (MATTOS E SILVA, 2008b, p. 11). 
194

Essa concepção da língua como um poliedro multímodo em movimento biaxial adveio-nos a partir da leitura 

do prefácio de Alberto da Costa e Silva (memorialista e historiador brasileiro, imortal da ABL) à obra 

Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pelos historiadores Lilia Schwarcz & Flávio Gomes (2018), 

em que caracteriza o fenômeno da escravidão no Brasil como algo multifacetado e complexo, como um 

verdadeiro poliedro em movimento. 
195

“É a mudança, a modificação, que provocam sobre o eixo temporal a aparição e a desaparição das marcas 

linguísticas, sendo, presumivelmente, o que condiciona a conformação real de uma língua em um momento 

determinado.” (MARTÍNEZ, 1993, p. 113). [Trad. nossa] 
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conservação
196

, mas, além disso, ter a consciência de que em cada sincronia o uso de formas e 

operações herdadas será sempre superior ao de formas e operações inovadoras, o que nos 

conduz a um inevitável reconhecimento do quão repleto de passado é o nosso presente. Daí a 

insistência de Jakobson (1929 apud VITRAL, 2010, p. 77) em considerar que: 

 

[...] a descrição sincrônica não pode excluir a noção de evolução; pois, até mesmo 

num setor considerado do ponto de vista sincrônico existe a consciência da fase em 

vias de desaparecimento, da fase presente e da fase em formação. Os elementos 

estilísticos percebidos como arcaísmos e, em segundo lugar, a distinção entre formas 

produtivas e não produtivas, são fatos de diacronia que não poderíamos eliminar da 

linguística sincrônica. 

 

Soledade (2017) coaduna-se harmonicamente a esse entendimento de Jakobson, 

tecendo o seguinte raciocínio: se qualquer estágio sincrônico da língua é fruto de estágios 

anteriores, não se deve admitir que a língua possa ter uma descrição absolutamente sincrônica 

e, consequentemente, é improdutivo desprezar as informações de cunho histórico para a 

compreensão de fenômenos linguísticos, mesmo num estudo de corte sincrônico. A sincronia 

é uma abstração teórica (JAKOBSON, 1992; FARIAS, 2008), um recorte temporal artificial à 

disposição da teoria (VIARO, 2013b), um modus cogitandi, um método de análise, um 

procedimento científico e conceito teórico dotado de validez, mas, como aponta Viaro 

(2012a), “[...] é, antes de tudo, um método e não um modelo. Já a história faz parte da própria 

essência da língua [...].”
197

, pois todo e qualquer ato comunicativo é necessariamente uma 

atividade histórica, visto que seus agentes são seres historicamente situados (KABATEK, 

2007b). Por conseguinte, a diacronia é uma realidade perceptível em qualquer sistema 

linguístico e em qualquer de seus níveis e subníveis (embora mais em uns que em outros
198

), e 

que necessariamente faz parte da essência das unidades das línguas e de suas operações
199

. Eis 

o que nos diz Viaro, em outro escrito seu (2012b, p. 283-284), sobre essa questão, ratificando 

e reforçando seu ponto de vista:  

                                            
196

Nas palavras de Viaro (2013b, p. 56), “[...] uma sincronia é um conjunto de palavras herdadas e de processos 

igualmente herdados que geram novas palavras.”. 
197

Declara Martínez (1993, p. 116): “[...] em todo o Cours de linguistique générale é evidente a caracterização 

puramente metodológica da sincronia, que jamais se cruza com a realidade objetual da língua.” [Trad. nossa] 
198

Da mesma forma que há níveis na língua, como o léxico, sujeitos a maior variação que os demais (NGLE — 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). 
199

Cabe aqui um esclarecimento. Na verdade, há muita confusão na linguística entre fato e teoria (VIARO, 

2013b), entre método e objeto, entre perspectiva de análise e fato linguístico. A língua em si não é nem sincronia 

nem diacronia, pois estas nada mais são que diferentes prismas de análise do objeto científico, não propriamente 

o objeto (MARTÍNEZ, 1993), que é, nesse caso, a língua, a expressão humana por antonomásia, dotada de uma 

consubstancialidade cognitivo-biológico-discursiva e necessariamente incrustada numa sociedade, numa cultura 

e num marco temporal específicos. Uma coisa é a linguística (que pode ser sincrônica ou diacrônica), outra coisa 

é a língua (cf. COSERIU, 1958; MARTÍNEZ, 1993). 
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Se a postura sincrônica fosse uma realidade e se quiséssemos entender apenas o 

momento atual real, mesmo num recorte razoável de tempo, teríamos que fazer 

paradoxalmente incursões diacrônicas, para separar o trigo do joio. Veríamos que 

grande parte do que funciona numa língua seria subitamente visto como detrito de 

épocas passadas. Pairariam dúvidas justificáveis se é possível apenas estudar o que é 

de fato presente, por exemplo: (a) a maioria dos substantivos abstratos derivados por 

sufixação do português são de origem latina clássica ou francesa; (b) o hebraico foi 

reconstruído e hoje é língua materna de milhões de pessoas; (c) um substantivo de 

outra realidade pretérita permanece ainda hoje por causa da escrita que o congela na 

sua sincronia; (d) falamos de carruagens mas elas não existem mais a não ser nos 

livros, nos filmes e nos museus. O passado convive com o presente nos signos 

atuais. A sincronia é, como dissemos, uma ilusão ou, no máximo, um método. 

[Grifos no original] 

 

Ora, se assim o é, se a língua se move como uma realidade histórica, não sendo de 

nenhum modo completamente dissociável do fator tempo, não é difícil concluir que para uma 

investigação científica acurada sobre esse fenômeno, parece ser mais interessante considerar o 

lastro histórico-diacrônico, mesmo quando se mantivesse uma perspectiva sincrônica
200

, 

aliando-os (CUNHA, OLIVEIRA & VOTRE, 2012), o que representaria um esforço real por 

“[...] ultrapassar a lógica disjuntiva em que assentava a antinomia diacronia/sincronia, e 

adotar uma filosofia de complementaridade [...].” (RIO-TORTO, 1998a, p. 137), a fim de não 

se correr o risco de se deparar com obstáculos decorrentes de uma dicotomização artificial, de 

um convencionalismo (muitas vezes injustificável) que a delimitação — quer temporal, quer 

estrutural — de uma língua funcional e veicular implica (SOLEDADE, 2004).  

Essa perspectiva de complementaridade entre sincronia e diacronia é igualmente tida 

como válida por Viaro (2012a, p. 279), pois afirma, com justa razão, que “[...] não há 

paradoxo, nem desdouro ao articularem-se sincronia e diacronia: o recorte sincrônico é um 

método, já a descrição diacrônica flagra a essência de um ser específico, denominado língua, 

a qual, por sua vez, é um objeto unificado pela nossa abstração.”. Tal complementaridade, a 

nosso ver, efetivar-se-ia através de uma conjunção controlada e harmônica entre, de um lado, 

as preciosas e imprescindíveis informações fornecidas pelas incursões histórico-diacrônicas 

— pois, “[...] como todo fato humano, e a despeito da abordagem imanente, a língua só existe 

                                            
200

Pergunta-se Bustos Gisbert (1998, p. 45): “Quais relações existem entre os modelos morfológicos sincrônicos 

e os fatos morfológicos diacrônicos?, ou dito de outra forma: é possível idealizar modelos morfológicos 

sincrônicos que prescindam dos fatos diacrônicos? […] não existe uma resposta unânime a essa questão, 

havendo pelo menos três posturas diferentes: a) os fatos diacrônicos não são relevantes, b) podem ser relevantes 

ou c) são cruciais para a formulação de hipóteses sobre a estrutura morfológica das línguas.” [Trad. nossa]. 

Naturalmente, inclinamo-nos a favor da terceira postura, por considerá-la a mais lógica e coerente. 
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em uso — e, portanto, na história.” (RANGEL, 2007, p. 12; grifos no original)
201

 ― e, do 

outro, as contribuições teórico-conceituais-terminológicas propiciadas pelas diversas 

correntes teóricas da linguística, desde o surgimento do estruturalismo e, por que não, também 

as anteriores a esse modelo de descrição e análise linguísticas. 

Tal como Pena (1995b, p. 171), temos plena consciência de que “[...] una lengua 

natural es un sistema en parte formal y funcional y en parte también un sistema resultado de 

estados anteriores de lengua.”
202

, o que obviamente também se aplica aos seus componentes 

lexical e morfológico, que passam a ser vistos como instâncias de manifestação da história e 

da evolução do idioma, perceptíveis mediante a realização de uma leitura historicocêntrica ou, 

em outras palavras, “[...] uma leitura acumulada de um mundo que não surgiu agora.” 

(GALVÃO, 2006, p. 32). A adoção de tal postura aqui não é motivada por vão sectarismo ou 

mera inclinação teórico-metodológica, mas pela consideração de sua adequabilidade para o 

tratamento da morfologia lexical, sobretudo por se perceber que uma análise exclusivamente 

sincrônica geraria para esse fim numerosas dificuldades, mormente na análise e classificação 

dos elementos formativos das palavras complexas (SANDMANN, 1991)
203

. Com Rio-Torto 

(2014a), entendemos que a estrutura interna dos vocábulos, as propriedades combinatórias e 

de seleção de suas unidades afixais e basais, moldam-se em conformidade com as tendências 

históricas das línguas a que se circunscrevem, em consonância com as características 

enraizadas no fluxo temporal desses sistemas e, por consequência, “A gênese e a história das 

unidades lexicais são essenciais para a análise e compreensão de sua estrutura.” (RIO-

TORTO, 2014a, p. 32). Assim sendo, resta-nos sustentar uma total aquiescência com o que é 

elucubrado por Santana Suárez et al. (2004, p. 9), quando defendem que: 

 

Las palabras están plenamente ligadas a una historia, tanto en el aspecto morfológico 

como en el semántico, que determina generalmente su lexicografía y su semántica 

actuales, por lo que se hace laboriosa su catalogación sin tener en cuenta sus 

                                            
201

Sendo assim, em última análise, toda linguística seria essencialmente histórica, sendo a historicidade sua 

noção fundamental (KABATEK, 2007b). 
202

“[...] uma língua natural é um sistema em parte formal e funcional e em parte também um sistema resultante 

de estados anteriores da língua.” [Trad. nossa] 
203

Um exemplo é-nos dado por Viaro (1994): uma leitura a-histórica do vocábulo contradança indubitavelmente 

destacaria um prefixo contra-, o que não deixaria de ser problemático, pois a dita voz provém do inglês country-

dance, através do francês contredanse. Trata-se, portanto, não de um prefixo, mas de um elemento homomórfico 

ao contra- prefixal, um substantivo que compõe o radical do derivado. É também ilustrativo o que é exposto por 

Dardano (1988, p. 52) para o italiano, mas extensível às línguas consideradas (se não quanto a todos os itens 

léxicos expostos, ao menos quanto à ideia subjacente à exemplificação, a de que a interpretação do falante pode 

levar a percepções pouco condizentes com o caminho derivacional realmente percorrido pelo vocábulo 

considerado): “Enquanto entre forno [‘id.’] e fornaio [‘padeiro’], o falante vê apenas um nexo horizontal de 

derivação [ou seja, forno → fornaio], a história da língua registra as passagens FURNU(M) → forno, 

FURNARIU(M) → fornaio; também * JENUARIU(M) → gennaio [‘janeiro’].” [Trad. nossa] 



132 

 

referencias etimológicas. Algunas palabras, ya obsoletas o bien pertenecientes a 

lenguas madres como el latín o griego, soportan información relevante del proceso 

histórico-morfológico sobre una secuencia generacional de vocablos, que completa 

las conexiones o interferencias entre los distintos sistemas de formación del léxico 

actual.
204

 

 

Em geral, no âmbito da literatura linguística referente aos estudos de morfologia, tem 

reinado a eleição da perspectiva sincrônica nos trabalhos descritivos e teóricos sobre esse 

módulo da língua. Assim, tal como pontua Soledade (2004), se passarmos em revista alguns 

dos mais emblemáticos expoentes da teorização sobre a formação de palavras, como Spencer 

(1991), Corbin (1987), Sciullo & Williams (1987), Bybee (1985), Aronoff (1976), Basílio 

(1980), Halle (1973), Varela Ortega (2005), Lang (1992), constataremos a generalizada e 

dominante adoção de um paradigma sincronicista-contemporaneista, quando não até mesmo 

anti-histórico da lexicogênese morfológica
205

. Observando o arco temporal que recobre as 

últimas décadas, é possível notar apenas uma tímida produção científica a respeito da 

formação de palavras em galego, castelhano ou português sob o ponto de vista exclusiva ou 

predominantemente histórico, como, p. ex., os estudos gerais de Rio-Torto (1998a) e Viaro 

(2012a, 2012b, 2010, 2009) e os específicos — um tanto quanto isolados — de Campos 

(2004a), Soledade (2004), Díaz García (2006), Buenafuentes de la Mata (2007), Santos 

(2009), López-Viñas (2012; 2015), Lopes (2013), Simões Neto (2016a). 

Para um estudo aprofundado sobre a morfologia (flexional ou derivacional) faz-se 

necessário escavar as camadas históricas sedimentares de estágios pretéritos da língua, que 

funcionam como alicerce genolexical para a constituição e configuração de sua atualização 

hodierna. O nível morfológico atrela-se visceralmente à história da língua, sobretudo na 

estruturação e no funcionamento dos processos de formação de palavras
206

, o que é também 

sustentado por Rio-Torto (1998a, p. 138), quando assim discorre: 

 

Um dos domínios em que o concurso da perspectiva histórica e da perspectiva 

sincrónica se revela extremamente profícuo é o da formação de palavras. É que uma 

análise exclusivamente sincrónica pode, ao ignorar o passado, distorcer ou falsear a 

verdade histórica dos factos e, subsequentemente, do presente das unidades lexicais. 

                                            
204

“As palavras estão plenamente ligadas a uma história, tanto no aspecto morfológico quanto no semântico, que 

determina geralmente sua lexicografia e sua semântica atuais, pelo que se faz penosa sua catalogação sem levar 

em conta suas referências etimológicas. Algumas palavras, já obsoletas, assim como as pertencentes a línguas-

mãe como o latim ou o grego, comportam informações relevantes acerca do processo histórico-morfológico 

sobre uma sequência geracional de vocábulos, que completa as conexões ou interferências entre os diferentes 

sistemas de formação do léxico.” [Trad. nossa] 
205

Cf., e.g., Adams (1973), que, segundo Lang (1992), refuta qualquer tratamento da formação de palavras pela 

LH. 
206

A própria noção de derivação e, por extensão, de lexicogênese, evoca uma realidade que se vai moldando 

diacronicamente (VIARO, 2011b). 
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O actual estatuto sincrónico destas pode mesmo ser deturpado por falta de 

informação histórica. Efectivamente, uma abordagem meramente sincrónica pode 

conduzir a incorreta análise da estrutura interna das palavras, atribuindo, por 

exemplo, o estatuto de produtos genolexicais a palavras que efectivamente não o 

têm, pese embora a sua estrutura (aparentemente) compósita, e pode ainda 

considerar indevidamente como construídos num dado momento produtos de fases 

mais recuadas. 

 

A mesma ideia é postulada, com outros termos, por Pena (2009, p. 16), podendo ser 

conferido no excerto reproduzido a seguir: 

 

La dimensión histórica de las lenguas naturales es muy perceptible en el campo de la 

formación de palabras. Ignorar este hecho al estudiar la morfología léxica supone 

una carencia enorme que acarrea descripciones incompletas, cuando no 

deformaciones en la visión de los hechos morfológicos. Dicho con toda claridad, 

para investigar al menos con certo grado de profundidad el dominio de la formación 

de palabras de una lengua románica como el español [o el portugués o cualquier 

otra], es necesario [...] tener buenos conocimientos de la historia de la lengua, de su 

gramática histórica, así como unos buenos conocimientos de latín.
207

 

 

Para a compreensão de diversos pontos da morfologia da língua, constata-se a 

necessidade compulsória de se recorrer à diacronia, pois se trata de um nível linguístico que 

“[...] não raro não prescinde de explicações históricas, que evidenciam o percurso diacrónico 

dessa língua, feito tanto de continuidade quanto de mudanças, e que em larga medida ajudam 

a esclarecer o presente.” (RIO-TORTO, 1998a, p. 137). Com base em Lopes (2013), 

arrolamos alguns exemplos-situações ilustrativos dessa realidade, que, na sequência, são 

retomados de forma ampliada e revista: 

Exemplo-situação 1. É a ponderação da origem, da história e da evolução 

paradigmática dos vocábulos mórficos que permite diferenciar verdadeiros produtos 

morfolexicais de palavras não derivadas (SOLEDADE, 2004). Somente esse ajuizamento 

propicia uma verdadeira diferenciação entre palavras efetivamente construídas no vernáculo 

de outras cuja estrutura morfolexical foi derivada em estágios anteriores, no latim ou no 

grego
208

 — mas que são também verdadeiramente pertencentes ao léxico vernacular geral ou 

                                            
207

“A dimensão histórica das línguas naturais é muito perceptível no campo da formação de palavras. Ignorar 

este fato ao estudar a morfologia léxica supõe uma carência enorme que acarreta descrições incompletas, quando 

não deformações na visão dos fatos morfológicos. Dito com toda clareza, para investigar ao menos com certo 

grau de profundidade o domínio da formação de palavras de uma língua românica como o espanhol [ou o 

português ou qualquer outra] é necessário [...] ter bons conhecimentos da história da língua, de sua gramática 

histórica, assim como bons conhecimentos de latim.” [Trad. nossa] 
208

P. ex., tortura (< lat. tortūra, -ae). Há exemplos doutras línguas, como é o caso de ciclista (< fr. cycliste). 

Concordamos com o GMHP (2014), ao considerar equivocado buscar paráfrases vernáculas (portuguesas) 

sincrônicas para esses derivados (a partir de torto e ciclo/bicicleta, respectivamente), visto que são formações 

exógenas, para as quais necessariamente se deveria investigar a sua formação nas respectivas línguas de partida. 
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especializado —, ou ainda casos em que “[...] a derivação é própria do português, contudo os 

componentes morfolexicais já existiam no sistema latino.” (SOLEDADE, 2004, p. 60). A 

própria noção de palavra primitiva e palavra derivada depende, forçosamente, de uma 

aceitação da perspectiva diacrônica de estudo da língua, de uma plena consideração de sua 

natureza incontestavelmente tempolábil. Trata-se, portanto, da mesma constatação explicitada 

por Viaro (2006, p. 1444):  

 

Mesmo alguém que, hoje em dia, preconize ainda a primazia do elemento 

sincrônico, não poderia negar que, ao obter, por meio de comutação, um lexema 

{sapat} e um morfema {eir}, a partir de sapateiro, chamar isso de derivação não 

deixa de ser paradoxal. Pois derivar pressupunha, na visão tradicional de onde vem 

o termo, que uma palavra provinha da outra ou que vinha antes da outra: sapato 

surgiu primeiro e daí veio sapateiro. Mesmo quem postula a falta de necessidade 

diacrônica pensa assim hoje. A diacronia está, portanto, implícita na derivação, pois 

duas palavras não surgiram ao mesmo tempo. [Grifos no original] 

 

Exemplo-situação 2. A própria direção dos processos derivativos pode ser analisada de 

modo errôneo se se pauta exclusivamente no crivo interpretativo do falante
209

, para o qual a 

derivação sempre (ou quase sempre) teria uma orientação voltada do mais simples ao mais 

complexo, do mais breve ao mais extenso. Exemplifiquemos com um fenômeno exposto e 

discutido na NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 30-31), a derivação regressiva, noção que, para a 

morfologia sincrônica a-histórica, não parece ter qualquer relevância ou aplicação, pois não é 

uma pauta a que sói chegar a interpretação morfolexical do utente da língua. Destarte, o 

falante e, consequentemente, a perspectiva sincronicista, sustentarão que as vozes castelhanas 

ayudar, reformar, talar, pelear, legislador, borrico, atestiguar e asqueroso provieram, 

respectivamente, de ayuda, reforma, tala, pelea, legislar, burro, testigo e asco, quando, 

efetivamente, a direção da geração dessas derivações foi justamente a oposta, algo contrário à 

intuição imediata do falante, mas atestável a partir do rastreamento das datações de cada um 

dos vocábulos.  

Exemplo-situação 3. Para a análise de vocábulos cuja base é fóssil no vernáculo, visto 

ser própria de um sistema linguístico anterior (o latim), é imprescindível o aporte a aspectos 

históricos da constituição linguística. É o caso da seguinte tríade de famílias léxicas: 1) 

                                            
209

Que, de acordo com Viaro (2006; 1994), é um critério intuitivo por demais impreciso e subjetivo, sendo “[...] 

meras interpretações que o estudioso da linguagem faz acerca da massa de falantes.” (VIARO, 1994, p. 27) e, 

por conseguinte, não servindo como o crivo científico mais adequado para a análise dos fenômenos linguísticos 

(VIARO, 2012b). Esse etimólogo não usa o termo interpretação ou conhecimento do falante, mas sensação do 

falante, consciência do falante ou falante comum, com sentido idêntico aos dois primeiros, usados neste nosso 

estudo. 
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atribuir, contribuir, distribuir, retribuir etc.; 2) aferir, auferir, conferir, deferir, disferir, 

inferir, preferir, proferir, referir etc.; 3) conceber, perceber, receber etc. Para esses 

derivados, ainda que seja possível identificar contrastivamente seus segmentos prefixais, não 

há como estabelecer na sincronia presente as suas respectivas bases lexicais, uma vez que não 

subsistiram de forma autônoma na língua. Somente através do percurso histórico torna-se 

possível reconstituir a significação de cada uma delas. Essas palavras de origem e de estrutura 

erudita não são produtos derivacionais do vernáculo, mas palavras prefixadas no latim, e 

preservadas (daí o termo bases fósseis) no português, no castelhano, no galego etc. Os 

segmentos mórficos que, no latim, comportavam-se como bases nessas palavras, não têm esse 

mesmo estatuto no vernáculo. Da mesma forma, os segmentos prefixais nelas presentes não 

podem ser analisados senão à luz do valor que sempre apresentaram nos vocábulos mórficos a 

cuja base se agregaram (SOLEDADE, 2004). Nessa linha, afirma Serrano-Dolader (2012, p. 

487):  

 

[...] por más que el estudioso se sitúe en una perspectiva sincrónica al evaluar los 

datos morfológicos […], es inexcusable reconocer que todo momento histórico 

sincrónicamente considerado arrastra la herencia de sincronías pasadas: así es 

indudable que ciertas bases de derivación resultan, en mayor o menor grado, opacas 

en la derivación sincrónica y que solo la aproximación diacrónica puede vertebrar en 

esos casos la interpretación morfológica.
210

 

 

Exemplo-situação 4. Na análise de determinados prefixos, como ab- e ob- (e.g., em 

abstruso, absconso, abstrair, aversão, observar, obumbrado, obstrução, ocasião, oculto etc.), 

é necessário lançar mão do conhecimento diacrônico, em virtude do caráter fóssil de muitas 

bases a que se adjungem, além das mutações morfofonológicas ocorridas no decurso 

temporal, que não raro impedem uma identificação transparente desses formativos prefixais. 

Como afirma Duarte (1999a, p. 113-114), “Se fizermos tábula rasa dessas considerações 

diacrônicas que vêm, não para perturbar a descrição, mas para simplificá-la, caímos em 

artifícios logicigistas [...].”. 

                                            
210

“[...] por mais que o estudioso se situe em uma perspectiva sincrônica ao avaliar os dados morfológicos […], é 

inescusável reconhecer que todo momento histórico sincronicamente considerado arrasta a herança de sincronias 

passadas: assim, é indubitável que certas bases de derivação resultem, em maior ou menor grau, opacas na 

derivação sincrônica e que somente a aproximação diacrônica possa estruturar a interpretação morfológica 

nesses casos.” [Trad. nossa] 
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Exemplo-situação 5. Numerosas alomorfias nas línguas neolatinas só logram ser 

devidamente explicadas quando se recorre à história interna (DUARTE, 1999a)
211

. Como 

explicar a distribuição complementar e a alternância alomórfica vigentes na sincronia atual 

entre as bases chumb- (como no substantivo chumbo) e plúmb- (como no adjetivo plúmbeo)
212

 

ou entre os vocábulos marfim/marfil e ebúrneo
213

 sem levar em consideração o aporte 

histórico-diacrônico? Partindo para algo ainda mais pertencente ao léxico comum, como seria 

possível explicar as irregularidades verbais sem o concurso da diacronia? Como explicar a 

alternância supletiva entre as bases das formas verbais sou/soy, és/eres, era, fui, fosse/fuera, 

serei/seré, radicais constituídos por diferentes segmentos fonéticos, mas possuidores de 

idêntico significado? Notamos, portanto, que mesmo se se atém à sincronia, uma referência à 

diacronia se interpõe na análise como um critério necessário e até mesmo obrigatório para se 

explicar fenômenos como o da alomorfia/supletivismo
214

. É o caso da NGLE (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009, p. 31-32), que, mesmo se guiando por uma orientação essencialmente 

sincrônica, vê-se impelida algumas vezes a considerar fatores históricos condicionantes da 

geração morfolexical, como na descrição de alternâncias morfofonológicas, admitindo que 

“[...] la descripción de los entornos fonológicos no es suficiente en ocasiones para determinar 

las variantes alternantes de muchos segmentos morfológicos [...]; gran número de 

irregularidades [...] se explican teniendo en cuenta la etimología de las voces analizadas.”
215

. 

Exemplo-situação 6. Vários aspectos mórficos referentes à constituição dos 

antropônimos na língua portuguesa somente se mostram compreensíveis a partir da 

consideração do processo histórico que lhes deu origem. Os formativos antroponímicos, ou 

                                            
211

Ensina-nos Pena (2011, p. 230): “Muitas das irregularidades existentes na morfologia lexical das línguas 

românicas são uma consequência do fato de que essas línguas são históricas [...]. Portanto, tais irregularidades 

morfológicas só podem ser detectadas a partir de um ponto de vista histórico.” [Trad. nossa] 
212

São soluções evolutivas divergentes (popular e culta, respectivamente) para bases ligadas ao subst. latino 

plŭmbum, ‘chumbo’ (CUNHA, 2010). 
213

Enquanto a forma substantival advém do árabe (hispânico) ‘aẓm al-fíl, ‘osso de elefante’ (HOUAISS & 

VILLAR, 2009; DLE / RAE, on-line), a adjetival tem origem latina: < eburnĕus ou ebūrnus, -a, -um, der. de 

ebor ou ebur, ebŏris, ‘marfim’ (HOUAISS & VILLAR, 2009; DLE / RAE, on-line). 
214

Há casos em que é praticamente impossível esperar de uma análise sincrônica uma explicação convincente 

sobre dado aspecto morfofonológico. Parece ser o caso do substantivo caluroso, ilustrado pela NGLE (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 29), 

atrelado via uma leitura sincrônica ao substantivo calor, do qual supostamente derivaria, mas sem se lograr 

explicar satisfatoriamente a diferença vocálica o > u entre primitivo e derivado. Vem a etimologia e nos oferece 

uma resposta, a partir de uma explicação bem diferente: o u de caluroso se justificaria pelo fato de que tal 

derivado não foi gerado a partir do substantivo calor, mas sim, de uma variante corradical sinmórfica medieval, 

calura, que caiu em desuso na história da língua, derrotada na competição com a primeira forma, calor. 
215

“[...] a descrição dos entornos fonológicos ocasionalmente não é suficiente para determinar as variantes 

alternantes de muitos segmentos morfológicos [...]; há um grande número de irregularidades que se explicam 

tendo em consideração a etimologia das vozes analisadas.” [Trad. nossa] 
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seja, os elementos imbrincados na formação morfológica dos nomes personativos (e sua carga 

semântica respectiva) são recuperáveis tão-somente através do plano histórico-diacrônico, é o 

que sustenta Soledade (2012). A mesma autora, em estudo mais recente (2017), demonstra 

que a recorrência de estruturas bitemáticas na antroponímia neológica brasileira — tanto com 

o emprego de temas do léxico comum, como Brisamar, Lindomar, Mariluz, Rosaflor, quanto 

com o emprego de formativos próprios do sistema onomástico pessoal, como Cristinaldo, 

Carlealdo, Francleide, Julisson, Narajulia, Analice; ou ainda, combinações de temas comuns 

com formativos antroponímicos, como Analuz, Flormaria, Luzana, Luzemilia — tem, ao que 

tudo indica, um paralelo com os nomes de origem germânica (geralmente bitemáticos, 

constituídos pelo acoplamento de dois elementos do léxico geral, como em Teodorico, de 

teodo, ‘povo’, e rikus, ‘rico, poderoso’) que se incorporaram ao sistema antroponímico 

português medieval (sobretudo entre os sécs. IX e XIII). Haveria, portanto, resquícios 

históricos importantes influenciando procedimentos neológicos da antroponímia moderna 

brasileira. Nas palavras dessa linguista (2017, p. 4),  

 

Para entender esse cenário atual [de domínio da antroponímia neológica de caráter 

essencialmente bitemático] é preciso compreender primeiramente como se deu o 

contato linguístico na Península Ibérica durante a Idade Média [...] e qual 

antroponímia migrou para o Brasil de Portugal [...], quando e como começa a 

difusão dos nomes da tradição lusitana por aqui (quais nomes entraram e 

permaneceram — lista de nomes de escravos e ex-escravos no Brasil) e, por fim, 

quais nomes neológicos começam a se difundir no Brasil a partir desses formativos. 

 

Exemplo-situação 7. A produtividade — denominada prolificidade por Viaro (2006; 

2010; 2012a)
 
— em relação à formação de palavras só pode ser determinada quando se tem 

em mente uma perspectiva diacrônica. Como rastrear a força produtiva de um afixo, por 

exemplo, sem observar a sua trajetória no eixo temporal, ou seja, o rol de palavras derivadas 

que gerou no decorrer do tempo? Indubitavelmente, essa noção exige de forma imperiosa uma 

aproximação ao fenômeno da diacronia, como bem sinaliza esse etimólogo, em outro estudo 

de sua pena (2012a, p. 290):  

 

[...] para entender o funcionamento do código, para fazer acuradamente a descrição 

de sua estrutura, bem como para entender a neologia e a produtividade, o elemento 

diacrônico é imprescindível, sob pena de, não agindo assim, referir-se a um objeto 

ideal qualquer e não à língua per se. 

 

Exemplo-situação 8. Uma captação fidedigna dos índices temáticos nominais nas 

línguas novilatinas apenas é factível quando se toma como perspectiva observacional a da 

evolução temporal do sistema intralinguístico. As vogais temáticas — também denominadas 
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constituintes temáticos (RODRIGUES, 2016) e atualizadores léxicos (HENRIQUES, 2007) 

— sempre implicaram em questões problemáticas e insolucionáveis para a descrição 

estritamente sincrônica.  

Uma ampla série de outros fenômenos, mais gerais ou mais pontuais, podia ser 

arrolada para a demonstração do caráter cogente de uma recorrência a aportes históricos da 

língua estudada. Para Soledade (2017, p. 3), um caso exemplar seria o do sufixo 

adverbializador -mente, objeto de debate durante longo tempo nos meios morfológicos do 

português (por causa do -a- interno que seus derivados ostentam) e para o qual sabemos que é 

fruto de gramaticalização do substantivo feminino mens, mentis, que, portanto, só se faria 

acompanhar por adjetivos com a mesma marcarcação de gênero e, assim,  

 

[...] quando se deu a gramaticalização, o processo derivacional de formação de 

advérbios de modo herdou essa condição, e hoje para nós o esquema de formações 

de advérbio de modo [em -mente] já está condicionado ao emprego de adjetivos 

femininos [...]. (SOLEDADE, 2017, p. 3) 

 

Outro campo exemplar dessa dependência da morfologia ao enfoque histórico-

diacrônico seria o dos compostos, cuja delimitação, classificação e caracterização atiladas só 

seriam possíveis mediante um ponto de vista centrado na história, conforme preconiza 

Buenafuentes de la Mata (2007).  

 Essa profusão de exemplos ilustra o que se constata empiricamente para qualquer 

estudo assisado sobre a morfologia: ainda que se eleja como lastro teórico uma visão 

sincrônica de observação do objeto linguístico, forçosamente se impõe a necessidade de se 

recorrer à diacronia, à evolução temporal da língua. Em outras palavras, os modelos de análise 

exclusivamente sincrônicos, sejam de orientação descritivista, estruturalista, gerativista ou 

cognitivista, não revelam adequação operatória suficiente para analisar convenientemente os 

diversos tipos de unidades e fenômenos morfolexicais. Não se estuda bem morfologia sem 

história.
216

 

Observemos ainda o que destaca Viaro (2012a, p. 279): 

                                            
216

A própria noção de estudo morfológico se identifica, no português, com a história da língua e com a diacronia. 

Basta observar que até a primeira metade do séc. XIX a morfologia e a etimologia constituíam uma mesma 

disciplina linguística, identificável pelo mesmo rótulo de Etymologia (MARÇALO, 2008-2009), o que deixa 

entrever sua plena associação ao estudo histórico-etimológico da língua. A agregação da formação de palavras à 

etimologia também parece ser observável em estudos lexicogenéticos do espanhol, pelo menos até o séc. XX. É 

o que nos aponta Lang (1992, p. 14), ao apreciar estudos como o de Ragucci (1963), em que “[...] a etimologia e 

a formação de palavras são [...] consideradas como um mesmo assunto, com sufixos e prefixos classificados 

segundo a sua origem etimológica (castelhanos, latinos, gregos.).” [Trad. nossa] 
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Rechaçar o conhecimento histórico, como ocorre por vezes na linguística sincrônica, 

é uma postura isolada em ciência. Equivaleria a um zoólogo fingir desconhecer os 

resultados da evolução em questões, por exemplo, sobre a fisiologia dos animais. 

Visar à ignorância, simulando-a como se fosse um homem de Marte, não parece ser 

uma postura científica, antes não tem auxiliado o entendimento do fenômeno 

‘língua’. É inevitável observar que a língua real é um fenômeno essencialmente 

histórico [...]. 

 

Fazemos nossas as palavras desse etimólogo, que expressam de forma simílima a 

nossa percepção sobre as relações entre léxico, recorte sincrônico e realidade diacrônica, bem 

como as implicações desses fatores para o estudo da morfologia das línguas. Os fatos 

linguísticos se sucedem no tempo e as diversas pautas de geração das unidades lexicais não 

são processadas simultaneamente, o que impele a uma natural consideração do aspecto 

diacrônico (DOLINSKI, 1993), à percepção de que “[...] el adecuado estudio de la morfología 

léxica [...] no es posible sin atender, de manera fundamental e ineludible, a la perspectiva 

histórico-diacrónica.” (SERRANO-DOLADER, 2012, p. 485)
217

 e, devido a isso, à conclusão 

de que uma morfologia histórica — que remete a uma compreensão integradora desse 

subnível da língua, que não se alija do pressuposto de que a morfologia de ontem está viva e 

pulsante na morfologia de hoje — no mínimo é mais interessante que uma morfologia a-

histórica (SOLEDADE, 2017).  

Em consonância absoluta com o pensamento de Buenafuentes de la Mata (2017), não 

temos dúvida de que a adoção de uma perspectiva histórico-diacrônica para o estudo da 

morfologia, da formação de palavras, é fundamental para o progresso dessa própria 

subdisciplina linguística, lançando, inclusive, reflexos positivos no aperfeiçoamento de outras 

áreas, como a lexicologia e a lexicografia, bem como para a ciência linguística como um todo, 

que é o que sinaliza Saxena (2004, p. 11) no excerto abaixo, a respeito das contribuições dos 

acercamentos históricos ao fenômeno linguístico: 

 

Languages change constantly. This simple fact is the raison d’être of historical 

linguistics, which has set itself the tasks of describing the ways in which languages 

develop through time and of trying to explain the mechanisms of language change. 

All levels of linguistic structure are subject to change […]. Increasingly, it is felt that 

research on how the grammars of languages develop through time — the 

mechanisms and causes of grammatical change — can make significant 

contributions to our understanding of the phenomenon of language in general. The 

                                            
217

“[...] o estudo adequado da morfologia lexical [...] não é possível sem atender, de modo fundamental e 

ineludível, à perspectiva histórico-diacrônica.” [Trad. nossa]. De tal forma isso é veraz, que se pode sustentar, 

com Pujol Payet (2006, p. 107), que “No campo da formação de palavras, a transmissão lexical é um dado que 

interessa [...] tanto à sincronia quanto à diacronia, motivo pelo qual é fundamental o conhecimento da origem e, 

complementariamente, da data de introdução ou criação de um termo na língua.” [Trad. nossa] 
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growing interest in grammatical change coincides with a general trend in linguistics 

where language is seen as inextricably rooted in a social and historical context and 

not merely as an abstract system, which can be studied just as well, if not better, 

isolated from that context.
218

 

 

Encerramos essa subseção evocando o posicionamento de Seco (1987, p. 55), que 

condensa em palavras límpidas e quase poéticas o que entendemos e o que desejamos fazer 

entender a respeito da morfologia histórico(-diacrônica), seu mérito, legitimidade, serventia e 

eficácia, enquanto subdisciplina da LH e enquanto perspectiva interessante de valor científico:  

 

Un estado de lengua es solo un instante en una evolución infinita; el habla de hoy es 

hija y nieta del habla de ayer y de una serie de ayeres y de anteayeres que se alejan 

en el pasado; y la comprensión perfecta de lo que hoy es vivo precisa, no 

exclusivamente, pero sí también, de la luz que puede darnos el conocimiento de lo 

que era vivo ayer.
219

 

 

3.2 MORFOLOGIA EM PERSPECTIVA (SOCIO)COGNITIVA 

 

A linguística cognitiva (doravante, LC)
220

 insere-se no campo das ciências cognitivas 

(ao lado da neurociência, da psicologia cognitiva, da inteligência artificial etc.), assumindo 

uma postura interdisciplinar (PAZ AFONSO, 2014) e semanticocêntrica — a linguagem é 
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“As línguas mudam constantemente. Esse simples fato é a raison d’être da linguística histórica, que se propôs 

a descrever as maneiras pelas quais as línguas se desenvolvem ao longo do tempo e a tentar explicar os 

mecanismos de mudança de linguagem. Todos os níveis da estrutura linguística estão sujeitos a mudanças [...]. 

Cada vez mais, percebe-se que pesquisas sobre como as gramáticas das línguas se desenvolvem ao longo do 

tempo — os mecanismos e as causas da mudança gramatical — podem propiciar contribuições significativas 

para a nossa compreensão do fenômeno da linguagem em geral. O crescente interesse pela mudança gramatical 

coincide com uma tendência geral da linguística em que a linguagem é vista como inextrincavelmente enraizada 

em um contexto social e histórico e não meramente como um sistema abstrato, que pode ser bem estudado, senão 

melhor, isolado desse contexto.” [Trad. nossa] 
219

“Um estado de língua é só um instante em uma evolução infinita; a fala de hoje é filha e neta da fala de ontem 

e de uma série de ontens e de anteontens que se distanciam no passado; e a comprensão perfeita do que hoje é 

vivo precisa, não exclusivamente, mas também, da luz que nos pode oferecer o conhecimento do que era vivo 

ontem.” [Trad. nossa] 
220

Não faremos aqui uma síntese de toda a gama teórico-epistemológica demarcada pelo paradigma científico da 

LC, pois seria inexequível e descabido para uma tese que só tangencialmente aplica (de modo crítico e sem 

apegos estéreis) algumas de suas vertentes aos fatos de língua estudados. Além disso, soaria repetitivo, já que 

diversos trabalhos resenham os modelos e submodelos do paradigma teórico em tela. O arquipélago teórico da 

LC (GEERAERTS, 2006), de extensão colossal, conta, em qualquer de suas aplicações e perspectivas, com um 

número sem fim de publicações, que dão corpo a uma literatura extraordinariamente abundante (PAZ AFONSO, 

2014; IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016). Para que se tenha ideia dessa prolífica produção 

bibliográfica, somente a base eletrônica Cognitive Linguistics Bibliography (CogBib), da De Gruyter, reúne mais 

de 7 mil entradas de publicações da área. Como há inúmeros manuais e estudos gerais (em português, inglês, 

espanhol e diversas outras línguas) que discorrem sobre as origens, ramificações e aplicações do corpo teórico da 

LC, apenas apresentaremos en passant alguns pontos fundamentais e centrais desse movimento linguístico, 

passando, logo em seguida, a uma apreciação direta da Gramática cognitiva (doravante, GrC), da Gramática das 

construções (mormente no que tange à formação de palavras, em geral, e à prefixação, em particular) e, 

sobretudo, da morfologia construcional. 
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tomada como uma realidade essencialmente semântica
221

 (FERNÁNDEZ JAÉN, 2014; 

IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016) —, além de conceder especial 

atenção aos cruzamentos, relações, correspondências e interferências entre processos de 

conceptualização (operações conceptuais), experiência corpórea
222

 e estruturação linguística 

(EVANS, 2007; CUENCA & HILFERT, 1999). Surge e se desenvolve como uma reação às 

proposições formalistas, estruturalistas e gerativistas (FERNÁNDEZ JAÉN, 2014; SILVA, 

1997), sendo que, com o seu paulatino e exitoso desenvolvimento, deu origem a um conjunto 

multifacetado de submodelos teóricos mais ou menos afins, ligados entre si principalmente 

por quatro axiomas epistemológicos comuns:  

 

(i) a linguagem não é uma faculdade cognitiva autônoma (CROFT & CRUSE, 2004; 

FERNÁNDEZ JAÉN, 2014), mas sim, uma capacidade humana motivada, corporificada 

(IBARRETXE-ANTUÑANO, 2013) e integrada na cognição como um todo, 

relacionada, portanto, a outras faculdades da cognição, como a imaginação, a memória, 

a categorização, a atenção e a percepção (IBARRETXE-ANTUÑANO & 

VALENZUELA, 2016; IBARRETXE-ANTUÑANO, 2013);  

 

(ii) o significado, concebido  como algo dinâmico, flexível e perspectivista (GEERAERTS 

& CUYCKENS, 2007; SIMÕES NETO & NASCIMENTO, 2018 [no prelo]), emerge 

do uso, da experiência e da interpretação (HILFERTY, 1993), pressupondo uma 

conexão entre conhecimento linguístico e conhecimento enciclopédico-pragmático 

(PAZ AFONSO, 2014; ALMEIDA et al., 2009);  

 

(iii) a gramática é cognitivamente motivada — através de conceptualizações (CROFT & 

CRUSE, 2004; ALMEIDA et al., 2009) — e essencialmente simbólica;  

 

                                            
221

Devido a esse cariz, a LC é muitas vezes confundida com a própria Semântica Cognitiva (SIMÕES NETO, 

2016a), doravante SC, o que é compreensível, já que a aplicação do cognitivismo ao panorama linguístico, uma 

virada paradigmática (ZANOTTO et al., 2002) iniciada a partir de fins da década de 1970 e inícios da 

subsequente (CUENCA & HILFERTY, 1999), dá-se com a própria emergência da SC (PAZ AFONSO, 2014), 

cujos marcos (se não os inauguratórios, ao menos os mais seminais) são os estudos de Lakoff & Johnson (1980), 

Lakoff (1987) e Langacker (1987), de acordo com Paz Afonso (2014) e Simões Neto (2016a). No entanto, 

parece ser mais adequado considerar que a SC é um dos braços da LC (o primeiro deles, ao menos 

cronologicamente), sendo os outros, segundo a sobredita linguista (2014), a semântica diacrônica cognitiva, a 

GrC, a pragmática cognitiva, a sociolinguística cognitiva, a fonologia cognitiva etc. A mesma autora (2014, p. 

35) lança outras luzes para a compreensão da suposta identificação da LC com a SC, quando afirma que esta é 

fruto do desenvolvimento por aquela de “[...] ferramentas teóricas e diferentes propostas para desenvolver as 

questões relativas à categorização, à estrutura do significado, à polissemia e aos processos de gramaticalização 

[...].” [Trad. nossa] 
222

“Segundo a linguística cognitiva, a linguagem é motivada, é corporificada.” (IBARRETXE-ANTUÑANO, 

2013, p. 254). [Trad. nossa]. Isso significa que os fenómenos linguísticos são influenciados (em maior ou menor 

grau) pelas experiências físico-corpórea e histórico-cultural vivenciadas pelos utentes da língua. 
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(iv) os níveis linguísticos e os componentes da gramática não são separados, estanques ou 

discretos, mas sim, não-modulares, fluidos, gradientes e difusos (GONÇALVES, 

2016b; CUENCA & HILFERT, 1999), dispostos (tal como todos os fenômenos e 

categorias linguísticos) num sistema interseccional e contínuo, oposto a um sistema 

modular
223

, como bem ilustra o esquema figurativo exposto por Fernández Jaén (2012, 

p. 52), abaixo reproduzido. 

 

 

Figura 04. Modelo categorial discreto X modelo categorial contínuo (FERNÁNDEZ JAÉN, 2012, p. 52). 

 

De acordo com o que distingue Paz Afonso (2014), podemos intuir que as 

ramificações mais importantes da LC parecem polarizar-se em dois conjuntos de propostas: 

por um lado, (i) as teorias gerais, representadas pela teoria dos protótipos (TAYLOR, 1995 

[1989]; CRUSE, 1990; GEERAERTS, 1988; 1989; 1992; 1997), pela teoria da metáfora 

conceptual (LAKOFF, 1987; LAKOFF & JOHNSON, 1980; LAKOFF & TURNER, 1989), 

pelo marco dos modelos cognitivos idealizados (LAKOFF, 1987), pelo modelo dos domínios 

cognitivos (LANGACKER, 1987; 1991), pela semântica de frames (FILLMORE, 1982; 

1985) e pela teoria dos espaços mentais (FAUCONNIER, 1985); por outro, (ii) os modelos 

gramaticais, com as suas duas principais propostas, a gramática cognitiva (LANGACKER, 

1987; 1991) e a gramática das construções (FILLMORE, KAY & O’CONNOR, 1988; 

GOLDBERG, 1995). A partir da leitura de Evans (2007), parece que esses dois grandes 

grupos identificam-se, respectivamente, à SC e às abordagens cognitivas da gramática. 

Passando a uma consideração dos processos lexicogenéticos nas pautas da LC, parece 

que foi tardio o seu interesse, não havendo uma prolificidade de estudos sobre a formação de 

                                            
223

A alguns deles, pois parece haver concepções de sistemas modulares em que estes funcionam em rede de 

modo interativo entre si, observação que nos foi transmitida pela Profa. Dra. Graça Rio-Torto em diálogos 

acadêmicos travados durante a composição deste estudo. 
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palavras ou a morfologia como um todo, o que tem se modificado nos últimos anos, sobretudo 

com o advento da MC. Basilio (2010, p. 5) traz alguma explicação sobre essa conjuntura, 

afirmando o seguinte: 

  

Na volumosa literatura produzida por adeptos da Linguística Cognitiva desde 1980 

não se explicita nenhum interesse particular sobre o léxico ou a morfologia. Isto 

decorre, em parte, da posição marginal que a Morfologia ocupa na Linguística do 

séc. XX, em geral, mas também, em particular, do fato objetivo de que a Linguística 

Cognitiva não estabelece um limite rígido entre gramática e léxico, dentre inúmeras 

outras não-dicotomias que caracterizam esta abordagem do fenômeno linguístico; e 

do fato político de que a Linguística Cognitiva se coloca como rival e alternativa 

para a Teoria Gerativa da Sintaxe, sendo, portanto, a sintaxe, ou, mais ainda, a 

relevância da Semântica sobre a sintaxe, a proposição mais central da Linguística 

Cognitiva, pelo menos em seus primeiros momentos. Nos últimos anos, no entanto, 

começam a surgir alguns trabalhos sobre o tratamento da morfologia lexical numa 

abordagem cognitiva. 

 

No âmbito do marco cognitivista aplicado à análise linguística (i.e., a LC), parece ser a 

MC a subárea que mais se tem debruçado sistematicamente sobre a morfologia, em geral, e a 

formação de palavras, em particular, embora outras perspectivas teóricas apoiadas no 

supradito marco também tenham apresentado contribuições para a compreensão de 

fenômenos léxico-morfológicos. Ademais da MC e antes dela, evocaremos aqui, de forma 

sucinta, descrições gerais e algumas achegas de outras duas subárias
224

: (i) a GrC e, dentro 

dela, a perspectiva de compressão léxica; e (ii) a gramática das construções (doravante, GC), a 

que a própria MC se circunscreve
225

. 

                                            
224

Cabe aclarar, no entanto, que há análises de cunho cognitivista sobre a morfologia lexical, sobre a formação de 

palavras, que não se circunscrevem estritamente a esses submodelos teóricos. Isso porque podem manejar 

algumas premissas, princípios, noções, métodos, práticas de abordagem ou pontos de vista do círculo 

cognitivista, mas sem apresentarem uma afiliação direta e absoluta com esta ou aquela proposta teórica dessa 

escola. Parece ser o caso, p. ex., do estudo de Rainer (2010). 
225

Destacamos essas duas agrupações teóricas da LC que incidem sobre a formação de palavras, mas cabe 

esclarecer que não esgotam as possibilidades de tal incidência no âmbito cognitivista. Mencionamos algumas 

mais, dentre as inúmeras existentes: (i) pela teoria de protótipos, como o fazem Fatah & Hamawand (2014) com 

os prefixos do curdo, Hanic (2009) com o prefixo inglês un- e o prefixo bósnio raz-, assim como — segundo 

afirmam Cuenca & Hilfert (1999) — Vera Luján (1987) com os sufixos do espanhol; (ii) pela teoria da metáfora 

e metonímia conceptuais ou dos modelos cognitivos idealizados (LAKOFF, 1987), como Ruiz de Mendoza 

(2000), ao investigar aumentativos dessa mesma língua, ou Oliveira (2014), ao estudar os afixoides eco- e homo- 

no português; (iii) pela semântica de frames (FILLMORE, 1982; 1985), como Plag, Andreou, Kawaletz (2017) 

com o sufixo inglês -ment, e Cândido, Gonçalves e Almeida (2016) com as construções X-ete no português 

brasileiro; e, principalmente, (iv) pela teoria da gramaticalização, conjugando-a a fluxos semânticos (como a 

metáfora e a metonímia), como as considerações gerais e aplicações mais específicas à composição realizadas 

por Buenafuentes de la Mata (2006; 2007; 2009), ou as de Moreno Cabrera (1998), ao incidir em formas em -nte, 

-ó, -ko (sufixos espanhol, húngaro e vasco, respectivamente). Seguem descrições sumárias de cada uma dessas 

teorizações: (a) teoria de protótipos — “[...] foi postulado por Eleanor Rosch (1973, 1975) e seus colegas durante 

a década de 1970. Esta é uma teoria sobre a natureza e estrutura de conceitos. A idéia básica é que um conceito é 

centrado em torno de um exemplo ideal, ou protótipo. Nesta visão, se algo pertence a uma categoria, depende do 

grau de semelhança com o protótipo.” (FATAH & HAMAWAND, 2014, p. 38-39). [Trad. nossa]; (b) teoria dos 

modelos cognitivos idealizados — “Uma construção teórica desenvolvida por George Lakoff para explicar os 
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3.2.1 Gramática cognitiva 

 

Trata-se de uma teoria sobre a gramática desenvolvida por Langacker — desde os idos 

de 1970, mas, sobretudo, a partir de seus estudos de 1987 e 1991, os dois volumes de 

Foundations of Cognitive Grammar —, sendo uma das primeiras a serem estruturadas no 

                                                                                                                                       
efeitos típicos descobertos pela Teoria do Protótipo. Um MCI [modelo cognitivo idealizado] é uma 

representação mental relativamente estável que representa uma ‘teoria’ sobre algum aspecto do mundo e quais 

palavras e outras unidades linguísticas podem ser relativizadas. A este respeito, os MCIs são semelhantes à 

noção de frames, uma vez que ambos se relacionam com estruturas de conhecimento relativamente complexas. 

No entanto, os MCIs são ricos em detalhes, são ‘idealizados’, isso porque se abstraem em uma variedade de 

experiências, ao invés de representar instâncias específicas de uma determinada experiência. [...] De acordo com 

Lakoff, os MCIs são empregados em processos cognitivos, como categorização e raciocínio. Os MCIs 

constituem estruturas coerentes de representação do conhecimento, e a forma como são estruturados é 

organizada de distintas maneiras. Tal organização pode dar-se em virtude de esquemas de imagem, metáfora e 

metonímia.” (EVANS, 2007, p. 104). [Trad. nossa]; (c) semântica de frames — “[…] afirma que para 

caracterizar de modo apropriado o significado dos elementos linguísticos, como por exemplo, as palavras, 

devemos primeiro conhecer as estruturas conceptuais subjacentes nas quais se baseiam e que lhes proporcionam 

um contexto mínimo e imprescindível para a sua compreensão. Assim, para entender uma palavra como bituca, é 

necessário conhecer o conceito de cigarro, que lhe subjaz e sem o qual não é possível entender seu significado. 

O mesmo ocorreria com a palavra assento, para cuja compreensão é necessário saber o que é um parlamento. 

Nesse sentido, diríamos que CIGARRO é o marco (frame) necessário para conceptualizar bituca, e que 

PARLAMENTO é o de assento. Um mesmo marco pode ter diferentes elementos e servir como fundo sobre o 

qual se podem destacar esses distintos componentes; no caso de cigarro, os demais componentes poderiam ser, 

por exemplo, o filtro, o tabaco picado ou o papel. Esses marcos são esquematizações de tipos de situações 

concretas, situações a que se associa um rico conjunto de significados e implicações. Assim, um mesmo 

elemento linguístico pode adquirir significados ligeiramente diferentes de acordo com o marco que lhe sirva de 

fundo em diferentes contextos: a palavra vela adquire significados ligeiramente diferentes ao ativar-se em um 

contexto de um aniversário (em que representa um ano de vida do aniversariante), de um jantar romântico, de 

uma igreja ou no caso de um apagão.” (IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016, p. 12). [Trad. 

nossa]; (d) gramaticalização — entendida como paradigma, seria o estudo dos processos de cristalização 

gramatical, i.e., a transformação gradual de um item/construção de comportamento/função [+ lexical] em um 

item/construção de comportamento/função [+ gramatical] ou mesmo uma maior ênfase (ou uma mudança) no 

caráter gramatical de um item/construção já pertencente ao domínio da gramática (HEINE, ULRIKE, 

HÜNNEMEYER, 1991; KURYŁOWICZ, 1965), transformação essa geralmente acompanhada, dentre outras 

alterações, de esvaimento semântico, de fixação sintagmática e de erosão fônica (COMPANY COMPANY, 

2003a; CASTILHO, 1997; LEHMANN, 1982; 1985), que seriam espécies de sintomas paramétricos da 

gramaticalização (cf. LAMIROY, 2004). Implica (a gramaticalização), portanto, como indica Delancey (2000), 

mudanças em três zonas centrais da estrutura linguística: na semântica/pragmática, na morfologia/sintaxe e na 

fonologia. Nas palavras de Hopper & Traugott (2003, p. 18), a gramaticalização como processo consiste na “[…] 

mudança na qual os itens e construções lexicais aparecem em certos contextos linguísticos para desempenhar 

funções gramaticais, ou quando já gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais.”. 

[Trad. nossa]. Quanto a esse último paradigma teórico, cabe apontar que não surgiu com a LC, mas sim, antes 

dela, com Meillet (1912) — que, até onde se sabe, foi o primeiro a empregar o termo gramaticalização 

(LEHMANN, 1985; HOPPER, 1991; POGGIO, 2002; DELANCEY, 2000) —, tendo, de certa forma, 

precursores que poderiam ser remontados ao séc. X (HEINE, ULRIKE, HÜNNEMEYER, 1991). Na verdade, é 

possível admitir com Poggio (2002) a existência de três grupos sucessivos que abordaram a gramaticalização: o 

primeiro, de Meillet (1912) até 1970, operando com o léxico e a gramática para a compreensão do fenômeno; o 

segundo, a partir de meados de 1970, operando com o discurso pragmático e a gramática; por fim, o terceiro, 

sobretudo a partir da década de 1980 (CUENCA & HILFERTY, 1999), operando com aportes cognitivistas. A 

esse terceiro grupo debruçado sobre a gramaticalização é que se poderia atribuir uma filiação à LC. De acordo 

com Evans (2007), o fenômeno recebeu grande atenção por parte da LC — sendo uma de suas searas 

investigativas mais frutíferas (GRAS, 2010) —, devido ao fato de costumar implicar entrelaçamentos de 

mudanças formais e semânticas (sendo, por conseguinte, um fenômeno atinente ao significado), bem como ser 

engatilhado pelo uso. 
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âmbito da LC (IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016) e tendo como escopo 

precípuo “[...] to model the cognitive mechanisms and principles that motivate and license the 

formation and use of linguistic units of varying degrees of complexity” (EVANS, 2007, p. 

20)
226

. Para além de seu pioneirismo, a importância dessa usage-based model grammar é 

corroborada pela influência e contribuições que tem prestado ao desenvolvimento de diversas 

outras ramificações ligadas ao marco linguístico cognitivo (como a própria GC), sendo, na 

visão de Evans (2007), a mais detalhada, completa e influente teoria da gramática 

desenvolvida até então no interior da LC. Uma caracterização geral desse corpo teórico 

destacaria algumas proposições que lhe são caras, fundamentando a sua prática 

epistemológica e reverberando em suas aplicações: 

 

(i) a todos os aspectos da gramática, tanto unidades quanto fenômenos, atrela-se alguma 

carga significativa, alguma base simbólica
227

 e, por conseguinte, o significado ocupa um 

papel nuclear na análise linguística (IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 

2016); 

 

(ii) o significado linguístico emerge como uma estruturação do significado conceptual, por 

meio de constructos conceptuais (IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 

2016), construções simbólicas simples ou complexas, que devem ser tomadas como a 

base da descrição gramatical, a sua unidade basilar (EVANS, 2007; SILVA, 2006a); 

 

(iii) não há demarcações claras entre léxico e gramática (SILVA, 2006a), mas sim, um 

continuum, que engloba a morfologia, o léxico e a sintaxe (IBARRETXE-ANTUÑANO 

& VALENZUELA, 2016; CUENCA & HILFERT, 1999), cujas unidades, pese a sua 

variedade, encontram-se interrelacionadas em um único inventário, convencional
228

 e 

representativo do conhecimento idiomático mental do indivíduo (EVANS, 2007); 

 

(iv) o significado linguístico tem uma base enciclopédica e experimental, associando-se ao 

“ser e estar no mundo”, i.e., ao contexto linguístico-sociocultural (IBARRETXE-

ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016). 

 

                                            
226

“[...] modelar os mecanismos e princípios cognitivos que motivam e licenciam a formação e o uso de unidades 

linguísticas de vários graus de complexidade.” [Trad. nossa] 
227

Para essa abordagem teórica, a linguagem é essencialmente simbólica, pois se estrutura a partir de uma 

correspondência entre representação fonológica e representação semântica (IBARRETXE-ANTUÑANO & 

VALENZUELA, 2016). 
228

I.e., dependentes de convenções de uso e delas refletoras (EVANS, 2007). 
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 Por sua ênfase concentrar-se na apreciação e classificação de unidades do léxico e da 

gramática
229

 a partir do estabelecimento das duas grandes categorias, a dos elementos 

nominais, dotados de autonomia conceptual, e a dos elementos relacionais, conceptualmente 

dependentes, a GrC não parece ter prestado muita atenção à morfologia lexical em si, não 

tendo gerado, por conseguinte, um conjunto sistemático de aplicações à formação de palavras. 

Não obstante, parece verificar-se em duas conjunturas a sua interferência tangencial na 

consideração de fenômenos morfolexicais: primeiramente, por ser em si mesma, devido à sua 

primazia cronológica e à sua riqueza epistemológica e analítica, uma fonte de noções, 

perspectivas e postulados adotados posteriormente por correntes teóricas de cariz cognitivista 

efetivamente dedicadas à formação de palavras, como a GC e, consequentemente, a MC. 

Depois, por dar espaço, através dessa mesma rede terminológica, conceitual e metodológica 

que estabeleceu, à aplicação pontual desses princípios em estudos isolados, independentes de 

afiliações absolutas ao modelo, mas devedoras de sua influência.  

 Nesse segundo caso parecem enquadrar-se algumas análises atomísticas sobre 

processos derivacionais levadas a cabo por Castro da Silva (2012) e Simões Neto (2016a)
230

. 

Esse primeiro, enfocando a polissemia sufixal, além de se munir do subsídio teórico 

lakoffiano da metáfora e metonímia (LAKOFF & JOHNSON, 1980), também considera o 

ajuste focal (focal adjustment) langackeriano (1987)
231

 como processo significativo na 

                                            
229

Ou seja, às classes de palavras, mas sob um novo prisma, o cognitivista, não mais se restringindo (como na 

gramática tradicional e nos modelos formalistas precedentes) a um entendimento delas a partir das tradicionais 

propriedades formais, semânticas e funcionais que eram tomadas para a sua caracterização e diferenciação, mas 

sim, perscrutando “[...] como o subsistema da gramática codifica conceitos relacionados a domínios como 

ESPAÇO, TEMPO e DINÂMICA DE FORÇAS e como codifica fenômenos cognitivos como atenção e 

perspectiva” (EVANS & GREEN, 2006, p. 533) [Trad. nossa]. Outro tema caro à GrC de Langacker é a 

predicação, a agentividade e a passividade em construções sintáticas, as funções de agente e paciente a partir do 

olhar renovado cognitivista. Em termos tradicionais, poder-se-ia dizer que a aplicação de sua proposta teórica 

teve como objeto de eleição primordial a (morfo)sintaxe, sobretudo em sua relação com o léxico. 
230

Claro está que são apenas alguns exemplos de aplicação da teoria gramatical de Langacker à formação de 

palavras. Há, sem dúvida, vários outros, talvez até mais aprofundados, como, e.g., os artigos de Vallès Botey 

(2008a, 2008b, 2003) e, principalmente, a sua obra de 2004 sobre neologia, produtividade e criatividade lexicais 

a partir de um modelo cognitivista fincado nas noções de derivação, família de palavras, analogia e uso, 

baseando-se em Langacker (1987; 1988; 1991) e, principalmente, no network model de Bybee (1985, 1988, 

1995, 2001), também devedor dos aportes langackerianos (VALLÈS BOTEY, 2004).  
231

A definição do processo de ajuste focal, na própria exposição sumária de Langacker (1987, p. 489): “Variação 

de como uma situação é concebida, particularmente variação relacionada à seleção, perspectivização e 

abstração.” [Trad. nossa]. Ibarretxe-Antuñano & Valenzuela (2016, p. 9) vertem-no ao castelhano como 

estrategias de estructuración conceptual, que seriam constructos através dos quais “[...] podemos, por exemplo, 

conceber uma mesma cena de diversas maneiras, através de perspectivas ou configurações diferenciadas de 

distribuição da atenção sobre ela.” [Trad. nossa]. De forma mais expandida e explicativa, discorre Evans (2007, 

p. 81) sobre a noção de ajuste focal: “Relaciona-se com a forma como a atenção é diferencialmente focada em 

um aspecto particular de uma determinada cena. Isso é alcançado na linguagem por uma série de ajustes focais 

que ‘ajustam o foco’ em um aspecto particular de qualquer cena dada usando diferentes expressões linguísticas 

ou diferentes construções gramaticais para descrevê-la. A metáfora visual da própria expressão ‘ajuste focal’ 

recai sobre o fato de que a percepção visual é fundamental para sinalizar como focamos a atenção em aspectos 
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ativação de novos sentidos. Partindo da premissa de que a gramática é conceptualmente 

motivada, ou seja, de que “[...] as estruturas gramaticais estão diretamente relacionadas à 

maneira como as pessoas pensam e entendem qualquer situação do mundo.” (CASTRO DA 

SILVA, 2012, p. 49), admite, com Langacker (1987), que através de ajustes focais de 

perspectivização, abstratização e seleção
232

, a linguagem vai se moldando e, por conseguinte, 

também os esquemas responsáveis pela emergência de novas palavras e novos sentidos que 

delas se irradiam. Lançando mão da ideia de ajuste focal via seleção, Castro da Silva (2012, p. 

66) apresenta algumas breves análises de esquemas morfolexicais, dentre as quais extraímos 

uma
233

, concernente ao sufixo -eir-, reproduzida integralmente a seguir: 

 

                                                                                                                                       
da experiência. Ao escolher um ajuste focal particular e assim, linguisticamente, ‘organizar’ uma cena de forma 

específica, o falante impõe uma interpretação única sobre essa cena.” [Trad. nossa] 
232

“Os ajustes que são feitos de uma mesma situação podem ser de três ordens: através de seleção, que determina 

quais aspectos da cena são evidenciados; por perspectivização, na qual a posição adotada pelo falante determina 

a visão de cena; e por abstratização, que se refere ao grau de especificidade da cena.” (CASTRO DA SILVA, 

2012, p. 65). Evans (2007, p. 191-192, 162, 2, respectivamente) apresenta exemplos bem ilustrativos dessa tríade 

tipológica de ajustes focais: (i) seleção: “[...] determina quais aspectos de uma cena são atendidos e se relaciona 

com a noção de um domínio conceitual. Por exemplo, nas frases a seguir, o item léxico próximo seleciona para 

domínios conceituais distintos: 1. A escola de Max é bem próxima ao Lido [espaço], 2. Está próximo do 

aniversário de Isabella [tempo], 3. O azul é próximo [se aproxima] ao azul do tapete da sala de jantar [cor], 4. 

Max e Isabella são muito próximos [emoção]; (ii) perspectivização: “Relaciona-se com a forma como uma cena 

é vista, incluindo a relativa proeminência de seus participantes. O exemplo de um par de orações ativa e passiva 

ilustra esse ponto: 1. Max consumiu toda a sopa de tomate [ativo] / 2. Toda a sopa de tomate foi consumida por 

Max [passivo]. No exemplo (1), o participante focal, o trajetor, é Max, o agente da ação, e o participante 

secundário, o marco, é a sopa, que é o paciente. Em (2) a situação é invertida, e o paciente agora é o participante 

focal, o trajetor. Em uma frase passiva, o agente é o participante secundário, o marco. A distinção entre essas 

duas sentenças relaciona-se com uma mudança de perspectiva afetada ao se mudar a proeminência relativa aos 

participantes implicados na relação.”; (iii) abstratização: “1. Isabella jogou um chocalho na TV e a quebrou / 2. 

Isabella quebrou a TV. O exemplo em (2) é mais abstrato (menos detalhado) do que o exemplo em (1). Dessa 

forma, a abstração relaciona-se ao nível de atenção prestada a uma cena, em termos de nível de detalhamento.” 

[Trad. nossa]. Outro exemplo interessante de ajuste focal via seleção, incidente sobre a modificação adjetival, é o 

apresentado por Castro da Silva (2012, p. 65), fundamentando-se em Sweetser (1999): “Na construção ‘maçã 

vermelha’, ativa-se a parte externa da fruta, mas em ‘goiaba vermelha’ focaliza-se o interior da fruta. Os 

diferentes sentidos ativados pelo mesmo adjetivo têm a ver com o perfilamento que é feito da cena, ou seja, qual 

propriedade é posta em evidência. Em ‘caneta vermelha’, por exemplo, pode-se pensar tanto na cor do plástico 

do objeto, quanto na cor da tinta da caneta”. Há também bons exemplos para os três tipos de processamento de 

ajuste focal no estudo de Ibarretxe-Antuñano & Valenzuela (2016, p. 9-10): “[...] é possível estruturar um 

mesmo conteúdo conceptual de modos distintos, por meio de diferentes estratégias de estruturação conceptual.  

Algumas delas são a nossa capacidade para conceber uma entidade sob diferentes graus de abstração-

especificidade, por exemplo, coisa, animal, cachorro, pastor alemão, Rin-Tin-Tin, ou nossa capacidade para 

centrar a nossa atenção em uma entidade que alcança o patamar de Figura, destacando-se frente ao Fundo 

proporcionado por outra entidade. Assim, pois, o mesmo objeto do mundo real pode ser descrito como ‘um copo 

meio vazio’ ou ‘um copo meio cheio’, dependendo de qual parte sua selecionemos como figura ou fundo; outra 

estratégia seria a imposição de uma perspectiva, ou seja, a diferença entre vá a meu quarto e vem a meu quarto 

radica na posição do falante, fora ou dentro do quarto.” [Trad. nossa; grifos no original] 
233

Outra exemplificação do mesmo fenômeno cognitivo de ajuste focal por seleção seria o seguinte, que se finca 

em formações parassintéticas: “Em palavras como aprisionar e encaixotar, o SR [sintagma resultativo] interno 

(‘prisão’ e ‘caixote’) é o recipiente, o que ocasiona a sua focalização e o esmaecimento do  objeto colocado. Já 

em acebolar e encerar o SR interno (‘cebola’ e ‘cera’) se comporta como o objeto colocado, que é destacado, 

enquanto o recipiente é ofuscado.” (CASTRO DA SILVA, 2012, p. 101). 
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Na formação de carcereiro e prisioneiro, temos bases (cárcere e prisão, 

respectivamente) que, em princípio, ativam o mesmo conceito, ‘um lugar de 

detenção’. No entanto, as instanciações que resultam da unificação de cárcere’ e 

‘prisão’ no esquema [[X]Nj -eiro]Ni evocam diferentes significados. Enquanto 

carcereiro faz referência à pessoa responsável por vigiar o lugar, prisioneiro 

corresponde ao indivíduo cuja liberdade foi cerceada. A diferença reside no modo 

como a mesma cena foi perfilada, ou seja, se o foco é em quem fica fora ou dentro 

do lugar. Com isso, percebemos que o mecanismo de ajuste focal opera no léxico 

através da seleção de que sentido será compatibilizado na construção. 

 

 O caso reportado ilustra como o ajuste focal de seleção opera em formações 

morfológicas, captando acepções distintas de uma mesma palavra (a que serve de base às 

formações), acarretando instanciações também semanticamente diferentes (nesse caso, mesmo 

antonímicas) para os derivados. Segundo o mesmo autor, tratar-se-ia de uma alternativa 

considerável para a explicação de casos enquadrados pela literatura morfológica como 

quebras de bloqueio, “[...] pois acontece, na realidade, a seleção de diferentes sentidos de uma 

mesma palavra.” (CASTRO DA SILVA, 2012, p. 66), ou seja, “[...] serão selecionados 

sentidos das palavras para se compatibilizarem ao sentido do esquema [...].” (CASTRO DA 

SILVA, 2012, p. 67). 

 Já as aplicações pontuais da noção langackeriana de ajuste focal à morfologia 

realizadas por Simões Neto (2016a, p. 203-204), na esteia de Castro da Silva (2012), incidem 

sobre formações latinas com o sufixo -arius: 

 

A micronarrativa de aquārĭus (LL020: escravo que vai à água, aguadeiro) está 

intimimamente relacionada à de utrārĭus (LL217: aguadeiro, o que traz água), sendo 

sinônimos, segundo os verbetes de Faria (1994). [...] embora com bases diferentes, 

as construções apontam para o mesmo referente. Em aquārĭus, a base é aqua (água) 

e, em utrārĭus, tem-se uter (odre: recipiente feito de pele de animal para transportar 

líquidos), como base. Note-se que, em uma formação, toma-se o líquido 

transportado como base, ao passo que a outra toma o recipiente, daí o ajuste 

[seleção] focal é compreendido por uma metoníma CONTINENTE/CONTEÚDO, 

em que aquārĭus denota conteúdo e utrārĭus continente.  

 
Uma relação similar acontece entre argentārĭus (LL023: banqueiro, cambista, 

cobrador) e mensārĭus (LL126: banqueiro, cambista), em que as duas construções, 

conforme definição de Faria (1994), remetem à figura do banqueiro. [...] a diferença 

entre um e outro está no fato de o mensārĭus designar os banqueiros nomeados pelo 

Estado, ao passo que o argentārĭus podia também atuar em contexto privado. Havia, 

certamente, algumas diferenças entre as designações, porém, as funções de 

banqueiros, comerciantes de moeda, agentes de leilão, entre outras, eram 

desempenhadas pelos dois. Assim, valendo-se dos aspectos similares, pode-se 

entender que, do ponto de vista cognitivo no processo derivativo, argentārĭus e 

mensārĭus se diferenciam por uma questão de ajuste focal, tendo argentārĭus 

destacado um dos objetos em que se atua, a prata/moedas de prata, e mensārĭus 

optado pelo lugar em que se trabalha.  
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 Esses exemplos ilustram que, embora a perspectiva langackeriana de gramática 

cognitiva não contemple nem tenha gerado, de forma sistemática, aplicações à lexicogênese 

de natureza morfológica, é possível a estudos cognitivistas sobre esse objeto apropriarem-se 

de princípios e conceitos próprios a essa abordagem, visto que oferece um lastro teórico-

nocional proveitoso e coerente à descrição e análise de fenômenos morfolexicais. No esboço, 

apresentado mais adiante, de uma proposta de modelo revisado da MC, a morfologia 

histórico-construcional ou morfologia construcional holística, veremos mais detalhadamente 

como pode ser relevante a apropriação de tais princípios e postulados (juntamente com os de 

outros aportes da LC, como a teoria da metáfora e da metonímia conceptuais) para uma 

explicação mais acurada e mais convincente da estruturação esquemática de operações 

genolexicais.  

 

3.2.2 Gramática das construções 

 

A GC, que é aparentada com a GrC (CUENCA & HILFERTY, 1999), caracteriza-se 

como um grande guarda-chuva epistemológico
234

, compreendendo diferentes abordagens, 

relacionadas entre si através de um eixo comum, mas apresentando cada uma particularidades 

conceituais, terminológicas e analíticas. Nas palavras de Gras (s.d., on-line)
235

: 

 

Gramática de Construcciones es el término genérico con el que se conoce a 

propuestas y modelos diversos que comparten la reivindicación de la construcción 

gramatical como unidad básica del análisis lingüístico. En estos modelos, las 

construcciones gramaticales se definen como emparejamientos estables de forma 

(fonológica, morfológica y sintáctica) y significado (semántico, pragmático y 

discursivo) y el conocimiento lingüístico, como una compleja red taxonómica en que 

las construcciones mantienen relaciones formales y funcionales de diversos tipos.
 236

 

 

                                            
234

Ubicado dentro de outro guarda-chuva ainda mais abrangente, abarcador e extenso: a da LC, que, nas palavras 

de Almeida et al. (2009), é uma verdadeira empreitada intelectual, de natureza mentalista, representacionista e 

relativista (ou seja, não universalista). Assim sendo, haveria um sistema de conjuntos, do mais amplo ao mais 

específico: primeiramente, a LC, abarcando a GrC (e várias outras pautas investigativas), a que se 

circunscreveria, por sua vez, a GC, dentro da qual se insere, dentre outras veredas investigativas, a MC. 
235

Resumo do curso Introducción a la Gramática de Construcciones, por ele ofertado no âmbito da Sociedade 

Española de Lingüística (SEL). Disponível em: <http://www.sel.edu.es/?q=node/160>. Acesso em: 28 fev. 2018. 
236

“Gramática das Construções é o termo genérico pelo qual são conhecidos propostas e modelos diversos que 

compartilham a reivindicação da construção gramatical como unidade básica da análise linguística. Nesses 

modelos, as construções gramaticais são definidas como emparelhamentos estáveis de forma (fonológica, 

morfológica e sintática) e significado (semântico, pragmático e discursivo), e o conhecimiento linguístico como 

uma complexa rede taxonómica em que as construções mantêm relações formais e funcionais de diversos tipos.”. 

[Trad. nossa] 
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O eixo comum acima mencionado, a que se conectariam os subdomínios do modelo da 

GC, seria a concepção de que a gramática é em essência uma rede de unidades simbólicas 

gerais e idiomáticas, de variados níveis de abstração (DOBROVOL’SKIJ, 2016), ligadas por 

laços de prototipia (CUENCA & HILFERTY, 1999), as denominadas construções gramaticais 

ou simplesmente construções
237

, tidas como associações convencionalizadas de 

correspondência entre forma (traços formais fonológicos, morfológicos e sintáticos) e 

conteúdo (traços semânticos, pragmáticos e discursivos), numa junção simbiótica entre um 

polo formal e um polo semântico (GOLDBERG, 2006). Sendo assim, há, para as aplicações 

da GC, a hipótese de correspondência visceral entre unidades formais (morfemas
238

, palavras, 

locuções, unidades fraseológicas, estruturas sintagmáticas, padrões frasais abstratos etc.) e 

conteúdo semântico
239

, correspondência essa que emerge e se materializa totalmente 

amalgamada através de construções (gramaticais), que são padrões ou esquemas não-

composicionais — i.e., não necessariamente predizíveis formal ou semanticamente a partir da 

análise segmentacional de suas partes componentes, partes tais que contribuem para a sua 

interpretação formal e semântica, mas não encerram ou esgotam necessariamente todo o seu 

significado (FERRARI, 2011) —, organizadas radial e hierarquicamente (e relacionadas entre 

si como redes, através de laços de herança, sejam históricos, polissêmicos, metafóricos ou 

metonímicos), sensíveis a efeitos cognitivos (perspectivização ou ajuste focal, metáfora, 

metonímia) e instanciados individualmente, ou seja, tendo uma leitura semântico-formal 

gerada no interior de uma realidade sócio-histórica, linguística e culturalmente marcada. 

Vários autores associados à GC ou dela resenhadores (GOLDBERG, 2006; 2003; 

1995; EVANS, 2007) apenas indicam a liga forma-função como caracterizadora de cada 

unidade-chave desse modelo, a construção gramatical. No entanto, com Almeida et al. (2009), 

Gras (2010) e, sobretudo, Croft & Cruse (2004), pensamos ser mais adequado pensar esse 

pareamento como dotado de maior complexidade. Em vez de um esquema binomial forma-

                                            
237

A partir das considerações de Cuenca & Hilferty (1999), é possível concluir que a noção de contrução 

gramatical foi a peça teórica chave para associar a LC ao campo da sintaxe, propiciando a análise de estruturas 

gramaticais complexas em interação com a semântica, a cognição e o conhecimento enciclopédico. Disso pode 

se explicar porque a princípio as incursões da GC só contemplassem a sintaxe e não a morfologia, o que só iria 

mudar significativamente com o advento da MC, duas décadas após os primeiros estudos da GC. 
238

Para Goldberg (2003; 2006), mas não para Booij (2010a). 
239

Excetuando-se, talvez, na perspectiva mais adiante exposta, a de uma morfologia histórico-construcional ou 

morfologia construcional revisada, já que admite, como casos excepcionais e marginais, mas verídicos e dignos 

de nota e estudo, a existência de construções morfolexicais nas quais não é totalmente patente o pareamento 

forma-conteúdo, mormente quando vistas sob uma linha evolutiva diacrônica ou em comparação com outras 

construções em coocorrência. Sendo assim, arriscaríamos dizer que o ponto fulcral do qual irradia e para o qual 

convergem todas as ramificações da GC seria o fato de as construções se inserirem em esquemas radiais, 

dispostos hierarquicamente e constituídos via operações cognitivas. 
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função simplesmente, teríamos, em cada unidade construcional, uma vinculação simbiótica 

entre, de um lado, propriedades formais (fonológicas, morfológicas, sintáticas) e, doutro, 

propriedades semânticas (semânticas stricto sensu, mas também funcionais, pragmáticas e 

discursivas), amalgamadas mediante correspondências simbólicas. Dessa forma, a construção 

seria concebida como “[...] um feixe de propriedades correlacionadas em dois eixos centrais 

— o da forma e do sentido.” (ROSÁRIO & OLIVEIRA, 2016, p. 240). Essa é, na verdade, 

integralmente, a versão de Croft (2001) e Croft & Cruse (2004) para a construção gramatical 

(em sua teorização de uma Radical Construction Grammar), que pensamos ser mais completa 

e verossímil para uma análise integradora e cuja representação figural vai reproduzida a 

seguir: 

 

 
 

Quadro 02. Esquema de estrutura simbólica de uma construção no modelo de 

Radical Construction Grammar, de Croft & Cruse (2004, p. 258). 

 

A partir desse esquema ilustrativo de Croft & Cruse (2004), ficam evidentes a 

veridicidade e pertinência da definição dada por Ibarretxe-Antuñano & Valenzuela (2016, p. 

10) a esta que é noção central das abordagens construcionais, as construções, caracterizando-

as como “[…] conglomerados de multitud de tipos de información distintos que se unen para 

formar una unidad que es utilizada por los hablantes para entender y producir el lenguaje.”
240

 

Segundo Basilio (2010), na perspectiva construcional
241

, tanto unidades/estruturas do 

léxico quanto da sintaxe podem ser tomadas como estruturas simbólicas complexas 

                                            
240

“[…] conglomerados de variados tipos de informação diferentes que se unem para formar uma unidade que é 

utilizada pelos falantes para entender e produzir a linguagem.”. [Trad. nossa] 
241

Que ela denomina de Gramática Cognitiva, mas que parece (poder) ser atinente à GC. 
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convencionais, em outras palavras, construções gramaticais
242

. Eis o que essa morfóloga 

acrescenta sobre a questão: 

 

Na perspectiva da Gramática Cognitiva [...] as formas derivadas são unidades 

simbólicas complexas, assim como os compostos, as expressões, e assim por diante. 

Todas essas unidades podem ser analisadas em suas estruturas de formação. 

Segundo Langacker (2000), a gramática corresponde a padrões de composição, que 

tomam a forma de esquemas construcionais. Estes padrões, no conjunto, sancionam 

a acumulação progressiva de expressões de qualquer tamanho e grau de 

complexidade simbólica. Assim, deixa de ser crucial a questão de determinar, por 

exemplo, se um composto é ou não uma palavra; ou se uma construção é composta 

ou prefixada: em todos os casos, trata-se de unidades simbólicas complexas 

convencionais, cujas propriedades comuns podem ser representadas em esquemas 

construcionais, desde os mais especificados, como [[X-izar]v-ção]n até os mais 

abstratos como [N-N]n. A gramática consiste em padrões de composição, que 

tomam a forma de esquemas construcionais. O conhecimento do léxico é 

tradicionalmente entendido como o conhecimento das palavras existentes (= 

unidades simbólicas convencionais) e padrões de composição. (BASILIO, 2010, p. 

7-8). 

 

Destarte, estruturas de variada extensão — das mais atômicas às mais complexas 

(GONÇALVES, 2016b) — e de diferentes graus de complexidade semântica (derivados, 

compostos, expressões, sentenças) emergiriam de esquemas de construções (mais genéricos 

ou mais específicos) e neles figurariam, como podemos depreender dos dois conjuntos de 

exemplos a seguir (o primeiro, retirado de GOLDBERG, 2006, p. 5; o segundo, de nossa 

pena), nos quais, a cada construção lhe acompanham alguns constructos
243

 correspondentes: 

 

                                            
242

Por conseguinte, a estruturação léxico-gramatical deixa de ser entendida em termos de palavras e regras, para 

o ser em termos de construções (EVANS, 2007) e relações de herança, que moldam redes taxonômicas de 

disposição arbórea, nas quais os nós superiores (mais prototípicos, primevos e esquemáticos) influenciam formal 

e semanticamente suas instanciações mais específicas, que são os nós inferiores a eles subordinados (GRAS, 

2010). 
243

Constructos são as formas linguísticas empiricamente atestadas (OLIVEIRA, 2003), i.e., “[...] são as 

enunciações linguísticas concretas, instâncias do uso, licenciadas pelas Construções, que são unidades 

cognitivas.” (SALOMÃO, 2009b, p. 73). 
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Quadro 03. Exemplos de construções, variando em tamanho e complexidade 

(GOLDBERG, 2006, p. 5). 

 

(a) [[X]N -s]N ↔ [pluralidade de [X]N]N: folhas, teclados, montes, antipatias, lusco-fuscos. 

 

(b) [[X]N -uno]N ↔ [da natureza de [X]N]N: cabruno, gatuno, lobuno, reiuno, zebruno. 

 

(c) [cuasi- [X]N]N ↔ [similitude ou aproximação nocional a [X]N]N: cuasiautomático, 

cuasicontrabando, cuasiguerra, cuasihumano, cuasiperfecto. 

 

(d) [[X]N fantasma]N ↔ [[X]N ficcional, usado para fins escusos]N: funcionário-fantasma, 

empresa-fantasma, cidade-fantasma, eleitor-fantasma
244

. 

 

(e) [[X]N a [X]N]N ↔ [proximidade física entre [X]N]N: boca a boca, cara a cara, face a face, 

lado a lado, ombro a ombro, rosto a rosto. 

 

(f) [feito um(a) [X]N] ↔ [semelhantemente a um [X]N]N: feito um doido, feito uma maluca,  feito 

uma criança, feito um lerdo, feito um doente, feito um adolescente, feito um velho. 

 

(g) [estar a punto de [X]V] ↔ [proximidade do início da ação de [X]V]: está a punto de nacer, 

estaba a punto de morir, estoy a punto de llorar, estuvo a punto de estallar. 

 

(h) [vê se não me [X]V esse(a)(s) [Y]S] ↔ [advertencia para não [X]V [Y]S]: vê se não me suja 

essa roupa, vê se não me estraga esse sapato, vê se não me esquece esse recado, vê se não me 

perde esse cartão. 

 

                                            
244

Os dois primeiros exemplos, bem como o ponto de partida para a interpretação semântica dessa construção, 

foram extraídos de Basilio (2014). 
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(i) [Igreja [X]A (do/da) [Y]S de Deus]N ↔ [denominação protestante neopentecostalista]N: Igreja 

Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça 

de Deus, Igreja Global da Fé em Deus, Igreja Pentecostal Trombeta de Deus, Igreja Pentecostal 

Alarido de Deus, Igreja Apostólica Plenitude do Templo de Deus. 

 

Quadro 04. Exemplário de construções, de variada extensão e complexidade. 

 

Todas as construções acima (derivados, compostos, locuções, expressões idiomáticas, 

estruturas lexicais ou sintagmáticas complexas etc.)
245

, não obstante as suas diferenças 

estruturais ou semânticas, assemelham-se entre si pela sua emergência através do uso e da 

recorrência, pela sua ubicação no fluido ambívio léxico-gramática (DOBROVOL’SKIJ, 

2016), pela sua estruturação — hierárquica e pautada em padrões de herança (GONÇALVES, 

2016b) — em torno de um constructo prototípico do qual se espraiam os demais exemplares, 

pelo grau de relativa cristalização/fixação que possuem, pela possibilidade de incorporarem 

em seu seio novos representantes e, sobretudo, pela associação amalgámica que estabelecem 

entre materialização formal e sua respectiva contraparte semântica
246

.  

O último grupo de construções presente no exemplário, o de denominações de seitas 

protestantes, serve adequadamente para ilustrar que os esquemas não têm apenas uma função 

retrospectiva, servindo meramente como padrões analíticos metalinguísticos, mas também 

uma função analítica prospectiva, visto que comumente atuam como base para a criação de 

novos constructos, através de intervenções analógicas, que pressupõem a conjunção entre 

conhecimento linguístico e conhecimento enciclopédico. Isso quer dizer que “[...] esquemas 

constituem um dispositivo analítico que dispensa a diferença entre conhecimento lexical ativo 

(produção de novas formas) e conhecimento lexical passivo (interpretação de palavras já 

existentes).” (GONÇALVES, 2016b, p. 17). Ou seja, a compreensão das formações como 

oriundas de esquemas construcionais e neles imersos dá conta, simultaneamente, do 

arcabouço morfolexical existente e das possibilidades e probabilidades do advento de 

inovações.  

                                            
245

“O inventário de construções, que inclui morfemas, palavras, expressões idiomáticas, padrões frasais 

lexicamente preenchidos e parcial ou totalmente abstratos, é entendido como sendo aprendido com base no input, 

juntamente com mecanismos cognitivos gerais.” (GOLDBERG, 2003, p. 223). [Trad. nossa] 
246

Salomão (2009b) detrincha todo o conjunto de componentes do polo formal e do polo semântico das 

construções: o formal englobaria duas dimensões do significante: a física (abarcando, por sua vez, a expressão 

fônica, escrita ou gestual) e a morfossintática (compreendendo a classe sintática do(s) constituinte(s), a sua 

função gramatical, as suas relações hierárquicas ou de dependência, o seu ordenamento linear). Já o polo 

semântico compreenderia outras duas dimensões: a conceptual (incluindo esquemas imagéticos, sensório-

motores e proprioceptivos, frames, metáforas e metonímias convencionalizadas e mesclagens) e a discursiva 

(envolvendo a ativação de espaços mentais, a moldura comunicativa pertinente, o status informacional, o registro 

sociolinguístico e as informações referentes ao gênero textual). 
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Pela razão acima, é possível pensar que os esquemas construcionais licenciam certo 

grau de antevidência — a que se associa uma economia mnemônica, já que encapsulam (via 

generalização e abstração) agrupamentos de conceitos armazenados na memória (cf. 

GONÇALVES & VIALLI, 2017) e, consequentemente, “[...] reduzem a demanda de memória 

para armazenamento do léxico, uma vez que [...] minimizam o grau de arbitrariedade no 

conjunto de correspondências entre forma e significado especificado no léxico.” 

(SOLEDADE, 2013a, p. 86) — e, ao mesmo tempo, de retrospectividade.  

Seriam então os esquemas construcionais metaforicamente comparáveis a uma vereda 

recém-percorrida numa mata. Na primeira vez que foi transitada, sequer pareceria uma via, 

mas, com a frequência de transeuntes por ela, acaba se fixando como tal, como uma rota 

interessante e útil, podendo ser percorrida por inúmeros outros passantes, indefinidamente. 

Porém, do mesmo modo como foi aberta e se desenvolveu como vereda, se deixar de ser 

utilizada recorrentemente, ou seja, caso se cesse a sua utilidade, voltará a ser dominada pelos 

matos rasteiros e logo pelos mais altos, sendo por eles fechada, desaparecendo, passando a 

não mais ser identificada como um local de trânsito, a não ser que outro desbravador volte a 

abri-la, dando início ao processo novamente. No caso dessa construção nomeadora de 

denominações protestantes neopentecostais, a partir da criação dos três primeiros constructos 

— Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja 

Mundial do Poder de Deus (sendo que o segundo calcou-se no primeiro, e o terceiro, no 

segundo) —, algum internauta depreendeu o funcionamento estrutural da construção e, a 

partir de calcos, chegou a propor (por divertimento) possíveis nomes para novas 

denominações do ramo: Igreja Galáctica do Universo de Deus, Igreja Intercontinental da 

Ordem de Deus, Igreja Dodecagonal da Patota de Deus etc.
247

  

Voltando à apreciação teórica sobre a GC, podemos considerar que uma de suas 

grandes vantagens é possibilitar, através de seu aparato teórico e epistemológico, a abordagem 

analítica de estruturas linguísticas dos mais diversificados tipos, sem incorrer em 
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Licença para uma digressão: talvez nos seja possível pensar que essa capacidade geradora e prospectiva dos 

esquemas construcionais, quando coadunados à atuação de elementos morfológicos (ou seja, em casos de 

composição, prefixação, sufixação etc.) ou segmentos outros (fonológicos ou léxicos) passíveis de receber 

influências morfologizantes (pensemos, e.g., nos pseudoprefixos ou nos fragmentos léxicos copartícipes em 

acronímias), além de se associar a fluxos analógicos, também se atrele ao que Viaro (2013b) denomina de 

semiogênese, “[...] definida, no tocante ao signo linguístico, como a capacidade de parte de uma palavra adquirir 

um significado inexistente na sincronia anterior [...].”. Se há licitude em se considerar que essa “parte de uma 

palavra” pode ser tanto um morfema quanto um segmento fonológico, deparamo-nos, mais uma vez, com fortes 

indícios para a comprovação de que há um trânsito constante e eficaz entre os níveis linguísticos, devido à 

porosidade de suas fronteiras. Além disso, vemos também que a analogia e a semiogênese seriam instrumentos 

de valor para a emergência e estruturação de teias polissêmicas, conjuntamente com os fenômenos cognitivos 

nelas atuantes, como a perspectivização, a metáfora e a metonímia. 
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incongruências ou forçações. Como aponta Goldberg (2003, p. 219), “Constructionist 

approaches aim to account for the full range of facts about language, without assuming that a 

particular subset of the data is part of a privileged ‘core’.”
248

 

A própria Goldberg (2003; 2006), expoente da GC, admite a existência de várias 

gramáticas das construções, melhor dizendo, de várias abordagens construcionais da 

gramática. O mesmo apontam Almeida (2009) e Dobrovol’skij (2016), ao caracterizarem a 

GC como um conglomerado de diferentes enfoques. Não se trata, portanto, de um campo 

teórico unificado, mas de variadas frentes teóricas de análise, que compartilhariam os 

seguintes princípios, segundo a mesma linguista (2003, p. 219):  

 

Tenet 1. All levels of description are understood to involve pairings of form with 

semantic or discourse function, including morphemes or words, idioms, partially 

lexically filled and fully abstract phrasal patterns. Tenet 2. An emphasis is placed on 

subtle aspects of the way we conceive of events and states of affairs. Tenet 3. A 

‘what you see is what you get’ approach to syntactic form is adopted: no underlying 

levels of syntax or any phonologically empty elements are posited. Tenet 4. 

Constructions are understood to be learned on the basis of the input and general 

cognitive mechanisms (they are constructed), and are expected to vary cross 

linguistically. Tenet 5. Cross-linguistic generalizations are explained by appeal to 

general cognitive constraints together with the functions of the constructions 

involved. Tenet 6. Language-specific generalizations across constructions are 

captured via inheritance networks much like those that have long been posited to 

capture our non-linguistic knowledge. Tenet 7. The totality of our knowledge of 

language is captured by a network of constructions […].
249

 
250

 

 

O trabalho inaugurador do paradigma teórico da GC (ou pelo menos o mais relevante 

de seus primórdios, em fins da década de 1980), foi o de Fillmore, Kay & O’Connor (1988), 

debruçado sobre expressões idiomáticas do inglês, enfatizando as relações entre construções 

de natureza idiomática e de natureza geral (GRAS, 2010). Por sua vez, mais adiante, ateve-se 
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“Abordagens construcionistas visam a explicar toda a gama de fatos sobre linguagem, sem assumir que um 

subconjunto particular dos dados faz parte de um ‘núcleo’ privilegiado.” [Trad. nossa] 
249

“Princípio 1. Entende-se que todos os níveis de descrição envolvem pares de forma e função semântica ou 

discursiva, incluindo morfemas ou palavras, expressões idiomáticas, padrões frasais parcialmente preenchidos e 

completamente lexicalizados. Princípio 2. A ênfase é colocada em aspectos sutis da maneira como concebemos 

eventos e estados de coisas. Princípio 3. É adotada uma abordagem ‘o que você vê é o que você obtém’ para a 

forma sintática: nenhum nível subjacente de sintaxe ou quaisquer elementos fonologicamente vazios são 

colocados. Princípio 4. Entende-se que as construções são aprendidas com base nos mecanismos cognitivos 

gerais e de entrada (elas são construídas), e espera-se que variem de maneira linguisticamente intercruzada. 

Princípio 5. As generalizações interlinguísticas são explicadas pelo apelo às restrições cognitivas gerais, 

juntamente com as funções das construções envolvidas. Princípio 6. As generalizações específicas da linguagem 

entre as construções são capturadas por meio de redes de herança, muito parecidas com aquelas que há muito 

tempo foram postuladas para capturar nosso conhecimento não linguístico. Princípio 7. A totalidade do nosso 

conhecimento da linguagem é capturada por uma rede de construções [...].” [Trad. nossa] 
250

O principal e o mais imprescindível deles seria o tenet 1. indicado por Goldberg (2003), ou seja, a adoção da 

construção (gramatical) como unidade analítica fundamental (GRAS, 2010). Os outros dois mais importantes, 

formando a tríade de postulados fulcrais da GC, seriam o caráter simbólico de tais construções e a disposição 

radial de toda a gramática da língua, i.e., de todo o seu espectro de construções (GRAS, 2010). 
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Goldberg (1995) a uma análise da valência, de construções de estrutura argumental variada 

(bitransitiva, resultativa, de movimento causado etc.), apropinquando-se, portanto, mais de 

uma consideração da sintaxe que do léxico. No entanto, a partir dessas propostas
251

, como a 

de Goldberg (1995), cujas aplicações foram recorrentemente (embora não exclusivamente)
 

mais centradas em estruturas sintáticas
252

, e devido ao caráter abarcador de seus conceitos-

chave e de seu modus operandi, foi possível deslizar de uma apreciação da sintaxe a uma 

apreciação do léxico, englobando também fenômenos sintático-lexicais, lexicais ou 

morfolexicais, como, por exemplo, as unidades fraseológicas (DOBROVOL’SKIJ, 2016) ou 

derivados sufixados (BOTELHO, 2009; 2004; CARMO, 2009; 2005; SANTOS, 2009; 

2005)
253

. 

Como exemplo de aplicações da GC à formação de palavras, nomeadamente a 

produtos afixados, ater-nos-emos primeiramente nos estudos de Botelho (2009; 2004), Carmo 

(2009; 2005) e Santos (2009; 2005), caracterizados por uma abordagem sociocognitiva das 

construções, numa consideração de sua arquitetura a partir dos fenômenos basilares da 

polissemia, metáfora, construção e mesclagem (BOTELHO, 2009). Debruçadas, 

respectivamente, sobre as construções X-eiro, X-ista e X-nte, almejaram rastrear a teia 

multissêmica radial de tais formações, até mesmo as mais irregulares, tidas como nada menos 

que projeções (metafóricas, sobretudo) de sentidos mais prototípicos (BOTELHO, 2009).  

Antes de seguirmos, devemos fazer um adendo. Até então, havíamos falado de 

cognitivismo, de linguística cognitiva, de gramática cognitiva, mas se observa no parágrafo 

precedente uma diferença, uma novidade: o termo adjetival sociocognitiva. Faz-se mister 

esclarecer por que essa alteração e, para tanto, lançamo-nos a uma breve explanação sobre o 

que seria a abordagem, perspectiva ou hipótese sociocognitiva aqui referida. 

O rótulo sociocognitivo/sociocognitivista abarca estudos de distintas áreas do 

conhecimento (KOCH & CUNHA-LIMA, 2004), sendo, de alguma forma, multivalente. 

Quando aqui o utilizamos, é fazendo referência à proposta preconizada por Salomão (1997; 
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Não sendo as únicas, embora sendo as mais conhecidas. Gras (2010) afirma que há, dentro da GC, duas 

orientações: de um lado, a de Fillmore, Kay & O’Connor (1988), enfatizando a necessidade do entendimento das 

relações entre construções idiomáticas e construções gerais, bem como a formalização de suas características 

semânticas e formais; do outro, a de Lakoff (1987), focando a categorização como operação-chave para a 

organização do conhecimento gramatical. 
252

De tal forma que a GC chega a ser concebida como “[…] uma teoria geral da representação sintática no marco 

da Linguística Cognitiva [...].” (GRAS, 2010, p. 81, baseando-se em CROFT, 2007). [Trad. nossa] 
253

Na verdade, a partir dos textos fundadores, principalmente o de Goldberg (1995), o paradigma teórico da GC 

espraiou-se pelos mais variados campos de análise linguística, desde a morfologia, a gramaticalização e a 

gramática contrastiva, passando pela linguística textual e computacional, até chegar ao âmbito da aquisição de 

língua materna e de língua estrangeira (GRAS, 2010). 
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2009b), que, de alguma forma, pode ser sinônima ou parassinônima da visão cognitivista 

revisada (não a clássica, de natureza gerativista), ou seja, da LC
254

. Talvez (não estamos 

certos da veracidade prática disso) a diferença entre o que se denominou até agora de 

paradigma cognitivista e a hipótese sociocognitiva radique numa maior ênfase, por parte 

desta, na influência das categorias sociais e culturais na organização interna das categorias e 

processamentos linguísticos e cognitivos (cf. SALOMÃO, 2009b) ou sua cofiliação ao 

sociointeracionismo (SALOMÃO, 1997; AVILA, 2010), numa integração de perspectivas 

contextuais ao tratamento da cognição (KOCH & CUNHA-LIMA, 2004).  

De acordo com Salomão (1997), a hipótese sociocognitiva da linguagem é uma 

moldura teórica arrimada em dois postulados interarticulados: (a) o princípio da escassez da 

forma linguística (o significante não encerra o conteúdo semântico, mas orienta a sua 

depreensão), que traz como consequência a percepção do significado como uma construção 

cognitiva gerada na interação social; e (b) o princípio do dinamismo da determinação 

contextual, que implica numa visão do processo da construção conceptual a partir do 

contexto, visto como uma dimensão socialmente constituída, através da interação dialógica e 

de negociações de sentido (cf. AVILA, 2010). Em suma, seria possível afirmar que a 

sobredita hipótese se apoia na tríade cognição, interação e gramática (AVILA, 2010) e que 

compreende a significação (ou a sua interpretação) como ato concomitantemente cognitivo e 

social (SALOMÃO, 1997).  

De todas as contribuições relevantes dos estudos sociocognitivistas e dos estudos da 

GC mencionados antes desse adendo, a que desejamos destacar — tanto por seu caráter 

inovador quanto por sua aplicabilidade sincrônica ou diacrônica a derivados — é o 

entendimento das construções como protonarrativas, micronarrativas, micro-histórias ou 
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O que nos faz pensar isso é a própria leitura de textos fundamentais da proposta sociocognitiva, nos quais esta 

é caracterizada de modo simílimo ao paradigma cognitivista (à LC), comungando dos mesmos postulados gerais. 

Isso fica corroborado, por exemplo, ao se ler o seguinte excerto de Salomão (2009b, p. 32), que não é o único a 

manifestar uma identificação entre os dois termos, entre os dois paradigmas: “[...] os pontos [...] que diferenciam 

esta abordagem [a sociocognitiva] de outras concorrentes teorias de linguagem seriam os seguintes: 1. a ênfase 

na natureza cognitiva das categorias linguísticas e dos processos gramaticais [...]; 2. o reconhecimento da 

diversidade de línguas do mundo e, mesmo, dos usos de uma mesma língua, como condição constitutiva da 

linguagem humana [...]; 3. o tratamento processual da significação, incorporando seu inerente pragmatismo 

através dos conceitos centrais de perspectiva, enquadramento e espaços mentais [...]; 4. a reivindicação do estudo 

dos processos imaginativos (da metáfora, da metonímia, da contrafactualidade, da mesclagem) como 

característica distintiva de cognição e de linguagem humana: eu diria que é este ponto que dá ao programa 

sociocognitivo sua face própria.”. Com essa constação, poder-nos-iam questionar por que então mantemos a 

adoção do termo sociocognitiva a partir dessas laudas, visto que se confunde de certo modo com o termo até 

então empregado, o cognitivista. O motivo dessa insistência deve-se ao fato de o fenômeno que em seguida 

abordaremos, a compressão léxica, ter sido proposto/desenvolvido por investigadores do grupo da Profa. 

Margarida Salomão, pesquisadores esses que em seus textos caracterizam sempre as suas incursões analít icas 

como submetidas à hipótese ou marco sociocognitivo. 
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historinhas (BOTELHO, 2009), algo que parece ter sido tomado inicialmente de Turner 

(1996)
255

. Para as autoras, ao menos Botelho (2004; 2009) e Carmo (2005), em certas partes 
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Vale a pena reproduzir o que Botelho (2004, p. 24-25) explicita sobre essa filiação, expondo as assunções de 

Turner (1996): “[...] em The Literary mind (1996), refuta a hipótese modularista e a 

postulação dela decorrente de que a especialização genética da gramática tenha sido origem 

da linguagem. Assumindo as teses cognitivistas de que o processamento da linguagem está 

intimamente relacionado com a nossa experiência no mundo e nosso conhecimento de narrativas (proto-

narrativas), o autor postula que a mente lingüística é uma conseqüência e uma subcategoria da mente literária. O 

autor defende que a parábola, como processo cognitivo básico, está na origem da linguagem. São as parábolas 

que projetam as estruturas gramaticais expressas através do som vocal. Quando dizemos, por exemplo, ‘Maria 

jogou a pedra pela janela’, por trás da estrutura gramatical, há uma estrutura de narrativa básica na qual se inclui 

agente, paciente, ação, objeto e direção e também uma estrutura gramatical abstrata que inclui sintagmas como 

os nominais, verbais, preposicionais... Portanto, a primeira estrutura abstrata de um enunciado é narrativa e 

conceptual e apenas a segunda estrutura abstrata é gramatical, mas ambas partilham de uma mesma estrutura 

genérica. Turner assume, assim, uma abordagem construcional, postulando a integração entre estruturas 

narrativas e estruturas gramaticais, como origem das construções lingüísticas. A imaginação narrativa, assim 

como a estrutura gramatical, combinam finitos elementos, produzindo infinitas possibilidades de construções 

[...]. Assim, as sentenças são histórias, ou seja, são pequenas cenas em que se operam projeções integradoras. As 

histórias básicas são organizadas em uma rede, não sendo, portanto, independentes uma das outras, ou seja, um 

agente é uma unidade em uma rede conceptual da história, assim como um nome ou verbo são construções em 

uma rede gramatical.” [Grifos no original]. Até onde chegamos, parece ser Turner (1996), ao propor a 

estruturação da mente em termos literários, quem fornece as primeiras pistas sistemáticas sobre a compressão de 

narrativas mais extensas em outras mais breves e mais substantivas, através de procedimentos parabólicos, ou 

seja, projeções de uma história sobre outra. Obviamente, tais sumarizações se dão na mente, mas, para serem 

compartilhadas, faz-se necessário um recurso ao repositório linguístico, com o uso de unidades sintático-léxico-

textuais-discursivas mais reduzidas e mais densas, como fábulas, parábolas, adágios etc. Assim, e.g., na 

compacta expressão corrente de teor geral É tempo de vacas magras, além de uma remissão histórica (percebida 

ou não pelos falantes) a uma extensa narrativa bíblica, a dos sonhos do faraó, interpretados por José do Egito 

(Gênesis, XLI) — o que configura uma espécie de projeção parabólica retrospectiva —, há a compressão (com 

uma projeção parabólica de teor prospectivo) de uma narrativa específica e implicitamente conhecida pelos 

interlocutores (p. ex., NARRATIVA 1: A empresa está passando por sérias dificuldades financeiras, causadas 

pela recessão, pelo aumento do dólar, pelo incremento das tarifas de importação e, sobretudo, pelo descenso de 

uma clientela regular. A receita tem caído a cada mês, daí essa situação terrível de redução do quadro de 

funcionários e de cortes em algumas benesses que recebíamos, como o vale-cultura, o vale-lazer e a 

participação em 8% dos lucros. → Logo, NARRATIVA 2: É tempo de vacas magras.). Mutatis mutandis, o 

mesmo ocorreria com cenas comprimidas em constructos morfologicamente complexos, como ‘que ou o que 

obteve o segundo lugar num campeonato’ → vice-campeão. Em ambas as situações, os interlocutores, para 

fazerem referência à situação, não precisam fazer uso da narrativa primeira, mais extensa, mas apenas de sua 

condensação na narrativa segunda, o que funciona com absoluto êxito. Os seguintes excertos de Turner (1996, p. 

5-7) parecem corroborar essas leituras nossas e também as de Botelho (2004): “Um tipo especial de literatura, a 

parábola, combina de maneira conveniente história e projeção. A parábola serve como um laboratório, onde 

grandes coisas são condensadas em um pequeno espaço. Compreender a parábola é entender as capacidades das 

raízes da mente cotidiana e vice-versa. A parábola começa com a imaginação narrativa: a compreensão de um 

complexo de objetos, eventos e atores, organizados pelo nosso conhecimento da história. Em seguida, combina 

história com projeção: uma história é projetada em outra. A essência da parábola é a combinação intrincada de 

duas das nossas formas básicas de conhecimento: história e projeção. Essa combinação clássica produz um dos 

nossos mais profundos processos mentais para a construção de significado. […]. A facilidade com que 

interpretamos afirmações e construímos significados dessa maneira é absolutamente enganadora: sentimos como 

se não estivéssemos fazendo nenhum trabalho. É como escutar um alto-falante inglês de partituras completas de 

sílabas por minuto: usamos conhecimento inconsciente complicado para entender o discurso, mas nos sentimos 

como se fôssemos passivos, como se apenas ouvíssemos enquanto o entendimento aconte por magia. Com 

parábolas e provérbios, assim como com a própria linguagem, devemos ver além de nossa aparente facilidade de 

compreensão, se quisermos localizar o intrincado trabalho inconsciente envolvido em chegar a essas 

interpretações. [...]. A parábola é hoje entendida como um certo tipo de história literária exótica e inventiva, uma 

subcategoria dentro dos mundos especiais de ficção. A palavra grega original — parabole, do verbo paraballein 

— tinha um significado esquemático muito mais amplo: o lançamento ou projeção de uma coisa ao lado da 

outra. A palavra grega poderia ser usada para colocar uma coisa contra a outra, apostando uma coisa na outra, até 

lançando forragem ao lado de um cavalo, jogando dados ao lado um do outro ou virando os olhos para o lado. 
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de seus estudos, esses termos parecem ser tomados indistintamente, referindo-se, por 

exemplo, a EVENTOS SÃO AÇÕES, ATORES SÃO MANIPULADORES OU AGENTE-

AÇÃO-OBJETO, ou seja, cenas cognitivas gerais que licenciariam o surgimento de 

instanciações
256

 específicas como sanfoneiro ou peixeiro, tidas como compressões de 

“historinhas experienciais” mais pontuais (‘aquele que toca sanfona’, ‘aquele que vende 

peixe’); noutras palavras, a compressão (numa construção) de uma cena mais específica que 

carrega em si traços da compressão mais geral irradiada pela construção de nó superior. 

Pensamos, todavia, ser mais didático adotar uma divisão entre, de um lado, 

protonarrativas e, de outro, micronarrativas (ou micro-histórias ou historinhas). Às primeiras 

corresponderiam cenas cognitivas gerais, como as apresentadas em caixa alta no parágrafo 

precedente; já às últimas corresponderiam as instanciações específicas. Exemplificando, com 

base em dois derivados analisados por Carmo (2009), tratorista e romancista, e dois outros 

apresentados por Santos (2009), remetente e fumante, poderíamos detectar uma 

protonarrativa, a de AÇÃO (ou seja, ALGUÉM FAZ ALGO), que gera, sustenta e baseia 

quatro instanciações pontuais, interpretadas cada uma por uma micronarrativa, focada e 

comprimida em seu agente
257

 (BOTELHO, 2004; 2009; SANTOS, 2009) a de ‘aquele que 

                                                                                                                                       
Nesses significados, paraballein é o equivalente do latim projecere, do qual obtemos no português ‘projetar’ e 

‘projeção’. Usarei a palavra parábola mais estritamente que sua raiz grega, mas muito mais amplamente do que 

o termo comum em inglês: parábola é a projeção da história. Parábola, definida desta forma, refere-se a um 

instrumento geral e indispensável do pensamento cotidiano que aparece em toda parte, desde contar o tempo até 

ler Proust. Eu uso a palavra parábola dessa forma não convencional para chamar a atenção para um equívoco 

que espero corrigir, que a mente cotidiana tem pouco a ver com literatura. Embora os textos literários possam ser 

especiais, os instrumentos de pensamento usados para inventá-los e interpretá-los são básicos para o pensamento 

cotidiano. Os trabalhos escritos chamados de narrativas ou histórias podem ser arquivados em uma seção 

especial da livraria, mas o instrumento mental que chamo de narrativa ou história é básico para o pensamento 

humano. Obras literárias conhecidas como parábolas podem residir na ficção, mas o instrumento mental que eu 

chamo de parábola tem a mais ampla utilidade na mente cotidiana.” [Trad. nossa; grifos no original]  
256

Instanciações, de acordo com Booij (2010a), são as palavras geradas por dado esquema, como, p. ex., 

prejulgar e preconceber, em relação ao esquema pre-X. 
257

Observemos que esse enfoque se nota na própria instanciação, ou seja, no próprio derivado, que nomeia o 

AGENTE e nele se finca (formal e semanticamente), embora evoque toda uma cena que lhe baseia (AGENTE-

AÇÃO-OBJETO), a de ALGUÉM QUE FAZ ALGO. Nas palavras de Botelho (2004, p. 88), há, nesses casos, 

“[...] uma compressão de personificação, ou seja, estamos comprimindo um evento, uma cena, uma micro-

narrativa, em seu protagonista — o agente.” [Grifo no original]. Sob esse ângulo podemos pensar que esses 

derivados, os agentivos reproduzidos, são em si mesmos exemplos de projeções metonímicas, já que emergem 

de uma percepção/concepção da PARTE (AGENTE) pelo TODO (EVENTO, i.e., AGENTE-AÇÃO-OBJETO). 

No caso de nominalizações, como os derivados secularização, distribuição, receptação, continua havendo uma 

compressão léxica, mas com uma leitura metonímica diferente, pois é na AÇÃO (e não no AGENTE) que a cena 

cognitivo-sociodiscursiva é contraída — em sua produção — e recuperada — em sua interpretação — (cf. 

BOTELHO, 2004). O excerto seguinte de Santos (2009, p. 255) parece corroborar essa assunção: “As 

construções Agentivas Deverbais resultam de micronarrativas que se comprimem em seu agente, processo este 

denominado de compressão de personificação, o qual condensa todo o evento no seu protagonista — o Agente.”. 

Sob certo prisma, todo e qualquer derivado (quiçá toda e qualquer construção) seria per se um espécime 

metonímico, sempre aludindo metonimicamente à cena evocada (SANTOS, 2005), comprimindo/sintetizando 

em si uma totalidade, a micronarrativa que semântica e discursivamente reverbera. Ou seja, a 

materialização/forma/expressão de um derivado evoca metonimicamente a totalidade complexa de uma cena 
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dirige um trator’, ‘aquele que escreve romances’, ‘aquele que remete algo (carta, encomenda, 

aviso)’, ‘aquele que fuma algo (cigarro, charuto)’. Cada derivado seria, portanto, uma 

condensação léxica de uma micronarrativa
258

, e a sua paráfrase uma espécie de decodificação 

sintática (ou descompressão analítica) da própria micronarrativa, irradiada da protonarrativa, 

sempre mais geral e dominante
259

. Dessa maneira, a interpretação de construções 

morfolexicais derivadas estabelecer-se-ia num jogo epistemológico de análise e síntese, indo 

(ou voltando) de compressões a descompressões, de produtos lexicais complexos a cenas 

imagético-conceptuais estocadas na memória e compartilhadas socialmente através das 

práticas discursivas.  

O objetivo último do submodelo de compressão léxica ou micronarrativas seria o 

desenho da rede polissêmica das construções consideradas, desde a mais central e prototípica, 

até as mais específicas e periféricas. Da rede delineada por Carmo (2009) para as construções 

X-ista, adaptando-a às reformulações acima propostas (da diferenciação entre proto e 

micronarrativas e, consequentemente, entre construções primigênias e construções 

dependentes), poderíamos cogitar que se estruturaria nos seguintes moldes, pautados numa 

hierarquia semântico-funcional (os exemplos também são do estudo de CARMO (2009)): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
semântico-cultural-sociodiscursiva nele compactada (cf. SALOMÃO, 2009b) via um processo morfolexical 

compressivo, que poderia ser a prefixação, a sufixação, a parassíntese etc. 
258

Que pode ser entendida como uma cena evocada cognitivamente, através da capacidade mnemônica (cf. 

CARMO, 2009). A essa compressão léxica de uma micronarrativa em um produto derivativo, Lopes (2016a) a 

denomina de compressão informacional lexical ou informação lexical comprimida. Uma exemplificação muito 

ilustrativa do fenômeno encontra-se em Santos (2005, p. 78): “[...] há uma ‘compressão’ de uma cena nas 

construções X-nte: se o falante entra numa loja para comprar um hidratante, não há necessidade de que ele 

explique ao vendedor que hidratante é um creme que possui a propriedade de hidratar algo, visto que toda a 

‘historinha’ está comprimida na construção.” [Grifos no original] 
259

E se cada derivado é uma micronarrativa, a língua (incluindo a gramática e o léxico) seria, consequentemente, 

uma rede de micronarrativas (BOTELHO, 2004; CARMO, 2005). 
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Protonarrativa 
 

AÇÃO (agentivos em geral, i.e., ALGUÉM QUE FAZ ALGO) 
 

 

 

 

 

Micronarrativa 1 
 

MOVIMENTO (pianista, i.e., ‘quem toca piano’) 
 

 

 

 
                    Micronarrativa 1’                                            Micronarrativa 1’’ 

                       RESULTADO                                                         ADESÃO 

(romancista, i.e., ‘quem produz um romance’)     (socialista, ‘que(m) adere ao socialismo’) 
 

 

Quadro 05. Rede construcional de X-ista, adaptada de Carmo (2009, p. 219). 

 

Na verdade, mais que uma divisão entre protonarrativas e micronarrativas, parece ser 

mais adequado propor um esquema tétrade, possível a partir da inclusão de duas outras 

categorias intermediárias entre os polos proto e micronarrativa, que seriam a mesonarrativa e 

a narrativa. A inspiração para essa proposta hipotética adveio após uma observação conjugada 

entre as formalizações das redes construcionais expostas em Botelho (2009), Carmo (2009) e 

Santos (2009) e a proposta tetrafatorial de Traugott (2008) referente aos estágios de análise 

construcional: (i) macro-constructions: pareamentos abstratos de forma e função, como 

construções partitivas ou perífrases verbais (GARACHANA, 2015); (ii) meso-constructions: 

conjuntos de construções específicas de comportamento similar; (iii) micro-constructions: 

construção type individual; (iv) constructs: os tokens empiricamente atestados, que são o 

locus da mudança linguística. Trata-se de uma proposta de conjunção da escala da hierarquia 

das construções, feita por Traugott (2008), à nossa proposta de hierarquia do que está por trás 

das construções: o conjunto de procedimentos narrativos cognitivo-imagéticos. Não ousamos 

defender uma correspondência exata entre ambas as propostas, mas uma tentativa de 

aproximação entre os dois pólos conceituais e terminológicos: de um lado, mutatis mutandis, 

as protonarrativas, mesonarrativas, narrativas e micronarrativas e, de outro, as compressões 

léxicas, identificáveis com as macroconstruções, mesoconstruções, microconstruções e 
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constructos de Traugott (2008)
260

. Exemplifiquemos com um esboço visual de tal 

correspondência entre as duas instâncias hierárquicas, que favoreceriam, ao que parece, a 

captação de relações de herança, de prototipia e de generalização/especificação: 

 

Macroconstrução 

agentividade, construções agentivas 

(nomen agentis) 

Protonarrativa 

EVENTO, i.e., X FAZER Y 

Mesoconstruções 
 

 

[X-eiro], [X-(d/t/s)or], [X-nte], 

[X-ista], [X-ão] etc.
261

 
 

Mesonarrativas 

 

ALGUÉM FAZ X, ALGUÉM MANIPULA 

X, ALGO FAZ X, ALGO CONTÉM X, 

etc. 

Microconstruções 

(I) [X-eiro], [X-ista] 

(II) [X-(d/t/s)or], [X-ão], [X-nte] 

(III) [X-nte] 

(IV) [X-eiro]
262 

Narrativas 

(i) agente humano toca X 

(ii) agente humano faz X 

(iii) agente não-humano faz X 

(iv) agente não-humano contém X 

Constructos
263

 

(I’) gaiteiro, rabequeiro, flautista 

 

(II’) avaliador, guardião, estudante  

 

(III’) desengordurante, amaciante 

 

(IV’) paliteiro, faqueiro 

Micronarrativas 

(i’) indivíduo que toca gaita, indivíduo que 

toca rabeca, indivíduo que toca flauta 

(ii’) indivíduo que avalia, indivíduo que 

guarda, indivíduo que estuda 

(iii’) produto que desengordura, produto que 

amacia 

(iv’) recipiente que contém palitos, 

recipiente que contém facas 

 

Tabela 02. Bosquejo de um esquema hierárquico correlacional entre construções e narrativas imagético-

cognitivas. 

 

                                            
260

Entendidas como uma escala hierárquica, tal como distingue a própria autora e tal como o entende Oliveira 

(2013, p. 155): “Macro, meso e microconstruções são instâncias escalares e situadas em graus distintos de 

abstratização, sendo as macroconstruções as mais virtuais e esquemáticas.”. 
261

Tomadas, como se vê, como conjunto. 
262

Tomadas, por sua vez, individualmente. 
263

Reparemos que os constructos corresponderiam aos tokens, nesse caso específico, às compressões léxicas, ou 

seja, aos derivados propriamente ditos, enquanto as micronarrativas corresponderiam às respectivas paráfrases, 

instanciações semânticas ou sentidos em ato (entendido aqui em termos aristotélicos, em contraposição a 

sentidos em potência ou sentidos potenciais ou virtuais) desses mesmos derivados. 
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 Pelo quadro anterior, fica patente o caráter radial das construções, delineadas graças às 

relações hierárquicas de herança entre os nós superiores, prototípicos, começando do que se 

atrela à protonarrativa, até os inferiores, mais específicos, projetados a partir dos primeiros 

mediante fluxos metafóricos ou metonímicos. Não é difícil também compreender o papel 

fulcral de esquemas imagéticos, frames
264

, espaços mentais e mesclagens (além da metáfora, 

da metonímia e dos ajustes focais ou perspectivização) para a irradiação multidirecional e 

multissêmica das construções, através da frequência, do uso. Fica claro também que tais 

gerações hierárquicas podem dar margem a uma apreciação histórico-diacrônica das redes de 

construções, visto que não raro as diversas projeções do protótipo para os nós que lhe são 

subjacentes não se dão de forma simultânea, mas sim, sucessiva, implicando, portanto, em 

etapas e, por conseguinte, em fluxos temporais, passíveis de serem mapeados por um olhar 

histórico-diacrônico, como o de Rainer (2010), que, ao abordar a polissemia do sufixo -ada 

em espanhol, chegou a estabelecer uma diacronia da emergência de alguns de seus variados 

sentidos, gerados a partir de extensões metonímicas ou metafóricas:  

 

 

Sentidos primevos, mais antigos, prototípicos 
 

 

‘golpe com X’, espadada (séc. XII); ‘período de X’, temporada (1240); ‘disparo com X’, 

saetada (1270); ‘porção de X’, cucharada (1337); ‘golpe em X’, morrada (1379) 
 

 

Sentidos derivados dos prototípicos, através de operações cognitivas 
 

MEDIANTE EXTENSÃO METONÍMICA 
 

cuchillada, ‘golpe com X’ (1240)  

 

 
 
 

cuchillada, ‘ferida o dano causado pelo golpe 

com X’ (1445) 

 

aldabada, ‘golpe com X’ (1458) 

 

 
 
 

aldabada, ‘som que acompanha o golpe com 

X’ (1907) 
 

MEDIANTE EXTENSÃO METAFÓRICA 
 

‘agrupamento de animais’ (desde o séc. XV): boyada (1452), vacada (1531), caballada (1612), 

mulada (1610) 
 

 
 
 

  

‘agrupamento de seres humanos’ (a partir do séc. XVII): muchachada, muxerada, frailada, 

estudiantada (todos de 1625); indiada (1612), negrada (1840), gringada (1853) 
 

 

Tabela 03. Rede polissêmica diacrônica parcial de X-ada, moldada a partir do estudo de Rainer (2010). 

                                            
264

“[...] significados são relativizados a cenas, o que implica afirmar que uma palavra só pode ser interpretada em 

função do background que ativa, ou seja, seu frame.” (GONÇALVES, 2016b, p. 27, baseando-se em 

FILLMORE, 1982). [Grifos no original] 
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Também pode ser tomado como exemplo ilustrativo o de Gonçalves (2016b, p. 62), 

referente ao percurso histórico das formações X-(ó)dromo, no qual se percebe a ativação de 

uma generalização e abstratização (de ‘local de corrida’ passa-se a simplesmente ‘local’), 

embora se note um menor detalhamento quanto à marcação do surgimento de cada uma das 

acepções no eixo temporal (apenas no interior do próprio esquema, já que em seu texto 

destrincha pormenorizadamente a evolução histórico-semântica): 

 

 
 

Figura 05. Esquema construcional de X-(ó)dromo, considerando-se o seu percurso histórico (GONÇALVES, 

2010, p. 62; GONÇALVES & PIRES, 2016)
265

. 

 

Fundamentando-se no modelo analítico morfológico-sociocognitivo formulado e 

aplicado por Botelho (2009), Carmo (2009) e Santos (2009), Lopes (2016a, p. 244) delinea 

breves análises sincrônicas de compressões léxicas ou micronarrativas incidentes em 

derivados prefixais, como as do trecho a seguir: 

 

[...] pode-se afirmar que os prefixos prototípicos (dotados de carga semântica 

lexical) são espécies de partículas de significado comprimido: em arquiabade 

comprime-se uma informação que, distendida, seria algo como ‘abade de categoria 

hierárquica superior’; em desestressar, há a compressão de uma informação que, 

estendida, seria algo parafraseável em ‘acabar com o estresse ou minorá-lo’. 

Observa-se, assim, que a formação de palavras via afixação corresponde a 

fenômenos expressivos para a alegada economia linguística, como defende 

Prudencio (2001), e também para certa economia cognitiva.
266

 

                                            
265

Na verdade, falta ainda nessa representação do esquema a inclusão da mais nova (e mais específica) acepção 

registrada (pelos próprios autores citados) para a construção, a de ‘estádio futebolístico de X’: porcódromo (o 

estádio Palestra Itália ou Allianz Parque, da Sociedade Esportiva Palmeiras, time cujo mascote é o porco), 

peixódromo (o estádio Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube, time cujo mascote é a orca), bambódromo (o 

estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, time cujo mascote, atribuído pelos rivais, é o cervo Bambi). 
266

A associação entre compressão léxica — no caso em tela, nos processos de formação de palavras (mormente 

os derivativos) — e economia linguística e cognitiva parece também ficar corroborada pela assunção de Álvaro 

(2013, p. 188): “A compressão permite tornar manipuláveis dados que, de outra forma, não o seriam. Nos termos 

de Fauconnier & Turner (2002), esse processo reduz as informações para uma escala humana, ou seja, para uma 

escala passível de ser tratada e processada pelo cérebro humano.”. 
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A partir de ligeiras abordagens sincrônicas, o mesmo autor (LOPES, 2016b, p. 18) 

chega a estabelecer algumas análises histórico-diacrônicas, pautadas nos mesmos princípios: 

 

Algumas formações derivadas se destacam pela força dessa capacidade de 

compressão semântica dos prefixos, de tal modo que uma simples palavra, formada 

por um item prefixal associado a uma base léxica, compacta em si uma espécie de 

micronarrativa, que é mais completa e específica que a paráfrase em geral apontada 

para a dita formação. O prefixo com- serve muito bem para exemplificar essa 

hipótese. Ao se verificar a etimologia e o percurso diacrônico do verbo concordar, 

constata-se que é fruto de um processo parassintético lato sensu (cum- + -cord(is)- + 

vogal temática verbal + morfemas flexivos verbais), apresentando o significado de 

‘pôr-se ou estar de acordo’. Esse significado mais geral e mais abstrato parece 

originar-se, metonímica ou metaforicamente, da micronarrativa original 

(etimológica) que a formação parece ter contido: ‘ter o coração com o outro; estar 

com o coração lado a lado do outro; pôr o coração próximo ao do outro’.  

 

Mutatis mutandis, o mesmo pode ser dito do substantivo companhia (cum- + -panis), 

que hoje tem o sentido geral de ‘presença de um ou mais seres ou coisas junto de 

outros; convivência’, mas que se originou de uma micronarrativa em termos mais 

concretos e específicos: ‘comer o pão com o outro; comer o pão junto ao outro’. 

Esses movimentos que partem de uma concretude específica para uma abstratização 

generalizante são recorrentes nas derivações prefixais. 

 

Essa proposta teórica de apreciação de produtos morfolexicais como micronarrativas 

ou cenas comprimidas em constructos léxicos mostra-se adequada, por conseguinte, para 

auxiliar nas incursões históricas de deslindamento semântico de vozes afixadas, possibilitando 

até mesmo o rastreamento de cenas comprimidas de derivados cuja composição (formal e/ou 

semântica) já não é transparente, como em derrubar (que possui tanto a base quanto o prefixo 

opacos), “[...] ‘deixar ou fazer cair’, cuja etimologia (< lat. medieval lusitano diripāre, de de- 

+ -rip(a)- (‘ribanceira, margens’) + -āre) denota uma micronarrativa com o valor concreto 

(experiencial) e específico de ‘lançar ribanceira abaixo’.” (LOPES, 2016a, p. 244). Outros 

exemplos são oferecidos pelo mesmo autor (2016a, p. 245): 

 

 

VOCÁBULO 

ETIMOLOGIA / 

PROCESSO FORMATIVO 

HISTÓRICO 

 

MICRONARRATIVA
267

 

 

PARÁFRASE
268

 

 

 

enveja 

 
 

Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus, -a, 

-um < invidēre 

‘olhar insistente para 

algo ou alguém; maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

‘desgosto provocado 

pela felicidade ou 

prosperidade alheia ou 

vontade irrefreável de 

possui-los’ 

                                            
267

“As principais características dos sentidos próprios às micronarrativas ou compressões de significado/cena 

[primevas ou originais, geralmente latinas ou gregas] são a concretude, a especificidade e a primitividade 

(caráter etimológico).” (LOPES, 2016a, p. 254) 
268

“Ou seja, o sentido do vocábulo na sincronia e no documento analisados.” (LOPES, 2016a, p. 254), o que nada 

mais seria que a micronarrativa modificada, efetivamente em uso na língua na sincronia observada (no caso, a 

contemporânea). 
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escaeceu 
Do lat. *excadescere, frequ. 

de excadĕre 

‘cair para fora (da 

memória)’ 

‘perder a lembrança de 

algo; deixar de pensar 

em algo’ 

 

enpeecer 

Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre < in- 

+ pēs, pĕdis 

‘não deixar andar com os 

seus pés’ 

‘dificultar ou tornar 

impraticável 

determinada ação’ 

obediẽte 
Do lat. *obediscĕre, 

incoativo de obedīre (ob- + 

audīre),  

‘que põe os ouvidos a 

escutar outrem que fala 

ou instrui’ 

‘que se submete à 

vontade de outrem’ 

posfaçã 
Do lat. *postfaciare < lat. 

post faciem 
‘estar atrás da face’ 

‘injuriar, caluniar, dizer 

mal de alguém’ 

resurreycõ 
Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis < 

lat. resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre 

‘ato de mostrar-se 

novamente, conduzindo 

(-se) de baixo para cima’ 

 

‘retorno da morte à vida’ 

substãça 
Do lat. substantia, -ae < 

substāre < sub- + -stāre 

‘o que está por debaixo 

de’ 

‘natureza’ 

trabalhey 
Do lat. vulg. *trĭpālĭāre, 

derivado de trĭpālĭum,  

‘supliciar com 

instrumento de tortura 

composto de três paus’ 

‘empenhar forças físicas 

ou cognitivas para 

executar algo’ 
 

Tabela 04. Micronarrativas prefixais em algumas formações do GP (LOPES, 2016a, p. 245). 

 

A análise dos derivados acima, a partir de distensões das respectivas compressões 

léxicas que lhes constituem, possibilitam, como percebemos, uma análise morfolexical de 

produtos tidos atualmente como morfológica ou semanticamente indecomponíveis ou não-

analisáveis via um tratamento componencial de filiação sincronicista. Da descompressão 

analítica das micronarrativas contidas no derivado em sua língua de origem, torna-se possível 

compreender o surgimento e estabelecimento do sentido global denotado pelo mesmo 

vocábulo em épocas ulteriores, chegando-se até a hodiernidade. Assim, da forma latina 

*excadescere, frequentativo de excadĕre, ‘cair para fora (da memória)’ torna-se 

compreensível o sentido vernáculo de esquecer, ‘perder a lembrança de algo; deixar de pensar 

em algo’, gerado a partir de abstração, especificação e inovação metafórica, confirmando, 

como assinala Simões Neto (2016a, p. 201), que: 

 

[...] certas instanciações têm sua motivação semântica engendrada em contextos 

mais concretos relacionados à experiência corpórea (mente corporificada) podendo, 

em estágios posteriores, assumir sentidos mais gerais em percursos de extensão 

metafóricos e/ou metonímicos. 

 

Explicando através de uma apreciação geral os exemplos anteriormente reportados, 

remata Lopes (2016a, p. 245-246) a sua argumentação: 

 

A partir do uso efetivo e, em geral, de noções concretas, presentes na experiência 

físico-corpórea humana, derivam-se, nas formações complexas, outros sentidos, que 

visam a alcançar conceitos mais gerais e abstratos, processados sob a pressão de 
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operações metafóricas e metonímicas, associadas à experiência e ao conhecimento 

linguístico-enciclopédico. Destarte, imersos num dinâmico percurso semântico que 

(quase sempre) vai do mais concreto para o mais abstrato (BASÍLIO, 2010), 

fomentado pelo uso real dos derivados pelos falantes (i.e., pela frequência), as 

primeiras formações (ou as mais prototípicas) de dado esquema construcional 

prefixal passam a funcionar como modelos léxicos — seja por padrões de analogia, 

seja por padrões de desanalogia — que paulatinamente se consolidam e passam a 

apresentar maior robustez semântico-lexical, podendo estabelecer novos sentidos ou 

apresentar novos comportamentos derivacionais. 

 

Baseando-se em Lopes (2016a) e, consequentemente, também em Botelho (2004; 

2009), Carmo (2009) e Santos (2009), Simões Neto (2016a) aplica à sufixação os postulados 

do modelo de micronarrativas ou compressões léxicas, indo além dos aportes de Lopes 

(2016a), visto que logrou coadunar em algumas de suas análises a pista etimológica a aspectos 

socioculturais e sociocognitivos. Seguem alguns exemplos de produtos sufixados do GP 

analisados pelo referido morfólogo: 

 

A construção carneçeiro (PA048) designava o ofício do açougueiro, aquele que 

matava o animal para vender a carne. Esse significado, embora menos usual, ainda 

se mantém na língua contemporânea, basta ver a existência das chamadas 

carnicerias. O interessante da micronarrativa dessa construção é o foco dado ao ato 

de matar os animais, isso permite estender o significado da palavra de ‘aquele que 

mata os animais, com o intuito de vender a carne’ para ‘aquele que promove 

matanças de qualquer pessoa; sanguinário’, passando de uma noção mais 

designadora para uma noção mais qualificadora. Observe-se que aqui também o 

agente é formado a partir do enfoque no produto que ele comercializa, sendo carniça 

entendida como o animal que sofreu carnagem/ o animal morto para servir de 

alimento. (SIMÕES NETO, 2016a, p. 209). 

 

Os casos de çaquiteiros (PA053) e chameira (PA074) são similares aos casos do 

latim, como quasillārĭa e utrārĭus, pois também envolvem a relação metonímica do 

tipo CONTINENTE/CONTEÚDO. Há, no caso de çaquiteiro, a designação do 

entregador de pão com base no continente (saquito). Isso decorre da experiência 

diária de colocar o pão no saco e é essa cena que está comprimida no processo de 

formação dessa palavra. Por outro lado, em chameira, a designação da mulher que 

leva o pão ao forno, baseia-se na chama contida no forno, focando-se no conteúdo, 

não no continente.  (SIMÕES NETO, 2016a, p. 209-210). 

 
A construção semdeiro (PA294) é usada para designar o cavalo que não serve para a 

guerra, ou por ser pequeno ou por estar velho. Ainda assim, o semdeiro servia para o 

transporte de cargas, considerada a sua robustez. A base da construção é senda, o 

caminho estreito usado pelos pedestres e/ou pelo gado de tamanho pequeno, 

segundo Houaiss & Villar (2001). Assim, o input está comprimindo a ideia do 

cavalo que percorre a senda, esse caminho mais curto, suportado pelas suas 

condições físicas. (SIMÕES NETO, 2016a, p. 210). 

 
A cena comprimida pela forma derivada cééyro (PA065) já está quase que 

completamente explicitada pelo significado atestado: ‘trabalhador que tinha como 

pagamento cear na casa do patrão’. Uma metonímia do tipo 

PRODUTO/PROCESSO talvez seja possível de captar essa cena, pois, na formação, 

foca-se no que o trabalhador recebe como pagamento e não exatamente no que ele 

faz ou na forma como ele atua ou ainda no local onde atua. É um mecanismo similar 

ao que acontece com jornaleyro (PA166: aquele que recebe por jornada), mas, nesse 

caso, o foco está no tempo em que o trabalhador é pago. Ainda nessa mesma seara, 
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destaque-se a palavra merceeiros (PA203), o ‘indivíduo a quem se dava pensão ou 

casa’, o foco da cena está na dependência do agente beneficiário da mercê, ‘a 

recompensa por algum trabalho ou serviço’, nesse caso, a hospedagem. (SIMÕES 

NETO, 2016a, p. 210-211). 

 

As contribuições do estudo de Simões Neto (2016a) ao modelo analítico 

sociocognitivo de compressão léxica ou micronarrativas servem ao aperfeiçoamento de seus 

postulados e de seu modus analisandi, não só por lançar clarões à possibilidade de união entre 

as duas pontas do novelo — a apreciação sociocognitiva e a apreciação etimológica —, mas 

também por conseguir chegar à depreensão de padrões gerais de focalização a partir de um 

conjunto paradigmático de vocábulos analisados, como o fez com as construções agentivas 

latinas em -ārĭus, para os quais detectou ser recorrente na estruturação de suas respectivas 

compressões léxicas a ênfase sobre o local onde se pratica a ação — mensārĭus, ‘banqueiro, 

cambista’ —, sobre o produto da ação — aquārĭus, ‘aguadeiro, escravo que vai à água’ — ou 

sobre o recipiente que contém o objeto envolvido na ação — quasillārĭa, ‘fiandeira’ —. 

Das aplicações do modelo analítico em tela, os aportes até então mais burilados e 

aprofundados parecem ser os sistematizados por Soledade, Simões Neto e Lopes (2017), em 

que, abordando formações prefixadas e sufixadas do GP, além de estabelecerem as 

micronarrativas etimológica e sincrônica (esta última, denominada paráfrase no mencionado 

estudo), chegam a tracejar as projeções metafóricas (ou metaftonímicas) subjacentes às 

mudanças semânticas operadas nos constructos do latim ao vernáculo; em outras palavras, 

rastream o deslizamento semântico de uma micronarrativa primeva (em geral, dotada de 

maior concretude, maior especificidade e maior primitividade, i.e., de um caráter mais 

etimológico) a uma micronarrativa novel (em geral, dotada de maior abstração
269

, maior 

generalidade e maior vernaculismo, i.e., de um caráter menos etimológico, mais inovador). É 

o que vemos nos exemplos que os três morfólogos citados analisam em seu estudo e que são 

reportados, em parte, na tabela a seguir: 
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“[...] os conceitos abstratos são estruturados em termos de domínios conceituais que derivam da experiência 

com objetos físicos, isto é, a direção geral do significado vai do mais concreto para o mais abstrato.” (BASILIO, 

2010, p. 6). 
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COM- 

VOCÁBULO ETIMOLOGIA MICRO-

NARRATIVA 

PARÁFRASE
270

 

PROJEÇÕES METAFÓRICAS 

(METAFTONÍMICAS) 

 

confundir 

Do lat. 

confŭndĕre, 

‘derramar 

juntamente; 

misturar; 

reunir; ajuntar’ 

< lat. cum- +   

-fŭndĕre, 

‘verter, 

derramar, 

espalhar; 

fundir’ 

‘derramar 

juntamente; 

misturar; 

reunir; 

ajuntar’ 

‘enganar, 

embaraçar; 

arruinar, 

condenar, 

destruir; 

perturbar, 

atordoar’ 

Do sentido primitivo e [+ concreto] e 

[+ específico] de ‘derramar 

juntamente (duas coisas), misturar 

(uma coisa com a outra)’, no latim, 

correspondendo à somatória dos 

sentidos de com- (‘companhia, 

contiguidade’) e de fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’, através de 

generalizações e projeções 

metafóricas (MISTURAR DUAS 

COISAS É TORNÁ-LAS 

IRRECONHECÍVEIS → ALGO 

IRRECONHECÍVEL TRAZ 

CONFUSÃO E ENGANO), surge 

ainda no latim o sentido [+ abstrato] 

e [+ geral] de ‘lançar a confusão, 

confundir, tornar irreconhecível’ e 

deste, no vernáculo (quiçá já no latim 

vulgar), os sentidos de ‘enganar, 

embaraçar, equivocar, fazer 

confusão’, dentre outros. 

 

consentir 

Do lat. 

consentīre, 

‘sentir com e, 

daí, estar de 

acordo, ser da 

mesma 

opinião, ou 

fazer causa 

comum com, 

conspirar’ < 

lat. cum- +      

-sentīre, 

‘perceber 

pelos sentidos, 

sentir, 

experimentar 

uma sensação 

ou sentimento, 

pensar, julgar, 

ser de parecer’ 

‘sentir com 

e, daí, estar 

de acordo, 

entender-se 

com, ser da 

mesma 

opinião, ou 

fazer causa 

comum com, 

conspirar’ 

‘anuir, 

permitir, 

aceitar, não 

pôr 

obstáculo, 

não impedir, 

aquiescer, 

aprovar’ 

De um sentido primitivo de ‘sentir 

com’, no latim, correspondendo à 

somatória dos sentidos de com- 

(‘companhia, contiguidade’) e de 

sentīre, ‘perceber pelos sentidos, 

sentir, experimentar uma sensação ou 

sentimento, pensar, julgar, ser de 

parecer’, mediante perspectivizações 

e projeções metafóricas (SENTIR 

ALGO COM ALGUÉM É ESTAR 

DE ACORDO, AQUIESCER), 

surgem ainda no latim os sentidos de 

‘anuir, permitir, aceitar, não pôr 

obstáculo, não impedir’, dentre 

outros. Não parece dar-se, neste caso, 

o processo de abstratização, mas sim, 

a emergência de sentidos tão 

abstratos e específicos quanto o 

primitivo. 

 

constrangir 

Do lat. 

constrĭngĕre, 

‘ligar 

estreitamente 

com, apertar, 

‘ligar 

estreitamente 

com, apertar, 

ligar; 

acorrentar, 

‘forçar, 

obrigar por 

força, coagir’ 

Dos sentidos primitivos e [+ 

concreto] e [+ específico] de ‘ligar 

estreitamente com, apertar, ligar; 

acorrentar, reprimir, conter’, no 

latim, praticamente correspondendo à 

                                            
270

Que nada mais é que o sentido do vocábulo perscrutado no texto do GP. Em outras palavras, a micronarrativa 

novel, atualizada na sincronia em que o constructo (nesse caso, o derivado) está registrado. 
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ligar; 

acorrentar, 

reprimir, 

conter’ < lat. 

cum- +            

-stringĕre, 

‘apertar, 

estreitar, unir, 

comprimir; 

restringir’ 

reprimir, 

conter’ 

somatória dos sentidos de com- 

(‘companhia, contiguidade’) e de 

stringĕre, ‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restringir’, através de 

projeções metafóricas 

(ATAR/LIGAR ESTREITAMENTE 

COM ALGO É TOLHER A 

LIBERDADE), surge ainda no latim 

tardio o sentido [+ abstrato] e [+ 

geral] de ‘coagir, forçar’. Além disso, 

do sentido primevo, prototípico, e [+ 

concreto] de ‘apertar com, ligar com, 

acorrentar’ origina-se no vernáculo 

— ao que parece não no período 

arcaico, mas apenas no moderno —, 

o sentido de ‘tornar ou ficar 

embaraçado/envergonhado’, 

provavelmente através de uma 

projeção metafórica (ATAR 

FISICAMENTE COM ALGO É 

CAUSAR EMBARAÇO), bem como 

o sentido de ‘incomodar-se, fazer 

perder ou perder o bom humor’, 

mediante a projeção metonímica ou 

metaftonímica (ESTAR LIGADO 

ESTREITAMENTE COM ALGO  

→ SENTIR INCÔMODO), em que 

se toma a ação (ESTAR ATADO) 

pelo seu resultado (SENTIR-SE 

INCOMODADO). 

PRO- 

VOCÁBULO ETIMOLOGIA MICRO-

NARRATIVA 

PARÁFRASE PROJEÇÕES METAFÓRICAS 

(METAFTONÍMICAS) 

 

propor 

Do lat. 

prōpōnĕre, 

‘colocar 

diante, expor à 

vista; arvorar 

um estandarte; 

pôr na mesa, 

servir à mesa; 

expor uma 

coisa à venda, 

propor, 

apresentar’ < 

prō- +             

-pōnĕre, ‘por’ 

‘colocar 

diante, expor 

à vista; 

arvorar um 

estandarte; 

pôr na mesa, 

servir à 

mesa; expor 

uma coisa à 

venda’ 

‘apresentar 

proposta a; 

intencionar; 

dizer, 

afirmar, 

submeter a 

apreciação, 

proclamar’ 

Dos sentidos primitivos e [+ 

concreto] e [+ específico] de ‘colocar 

diante, expor à vista; arvorar um 

estandarte; pôr na mesa, servir à 

mesa; expor uma coisa à venda’, no 

latim, praticamente correspondendo à 

somatória dos sentidos de pro- 

(‘movimento espacial para frente’) e 

de pōnĕre, ‘pôr’, através de 

generalizações/projeções metafóricas 

(PÔR ALGO FISICAMENTE À 

FRENTE DE ALGUÉM É 

SUGERIR ALGO A ALGUÉM), 

surge ainda no latim o sentido [+ 

abstrato] e [+ geral] de ‘oferecer 

como opção, apresentar proposta, 

submeter a apreciação’.  

 

prometer 

Do lat. 

prōmĭttĕre, 

‘enviar para 

diante; 

‘compromete

r-se a, 

Dos sentidos primitivos e [+ 

concreto] e [+ específico] de ‘enviar 



172 

 

‘enviar para 

diante; deixar 

ir adiante; 

comprometer-

se a; prometer’ 

< prō- +          

-mĭttĕre, 

‘enviar’ 

deixar ir 

adiante’ 

garantir, 

assegurar, 

declarar de 

antemão’ 

para diante; deixar ir adiante’, no 

latim, praticamente correspondendo à 

somatória dos sentidos de pro- 

(‘movimento espacial para frente’) e 

de mĭttĕre, ‘enviar’, através de 

projeções metafóricas (ENVIAR 

ALGUÉM OU DEIXAR ALGUÉM 

IR PARA DIANTE É 

MANIFESTAR DE ANTEMÃO 

CUMPRIR ALGO), surge ainda no 

latim o sentido [+ abstrato] e [+ 

geral] de ‘comprometer-se a, 

garantir, assegurar, declarar de 

antemão’. 

 

procurar 

Do lat. 

prōcūrāre, 

‘ocupar-se de, 

olhar por, 

velar por, 

tratar de, 

administrar’ < 

prō- +             

-cūrāre, 

‘ocupar-se de, 

cuidar, velar 

por, olhar por’ 

‘ocupar-se 

de, olhar por, 

velar por, 

tratar de, 

administrar’ 

‘executar as 

ações 

necessárias 

para 

encontrar ou 

descobrir; 

tentar 

conseguir, ir 

à busca de’ 

Dos sentidos primitivos e [+ 

concreto] e [+ específico] de ‘ocupar-

se de, olhar por, velar por, tratar de, 

administrar’, no latim, através de 

projeções metafóricas (OLHAR 

PARA ALGO OU OCUPAR-SE DE 

ALGO É IR À BUSCA DE ALGO), 

surge, provavelmente apenas a partir 

da segunda fase do galego-português, 

o sentido de ‘executar as ações 

necessárias para encontrar ou 

descobrir’, bem como o de ‘escolher, 

selecionar’.  

-DOR 

VOCÁBULO ETIMOLOGIA MICRO-

NARRATIVA 

PARÁFRASE PROJEÇÕES METAFÓRICAS 

(METAFTONÍMICAS) 

 

acabador 

Do GP acabar 

+ -dor < GP a- 

+ -cabo- + -a- 

+ -r < lat. 

caput 

‘aquele que 

alcança a 

cabeça, a 

ponta, a 

extremidade’ 

‘aquele que 

finaliza, que 

dá um fim, 

que dá cabo 

de...’ 

Do sentido primitivo de caput, 

‘cabeça’, muitas projeções 

metonímicas e metafóricas foram 

ensejadas; dentre estas, aqui se 

destaca a metáfora que toma cabeça 

como ‘cabo, extremidade, ponta, 

parte final’ (CABEÇA É 

EXTREMIDADE > 

EXTREMIDADE É O FINAL DE 

UM PERCURSO); daí se formam o 

verbo acabar e seu agentivo 

acabador, ‘finalizador’. 

 

fornigador 

 

Do lat. 

fornicator,      

-oris, < lat. 

fornix, -icis, 

‘abóbada, 

arco’, ‘bordel, 

lupanar’, 

‘pessoa que se 

prostitui’ 

‘aquele que 

frequenta 

bordel; que 

usualmente 

tem relações 

sexuais com 

prostitutas; 

que tem 

relações 

sexuais fora 

‘aquele que 

copula’ 

Observando os sentidos etimológicos 

da base fornix, verifica-se que a 

projeção do sentido se inicia com 

dois processos metonímicos: da 

noção de ‘abóbada, arco’ projeta-se o 

sentido de ‘bordel’, uma vez que essa 

estrutura arquitetônica era comum 

nesses estabelecimentos 

(ABÓBADA É BORDEL / PARTE-

TODO); por sua vez, o local onde se 
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do 

matrimônio’ 

dava o ato de prostituição passa 

também a designar o agente que se 

prostitui (BORDEL É 

PROSTITUIR-SE / LOCAL-

AÇÃO). É na criação do agentivo 

fornicador que se dá a projeção 

metafórica, uma vez que o sentido 

muda do domínio dos sujeitos 

relacionados ao local, para o ato de 

copular, uma vez que fornicador 

passa de ‘frequentador de bordel’ 

para um sentido mais genérico de 

‘aquele que copula’ (FREQUENTAR 

BORDEL É COPULAR / 

PROSTITUIR-SE É COPULAR). 

 

chufador 

Do GP chufar 

+ -dor < lat. 

vulg. sulfilare 

< lat. cl 

sibilare, 

‘produzir 

sibilo’; 

‘assobiar’; 

‘apupar, vaiar’ 

‘aquele que 

produz sons 

(sibilos e 

vaias) a fim 

de provocar 

chacota a 

alguém’ 

‘aquele que 

mente, que 

faz 

embustes’ 

A projeção metáforica parte do 

domínio concreto — através do 

sentido da base verbal sibilare, 

‘assoviar’, ‘vaiar’ — para um 

domínio mais abstrato na forma 

derivada agentiva chufador, 

‘mentiroso, embusteiro’, que passa a 

designar um comportamento 

moralmente repreensível (VAIAR É 

CAUSAR CHACOTA > CAUSAR 

CHACOTA É MENTIR). 

 

Outra análise também pode ser 

proposta: a associação entre silvar e 

as serpentes e, daí, AQUELE QUE 

SILVA É EMBUSTEIRO, já que as 

serpentes silvam e também dão bote. 

Como se trata de uma derivação 

medieval, a noção de ‘mentiroso’ 

pode também ter sido favorecida pelo 

contexto religioso da época, que, 

bebendo do Antigo Testamento, 

muitas vezes conceptualizava o 

demônio — tido como o Pai da 

mentira para o Cristianismo — como 

serpente.  

 

trobador 

Do GP trobar 

+ -dor < 

provç. trobar, 

‘compor 

versos 

musicados’ <  

provav. 

lat.vulg. 

tropare < 

contropare, 

‘falar 

figuradamente, 

fazer 

comparações’ 

‘aquele que 

usa a 

linguagem 

figurada e 

comparações 

para fazer 

versos’ 

‘aquele que 

compõe, 

aquele que 

canta as 

trovas’ 

A metáfora se enseja na projeção do 

domínio da linguagem falada-escrita 

para o domínio da linguagem musical 

(FAZER USO DE LINGUAGEM 

FIGURADA É FAZER VERSOS 

MUSICADOS). 
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pecador 

Do lat. 

peccator, -oris 

< lat. peccare, 

‘dar um passo 

em falso, 

tropeçar’ 

 

‘aquele que 

tropeça, 

manca, dá 

um passo em 

falso’ 

‘aquele que 

comete uma 

falta, comete 

um erro, 

procede mal’ 

Aqui o domínio concreto-físico da 

experiência humana ‘perda de 

equilíbrio’ projeta-se sobre o 

domínio abstrato do ‘comportamento 

moral e espiritual’: ‘aquele que 

comete uma falta segundo alguma 

orientação moral ou religiosa’ 

(TROPEÇAR É COMETER FALTA 

MORAL E/OU RELIGIOSA). 
 

Tabela 05. Micronarrativas primevas e novéis em produtos derivados por prefixação e sufixação no GP, com 

suas projeções metaftonímicas correspondentes (SOLEDADE, SIMÕES NETO & LOPES, 2017). 

 

Em conclusão, como é possível depreender a partir dos vários exemplos anteriormente 

apontados, a análise de construções morfolexicais afixadas a partir da concepção de 

micronarrativas ou de compressões léxicas parece ser muito interessante, por coadunar a 

perspectiva sociocognitiva à funcional e à histórico-diacrônica, satisfazendo-as, já que, como 

distingue Lopes (2016b), (i) não se finca numa visão atomística, mas sim, abrangente e 

conexionista; (ii) considera tanto o morfema quanto a palavra; (iii) relaciona o conjunto 

formal ao conjunto semântico-pragmático-discursivo; (iv) dá conta de instanciações de 

significados muito específicos, compreensíveis apenas a partir do uso efetivo da língua, do 

conhecimento pragmático e da consideração de práticas socioculturais — pensemos, p. ex., 

em mochileiro, muambeiro e sacoleiro (BOTELHO, 2009) —; (v) dá conta da opacidade e da 

expletividade de segmentos mórficos processados no devir da língua; (vi) adequa-se a uma 

perquirição diacrônica de irradiação polissêmica e/ou de deslizamento semântico; e (vii) dá 

espaço ao bosquejo da atuação de fenômenos cognitivos essenciais, como a metáfora, a 

metonímia e a perspectivização. 

 

3.2.3 Morfologia construcional (clássica) 

 

Almejamos expor nesta subseção um rastreamento de tópicos e explanações 

fundamentais presentes nos estudos fundadores da recente perspectiva teórica da morfologia 

construcional (BOOIJ, 2005a; 2005b; 2007; 2010a; 2010b; 2010c; 2013; 2015; 2017a; 2017b; 

2018a; 2018b) a respeito da prefixação ou que poderiam ser a ela aplicados, avaliando-os 

criticamente a partir de uma confrontação com fatos de língua de sincronias pretéritas e 

hodiernas, tendo igualmente o cuidado de atentar-nos também para as ausências e lacunas, 

sempre eloquentes na avaliação da aplicabilidade e agudeza de marcos teóricos. 
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O cerne da proposta consiste na tessitura de um cruzamento e de um diálogo críticos 

entre, de um lado, os postulados de tais estudos fundadores e basilares da teoria 

supramencionada e, de outro, o comportamento dos fenômenos linguísticos, perceptível em 

dados empíricos dos períodos moderno-contemporâneo e mediévicos de línguas ibero-

românicas, partindo do princípio de que se faz necessário adotar uma visão interfacial e 

polidimensional de abordagem da formação de palavras via prefixação, vistas como feixes de 

propriedades de natureza semântica, morfológica, fonológica, sintática, pragmática, 

enciclopédica (BASÍLIO, 2012), mas também dotados de uma incontestável historicidade 

(SOLEDADE, 2015 [no prelo]; RIO-TORTO, 2014a). Tal visão holística é cogente para uma 

análise acurada do léxico de uma língua, pois, como pontifica Rio-Torto (2015), este envolve 

várias dimensões (a mental, a sígnica e a simbólica) e funções (cognitivas, representativas e 

comunicativas). 

Como já explicitado, a MC insere-se no marco da GC, um dos modelos gramaticais da 

LC, podendo ser considerada, de certo modo, como uma aplicação da gramática das 

construções de Goldberg (1995) ao domínio da morfologia (GIL LAFORGA, 2014). Toma 

como fundamento, portanto, o lastro epistemológico de tal escola, sobretudo os seus 

postulados centrais (por sua pertinência e aplicação geral) do cariz semanticocêntrico e 

sociocognitivo da linguagem, a relevância do uso e da experiência corporificada para a 

emergência e fixação das estruturas linguísticas (necessariamente simbólicas)
271

 e o não-

modularismo categorial (BASILIO, 2010; EVANS, 2007). Ademais, adota a perspectiva de 

morfologia baseada em palavra (word based), encarando “[...] a formação de palavras como 

uma organização mental operada em paradigmas.” (RODRIGUES, 2015, p. 107), no sentido 

de que é a partir de generalizações sobre palavras existentes que os falantes depreendem 

padrões morfolexicais abstratos — os esquemas, cujas construções têm a função de 

especificar propriedades semânticas e formais do output (BOOIJ & AUDRING, 2018), 

atuando na estruturação hierárquica do léxico (BOOIJ, 2010b; 2017a) —, que podem ser 

utilizadas para a criação de novas palavras (BOOIJ, 2018a; GIL LAFORGA, 2014; 

GONÇALVES & ALMEIDA, 2013)
272

. Daí poder ser caracterizado como um modelo 
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“[…] a tese cognitiva de que a linguagem é corporificada é muito pertinente à investigação linguística, já que 

inúmeros fenômenos não podem ser satisfatoriamente explicados sem um recurso às propriedades de nosso 

corpo, que são o nexo fundamental entre o mundo e o nosso pensamento.” (FERNÁNDEZ JAÉN, 2012, p. 676) 

[Trad. nossa] 
272

Assim, p. ex., é observando comparativamente formas neológicas recém-cunhadas no PB como fofíneo, 

gatíneo, gordíneo, palhacíneo, catioríneo, porquíneo, bichíneo (exemplos extraídos da página 

<http://tanapauta.com.br/a-febre-da-fanpage-catioro-reflexivo-e-a-nova-linguagem-dos-ineos/>; acesso em: 01 

abr. 2018), que o utente da língua percebe que há entre eles uma relação paradigmática e, a partir disso, 
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abstrativo (mentalista)
273

 e de conformação radial (BYBEE, 1995; BLEVINS, 2006 apud 

RODRIGUES, 2015). Seus postulados cardeais são fundamentalmente os seguintes: 

 

(i) morfologia baseada na palavra, não no morfema (BOOIJ, 2018a; 2010a); 

 

(ii) pareamento absoluto entre forma e conteúdo (BOOIJ, 2018a; GONÇALVES & ALMEIDA, 

2013, p. 170); 

 

(iii) categorias e operações necessariamente gradientes (GONÇALVES, 2016b);  

 

(iv) dependência das instanciações específicas às construções (FERRARI, 2010) — tanto para a 

sua criação e funcionamento quanto para a sua interpretação —, das quais emerge 

interacionalmente o significado, construções essas por sua vez dispostas em esquemas 

hierárquica e radialmente organizados (BOOIJ, 2017a; 2010a; GONÇALVES & ALMEIDA, 

2013, p. 170); 

 

(v) relações de herança entre construções e esquemas (BOOIJ, 2017a; 2012a; GONÇALVES & 

ALMEIDA, 2013, p. 170). 

 

Além dos traços acima, podem ser tomados como assunções da mencionada proposta, 

nas palavras de Soledade (2015 [no prelo], p. 14), os seguintes tópicos:  

 

                                                                                                                                       
depreende a existência de um esquema mental [[X]N -íneo] ↔ [valor ou intensificação afetivo(a) em relação a 

[X]N ]N, podendo operacionalizá-lo visando a construção de novos constructos, como gravidínea (usado por uma 

famosa cantora baiana, referindo-se a si mesma, quando estava grávida, em 2017) ou outros produtos 

virtualmente possíveis, como tadíneo, lindíneo, carinhosíneo etc. Observemos que o sufixo -íneo(a) nesses casos 

não responde a seu sentido relacional puro costumeiro, mas sim, comporta-se como fruto de uma reanálise na 

qual participa também o sufixo apreciativo -inho(a), em que aquele toma para si o significado deste. Talvez essa 

reanálise tenha sido propiciada pela maior divulgação da terminologia científica entre os falantes, a partir da qual 

passaram a conviver com formas desse léxico específico compostas em -íneo, sufixo relacional indicador de 

origem, semelhança ou participação. Do léxico especializado, migra ao léxico comum, sofrendo alterações 

semânticas. Para Soledade (2017), esse -íneo de constructos neológicos do PB não seria exatamente o -íneo 

latino, mas sim, uma forma despalatalizada do sufixo -inho, admitindo, porém, que é a confluência da forma 

gráfico-fônica com o antigo -ineo que concede maior força e legitimidade à expansão do uso e ao êxito (ao 

menos provisório) dessa construção morfolexical neológica. Não é supérfluo salientar que essa onda de 

prolificidade do dito sufixo no léxico comum parece ser um movimento provisório, caracterizando-se como mero 

modismo, como um processo formativo que não se fixará, mas que logo se arcaizará, não se mantendo na língua 

geral (quiçá sequer chegue a ser dicionarizado). As construções em X-íneo ilustram muito bem que o significado 

dos produtos léxicos nem sempre são captados de uma leitura composicional de seus constituintes — 

corroborando, assim, a visão de Booij (2017b, p. 4), quando afirma que “[...] construções podem ter propriedades 

não necessariamente derivadas de seus constituintes.” [Trad. nossa] — e que os expedientes teórico-

metodológicos das construções e esquemas gramaticais podem dar conta da captação dessas propriedades não-

composicionais (GONÇALVES, 2016b), responsáveis, em boa parte, pela significação dos constructos. 
273

Pois “[...] labora com padrões de abstração construídos com base em palavras existentes.” (RODRIGUES, 

2015, p. 109). 
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1) Existem generalizações morfológicas específicas que não podem ser transferidas 

a níveis fonológicos ou sintáticos; 2) as gramáticas das línguas têm uma 

subgramática morfológica, relativamente autônoma; 3) palavras complexas são 

armazenadas no léxico até que sejam depreendidos os esquemas por 

generalização/abstração; 4) esquemas construcionais morfológicos, uma vez 

abstraídos, economizam a memória do falante, que já não precisa armazenar 

palavras previsíveis de um dado esquema; e 5) esquemas podem gerar palavras 

complexas que serão armazenadas no léxico, caso sofram alterações semânticas de 

natureza idiossincrática (tipos de polissemias). 

 

Trata-se de um dos modelos mais recentes (provavelmente o mais) no âmbito das 

propostas cognitivistas, com poucos anos de existência, inaugurado e desenvolvido por Geert 

Booij (2005a, 2007, 2010a), linguista holandês. Segundo Cândido, Gonçalves & Almeida 

(2016, p. 202), é uma proposta teórica que surge para dar conta da análise da semântica de 

formativos, de compostos, de construções sintáticas, da distinção entre flexão e derivação, 

bem como de “[...] processos morfológicos instáveis, que não podem ser encaixados 

perfeitamente nos padrões canônicos da composição e da derivação.”. 

Para o modelo, a prefixação é representada pelo esquema geral [X [Y]y]y, expressando 

que é categoricamente neutra, ou seja, sem efeitos heterocategorizadores (o prefixo não 

interfere na marcação categorial do produto), de forma que no produto morfolexical refletir-

se-á a categoria gramatical de sua respectiva base, como em [re- [modelar]V ]V. Além disso, 

sinaliza que o prefixo não possui etiqueta lexical, por não corresponder a um lexema, sendo 

essa a distinção primordial entre prefixação e composição (nessa última os dois componentes 

principais do esquema sempre são lexemas: [[X]x [Y]y]S, [[cabeça]S [dura]A]S
274

). 

Segundo Rodrigues (2015), pautando-se, por sua vez, no próprio Booij (2010a), a 

principal vantagem do modelo, baseado em esquemas morfológicos, consiste no entendimento 

do léxico como um domínio dotado de organização bem estruturada e não como mera 

listagem de vocábulos desconexos, gerados através de regras que seriam alheias ao 

componente lexical, situando-se no nível sintático. Os esquemas por si mesmos já carregam 

consigo, assim digamos, o que se entenderia por regras (de formação e de análise de palavras) 

e o que se entenderia por produtos lexicais, sendo, por conseguinte, estruturas atuantes de 

modo simultâneo nos eixos sintagmático e paradigmático da língua, visto que comportam e 

preveem a associação concatenativa entre bases e afixos ou entre bases e bases (i.e., 

organização sintagmática interna da palavra), mas também preveem e permitem visualizar 

                                            
274

O “S” subscrito aderido ao produto “[...] expressa a generalização de que a composição, independentemente 

da etiquetagem lexical de seus constituintes, sempre forma substantivos em português [...].” (GONÇALVES, 

2016b, p. 18). 
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conjuntos de produtos pertencentes a uma mesma família léxica (i.e., paradigmas 

morfolexicais).  

A decisão de pautar-nos também nesse quadro teórico para perscrutar o fenômeno da 

prefixação neste nosso estudo deve-se ao fato de a MC licenciar análises das mais holísticas e 

adequadas a fenômenos morfolexicais (GONÇALVES & ALMEIDA, 2013), sejam mais 

pujantes e centrais, sejam mais esporádicos e marginais. Especificamente quanto à prefixação, 

a vantagem do modelo preconizado por Booij radica-se pelo menos nos seguintes pontos: (i) 

não fomenta a demarcação rígida entre composição e derivação (por conseguinte, entre 

compostos e formas prefixadas), mas sim, a sua representação unificada por esquemas gerais, 

sendo processos semelhantes (GONÇALVES & ALMEIDA, 2013), diferenciáveis apenas em 

termos de gradação, o que se comprova com a atestação empírica de casos fronteiriços e de 

difícil classificação e descrição em termos discretos; (ii) não considera de todo relevante o 

estatuto das formas presas atuantes nos procedimentos lexicogenéticos, de forma que em 

algum grau se desbota a obrigatoriedade de uma distinção sob condições necessárias e 

suficientes entre prefixo, prefixoide, pseudoprefixo, splinter, xenoconstituinte, radical 

neoclássico e radical preso (GONÇALVES, 2016), que passam a ser entendidos como 

dispostos em um continuum morfológico de gradações estruturais e semânticas 

(GONÇALVES & ANDRADE, 2012, baseando-se em Baker (2000) e Ralli (2007)); (iii) traz 

um modelo de representação das formações que é útil a uma economia coerente de 

delineamento da polissemia das construções morfológicas (embora ainda imperfeito, com 

vários problemas), contemplando também a hierarquia nelas estabelecida e possibilitando a 

visualização (mais ou menos adequada) da rede polissêmica que delas emerge
275

. 

Cabe esclarecer, porém, que o aproveitamento para esta tese de alguns postulados 

defendidos pela MC de Booij não se confunde com uma filiação incondicional a todas as suas 

assertivas, mas sim, um intento embrionário de cruzamento de alguns desses princípios ao 

corpo de instanciações morfolexicais depreendidas dos corpora textuais analisados, num 

adunamento dinâmico entre teoria e empiria (LOPES, 2016a).  

Como se poderia esperar, o modelo não se mostra apenas como um conjunto vantajoso 

de postulados para a abordagem de procedimentos genolexicais prefixados, já que parece 
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A forma em que são representadas as estruturas analisadas por dada teoria, sobretudo a esquematização da 

multiplicidade dos sentidos que irradiam, é, sem dúvida, um ponto a ser levado em conta aquando da avaliação 

de sua pertinência e validade. É o que parecem defender Rodríguez & Sosa Acevedo (2012, p. 21-22), quando 

afirmam que “[…] o desenho de uma teoria morfológica suficientemente robusta depende do desenvolvimento 

de um sistema de representação capaz de dar conta dos processos de composição semântica que têm lugar na 

criação lexical.” [Trad. nossa] 
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também abarcar algumas imprecisões, alguns déficits
276

. Para que se tenha uma ideia, só em 

Soledade (2015 [no prelo]) há o esquadrinhamento de cinco problemas de ordem semântica e 

histórica que permeiam a proposta booijiana de MC. O que nos leva a insistir na explicitação 

desses incômodos problemas é a concepção de que os dados empíricos são soberanos, 

pensamento esse já presente em estudos anteriores de nossa pena, como em Lopes (2016a), do 

qual extraímos o seguinte excerto (p. 246), que se encaixa adequadamente ao que temos 

discorrido: 

 

[...] sempre se deve adotar, como princípio basilar, para os estudos linguísticos, uma 

primazia dos dados e de seu valor eminentemente heurístico [...] não se pretende 

condicionar aprioristicamente a descrição e a análise dos vocábulos derivados à 

teoria construcional, mas sim, tentar aproveitar quais contribuições das propostas 

teóricas de Booij auxiliam a compreender melhor o funcionamento das operações 

prefixais no período arcaico [...]. Portanto, não há aqui qualquer compromisso 

dogmático com a teoria, senão um compromisso inquebrantável com o potencial 

comprobatório que os fatos de língua registrados nos documentos remanescentes 

aportam, já que neles está a amostra empírica mais concreta e complexa da língua do 

passado, sendo as ocorrências dos fatos linguísticos neles presentes os únicos 

objetos cientificamente observáveis, já que somente as averbações têm valor 

testemunhal (MARTIN, 2003; FERREIRA, 2003; TELLES, 2000). 

 

O primeiro déficit do modelo é o detalhamento insuficiente do polo semântico das 

construções, algo apontado por Gonçalves (2016), Lopes (2018) e Simões Neto & Soledade 

(2015, p. 155): “Embora destaque a centralidade do componente semântico para um modelo 

construcional aplicado à morfologia, é tímida a incursão de Booij sobre as questões que 

implicam uma reflexão acerca dos sentidos e das relações que estes estabelecem entre si.”. 

Por exemplo, não sói estabelecer a concatenação dos sentidos em um dado esquema 

construcional polissêmico, quando se poderia fazê-lo, explicando-a por efeitos de operações 

cognitivas, como a metáfora, a metonímia, o ajuste focal ou frame, a analogia
277

 etc., já que 

são esses mecanismos de extensão semântico-conceptuais a força propulsora da emergência 

de padrões de polissemia nos esquemas (GONÇALVES, 2016). Aspectos como a herança 

semântica da base também não estão suficientemente explorados, ainda que se mencione em 

Booij (2017a) que ela (a herança) não se dá apenas através da relação entre esquema (nó 

superior) e constructo, mas também entre este e a sua respectiva base
278

. Tais déficits são 
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O que é natural, como toda e qualquer proposta científica. Estranho seria se assim não o fosse, pois se deixaria 

de estar no âmbito da ciência, passando para o da dogmática. 
277

Fenômenos cognitivos que envolveriam, por sua própria natureza eclética, aspectos sensório-corporais e 

pragmático-discursivo-enciclopédicos, como a saliência perceptual, a seletividade aspectual (no sentido de captar 

alguns aspectos em detrimento de outros) e o monitoramento do foco de atenção (GONÇALVES & ALMEIDA, 

2015, baseando-se em FAUCONNIER & TURNER, 2002). 
278

“Na perspectiva da morfologia construcional, com Booij (2017a), podemos entender que [...] uma palavra 

complexa acaba por ser uma instanciação do esquema ao qual se relaciona sub-hierarquicamente, herdando 
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muito sérios, pois fazem o modelo distanciar-se de um dos postulados mais importantes da 

GC e mesmo de todo o marco teórico da LC: o caráter semanticocêntrico das línguas, de suas 

unidades e de suas operações. Dessa forma, embora se lance como uma abordagem 

semanticocêntrica, não se nota em todos os seus aspectos uma incidência atentiva à faceta do 

significado (o que se percebe, p. ex., na ausência de maiores explicações sobre os meandros 

semânticos responsáveis por originar subsquemas a partir dos nós prototípicos superiores), 

algo também delatado por Gonçalves & Almeida (2014). Pensamos que apenas a mostra da 

coindexação entre forma e significado nos esquemas  — neles representada por uma seta 

dupla (↔) — (BOOIJ, 2010a) não é de modo algum suficiente para que se possa caracterizar 

a abordagem como centrada na semântica, pois se trataria tão-somente de uma questão 

representacional, e não de um delineamento legítimo e minuncioso das propriedades 

semânticas dos processos e elementos circunfluentes aos constructos, construções e esquemas 

construcionais. Tal pormenorização analítica do componente semântico é imprescindível para 

a caracterização de uma proposta que faça juz ao epíteto de cognitivista, pois é ele o aspecto 

central da organização do sistema cognitivo (SOLEDADE, 2017; 2015 [no prelo]) 

Sigamos na apreciação crítica do modelo teórico em tela, focando num segundo 

aspecto. Não é de modo algum difícil chegar à constatação de que as construções 

morfológicas são variáveis, deslizando de modo gradiente entre concretude e abstração e 

servindo como base mental para o utente da língua fabricar novas palavras (GONÇALVES & 

ALMEIDA, 2013; RUMELHART, 1980). No entanto, há que se completar essa 

caracterização com outra propriedade, fincada no fluxo histórico — que é justamente a 

segunda lacuna do modelo
279

 —: os esquemas não apenas possuem variabilidade, como 

também são sensíveis à ação do fluxo histórico, o que é perceptível pelo apagamento ou 

ofuscação de determinados subesquemas (que se tornam estéreis, mas podem ressurgir em 

épocas futuras, muitas vezes semântica ou formalmente reconfigurados; parece ser o caso do 

pró-, que a partir do séc. XX (HOUAISS & VILLAR, 2009) volta a entrar em cena para a 

emergência de novas palavras, não com os sentidos locativo, lativo ou substitutivo originais, 

mas sim, com um sentido neológico, o de ‘a favor de X’: pró-vida, pró-aborto, pró-

germânico) ou a sua trasladação de um nível mais restrito a um mais geral (parece ser o caso 

                                                                                                                                       
informações desse esquema. Por outro lado, uma palavra complexa também herda informações da palavra base. 

[...] O significado de eater (comedor) é parcialmente um reflexo do significado de to eat (comer). Isso implica 

que herança não é somente uma relação entre o esquema abstrato e a palavra complexa, mas também entre a 

palavra complexa e a sua base. O primeiro tipo de relação é de instanciação, o segundo é a relação subparte. Isso 

implica que a informação concernente à palavra complexa pode ser herdada de mais de uma fonte, isto é, há 

múltipla herança.” (SOLEDADE, 2018 [no prelo], p. 1-3). 
279

Lacuna muito grave, por sinal. Teorias que obnubilam ou distanciam da língua o seu caráter naturalmente 

histórico são no mínimo limitadas e insuficientes. 
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do -íneo, que desde o séc. XVIII havia se restringido a formações técnicas como oleagíneo e 

leporíneo, mas que passa a instanciar formações coevas no PB, como fofíneo, gordíneo e 

gravidínea, mantendo uma carga semântica relacional, mas que passa a amalgamar-se com 

outra apreciativa, alheia aos esquemas primitivos, sendo exclusivos a esse novo). Com essa 

lacuna, constatamos, mais uma vez, que “[...] a perspectiva histórico-diacrônica ainda não é 

saliente e quase nunca tomada em consideração de modo efetivo nos modelos cognitivistas.” 

(LOPES, 2016a, p. 246). 

O próprio Booij (2010a) deixa explícito o caráter sincronicista de sua abordagem 

construcional das formações complexas, como no trecho no qual assevera que uma 

organização hierárquica das formações em termos de esquemas e subesquemas funcionaria 

como uma descrição sincrônica para padrões possíveis de formação de novas palavras de 

diferentes subtipos, podendo revelar os modos de convencionalização dos mecanismos de 

extensão conceptual numa dada língua. Isso é realmente verdadeiro, mas não universalmente 

verdadeiro, pois, não raras vezes, só com a consideração do fator histórico é possível um 

entendimento global e satisfatório do funcionamento dos supramencionados mecanismos 

cognitivos, bem como dos padrões lexicogenéticos atuantes e de sua disposição hierárquico-

organizacional. Como bem distingue Simões Neto (2017a), (i) há aspectos da língua que só 

são satisfatoriamente compreendidos a partir do recurso a uma abordagem histórica, (ii) a 

polissemia é um fenômeno constituído historicamente e (iii) as pesquisas morfológicas sobre 

o português (e sobre as demais línguas românicas) não podem prescindir de uma consideração 

da língua latina. 

Terceira faceta passível de crítica: a própria representação para os esquemas 

construcionais adotada por Booij, como uma estrutura arbórea monoplana, não dá conta de 

demonstrar a atuação de efeitos de prototipicidade, produtividade (SIMÕES NETO & 

SOLEDADE, 2015, p. 155), herança da base (SOLEDADE, 2017) e o papel de operações 

cognitivas, como a metáfora, a metonímia e os ajustes focais na emergência de subesquemas e 

na estruturação do esquema como um todo
280

. Soledade (2017; 2015 [no prelo]) sugere, para o 

problema da prototipicidade, a adoção de uma representação esquemática neural; para o 

problema da produtividade, recomenda o registro, ao lado de cada subesquema, da quantidade 

de instanciações por ele geradas (SOLEDADE, 2017). 
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Como pontua Soledade (2017), a representação adotada pelo modelo não dá conta de tais operações 

semântico-conceptuais nem em sua incidência vertical (dos nós superiores aos inferiores) nem em sua incidência 

horizontal (a interinfluência e interrelação entre construções de um mesmo patamar no esquema construcional, 

que, além da subordinação a uma construção dominante, são os fatores que conectariam uma construção a outra). 
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Como o modelo é claramente sincronicista, tampouco permite a representação do 

fluxo histórico associado à emergência de cada subesquema e dos sentidos que instancia. 

Portanto, para tentar contemplar qualquer um desses itens, faz-se necessário que o 

pesquisador proceda a adaptações na representação, o que demonstra claramente que a 

proposta representacional arbórea primeira é precária e insatisfatória, fazendo jus a 

intervenções remodeladoras. Conforme distinguem Simões Neto & Soledade (2015, p. 145), 

operações metafóricas, metonímicas etc. podem gerar a polissemia, para cuja representação 

deverão emergir um ou vários novos subesquemas.  

A questão espinhosa da precariedade do tratamento da produtividade é enfatizada por 

Soledade (2013a, p. 90), mostrando que é ainda mais complexa quando se tem em conta a 

faceta histórico-diacrônica das formações e, consequentemente, das construções e esquemas: 

 

Vale chamar a atenção para o fato de que o critério básico para a proposição de 

subesquemas é a produtividade de cada subpadrão: se é produtivo, é uma boa razão 

para supor um subesquema. No entanto, o problema de um uso coerente do presente 

critério é que a produtividade não é um fenômeno simples do tipo tudo-ou-nada, mas 

uma questão de grau. Além disso, um subesquema que não apresente produtividade 

numa dada sincronia pode já a ter apresentado em sincronias pretéritas, o que 

implicará a existência de itens construcionais herdados de um subesquema inativo, 

que poderá ser reativado, como bem exemplificam os atuais empregos do sufixo -ete 

(Cf. ALVES, 2010). 

 

Quarto aspecto sob ponderação crítica: a exclusão do morfema como unidade passível 

de análise construcional. Booij (2010a) entende o léxico como uma rede de relações 

hierarquicamente dispostas, rede essa que traz em si palavras, unidades multilexicais e 

esquemas morfológicos (RODRIGUES, 2015). Sua perspectiva (2005a; 2005b; 2010a; 2012b) 

se caracteriza como um modelo de análise morfológica pautado na palavra, vendo nesta (e não 

no morfema
281

) o signo mínimo (RODRIGUES, 2015) — destoando, portanto, do pensamento 

de Goldberg (1995) quanto a essa questão (cf. também o quadro 03, à p. 153 desta tese, em 

que essa autora (2006, p. 5) elenca morfemas no conjunto de tipos construções
282

). Destarte, 

para a prefixação, p. ex., não se analisariam os prefixos, pois estes não aparecem listados no 

léxico — não possuindo também, por conseguinte, etiqueta lexical — (GIL LAFORGA, 

2014), só se materializando vinculados a uma construção (BOOIJ, 2012b), a uma base, 
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Booij (2010a), assumindo que o morfema não é um signo linguístico (não se caracterizando como um 

emparelhamento independente de forma e significado), exclui a sua participação na listagem de construções da 

língua, considerando que o entendimento contrário (assumido, p. ex., por GOLDBERG, 1995; 2003; 2006) é 

uma reminiscência inapropriada de um modelo de morfologia baseado em morfemas. 
282

Corroborando, assim, o pensamento que expôs em obra anterior (GOLDBERG, 2003, p. 220), da qual consta 

uma tabela muito semelhante à que figura nesse seu estudo de 2006 (p. 5), igualmente englobadora dos 

morfemas como construções. 
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palavra autônoma (GONÇALVES & ALMEIDA, 2013; CASTRO DA SILVA, 2012) e 

unidade mínima de análise para o modelo. No entanto, ousamos questionar: pautar-se em uma 

consideração das unidades de análise morfológica apenas a partir da palavra corresponde de 

fato à postura mais adequada para a descrição objetiva do léxico da língua? De fato os 

morfemas (os afixos, no nosso caso) seriam desprovidos de significado ou de relevância 

aquando separados dos esquemas construcionais nos quais atuam? Eis o que delineia 

Rodrigues (2015, p. 111-112) sobre a questão, para o que somos de total acordo: 

 

No que concerne a desprover-se o morfema preso de dimensão semântica, 

acarretando-se a identificação de morfemas apenas pela sua estrutura fonológica, 

parece um retrocesso descritivo da morfologia. É evidente que o autor [BOOIJ, 

2010a] pretende destacar-se da word syntax. Com este intuito, desvia-se da 

identificação dos morfemas presos como entidades lexicais, colocando-os ao serviço 

dos esquemas construcionais. Contudo, observemos que, no caso do português, 

como das demais línguas românicas, a própria base, sobretudo se no formato de 

radical, também só adquire identidade semântica quando inserida num construto. É 

este o caso de ole-, cuja identificação processual só ocorre quando inserida numa 

construção, como olear ou óleo. 

 

Assim, queremos com isto dizer que a restrição de caráter lexical às unidades com 

significação referencial põe em causa a própria dimensão paradigmática, dinâmica e 

mentalmente construcional da morfologia. A mente do falante pode extrair os traços 

semânticos de radicais lexicais, como gat-, rod-, lenç-, porque abstrai das 

ocorrências em constructos os padrões semânticos correlacionados com os padrões 

fonológicos. Nada implica que essa capacidade não se estenda igualmente à 

construção de padrões para os morfemas presos. Se estes, de modo mais evidente, 

não possuem autonomia funcional, nem sob o ponto de vista formal, nem sob o 

ponto de vista semântico, também no caso dos radicais, em línguas como as 

românicas, a mesma limitação se verifica. 

 

E oferece exemplificações para fundamentar a sua argumentação: 

 

Defender-se que, isoladamente, não é possível determinar o significado do afixo -er 

[inglês] não é argumento que beneficie a exclusão dos morfemas presos das 

unidades lexicais, ou seja, das unidades com assento no léxico. Da mesma forma, 

não é possível determinar isoladamente a identidade de qualquer unidade que teça 

com outra(s) uma relação de homonímia. Assim, não é possível identificar qual dos 

lexemas é o segmento canto se este não estiver inserido num co-texto. Significa isto 

que as unidades homónimas apenas adquirem formatação semântica no momento em 

que fazem parte de um esquema? A resposta negativa parece ser evidente em relação 

a canto, ou porto, por exemplo. 

 

E, concluindo a explanação sobre o seu ponto de vista, remata a mesma linguista: 

 

Nada obsta a que o léxico mental, enquanto domínio de processamento dinâmico, 

labore com os vários morfemas em diferentes graus de abstração. Perante os 

morfemas, a mente extrai padrões tanto para os morfemas com significação lexical, 

quanto para aqueles que apresentam funcionalidade gramatical. Os afixos 

derivacionais parecem situar-se entre estes dois polos. Não equivale este postulado a 
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infletir no sentido da word syntax e a um desvio em relação aos modelos Item and 

paradigm. No limiar desta conceção, que descrê da identidade semântica dos afixos 

derivacionais, estaria a própria anulação, enquanto unidades, dos itens lexicais com 

significação referencial. Os paradigmas podem ser construídos a partir de morfemas 

presos, como comprovado pela morfologia flexional. (RODRIGUES, 2015, p. 112). 

 

Concordamos aqui com Rodrigues (2015), como dissemos. Na verdade, não apenas 

aqui, mas desde o nosso trabalho de 2016a. Tanto nesse quanto nos anteriores (2015; 2014b; 

2013), há a entendimento do morfema como unidade passível de destrinchamento teórico-

analítico, numa concepção de que o estudo morfológico espraia-se pela consideração de um 

objeto mínimo de análise, o morfema, e uma unidade máxima, a palavra, tal como preconizam 

Pena (1999) e a Nueva gramática de la lengua española — NGLE (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). 

Com Gonçalves & Almeida (2008, p. 27; com base em JENSEN, 1991), desejamos 

coerentemente assumir que “[...] o morfema constitui a ‘linha de frente’ da dupla articulação 

da linguagem, sendo caracterizado, portanto, como entidade-limítrofe entre a lingüística da 

forma (fonologia e sintaxe) e a lingüística do conteúdo (semântica).”. 

Além disso, parece óbvia a constatação de que a formação de novas palavras a partir 

de um dado afixo já é em si uma prova de sua autonomia em relação às palavras já existentes; 

disso decorrem os esquemas construcionais, de uma generalização em termos de forma e 

significado para formativos presos (ou, claro, para formantes morfosintaticamente livres ou 

dependentes). 

Poder-nos-iam questionar se tal atitude não se constituiria um desprezo por uma das 

principais premissas do modelo teórico adotado, a de desconsideração do morfema como 

unidade de análise. A isso contestaríamos apontando que o fazer científico não se desenvolve 

a partir de uma submissão cega e incondicional aos postulados de dada corrente teórica, mas 

sim, pela consideração ponderada de tais princípios, coligindo-os com os dados empíricos 

disponíveis, do que deriva um entendimento de quais dentre eles são adequados à aplicação 

processada, quais devem passar por retificações e quais devem ser abandonados. É a partir de 

reflexões críticas e de questionamentos (e não de sujeições irrestritas) que dado paradigma 

teórico pode desenvolver-se como meio interessante e coerente para a elaboração de estudos 

de natureza verdadeiramente científica. 

A postura aqui avocada, a de uma consideração do morfema na análise das unidades 

morfolexicais complexas, não significa uma recurso cogente, em todos os casos, de um 

esmiuçamento analítico até a decomposição morfemática, mas sim, a possibilidade, quando 
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necessário, viável e útil, de se recorrer a uma observação do comportamento de dada 

instanciação vocabular a partir de seus formativos morfológicos. É esse o entendimento que 

temos ao assumir as categorias morfema e palavra como objetos de análise pertinentes ao 

estudo morfológico. Há diferenças (e isso é óbvio) entre, de um lado, a exigência coercitiva 

de um destrinchamento exaustivo dos vocábulos complexos em termos de isolamento de 

morfemas e, do outro, a possibilidade e viabilidade de tal esmiuçamento nos casos em que 

vem a propósito, em que tem relevância e validez.  

Perguntamos: seriam mesmo tão inconciliáveis um modelo de análise morfológico 

pautado no morfema e um modelo de análise morfológico pautado na palavra? São de fato 

automática e terminantemente excludentes, ainda que tratados sem extremismos, nos moldes 

expostos nos três parágrafos imediatamente anteriores? Se sim, por qual motivo? E tal motivo 

seria realmente científico, de fato pertinente a uma descrição e análise verossímeis dos fatos 

de língua? Por que não se admitir os morfemas como componentes do léxico, conjuntamente 

com palavras (constructos), construções e esquemas? Em suma, uma morfologia baseada em 

morfemas é de fato algo tão inadmissível, sob toda e qualquer circunstância, desautorizando 

qualquer intento de aplicação de seus princípios analíticos à apreciação morfolexical? Se sim, 

por que então em estudos do próprio Booij ou noutros indubitavelmente circunscritos ao seu 

modelo de MC, faz-se recorrentemente menção a dado esquema construcional a partir do 

afixo/afixoide/splinter (i.e., morfema) nele implicado, como em “words in -ism and word in    

-ist” (2012b, p. 347), “nouns in -ist” (BOOIJ, 2013, p. 12), “word in -ism” (BOOIJ, 2013, p. 

12), “derived nouns in -er” (BOOIJ, 2017a, p. 21), “deverbal adjectives in -baar” (BOOIJ, 

2017a, p. 9), “formações em -dromo”, “criações em -dromo”, “formas com cyber-”, 

“comportamento de -pédia” (GONÇALVES, 2016, p. 57, 59, 122, 127), “esquema para o 

formativo -nejo”, “formações em -ete” (CÂNDIDO, GONÇALVES & ALMEIDA, 2016, p. 

203, 208)? Seria isso um mero lapso? Um lapso (recorrente, diga-se de passagem) e que 

beiraria a incoerência entre o que se postula e o modo como de fato se procede? Por que não 

se tem adotado a referência aos paradigmas morfolexicais exclusivamente através de 

esquemas (derivados em X-er, formações em X-dromo etc.), mas sim, através de uma menção 

livre e irrestrita tanto de esquemas quanto de afixos? Esse ranço ou cacoete não seria um 

indício relevante de que a consideração do morfema não é de todo inadequada e de que é 

difícil dissociar-se radicalmente dele? 

Insistimos perguntando: E como ficariam os esquemas construcionais constituídos por 

afixoides, pseudoprefixos e xenoconstituintes, partículas que transitam na fluida fronteira 
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entre morfema e palavra? E como a postura contrária a uma apreciação do morfema assumida 

pela MC de Booij lidaria com os casos de lexicalização de afixos, que, quer seja quer não seja 

considerada uma operação envolvendo esquematização construcional, consiste em um 

deslizamento comportamental gradual de uma unidade da classe dos morfemas a um novo 

âmbito, o dos lexemas propriamente ditos? E como lidaria para o feito constatado de que o 

utente da língua logra estabelecer paradigmas fincando-se em um morfema específico, como, 

e.g., a família de palavras formadas com o sufixo -aço ou o prefixo retro-?
283

 Ou ainda: por 

que Booij (2005) e os estudos pautados em sua proposta teórica (e.g., os desenvolvidos pelos 

Professores Carlos Alexandre Gonçalves, Maria Lúcia Almeida e sua equipe) tomam como 

ponto diferenciatório entre composição e derivação justamente o fato de nesta última um de 

seus constituintes não corresponder a um lexema, não tendo etiqueta lexical, o que significaria 

dizer que seria uma unidade (morfológica, claro) de contornos inferiores à palavra, ou seja, o 

morfema? Não seria essa última assertiva uma declaração velada e labiríntica pautada, em 

última instância, numa consideração do morfema? 

De tudo o que foi exposto sobre a intrincada questão a respeito do morfema, não seria 

uma solução mais sensata e equilibrada não excluir de todo a consideração dessa unidade no 

modelo construcional de morfologia? Fica a sugestão, pois sabemos que não raro as posições 

teóricas extremas são problemáticas e prejudiciais a uma análise acurada dos fenômenos sob 

uma apreciação científica e que muitas decisões epistemológicas tomadas em termos de tudo-

ou-nada acabam caindo por terra quando efetivamente confrontadas com a natureza 

indubitavelmente proteiforme e escorregadiça do fenômeno linguístico. 

Chegamos ao quinto tópico sob apreciação crítica: atinente à prefixação, os casos de 

elementos expletivos atuantes em pares corradicais sinonímicos. Como afirma Lopes (2016a, 

p. 251), numa aplicação pontual da MC de Booij a um conjunto de formações prefixadas do 

português trecentista — chegando à apresentação de pontos de crítica construtiva ao modelo 

—, nota-se que: 

 

Apesar de aplicável para as ocorrências mais ‘comportadas’, o modelo analítico em 

destaque parece não apresentar igual êxito, deixando algumas lacunas, quando 

                                            
283

É fácil imaginar uma situação em que um falante comum assim se expresse: “Agora tudo é um -aço: panelaço, 

buzinaço, apitaço, tuitaço, vomitaço...”. Fora dessas ocorrências conjecturais, há inúmeras factuais na internet ou 

em textos impressos, corroborando o nosso pensamento, por exemplo: (i) “As vanguardas européias e os ismos 

contemporâneos” (retirado de www.colegioweb.com.br); (ii) “Na ciência política, por exemplo, há alguns 

‘ismos’ bem gerais e outros mais particulares ou específicos, como por exemplo, colonialismo, imperialismo, 

comunismo e bonapartismo, chauvinismo, bolchevismo. Afinal, o que vem a ser um ‘ismo’?’.” (MEGALE, s.d., 

p. 1). 
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incide sobre casos mais periféricos, que se afastam de alguma forma do que se 

obtêm nas operações mais canônicas de prefixação.  

 

Um desses casos escorregadiços e problemáticos ao marco teórico em tela seriam as 

construções com partículas mórficas expletivas, que recorrentemente aparecem nos derivados 

prefixais, sejam pretéritos, sejam coevos. Como lidar, pautando-se no lastro teórico booijiano, 

com pares corradicais sinonímicos com e sem prefixo que se apresentam num quadro de 

flutuação numa mesma sincronia (RIO-TORTO & LOPES, 2018 [no prelo])? Se para a MC 

(e, na verdade, para a GC como um todo) é fulcral o princípio de pareamento entre unidades 

formais (palavras, locuções, sentenças etc.) e conteúdo semântico, como fica a análise 

comparada, através do aparato teórico-conceitual do modelo, de inúmeros pares corradicais 

sinonímicos com e sem prefixo registrados no passado e no presente da língua? Indagação 

similar é feita por Soledade (2018 [no prelo], p. 28):  

 

Por fim, devemos também colocar aqui uma questão de ordem teórica basilar, se em 

linguística cognitiva as construções são compreendidas como um pareamento entre 

forma e conteúdo, é possível admitir que na organização do nosso léxico, em termos 

hierárquicos, esteja incluída a formulação de esquemas gerais, cuja contraparte 

semântica não é especificada, mas sim generalizada em uma fórmula aplicável a 

qualquer conjunto de subesquemas? Ou seja, há no conjunto de operações 

esquemáticas — formuladas em um certo nível de abstratização através de processos 

analógicos — espaço para pareamentos cuja contraparte semântica é vazia? 

 

De acordo com Lopes (2016a), para a vexata quaestio lançada, referente à apreciação 

dos expletivos, haveria apenas duas respostas possíveis, num sistema de tertium non datur: ou 

(i) o modelo desconsideraria as construções com prefixos expletivos, tomando-as como 

formas primitivas/simples, não derivadas via prefixação; ou, em contraposição, (ii) o modelo 

consideraria as construções com elementos expletivos como complexas, delineando-as sob a 

forma de esquemas. 

Ainda conforme os supracitados autor e estudo (2016a), é possível prever 

inconvenientes para ambas as opções, pois, se descartamos as construções com prefixos 

expletivos na consideração das instanciações morfológicas de cunho prefixal, caímos, ipso 

facto, numa inadequação, por lançarmos por terra o caráter diacrônico das operações 

genolexicais e negarmos a ubiquidade da variação e a sua atuação intrínseca ao 

funcionamento da língua, aspectos que licenciaram a criação de tais construções (a princípio, 

supérfluas). Por outro lado, se o modelo considerar as construções com elementos expletivos 

como complexas, delineando-as sob a forma de esquemas, teríamos também um problema, 

pois para pares léxicos corradicais sinonímicos como voar ~ avoar, parafusar ~ aparafusar, 
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doidecer ~ endoidecer, gambelar ~ engambelar, moldurar ~ emoldurar, desfalescã ~ falescã 

(os cinco primeiros pares, do português contemporâneo; o último, do galego-português 

medieval), constituídos cada um com vocábulos indiscutivelmente distintos quanto à forma, 

mas idênticos quanto ao conteúdo, haveria, de um lado, outputs construídos com base em um 

esquema construcional específico, mas, de outro, formas corradicais simples (apartados do 

esquema construcional de suas variantes corradicais prefixadas, portanto) que seriam seus 

sinônimos absolutos, “[...] o que acabaria demonstrando que, de certa forma, tal ativação seria 

desnecessária, pois vocábulos corradicais diferenciados quanto ao índice formal associar-se-

iam a idênticos valores semânticos.” (LOPES, 2016a, p. 252). Quanto a essa implexa questão, 

vejamos ainda outra consideração extraída do mesmo trabalho (p. 252): 

 

Quando se observa que doublets — com e sem prefixo — são recorrentes no período 

arcaico e que se mantêm ainda hoje em formas tanto cultas quanto populares, como 

amostrar / mostrar, ajoelhar / joelhar, voar / avoar, endoidecer / doidecer, pode-se 

considerar que, provavelmente, o grande problema da teoria de Booij, ao menos para 

a prefixação de natureza não-prototípica, é a defesa em termos absolutos do 

pareamento forma-conteúdo, herança teórica do modelo de análise morfológica Item 

and Arrangement, que emerge da linguística gerativa e preconiza a existência de 

uma biunivocidade incontornável entre materialização linguística e significado 

(PENA, 1990). Como se sabe, várias situações sabotam essa correspondência 

absoluta (um-para-um) entre forma e significado. 

 

Não sabemos até o momento como resolver a questão do tratamento de produtos 

derivados com prefixos expletivos a partir do modelo morfológico construcional booijiano. 

Talvez seja conveniente propor o que Lopes (2016a, p. 252-253) aventa (e que vai exposto 

logo a seguir), mas deixando claro que seria um expediente muito arriscado e complicado, 

podendo até mesmo se situar como uma saída ad hoc, desrespeitando um dos pilares mais 

centrais dessa teoria, a coindexação, o pareamento forma-conteúdo. 

 

Como princípio de uma ideia que precisa ainda ser melhor meditada, poder-se-ia 

pensar que uma forma de driblar o problema especular acima descrito seria através 

da relativização do alcance do pareamento semântico-formal, admitindo, ao menos 

para os construtos com prefixos expletivos, que eles se ligam aos esquemas 

dominantes de seus respectivos prefixos, instanciando um subsquema em que a 

contrapartida semântica é nula, vazia: [e- [X]i]j  ↔ [Ø semântico agregado a [X]i]j 

ou, noutra forma de representação, [e- [X]i]j  ↔ [SEMi]]j, em que e- representaria o 

prefixo expletivo.
284

 

 

                                            
284

Pensamos que é possível propor tal expediente, se consideramos (com a própria LC) que há fluxo contínuo 

entre os níveis linguísticos e, nesse caso, a inteface fonologia-morfologia estaria bem evidente, quando se 

apresenta como motivada a inserção (ainda que expletiva) de um elemento de natureza morfofonológica. 
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Embora ousada, a proposta acima não parece ser a única a tentar matizar o alcance e o 

poder da associação entre forma e conteúdo no âmbito das propostas teóricas construcionais. 

Salomão (2009b, p. 41) explicita que alguns autores desse marco, como Jackendoff (2002) e 

Cullicover & Jackendoff (2005), assumem o caráter prototípico das construções-signo, mas ao 

mesmo tempo admitem a existência de construções excepcionais que se apartariam dessa 

prototipicidade, sendo puros padrões formais, como os Dummy Subjects nas línguas francesa 

e inglesa. Além disso, Soledade, Lopes & Rodrigues (2017 [no prelo]), ao analisarem 

formações antroponímicas neológicas do PB a partir da ótica da MC booijiana, propõem 

esquemas construcionais cuja contraparte semântica é genérica e quase desprovida de 

conteúdo (o que, de certo modo, beiraria a expletividade), apenas tendo uma função 

nominativa geral, como nos exemplos para prenomes neológicos do português brasileiro em 

X-(v/n)aldo, X-berg, Ed-X e Franci(s)-X: 

 

 

[X-(v/n)aldo]NP ↔ [nome de pessoa de gênero masculino]NP 

 

[Ed(i/e)-X]NP  ↔ [nome de pessoa]NP 

 

[Franci(s)-X]NP ↔ [nome de pessoa]NP 

 

[X-berg]NP ↔ [nome de pessoa de gênero masculino]NP 
 

 

Quadro 06. Esquemas construcionais para alguns antropônimos neológicos do PB 

(SOLEDADE, LOPES & RODRIGUES, 2017 [no prelo]). 

 

Sexto aspecto passível de crítica: a especificação obrigatória da categoria gramatical 

do output. O modelo construcional de Booij (2017a) prevê esquemas cuja categoria 

morfossintática do input não seja especificada. É o que manifesta Soledade (2013a, p. 87): 

 

Sobre a relevância da categoria do input, Booij (2012a) afirma que é possível 

considerar a categoria da palavra base pertinente ao esquema para casos em que há 

regularidade e produtividade; em outros casos, o esquema dominante pode 

prescindir dessa informação, em face de que mais de uma categoria morfossintática 

seja produtiva dentro esquema. 

 

No entanto, é peremptória a sua defesa da determinação da categoria do output, o que 

fica patente quando indica que “The output category of a word formation schema and its 

phonological form should be seen an absolute properties, since these are the defining  
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properties of morphological schemas.” (BOOIJ, 2017a, p. 13)
285

. Vislumbra-se algo similar 

em Booij (2012b). 

Com Soledade (2013a), perguntamo-nos: a determinação obrigatória da categoria 

morfolexical do output seria de fato uma propriedade absolutamente relevante, de modo a 

sempre exigir o desenho de esquemas construcionais distintos para uma construção formada 

pelos mesmos elementos e originando as mesmas repercussões semânticas? Cremos que não. 

Isso porque apenas a supressão da informação referente à categoria morfossintática da base 

não parece ser suficiente para a representação de todos os casos de prefixação, como se 

perceberá nas seções de análise individual de cada prefixo nesta tese e como também já foi 

manifestado e esclarecido por Lopes (2016a), quando, ao apresentar o desenho de alguns 

esquemas construcionais, tanto nos nós dominantes quanto nos dominados, suprimiu a 

informação referente à categoria morfossintática da base e também a do produto, contrariando 

a orientação da morfologia construcional tal como proposta por Booij (2005, 2010a; 2017a), 

que considera a categoria do output uma propriedade essencial
286

, isto é, não-anulável das 

construções. Isso se deu porque, segundo Lopes (2016a, p. 250-251),  

 

[...] nas proposições de alguns esquemas prefixais pode ser cogente a supressão 

também da categoria do produto, isso porque as instanciações gerais dos esquemas 

de re-, com-, des- e de outros formantes [...] permitem que se tomem tanto bases 

nominais para formar nomes, quanto bases verbais para formar verbos sem que, 

todavia, haja alteração na carga semântica dos subesquemas, ou seja, é possível 

encontrar verbos e nomes sendo instanciações do subesquema [[com- [X]i]j ↔ 

[companhia SEMi]j  (p. ex.: confrade, compartilhar), sendo também possível 

identificar nomes e verbos como instanciações do subesquema [[des- [X]i]j ↔ [ação 

contrária, oposição a SEMi]j (p. ex.: desarmonia, desconfiar), ou ainda instanciações 

do subesquema [re- [XVi]Vj ↔ [intensificação de SEMVi]Vj (p. ex.: recontente, 

realçar). 

 

Trata-se, portanto, de outra mudança proposta ao modelo de Booij, após a sua colação 

com dados empíricos, com material linguístico real. Em suma, uma proposta pautada no 

princípio gerativista de Produto Categorial Único (ARONOFF, 1976) — que, segundo 

Simões Neto & Soledade (2015), é mantido por Booij (2010a), quando este preconiza que 
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“A categoria do produto de um esquema de formação de palavras e sua forma fonológica devem ser vistas 

como propriedades absolutas, uma vez que estas são as propriedades definidoras dos esquemas morfológicos.” 

[Trad. nossa] 
286

Talvez esse postulado do modelo booijiano tenha sido moldado a partir de uma reflexação focada em 

esquemas construcionais concernentes à sufixação, que, ao ativar-se, pressupõem a determinação de uma 

categoria gramatical específica para o item lexical derivado. Daí a categoria do output mostrar-se como uma 

propriedade essencial, como assinala Soledade (2013a). No entanto, essa propriedade de especificação 

determinativa unicategorial não se aplica a todos os casos de ativação prefixal, uma vez que há esquemas 

ecléticos que, sem alterações das propriedades semânticas dos nós que os constituem, podem gerar constructos 

de distintas classes gramaticais, como é o caso dos esquemas construcionais do des-, do não-, do re- etc. 
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cada esquema construcional deve prever e especificar a categoria lexical exata dos outputs 

que originou, origina ou originará
287

 — é problemática, não se harmonizando com uma 

apreciação realista do comportamento categorial do universo de formações prefixais, já que 

várias delas escapam a esse princípio, evadindo-se de seus limites.  

Outro aspecto (o sétimo dos aqui arrolados) da MC atinente à prefixação que parece 

ser problemático é a sua defesa do caráter necessariamente isocategorizante das operações 

desse âmbito, tomadas como sempre categorialmente neutras. Há, assim, para essa teoria, a 

colocação de que a prefixação sempre gerará produtos isocategoriais (com a classe do produto 

sendo idêntica à da base), o que é expresso pelo próprio esquema geral da operação: [X [Y]y 

]y. Mas e os casos como acaule, antiálcool, anticorrosão, extrapauta, pós-Vaticano II, pró-

imigrantes?
288

 Realmente o artifício de herança omissa (herança default)
289

 é convincente para 

explicar a instanciação dessas construções extraordinárias, marginais, peculiares? Fazemos 

eco aqui ao posicionamento de Rodrigues (2015, p. 52), quando discorre sobre essa espinhosa 

questão, após ter exposto exemplos de formações prefixadas imersas em esquemas sensíveis à 

heterocategorização, característica estranha aos nós hierarquicamente superiores das redes 

construcionais da prefixação: 

 

O que nós podemos colocar é se esse tipo de herança omissa corresponderá 

realmente ao processamento real do léxico, carecendo de uma validação por parte de 

estudos psicolinguísticos. Em todo caso, julgamos que neste ponto se surpreende um 

golpe na lex parsimonie, ou lâmina de Ockham: pressupõe-se uma herança que tem 

que ser irrealizada em situações particulares. É como se no léxico existissem redes e 

algumas das linhas dessas redes estivessem cortadas, antes de serem utilizadas. 

Sendo assim, o que se pergunta é se é teórica e empiricamente viável [...]. 

 

                                            
287

Isso significa que “[...] ao representar uma construção, se as classes dos produtos forem diferentes, mesmo que 

os significados sejam relacionáveis, deve-se representar em esquemas diferentes. Isso é dizer que verdadeiro, 

interesseiro e grosseiro devem ser separadas, em termos de descrição, de carteiro, banheiro e aguaceiro, pois, 

enquanto o primeiro grupo envolve adjetivos, o segundo diz respeito a substantivos.” (SIMÕES NETO, 2017a, 

p. 32). De forma alguma concordamos com essa postura, pois a consideramos inadequada, sendo uma 

superfluidade incômoda à elucidação do comportamento de esquemas construcionais (com prefixos ou sufixos) 

que projetam mais de uma categoria léxica. 
288

Em uma de suas mais recentes publicações, Booij (2018b, p. 8) admite que há exceções à regra de 

neutralidade categorial das operações prefixais: “[...] a maioria dos prefixos é neutra na categoria e não altera a 

categoria da palavra base. Por exemplo, tanto agradáveis quanto desagradáveis são adjetivos. [...] No entanto, há 

exceções a essa regra: os prefixos verbalizadores podem alterar a categoria de sua palavra base, como pode ser 

visto nos verbos ingleses be-jewel e en-large, com uma base nominal e uma adjetiva respectivamente.” [Trad. 

nossa]. Podemos concluir, talvez, que o mencionado linguista matiza declarações suas anteriores em que 

considerava a prefixação como geradora de produtos lexicais cuja categoria gramatical refletiria a da base que os 

originou. 
289

Casos em que ocorre um desvio em relação à herança, desrespeitando-se a hierarquia das contruções, em que 

“[...] uma informação presente em um nó mais alto não é herdada, acabando por ser substituída pela propriedade 

presente no item mais baixo” (GONÇALVES & ALMEIDA, 2013, p. 182; GONÇALVES, 2016b, p. 35). 
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Pensamos que se o modelo insistir em apropriar-se de uma rigidez no estabelecimento 

das propriedades de categorias que necessariamente são multifacetadas e fluidas, acabará 

configurando-se como quadros teóricos precedentes, paralisados ou recuados frente aos 

problemas advindos desse tipo de análise fechada (BASILIO, 2010), já que “[...] a colocação 

de propriedades absolutas na definição de categorias e unidades linguísticas trazem muitos 

problemas para a descrição lexical.” (BASILIO, 2010, p. 7). Há a necessidade de se assumir 

uma maior coerência com os próprios princípios postulados pela LC. Verificamos que na MC 

se respeita o caráter de fluidez (não rigidez) no estabelecimento de dicotomias; no entanto, o 

mesmo não parece dar-se na caracterização de propriedades das formações em esquemas 

gerais, como, e.g., o da prefixação. Só com uma efetiva diluição das fronteiras entre as 

categorias
290

, com o banimento de dicotomias rígidas e com a compreensão dos fenômenos, 

representações e elementos através de critérios realmente escalares (BASILIO, 2010) é que se 

notará uma clara coerência entre postulados e aplicações da MC. Não se pode perder de vista 

que “Las categorías no tienen realidad existencial, sino funcional, se trata de construcciones 

metodológicas.” (CIFUENTES HONRUBIA, 1992, p. 170)
291

 e, portanto, o modo como são 

apresentadas e caracterizadas deixa subentendido o entendimento epistemológico que delas se 

tem. 

O oitavo aspecto passível de crítica seria a insistência na explicitação de um domínio 

geral supérfluo — baseado na correlação da faceta formal a uma faceta semântica de teor tão 

geral (e.g., ‘property’), que chega mesmo a ser contraproducente à esquematização —, como 

os que encabeçam os esquemas construcionais seguintes, extraídos de publicações do próprio 

Booij (2005a; 2017a): 
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Com o desapego, portanto, a um pensamento tradicional para a categorização, que se funda em categorias 

discretas, definidas a partir de propriedades necessárias e suficientes, de uma pertença em termos absolutos 

(verdadeiro ou falso) de dado elemento a dada categoria, bem como da igualdade ou semelhança quase total no 

estatuto dos membros de uma categoria específica (CUENCA & HILFERTY, 1999; FERNÁNDEZ JAÉN, 

2012). Tal mudança de pespectiva na apreciação dos processos de estruturação categorial vê-se motivada pela 

constatação da inexistência de fronteiras rígidas entre os componentes da língua em geral e do léxico e da 

gramática em particular, e mesmo entre processos de qualquer natureza desse complexo e multifacetado espectro 

linguístico e léxico-gramatical (GONÇALVES & ALMEIDA, 2015). 
291

“As categorias não têm realidade existencial, mas sim, funcional; são construções metodológicas.” [Trad. 

nossa] 
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Figura 06. Esquema construcional de X-boer, no holandês (BOOIJ, 2005a, p. 16). 

 

 

 

 
 

Figura 07. Esquema construcional de X-achtig, no holandês (BOOIJ, 2017a, p. 15-16). 

 

Algumas das lacunas explicitadas, que se mostram como pontos deficitários do 

modelo, podem ser observadas nos exemplo acima, extraídos do próprio Booij (2005a, p. 16 e 

2017a, p. 15-16, respectivamente), com a constatação de que a representação imagético-

analítica do modelo inclui um domínio geral supérfluo — com uma contraparte semântica 

abstrata que meramente indica ‘with some relation to X’ ou ‘Property R SEM’, ou seja, 

‘propriedade com alguma relação semântica a X’, como o próprio Booij (2017a) explana —, 

não contempla o caráter indiscutivelmente histórico das línguas (e, por conseguinte, não logra 

captar a influência do fator temporal na constituição das construções e esquemas), não 

pormenoriza satisfatoriamente o lado semântico dos esquemas construcionais, não dá margem 

para a percepção de quais desses itens são mais produtivos e/ou prototípicos nem qual foi a 

operação semântica que fomentou o seu surgimento, os prolongamentos metafóricos, 

metonímicos ou focais.  

Resumindo, podemos sumarizar os principais déficits da MC nos seguintes pontos: 
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(i) precariedade no detalhamento da contraparte semântica das construções; 

 

(ii) desconsideração do fluxo histórico das línguas nos processos de moldagem, evolução, 

cristalização e desativação dos esquemas construcionais; 

 

(iii) incoerências quanto ao que preconiza e o que de fato considera quanto ao caráter fluido das 

categorias, processos e unidades;  

 

(iv) adoção de um modelo arbóreo limitado, insuficiente e mesmo inadequado, com a 

superfluidade da representação de um esquema genérico dominante (SOLEDADE, 2015 [no 

prelo]), não dando margem à representação dos distintos graus de produtividade e 

prototipicidade
292

 e não contemplando os efeitos de fluxos cognitivos atuantes na estruturação 

polissêmica. 

 

Essas lacunas ou falhas poderiam ser minoradas com a adoção dos seguintes reparos: 

 

(i) maior ênfase no detalhamento da contraparte semântica das construções, com um 

desenvolvimento mais minucioso das operações semântico-cognitivas subjacentes a cada 

esquema; 

 

(ii) consideração da diacronia na apreciação do comportamento dos esquemas construcionais; 

 

(iii) adoção efetiva da noção de gradiência para categorias, processos e unidades envolvidos nas 

análises propostas
293

;  
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“[...] não se observa, embora se aponte a sua importância, nenhuma preocupação [por parte da MC de Booij] 

de que a produtividade, ou mesmo a prototipicidade sejam valores a considerar quando da representação das 

redes polissêmicas dos construtos morfológicos.” (SOLEDADE, 2017, p. 9-10). 
293

Ou seja, a adoção de uma lógica difusa, gradual e contínua para a apreciação de unidades, categorias e 

operações linguísticas, em detrimento de uma lógica discreta, bipolar e descontínua, o que implicaria, conforme 

Almela Pérez (2003), num tratamento efetivo e coerente em termos de gradação de diversos fenômenos e 

aspectos atinentes à língua, quer gerais — (i) a separação dos seus níveis (fonologia, morfologia, sintaxe etc.); 

(ii) a aceitabilidade e gramaticalidade de formações e sentenças; (iii) a transitividade/intransitividade; (iv) a 

dispersão/concentração sêmica para a definição semântica dos lexemas; (v) a pertinência do contexto e do 

contexto no discurso; (vi) as modalidades de enunciado e de enunciação; (vii) o valor denotativo/conotativo de 

dado uso; (viii) as variedades diastráticas, diatópicas, diafásicas etc.; (ix) a tipologia textual, i.e., a circunscrição 

de textos a tipos e gêneros textuais; (x) a classificação tipológica e morfológica das línguas; (xi) as 

irregularidades [dentro de dado paradigma]; (xii) a recorrência, seja quando aplicada ao significante, seja quando 

aplicada ao significado; (xiii) as diferenças fonêmicas; (xiv) tipos de significantes secundários (como a 

entonação, a intensidade etc.); (xv) a noção de sujeito; (xvi) os grupos de unidades fraseológicas (colocações, 

sintagmas estereotipados etc.) —, quer próprios da morfologia — (i) a oposição entre elementos lexicais e 

elementos gramaticais; (ii) a oposição entre significado léxico e significado gramatical; (iii) a pertença ao âmbito 

da morfologia, de um lado, e da lexicologia, do outro; (iv) a transição entre unidades morfológicas e unidades 

sintáticas; (v) a fronteira entre flexão e derivação; (vi) os tipos de palavras (e, cinco, aquilo, se, tomar, 
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(iv) reajustamento do modelo arbóreo, com a eliminação da representação supérflua de um 

esquema genérico dominante
294

 (SOLEDADE, 2017), bem como a inclusão de índices de 

representação dos distintos graus de produtividade e prototipicidade das construções 

(SOLEDADE, 2017) e dos efeitos de operações semântico-cognitivas atuantes na moldagem da 

rede polissêmica. 

 

“Esquemas mostram-se, portanto, empiricamente necessários e teoricamente 

vantajosos para a descrição de padrões de formação de palavras.” (GONÇALVES & 

ALMEIDA, 2013, p. 185).  Há de se concordar com essa assunção, visto que o modelo vem 

iluminando de modo mais coerente a compreensão e a sistematização dos processos 

morfolexicais. No entanto, pode-se cair num erro, num dogmatismo estéril e paralisante, se se 

pensa que se chegou a um modelo dotado de perfeição, impassível a aprimoramentos e 

retoques. Chegar-se-ia a qualquer coisa, menos ciência, já que esta pressupõe sempre 

movimento, mudança, aperfeiçoamento. Pensamos, com Simões Neto (2017b) e Soledade 

(2018 [no prelo]), que o modelo construcional de Booij é um contributo e uma ferramenta 

preciosa para quem se debruça ao estudo da lexicogênese, mas, a partir das tentativas de sua 

aplicação a fatos de língua, a material empírico, vê-se necessitado de algumas emendas e 

correções, a fim de torná-lo ainda mais consistente e aproveitável, já que apresenta ainda 

algumas lacunas, como as observadas por Soledade (2013, p. 108; 2018 [no prelo], p. 28, 

respectivamente): 

 

O modelo de morfologia construcional de Booij oferece fundamentos essenciais para 

a compreensão da estruturação do léxico em termos de construção e esquemas; 

contudo, não é suficiente para dar conta de aspectos importantes [...] como 

produtividade, prototipicidade, flutuação categorial do constructo e, sobretudo, 

relações polissêmicas multipolarizadas. 

 

O modelo de morfologia construcional de Booij (2010a) [...] ainda não é suficiente 

para dar conta de aspectos importantes, [...] sobretudo, das mais variadas relações 

semânticas que demandam especificação, como as que se dão entre bases e palavras 

                                                                                                                                       
beberíamos, desesperadamente, por, superdivertido etc.) e as características que as identificam; (vii) o morfema 

e sua tipologia; (viii) as categorias morfolexêmico-gramaticais (substantivo, adjetivo, verbo, artigos, pronomes); 

(ix) as categorias morfoflexivas (caso, gênero, número, pessoa, modo, tempo, aspecto, voz) e sua incidência nas 

palavras variáveis da língua; (x) a pertença da formação de palavras à morfologia e à lexicologia (como 

mecanismo, compete à primeira, mas como resultado, compete à segunda); (xi) a ubicação da prefixação no 

âmbito da composição ou da derivação não compositiva; (xii) a apropinquação da composição à morfologia ou à 

sintaxe; (xiii) os padrões de composição (vemos diferença gradativa em compostos como fidalgo, planalto, 

passatempo e vale-gás); (xiv) a fronteira entre compostos e unidades fraseológicas; (xv) a tipologia afixal 

(afixos, afixoides, semi-afixos, pseudoafixos etc.) —. 
294

Eliminação que já aparece feita em alguns esquemas propostos por Gonçalves (2016b), como o que delineia 

para o elemento homo- no PB (p. 33). 
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complexas, entre esquemas e palavras complexas, entre esquemas e subesquemas, 

entre subesquemas e subesquemas.  

 

Pensamos que, além disso, tal revisão passaria também por uma apreciação dos fluxos 

histórico-diacrônicos na emergência e evolução das construções e dos próprios esquemas — 

algo não contemplado pela versão clássica do modelo, embora se preveja na LC a diluição da 

fronteira entre sincronia e diacronia
295

, passando a ser consideradas como dimensões 

temporais complementares (CASTRO DA SILVA, 2012); em outras palavras, a suspensão de 

compromissos inflexíveis e exclusivistas com a postura de apreciação sincrônica (DE 

SOUZA, 2016) —, conjugando-se operações cognitivas a padrões de uso, necessariamente 

processados e atualizados numa realidade discursivo-cultural específica e, por conseguinte, 

temporal, histórica. Seria, portanto, como sinaliza Oliveira (2013, p. 160), um cuidado em se 

“[...] olhar para fases mais remotas da língua, na tentativa de se captarem dados atestadores de 

processos de construcionalização, com a criação de novos esquemas, e de processos de 

mudança construcional, com inovações dentre um dado esquema.”. 

A consideração do fluxo diacrônico das línguas na apreciação crítica visada — pouco 

ou nada considerada pelo marco teórico em tela (SIMÕES NETO, 2017; LOPES, 2016a) —, 

longe de ocasionar ruídos e dissonâncias na aplicação do modelo, certamente servirá para 

locupletá-lo, empírica, teórica, terminológica e epistemologicamente, seja confirmando seus 

princípios e pressupostos, seja evidenciando — através de choques, ruídos e dissonâncias — 

suas falhas e imprecisões, com a posterior necessidade de aprimoramentos, rearranjos e 

retificações em seus postulados e análises. 

 

3.3 POR UMA MORFOLOGIA HISTÓRICO-SOCIOCOGNITIVA 

 

A modo de conclusão, e após havermos discorrido sobre pontos basilares das 

abordagens histórico-diacrônica e cognitiva da morfologia, nomeadamente em sua faceta 

genolexical, visamos a apresentar nesta última subseção as linhas gerais de um esboço de 

modelo revisado de MC, a que denominamos de morfologia construcional revisada, 
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“[…] podemos também incluir como uma das características fundamentais desta corrente o fato de que muitas 

das dicotomias tradicionalmente aceitas pela linguística tendem a converter-se em continua ou grupos com 

limites difusos. Além das já mencionadas, ou seja, a semântica e a pragmática, o conhecimento linguístico e o 

conhecimento enciclopédico, temos também a recusa à dicotomia entre sincronia e diacronia. Ao contrário de 

outros modelos como os estruturalistas, na LC não se entende a sincronia sem a diacronia. Esta ideia é 

especialmente importante nos estudos sobre a polissemia, pois se assume que as extensões semânticas são 

motivadas, motivações essas que não raras vezes devem ser buscadas em estágios anteriores da língua.” 

(IBARRETXE-ANTUÑANO & VALENZUELA, 2016, p. 7). [Trad. nossa] 
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morfologia construcional holística ou morfologia histórico-sociocognitiva. O que nos 

motivou a esse desafio foi a constatação de que “[...] a abordagem construcional pode trazer 

importantes contribuições para o tratamento da mudança linguística.” (LACERDA, 2018, p. 

197), sendo a MC de Booij um modelo interessante para a apreciação teórico-analítica da 

formação de palavras (por enfatizar os fatores uso e interrelação solidária entre as palavras 

armazenadas no léxico como centrais à proposta, como o próprio fundador da MC afirma, em 

texto seu de 2017b) mas que, a nosso ver, apresenta ainda pontos insatisfatórios, já abordados 

na subseção anterior, que podem ser retificados, tendo em vista o aperfeiçoamento do modelo, 

mormente para o seu aproveitamento à prefixação. A constatações semelhantes também 

chegaram Soledade (2018 [no prelo]; 2017; 2016; 2015 [no prelo]; 2015; 2013a; 2013b), 

Simões Neto (2017a; 2017b; 2016a; 2016b) e Lopes (2018; 2016a; 2016b), após aplicarem os 

norteamentos teóricos do aludido paradigma a dados empíricos historicamente datados, quer 

do latim, quer do (galego-)português arcaico ou contemporâneo. 

Consideramos, com Simões Neto (2016b), que a MC de Booij é um dos mais hábeis 

modelos teóricos para se manejar, desde uma ótica semanticocêntrica, a morfologia de uma 

língua. Sobretudo se se lhe adita o detalhamento da contraparte semântica das construções que 

analisa, seguindo-se a linha do que Goldberg (1995) faz em relação às construções sintáticas 

(GONÇALVES, 2016). Ademais, para ser de fato coerente com os princípios da LC em geral 

e da GC em particular, a teoria booijiana deveria contemplar seu objeto epistemológico em 

sua conjunção com dois fatores fundamentais: o sistema conceptual e a historicidade das 

línguas (SOLEDADE, 2017; SIMÕES NETO, 2016b). Só assim se teria realmente uma visão 

hologrâmica sobre a lexicogênese de cunho morfológico, visão essa que é demandada pela 

própria natureza do léxico, “[...] domínio por excelência onde se caldeiam de forma dinâmica, 

plurivectorial e em rede, de malha simultaneamente larga e apertada, os mecanismos 

cognitivos, codificação linguística e contexto social e pragmático.” (RIO-TORTO, 2015, p. 

367). 

Esse aprimoramento atravessa, portanto, incontestavelmente, uma percepção mais 

integradora e multifacetada das questões linguísticas, que envolverá caminhos de análise 

moldados por uma ótica teórico-analítica holística, mais enciclopédica (SIMÕES NETO, 

2016b), mais empiricista e mais historicista, em plena consonância com a própria visão de 

língua como um fenômeno cognitivo (pois opera na mente humana), histórico (visto que os 

usos linguísticos são decorrentes de processos seculares de constituição e tradição), cultural 

(uma vez que as línguas trazem consigo concepções de uma cultura em um dado momento 
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histórico) e expressivo (SOLEDADE, 2013b; 2016; 2015), que considera a socialização, o 

perspectivismo, a historicidade, a funcionalidade e a pragmaticidade como elementos 

indispensáveis a uma abordagem cognitiva esmerada do léxico (SOLEDADE, 2015 [no 

prelo]; SIMÕES NETO, 2016a). 

Talvez a chave para o refinamento da proposta de Booij — a fim de que de fato 

considere a irrefutável natureza interfacial, policêntrica e polidimensional dos sistemas 

cognitivo e linguístico e dos processos morfolexicais que neles se instauram —, subjaza no 

encontro, na coparticipação e na interinfluência de suas premissas com as premissas da MH 

(SOLEDADE, 2017; RIO-TORTO, 2014a; 1998a; GMHP, 2014; MARTÍN GARCÍA & 

VARELA ORTEGA, 2012; VIARO, 2010; 2009) e da abordagem multissistêmica da língua, 

esta última formulada por Castilho em 1998 (CASTILHO, 2014) e desenvolvida em inúmeros 

estudos de sua pena (2002; 2003; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011). Essa última proposta teórica 

filia-se ao marco teórico dos sistemas complexos e é preconizadora de um enfoque da língua 

como um fenômeno dinâmico, complexo, formado por subsistemas que atuam simultânea e 

cooperativamente: o léxico, a semântica, a gramática e o discurso, acionados por um 

dispositivo sociocognitivo central (MÓDOLO, 2012; MÓDOLO & BRAGA, 2012). De 

acordo com o próprio Castilho (2014, p. 90), a abordagem multissistêmica é de orientação 

funcionalista-cognitivista e se esteia em três princípios essenciais:  

 

(1) processos e produtos convivem num mesmo recorte de língua; (2) processos e 

produtos linguísticos são multissistêmicos, ultrapassando e englobando os limites da 

Gramática; (3) um dispositivo sociocognitivo administra os sistemas linguísticos.  

 

Pensamos que com uma intersecção harmônica desses três domínios teóricos, a MC, a 

MH e a abordagem multissistêmica — o que não se confunde com um frívolo ecletismo 

teórico ou um caos epistemológico —, chegaríamos a um modelo holístico e maximalista de 

descrição e análise morfolexical, uma morfologia sociocognitiva-histórica, circunfusa por 

uma perspectiva integradora entre léxico, cognição e discurso, i.e, “[...] capacidades e 

mecanismos da cognição, ambiente sociocultural e interação verbal no uso linguístico.” 

(SILVA, 2015, p. 185). 

Para o tratamento da prefixação (talvez também para outros processos de formação de 

palavras), seja em sincronias temporalmente recuadas, seja para sincronias mais 

contemporâneas, consideramos convenientes e enriquecedores os seguintes retoques ao 

modelo booijiano: (i) a extensão do modelo (quando possível e necessário) à apreciação de 
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morfemas e não somente de palavras e unidades a elas superiores; (ii) a apreciação da 

diacronia, dos fluxos históricos subjacentes à evolução das línguas, já que uma compreensão 

mais atilada do léxico de uma língua passa pela consideração de sua tessitura temporo-

espacial-cultural (LOPES, 2018 [no prelo]); (iii) uma maior pormenorização dos 

procedimentos semântico-cognitivos implicados no estabelecimento e evolução dos esquemas 

construcionais, mormente os mapeamentos metafóricos e metonímicos e os ajustes focais
296

; 

(iv) um maior detalhamento, na descrição das construções, dos aspectos sócio-discursivos e 

pragmáticos envolvidos em sua estruturação, bem como das relações de herança entre base e 

produto morfolexicais, o que parece ser possível a partir da proposta analítica das 

compressões léxicas ou micronarrativas (LOPES, 2016a; SIMÕES NETO, 2016a); (v) a 

ênfase efetiva no caráter gradativo (e não binário ou modular) das características e 

categorizações das operações e unidades morfolexicais
297

; (vi) a adoção de um modelo 

arbóreo aperfeiçoado
298

, com a inclusão de inovações necessárias (como a consideração 

satisfatória dos graus de prototipia e multissemia), pari passu à exclusão de superfluidades 

(como a representação do um esquema genérico dominante, que nada mais é que pura 

abstração, sem maiores utilidades à análise das formações) e à mudança de alguns princípios 

de representação e análise (como a obrigatoriedade de especificação da categoria 

morfossintática do output). 

Consideramos, com Lopes (2016a), que esses remanejamentos propostos para alguns 

postulados teóricos e para o modo de representação adotados pelo modelo canônico da MC, a 

fim de que se entrelacem harmonicamente com os fatos de língua apreciados, harmonizam-se 

às premissas básicas do espírito científico, por permitirem que se drible uma interferência 

absoluta,  contraproducente e descaracterizante de premissas teóricas do modelo aos dados 

empíricos, o que comumente deriva em uma aproximação inadequada e inverossímil à 
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O item (ii) liga-se ao (iii) pelo fato de a polissemia — principal motor (e, ao mesmo tempo, fruto) da geração 

sucessiva de construções — ser um fenômeno estreitamemente ligado à evolução diacrônica, como assevera Paz 

Afonso (2014). 
297

“O método binário (0/1, sim/não) é um método, mas não o método. Seria proveitoso aplicar um método difuso, 

para além do — ou mesmo em vez do — método binário.” (ALMELA PÉREZ, 2003, p. 57). [Trad. nossa] 
298

Soledade (2013a) chega a propor um modelo de representação que se distanciaria do arbóreo, ao que 

denomina de esquema morfológico neural, uma representação imagética, no estilo de uma rede de relações 

semelhante ao nosso sistema neuronal, que “[...] poderia cumprir, ainda que parcialmente, a função de explicitar 

a complexidade da teia polissêmica de um dado elemento linguístico.” (p. 109). Vai além, afirmando que “[...] 

apenas quando tivermos condição de construir representações em modelos tridimensionais — que se apresentem 

em constante movimento —, poderemos de fato estabelecer alguma associação mais eficaz entre o modelo 

analítico/descritivo e a realidade da organização mental/cognitiva do léxico.” (SOLEDADE, 2017, p. 10). Essas 

propostas parecem ser interessantes; no entanto, como foram descritas de modo incipiente e lacônico, como um 

esboço, aguardamos o seu desenvolvimento, a fim de os entendermos mais profundamente e decidirmos se é 

exequível e viável a sua adoção (em estudos vindouros) para a sistematização e representação de esquemas 

construcionais de formas prefixadas. 
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estruturação idiomática, causada por travas apriorísticas e ranços teórico-epistemológicos. 

Além disso, apoiamo-nos no fato de que a LC ainda se encontra em processo de 

desenvolvimento e, como tal, “[...] es una teoría que, dada su propia naturaleza, está abierta a 

nuevas posibilidades, a nuevas incorporaciones y a nuevas soluciones.” (IBARRETXE-

ANTUÑANO, 2013, p. 256)
299

 

O que foi acima exposto a respeito da LC calha também para os modelos 

construcionais para a morfologia, como o de Booij, que, apesar de indubitavelmente 

propiciarem contribuições inovadoras à análise morfológica, não estão isentos de eventuais 

inadequações, que podem vir à tona quando se aplicam tais modelos à realidade dos dados 

empíricos. Nesse caso, ao não se encontrar argumentos empíricos válidos para corroborar 

pontos centrais da teorização, cabe debruçar-se na revisão das premissas teóricas, tal como 

aponta Rainer (2010), pois, como se sabe, se é ciência, não se está a lidar com postulados 

“[...] como se fossem premissas doutrinais intrinsecamente infalíveis, mas como pontos de 

reflexão passíveis de crítica e, consequentemente, de ajustes, retificações e aperfeiçoamento.” 

(LOPES, 2016a, p. 253). 

Vejamos o seguinte excerto de De Souza (2013, p. 136-137), que toca nessas questões: 

 

O processo não é de substituição de uma teoria por outra, num simples processo de 

mudança de adesão. Não se trata de conversão por fé, e sim de profunda reflexão 

sobre a natureza do objeto de estudo e sobre o quanto o conjunto dos pressupostos 

da teoria que vem orientando a pesquisa contribui para a evolução ou a involução do 

conhecimento acerca do objeto.  

 

Aquiescemos in totum com esse autor e nossa proposta parece ser coerente a essa 

concordância. Ao aplicarmos o modelo de MC de Booij (2010a) ao objeto de nosso estudo, a 

prefixação — de forma semelhante ao que fizeram Simões Neto (2017a; 2017b; 2016a; 

2016b) e Soledade (2018 [no prelo]; 2013a) à sufixação —, através da incidência em sua 

atualização nos testemunhos linguísticos (os fatos de língua filologicamente atestados e 

compilados para a análise), observamos que não dava conta de forma completamente 

satisfatória de uma descrição integradora e realista desse complexo e multifacetado 

procedimento morfolexical. Sendo assim, a postura cabível seria, obviamente, tentar fazer 

retoques no quadro teórico adotado, a fim de adequá-lo à realidade da língua, manifestada 

através dos dados empíricos. Com isso se demonstra a nossa filiação ao pensamento e 

condução magistrais da Profa. Rosa Virgínia Mattos e Silva (in memoriam) e ao programa por 
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“[…] é uma teoria que, dada a sua própria natureza, está aberta a novas possibilidades, a novas incorporações 

e a novas soluções.” [Trad. nossa] 
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ela fundado, o PROHPOR, que sempre assumiram como princípio basilar o fato de que 

teorias e fatos de língua devem ser vistos numa relação de servo e senhor, em que aquelas 

devem ser expostas a uma crítica criteriosa e contínua, subordinadas a estas, e não o contrário, 

visto que, de certo modo, as teorias (em geral) desbotam-se ou desaparecem, mas os dados 

(em geral) permanecem
300

. Essa percepção é também assumida e defendida por Rio-Torto 

(2017, p. 12) — a cujo ensinamento também nos filiamos —, expressado em recente estudo 

seu: 

 

Com o passar dos anos, tenho valorizado menos os quadros teóricos do que os dados 

empíricos, pois estes permanecem e as teorias mudam. Mas não tenho dúvi- 

das de que toda a análise é enformada por uma moldura teórica, e não quero 

escamotear tal realidade.  

 

A história de gramática e do léxico já sobreviveu a vernaculismos, a enci- 

clopedismo, a historicismo comparatista, a estruturalismos, a gerativismos, 

a lexicalismo, a distribuidismo. E mais teorias e dados haverá. 

 

Pensamos que um paradigma teórico que vise a ser exitoso em sua aproximação — 

descritiva e/ou analítica — ao léxico de uma língua, terá que contemplar tal objeto científico 

como um espectro multiaxial e multifário, dotado de grande complexidade, que se mostra 

incrustado no tempo, na história e na cultura, delineando-se como um polidimensional e 

emaranhado labirinto (mais intrincado que o do famoso Dédalo), em cujos ambívios emergem 

as unidades, as categorias e as operações que o compõem e que são necessariamente 

mutáveis, polimorfos e plurivalentes. Aderimos, assim, plenamente, ao pensamento de Rio-

Torto (1993, p. 27), ao defender que a visão dos fenômenos linguísticos deve ser “[...] 

pluridimensional e interactiva, ganhando em ser o mais polifónica e multidisciplinar possível, 

para uma explicação mais enriquecida dos mesmos.”. Dada tamanha complexidade, qualquer 

incursão a essa realidade labiríntica da estruturação lexical da língua será sempre um tímido 

adentramento, realizado com a ajuda dos preciosos e indispensáveis fios de Ariadne, que nada 

mais seriam que os fundamentos do método científico. 
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Ou seja, sob certo ângulo, as descrições são tão ou mais importantes que as teorizações, já que aquelas podem 

subsidiar o surgimento e a revisão de muitas destas, não sempre se dando o inverso. Lüdtke (2011) nos aponta 

que no âmbito românico, por exemplo, a pesquisa linguística dispersa-se em uma variedade de direções teóricas, 

dominando a cena, mas sem necessariamente conduzir a uma necessária descrição exaustiva dos objetos 

enfocados. 
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4 O FENÔMENO DA PREFIXAÇÃO
301

 

 

4.1 PROLEGÔMENOS 

 

Sendo a prefixação o objeto epistemológico deste estudo, é natural e esperado que se 

teça uma caracterização pertinente e circunstanciada dessa operação morfolexical. Esse é o 

intuito desta seção e, para cumpri-lo, conjugaremos uma apreciação crítica da literatura 

específica sobre a prefixação cujo acesso tivemos a uma apreciação de seu funcionamento 

efetivo na língua medieval, moderna e contemporânea, plasmada nos fatos de língua 

considerados através dos conjuntos empíricos sob observação.  

Do que expõe Lopes (2013), chegamos ao entendimento que a prefixação, em linhas 

gerais, pode ser concebida como a associação ou acoplamento de um elemento mórfico afixal 

a uma base léxica, sempre em posição anterior a ela, como o próprio termo explicita. Situa-se, 

para a maioria dos estudiosos da área, no rol dos fenômenos derivativos, ainda que, para 

alguns, trate-se de uma formação compositiva e, para outros, de um procedimento que se 

movimenta no continuum que compreende esses dois polos, a composição e a derivação. Os 

elementos prefixais, formas presas aditivas,  são considerados morfemas léxico-gramaticais e 

também denominados de morfemas lexicais subsidiários (SOLEDADE, 1999, com base em 

CÂMARA JR., 1975), por comumente (portanto, não sempre) fornecerem uma informação 

semântica complementar às formas livres, presas ou dependentes a que se incorporam
302

. O 

núcleo significativo (informação semântica) de tais morfemas pode apresentar-se mais ou 

menos explícito, tendo os prefixos a competência, em alguns casos, de definir a inserção do 

novo vocábulo derivado em uma determinada classe morfossintática (daí o seu teor 

esporadicamente gramatical). Seu esquema morfolexical geral poderia ser formalizado sob a 

seguinte notação: [X [Y]y ]y, como em [re- [modelar]V ]V, [in- [discreto]A ]A ou [bi- 
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Para a composição desta macrosseção, consideramos criticamente vários aportes fornecidos pelo estudo de 

mestrado de Lopes (2013), nomeadamente os seus capítulos 3, 4, 5 e 6. Há pontos em que mantemos 

integralmente o nosso pensamento; outros, porém, passaram por reformulações, acréscimos ou subtrações, 

consideradas necessárias para o aperfeiçoamento da descrição do tema sob enfoque. 
302

Matizar a afirmação do caráter semanticamente complementar dos prefixos é algo necessário quando se leva 

em consideração a realidade da língua visível através dos dados empíricos. Entre a posição intermediária de 

apoio semântico, há prefixos — como se verá mais adiante nesta seção — que se comportam como formantes 

responsáveis pela parcela mais básica, central e importante de um derivado (os prefixos-base) e outros que não 

fornecem qualquer valor semântico às suas bases lexicais. Há clareza e acerto em Coutinho (1976), portanto, 

quando afirma que o prefixo, ao antepor-se a uma palavra, fornece-lhe ordinariamente uma ideia acessória. 

Notamos, desde já, que o fenômeno da prefixação é em tudo gradiente, poroso e multifacetado, escapando 

sempre a enquadramentos cerrados e uniformizadores. 



203 

 

[locação]N ]N, em que X e Y representam sequências fonológicas, e o subscrito y a categoria 

morfossintática da base (input) e do produto (output). O prefixo pode associar-se a uma 

palavra independente (antinatural, descuidar, inadmissível, predisposição) ou a um tema ou 

raiz presa (amorfo, antígeno, inerte, micróbio, progênie). 

As subseções que se seguirão tencionam destrinchar os pontos cardinais da 

caracterização sintética acima tracejada para o fenômeno lexicogenético em tela. A apreciação 

das operações e formativos prefixais a partir de uma conceituação revisada para o morfema, a 

sua ubicação em continua lexicais e mórficos, o seu cariz léxico e/ou gramatical na 

emergência de novas vozes ou nas antigas em que já figura, a tipologia depreensível da 

heterogeneidade e variabilidade de suas partículas, a sua natureza semântica multiface, a sua 

participação em relações morfossemânticas, a influência da língua latina em sua feição 

vernácula, a lexicalização, superposição, coordenação e substituição de seus elementos, a 

existência ou não de propriedades heterocategorizantes e de seleção de bases para seus 

formantes; todos esses pontos serão discutidos, em maior ou menor profundidade, a fim de se 

chegar a uma compreensão o mais atilada possível para a prefixação, no contexto desta tese. 

 

4.2 A PREFIXAÇÃO NO ESPECTRO DA FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 

O locus específico da prefixação no funcionamento idiomático é no rol dos 

procedimentos genolexicais, um “[...] espaço de confluência e de interatividade, no qual se 

identificam diferentes níveis de organização e se reconhece a interação de diferentes secções e 

dimensões da língua.” (RIO-TORTO, 1998a, p. 81). Destarte (assim o pensamos), para mais 

adequadamente se tentar compreender as ativações prefixais, faz-se mister captar a natureza 

do âmbito a que se circunscreve, a formação de palavras — uma “[...] área polidimensional e 

interativa por excelência [...]” (RIO-TORTO, 2017, p. 13) — e, ipso facto, ter uma noção 

atilada das partículas que tais operações manejam, desde a unidade mínima de análise, o 

morfema, até a unidade máxima, a palavra.  

Seja em linguística — e, em nosso caso particular, em morfologia e em lexicologia —, 

seja em qualquer outro ramo da ciência, toda e qualquer conceptualização, definição ou 

classificação de unidades ou processos dá-se de forma localizada no tempo e no espaço, de 

modo algum firmada automaticamente ou ab ovo. Não são, por conseguinte, objetos 

previamente existentes, antecipadamente dados, mas sim, construtos teóricos, surgidos da 

necessidade humana de compartimentação, associação, contraste e classificação, 
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fundamentos-chave do raciocínio e mesmo da percepção sensorial. Destarte, não passam de 

construções, dotadas de mutabilidade temporo-espácio-cultural, de relatividade e fluidez, 

advindas de abstrações teóricas absolutamente necessárias para a consecução de linearidades 

de raciocínio e para uma compreensão satisfatória (ou ao menos conveniente) dos entes e de 

sua essência, dos mais diversos fenômenos com os quais lidamos, nos quais se incluem, 

obviamente, aqueles atinentes à nossa subárea de investigação (lexicogênese, derivação, 

composição, prefixação, parassíntese, produtividade, vitalidade, alomorfia etc.), bem como as 

diversas unidades que tencionamos descrever e analisar (paradigma, palavra, morfema, 

prefixo, alomorfe etc.).  

Não é difícil perceber que a reflexão (meta)linguística, bem como as ligadas a outros 

campos do saber, processa-se mediante operações cognitivas ativadas em cadeia, de modo que 

a concepção de determinado fenômeno acaba gerando, de forma automática e incontornável, 

implicações para o entendimento de fenômenos outros, a ele ligados direta ou indiretamente. 

Com a morfologia não poderia ser diferente, e, referente a isso, notamos veracidade no 

pensamento de Lopes (2013, p. 95), quando afirma, por exemplo, que 

 

[...] o estudo da prefixação mantém-se ligado, aprioristicamente, a uma dada 

concepção da formação de palavras; esta, por sua vez, mostra-se involucrada, 

também aprioristicamente, à própria concepção de palavra. Sendo assim, em 

morfologia, nada se encontra disjunto ou isolado, mas sim, em uma espécie de 

concatenação conceptual que atua sob um esquema de mosaico, cujo resultado é a 

compreensão geral do processamento paradigmático-sintagmático que perpassa o 

interior do vocábulo mórfico, possibilitando a sua composição intralinguística e a 

sua análise metalinguística. 

 

É consabido que o fenômeno da prefixação encontra-se vinculado ao âmbito dos 

processos de formação de palavras, domínio que se situa no cerne interseccional entre a 

morfologia e o léxico de uma língua, envolvendo também a sintaxe e a semântica, estando, 

em outras palavras, entre a gramática e o léxico (LÜDTKE, 2011). Embora sem qualquer 

aspiração de esgotamento do tema, faz-se necessário um intento de elucidação de alguns 

conceitos que manejamos, como o de palavra, formação de palavras e prefixação, que é o que 

faremos nos parágrafos ulteriores. 

Não há um consenso entre os estudiosos quanto à terminologia empregada para se 

referir às unidades do léxico da língua, sejam suas unidades gerais virtuais (para o que são 

usados, a depender do teórico, os termos lexema, lexia, palavra, vocábulo ou palavra lexical), 

sejam suas unidades individuais em aplicação real, contextualizada no uso linguístico 

específico (para o que são usados, a depender do autor que consultamos, os termos palavra, 
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vocábulo, palavra lexical, forma de palavra ou palavra morfossintática). Há, portanto, uma 

grande fluidez terminológica, o que pode ser considerado como algo negativo para o estudo 

linguístico de teor científico
303

.  

Dos estudos consultados, tomamos os de Lopes (2013), Henriques (2007), Basilio 

(2004; 2000) e Pena (1999), como lastro fundamental para o conceito de palavra
304

, que 

entendemos como a unidade de nível intermediário entre o morfema e o sintagma, aplicável às 

modalidades oral e escrita da língua, sendo dotada de um rol de características específicas 

enquanto item que se enquadra na cadeia sintagmática oracional — possibilidade de cambiar 

sua posição na sequência frasal; separabilidade gráfica; pausa potencial — e outro número de 

traços caracterizantes enquanto unidade morfológica, dotada de estruturação paradigmática e 

sintagmática interna — ordem fixa dos morfemas que a constituem, excluindo-se qualquer 

possibilidade de reordenação; admissão exclusivamente de adições com formas presas; 

inseparabilidade dos morfemas que a integram; rejeição de interrupções por pausas na 

conversação normal —
305

. A palavra apresenta, então, enquanto unidade lexical, uma 

sequência fônica que apresenta de modo mais ou menos estável um rol de propriedades 

semânticas, sintáticas, morfológicas, pragmáticas e discursivas
306

. 

Já apontadas as características mais salientes do elemento palavra, passemos à 

definição de formação de palavras. O que parece ser um fenômeno já consabido e firmado, 

mostra-se, na realidade, como algo complexo, com extrema diversidade empírica, sendo, 

como aponta Rio-Torto (1998a, p. 51), “[...] uma área de actividade linguística cuja 

especificidade e cujo lugar têm sido e continuam a ser objeto de concepções substancialmente 

diversas.”, fazendo-se necessário, portanto, o estabelecimento de delimitações conceituais.  

Enfocamos aqui a formação de palavras em sentido estrito, ou seja, englobando apenas 

a gênese de novos itens lexicais na língua através de processos morfológicos, numa zona de 

intersecção entre os domínios da gramática e do léxico (PENA, 1995b). Entendemos que os 
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Há, inclusive, casos de autores que, a depender de cada obra que compôs, adotam uma terminologia 

específica, díspar. É o caso de Basílio (2004; 2000), que ora (2000) utiliza tão-somente o termo palavra e em 

outro momento faz a distinção entre lexema e vocábulo (2004). 
304

Ou vocábulo, lexema, item lexical, unidade lexical, elemento lexical etc., já que não fazemos uma distinção de 

nomenclatura para este termo, mas apenas uma proposta inicial de revisão teórica conceitual. 
305

Dentre todas as características da palavra, as mais pertinentes à sua identificação, seriam, de acordo com 

Rodrigues (2016), a ordenação fixa de seus elementos constituintes, a sua inseparabilidade e a sua integridade. 
306

Uma caracterização da palavra enquanto unidade lexical também é exposta por Lewandowski (1995 apud 

HENRIQUES, 2007, p. 6), podendo ser usada para complementar a que utilizamos neste nosso escrito. Afirma 

esse estudioso: “Os traços fundamentais da palavra são sua estruturação morfemática, o fato de ser portadora de 

significado, sua ligação dentro de campos ou paradigmas, sua valência semântico-sintática (conectabilidade 

sintagmática, congruência semântica, compatibilidade), sua funcionalidade estilística, sua pertinência a um 

paradigma gramatical-morfológico, uma determinada forma fonêmica e gráfica, que pode variar na fala [ou na 

escrita].”. 



206 

 

outros processos que originam novas palavras (mudança semântica, empréstimos e 

estrangeirismos, onomatopeias etc.) são de caráter exclusivamente lexical, não figurando 

como procedimentos morfológicos de formação de palavras, que são, a nosso ver, 

principalmente, a composição (em suas diversas manifestações), a prefixação, a sufixação, a 

parassíntese (ou circunfixação) e a derivação regressiva
307

. 

Claro está que, mesmo os processos stricto sensu de formação de palavras são 

intrinsecamente multiformes, alcançando diversas instâncias da língua e, concomitantemente, 

sendo por elas influenciados, não se limitando, por conseguinte, a aspectos formais e 

operações aditivas entre bases e afixos, mas se plasmando nos domínios morfológico e 

lexical, em coarticulação com a fonologia, a semântica, a sintaxe e a pragmática, uma vez que 

os processos derivativos e compositivos implicam categorizações e recategorizações 

fonológicas, morfológicas, lexicais, semânticas, sintáticas e pragmático-discursivas. 

Adotamos, destarte, uma postura que concebe a formação de palavras como inscrita na 

morfologia, mas em contínua interação com os demais níveis da gramática (DEPUYDT, 

2009; SILVA, 2006). Constituem relações virtuais
308

 associadas a processos cognitivos, que 

licenciam a organização de padrões lexicogênicos. Entendemos, com Basílio (2012, p. 1), que 

“Construções lexicais são complexos de propriedades sintáticas, semânticas, morfológicas, 

fonológicas e pragmáticas, que se associam ao conhecimento enciclopédico.”. Trata-se, 

portanto, de um setor policêntrico e polidimensional, domínio de confluência de diversos 

componentes da gramática, possuindo grande complexidade, tanto pela capacidade gerativa 

que apresenta quanto pelo rol de variáveis com que opera (CAMPOS, 2004a). 

Como explanado por Soledade (2012), as línguas se organizam em subsistemas 

dinâmicos — que estão em constante processo de reestruturação — sendo neles observáveis 

padrões gerais de organização de suas estruturas, manifestados, principalmente, através dos 

processos de formação de palavras, que licenciam a produção e a interpretação de itens 

lexicais e que, consequentemente, ostentam um lugar de destaque na configuração 

lexicogênica e estrutural da língua, sendo um setor de intersecção e confluência entre distintos 

domínios do sistema linguístico, em um processo constante no devir histórico, cuja riqueza se 

concentra no fato de se poder construir com um número limitado (ainda que muito extenso) de 

bases léxicas e com um número restrito de afixos um número infinito de palavras (BASÍLIO, 

                                            
307

Outros processos, mais marginais, seriam o truncamento, a acronímia, a siglagem, a abreviação, o cruzamento 

vocabular e a hipocorização, que, para Vilalva (2008), não são processos de criação de palavras do domínio da 

morfologia. 
308

Nos termos de Rodrigues (2000), relações abstratas. 
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2012; 2004; MORERA, 2007; SOLEDADE, 2004; PANTE & MENEZES, 2003; PENA, 

1999; RIO-TORTO, 1998a; FERREIRO, 1997). 

São duas, basicamente, as grandes frentes de trabalho que se vislumbram para as 

reflexões teóricas sobre o componente morfológico: a abordagem dos fenômenos flexivos 

(nominais ou verbais) e a abordagem dos fenômenos derivativos, através dos quais se formam 

novos vocábulos (composição e derivação). A principal distinção entre um e outro domínio se 

concentraria, sobretudo, no fato de que a flexão propicia a formação de variantes de uma 

mesma unidade lexical, enquanto a derivação, por sua vez, promove a formação de novas e 

diferentes unidades lexicais (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009)
309

, através da anexação de afixos ou da 

combinação de lexemas (composição por aglutinação ou por justaposição). Podemos afirmar, 

em conformidade com Mattos e Silva (2008a), que a composição e a derivação são os 

principais processos atuantes na atualização e renovação do léxico português (e, pensamos 

nós, das demais línguas ibero-românicas). 

No âmbito dos processos de formação de palavras, adquirem relevo a prefixação e a 

sufixação (MARONEZE, 2012), sendo responsáveis sozinhas, nas línguas neolatinas, pela 

constituição de cerca de quatro quintos do acervo lexical românico, sendo os dois mais 

fecundos processos para o aumento do acervo lexical dessas línguas (ALVES, 2000)
310

. No 

galego-português e no castelhano antigo era considerável o desempenho da prefixação na 

                                            
309

A distinção entre flexão e derivação é algo que há muito se vem discutindo nos círculos linguísticos e que 

continua suscitando debates teóricos, não se tendo chegado, absolutamente, a um consenso sobre a linha 

limítrofe que separa um e outro fenômeno, haja vista os recentes debates acerca da marcação de gênero em 

português (para alguns seria um morfema derivacional; para outros, flexional; para outros, ainda, algo dotado de 

gradiência, pois imerso num continuum flexão-derivação). 
310

O TermNeo (Observatório de Neologismos do Português Brasileiro Contemporâneo; endereço eletrônico: 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/index.php), projeto desenvolvido na Universidade de São Paulo, sob a 

coordenação da Profª. Drª. Ieda Maria Alves, aponta a prefixação como o processo responsável por quase um 

terço de todo o léxico neológico coletado no corpus perscrutado, sendo o que possui maior produtividade entre 

os processos de formação de novas palavras. O TermNeo apresenta como processos de formação de palavras 

mais frequentes a derivação prefixal (30%) e a composição por subordinação (19%). 

Os estrangeirismos correspondem a 17% das unidades lexicais neológicas. Reparemos, contudo, que, caso se 

restringisse apenas aos processos morfológicos stricto sensu de formação de palavras (ou seja, excluindo-se do 

cômputo os estrangeirismos), a prefixação saltaria de 30% para aproximadamente 40%, o que ainda mais 

marcaria esse fenômeno como o mais importante para a morfologia lexical do português, manifestando, 

incontestavelmente, altíssima produtividade na formação de itens neológicos nessa língua. Esse fato também é 

comprovado por Ferraz (2007, p. 56), que, ao investigar — a partir de dados empíricos — as formações 

neológicas na publicidade impressa brasileira (analisou quase três mil impressos publicitários, detectando 413 

unidades lexicais neológicas), chegou à conclusão de que “[...] a maior parte das unidades (27%) é constituída 

por derivação prefixal.”. O peso significativo da prefixação na geração de formas neológicas nas línguas ibero-

românicas é incontestável, seja no léxico comum, seja no léxico de especialidade, o que, além de nas publicações 

acima citadas, é também perceptível nos índices ou comentários apresentados nos estudos de Alvar Ezquerra 

(2007), Bernal (2012), Fuentes et al. (2009), para o espanhol (peninsular ou de outras zonas hispanofalantes); ou 

no estudo de Sánchez Rei & Mosquera Castro (2013), para o galego. 
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formação de palavras (embora inferior ao da sufixação, ao que parece), muitas das quais 

herdadas do latim. Na feição contemporânea dessas línguas, na formação de itens lexicais 

(neológicos, sobretudo), certamente mais intensiva ainda é a atuação desse fenômeno 

derivativo
311

. 

Restringindo-nos ao que consuetudinariamente concerne à derivação propriamente 

dita, deixando um pouco de lado, portanto, a composição, podemos considerar que são três os 

principais processos a partir dos quais atua: a prefixação, a sufixação e a parassíntese, em cuja 

ativação concorrem os morfemas léxico-gramaticais (afixos prefixais e sufixais), assim 

designados por Soledade (1999), em virtude de ordinariamente acrescentarem informação 

semântica extralinguística
312

 à base léxica a que se agregam, concomitante ao acrescimento de 

algum matiz gramatical
313

. Pena (1999, p. 4323) reforça essa ideia, ao preconizar que: “[...] 

los afijos derivativos se sitúan precisamente en una zona de transición entre lo léxico y lo 

gramatical, al participar en cierto modo de las propiedades de los dos significados situados a 

ambos extremos.”
314

 

Ainda com base em Soledade (1999), podemos afirmar que o caráter gramatical dos 

afixos revela-se em sua capacidade heterocategorizadora, aquando da modificação da classe 

gramatical dos vocábulos de que são formadores, o que ordinariamente se dá com a sufixação 

(correr : corredor) e, muito extraordinariamente, com a prefixação (anti-aborto)
315

. Já o 

caráter lexical dos prefixos e sufixos fica exposto quando propiciam, no produto, alguma 
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“[...] em comparação com as épocas mais antigas, as línguas românicas recorrem hoje à derivação com 

prefixos (e pseudoprefixos) mais frequentemente que à derivação com sufixos.” (IORDAN & MANOLIU, 1972, 

p. 12). [Trad. nossa] 
312

Sustenta o Prof. Viaro (algo exposto em comunicação pessoal ao autor desta tese) que o conteúdo lexical não 

aponta para o mundo extralinguístico, mas sim, para a referência. 
313

Há que se levar em consideração, entretanto, que nem sempre prefixos e sufixos apresentam 

concomitantemente uma carga lexical e outra gramatical. Geralmente os sufixos apresentam ambas, em 

concomitância, mas há casos em que sua significação extralinguística se tornou opaca e de difícil apreensão (é o 

caso, p. ex., dos alomorfes sufixais -dade e -idade nas palavras lealdade e felicidade). Já os prefixos, por sua 

vez, na maioria das ocorrêcias em que atuam, fornecem carga semântica, mas muito raramente propiciam 

mudanças heterocategoriais (i.e., mudança de classe gramatical). Há casos, inclusive, em que a prefixação 

aparenta não atribuir qualquer carga ou função, seja gramatical, seja lexical. É o que ocorre nos denominados 

prefixos expletivos. 
314

“[...] os afixos derivativos situam-se precisamente em uma zona de transição entre o âmbito lexical e o âmbito 

gramatical, participando em certo modo das propriedades dos dois significados situados em ambos os extremos.” 

[Trad. nossa] 
315

No caso dos sufixos, seu caráter gramatical não radica apenas nas possibilidades heterocategorizadoras, visto 

que são elementos geralmente capazes de determinar a classe gramatical do derivado, levando em si a marca da 

classe gramatical dos vocábulos de que participam: legal (-al: marca adjetivadora), legalizar (-iz: marca 

verbalizadora), legalização (-ção: marca nominalizadora). Em outras palavras: os sufixos não necessariamente 

promovem a mudança de categoria gramatical do produto léxico em relação à sua base originante, mas sim, 

impõem a sua marca categorial (ou marcas categoriais) aquando de sua adjunção. 
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alteração efetiva do conteúdo semântico da base (escrever : reescrever; madeira : 

madeireira), o que recorrentemente acontece. 

É a prefixação um terreno movediço e implexo, de modo que, tanto em sua 

caracterização, quanto em relação ao rol de elementos que abarca, não gera consonância 

absoluta entre os estudiosos, havendo, outrossim, uma vasta rede de ilações divergentes sobre 

esse processo. Talvez o único consenso existente entre os morfólogos sobre esse processo é de 

que consiste na adjunção de partículas mórficas à margem esquerda da base vocabular. Fora 

isso, tudo passa para o plano das infindas discussões, incidentes (i) sobre a natureza 

derivacional ou composicional da prefixação; (ii) sobre se produz ou não efeitos 

transcategorizadores; (iii) se selecionam as bases a que se ligam; (iv) sobre se pode ou não 

englobar partículas que também funcionam como vocábulos autônomos (formas dependentes) 

na oração; (v) sobre a inexistência de veiculação semântica em  alguns de seus elementos etc. 

Há ainda as problemáticas questões que envolvem as subcategorizações, com os prefixoides e 

pseudoprefixos, nem sempre aceitos como partículas prefixais. Disso tudo se observa a 

complexidade que envolve a definição, a caracterização e a classificação (quanto à forma, 

quanto ao conteúdo e quanto à função) do fenômeno prefixal nas línguas novilatinas. 

Obviamente, o critério de ubicação da partícula à borda esquerda da cadeia 

sintagmática interna do vocábulo é uma característica importante para qualquer proposta de 

definição do item prefixal, ainda que não constitua sozinho um critério suficientemente sólido 

para determinar tal demarcação conceptual, pois também partículas prototipicamente 

compositivas (formas livres) regularmente conseguem encaixar-se na mesma posição 

esperada de um prefixo. Isso, claro, se nos atemos a uma perspectiva mais tradicional de 

análise, já que para propostas menos cerradas, como a da MC, no esquema [X [Y]y ]y da 

prefixação, X poderia ser ocupado por uma gama de partículas diferentes, desde que 

elementos da margem esquerda vocabular, dotados de alguma recorrência e/ou analiticidade 

como tais. 

Em nosso entendimento, que evoca in totum o de Lopes (2013), a prefixação é o 

processo adjuntivo de partículas mórficas (em geral formas presas ou dependentes) na 

margem esquerda do vocábulo que lhes serve de suporte categorial e léxico (geralmente um 

verbo ou um nome), ordinariamente fornecendo a essa base a que se acoplou um conteúdo 

semântico subsidiário (podendo ser de natureza lexical, funcional (gramatical), distintiva, 
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categorial ou modificacional)
316

, que matiza ou precisa sua significação, não engatilhando 

essa adjunção, na maior parte das vezes, um processo heterocategorizador
317

. Se nos atemos à 

função sintática interna de formas prefixadas, quase sempre, como afirma Sandmann (1997; 

1992), ocorre uma sequência DT (determinante) — DM (determinado), em que o prefixo 

desempenha o papel de adjunto adnominal ou adverbial, constituindo o determinante da 

palavra complexa gerada
318

. A maioria dos prefixos em português, em galego e em espanhol 

não costuma modificar a estrutura argumental de suas bases léxicas
319

. 

Como apontado por Alves (2000), a origem dos prefixos condiciona de certa forma a 

sua função junto à base a que se ligam, de modo que os preposicionais funcionam como 

complemento subentendido dessa unidade, a exemplo de contraveneno, i.e., ‘remédio contra 

veneno’. Exercem, assim, função distinta dos adverbiais, semanticamente equivalentes a um 

advérbio, visto que modificam o significado da base lexical a que se acoplam: redizer denota 

‘dizer novamente’ (ALVES, 2000). Segundo Gonçalves (2012a), os prefixos, ao contrário dos 

sufixos, jamais funcionam como cabeças semânticas (ou seja, não seriam tão densos 

semanticamente como os sufixos, que equivalem, em termos semânticos, a substantivos, 

segundo esse autor), já que seus significados assemelham-se aos veiculados por adjetivos 

(como em sub-humano, minimercado, megaempreendimento), advérbios (como em 
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Cabe reforçar que há diversas operações morfológicas em que um suposto prefixo, em vez de apresentar 

apenas uma carga semântica subsidiária à formação, comporta-se — quanto ao conteúdo semântico — como o 

morfema responsável pela significação principal do vocábulo (desempenhando o papel de uma base léxica). Essa 

é uma situação que atinge normalmente derivados cuja base lexical é fóssil. É o caso, por exemplo, do que 

ocorre nos vocábulos contrário, maldade, benigno, circundar etc. 
317

São esporádicos, mas existentes, os casos em que os prefixos operam processos heterocategoriais. Ocorre, 

exempli gratia, em anti-FHC (classe fonte: subst.; classe-alvo: adj.) ou em sem-terra (classe fonte: subst.; classe-

alvo: adj.). 
318

Embora tenhamos consciência da forte ligação (de variada ordem) que se mantém entre preposições e 

prefixos, vemos com Álvarez & Xove (2002) esse ponto um dos principais fatores de diferenciação entre as duas 

categorias, pois enquanto os prefixos funcionam como determinantes da base, as preposições atuam como nexos 

(o que não se dá com os prefixos), mesmo quando se observa uma equeivalência ou semelhança semântica entre 

elas.  
319

“Diferentemente dos sufixos, que costumam cambiar a estructura argumental de suas bases léxicas, a maioria 

dos prefixos do espanhol mantêm os mesmos argumentos do predicado léxico a que se unem. Somente uns 

poucos prefixos produzem alguma alteração na estrutura argumental da base léxica, se bem que essas mudanças 

argumentais não se produzem de forma geral e sistemática em todas as palavras complexas que incluem o 

prefixo com esse valor semântico determinado. Há prefixos que acrescentam simplesmente um argumento (Juan 

calla > Juan acalla los rumores), com a possibilidade adicional de converter um complemento argumental do 

predicado simples em um argumento implícito, que pode ser omitido (Juan vive en Madrid > Juan convive (en 

Madrid) con su novia). Em outros casos, o prefixo modifica a projeção sintática do argumento do predicado 

simples, que pode ser um complemento obrigatoriamente regido (El clavo ha pasado por la pared > El clavo ha 

traspasado la pared; El piloto vuela sobre el lago Ontario > El piloto sobrevuela el lago Ontario) ou opcional, 

em cujo caso o converte em um complemento regido pelo predicado complexo (Sacaron las bolas negras (de 

entre las brancas) > Entresacaron las bolas negras * (de entre las blancas)).” (VARELA & MARTÍN 

GARCÍA, 1999, p. 4999). [Trad. nossa; grifos no original] 
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recapturar, antessala, pré-natal, pós-parto) e preposições (como em coautoria, intravenoso, 

entressafra)
320

. 

Afirma Viaro (2009, p. 59) que “O inventário dos prefixos e a própria definição de 

prefixo também depende sobretudo de modelos e pressupostos assumidos pelos autores.”. 

Tencionamos nos basear numa compreensão das categorias morfológicas como um domínio 

sob a forma de um continuum, e, por essa razão, torna-se natural (e até mesmo cogente) 

concebermos os elementos prefixais como inseridos numa escala gradiente, que recobre desde 

o que é [+ prototípico] ao que se mostra como [+ periférico]. Assim, consideramos que pode 

resultar satisfatório para uma análise linguística adotar uma concepção não discreta das 

categorias, observando-as como “[...] flexibles, de tal manera que más que hablar de 

pertenencia o no a una categoría hay que hablar de mayor o menor grado de pertenencia.” 

(MUÑOZ NÚÑES, 1995, p. 250)
321

. Sob essa ótica, tanto os prefixos propriamente ditos 

quanto os expletivos, os prefixoides e os pseudoprefixos seriam categorias que se encaixariam 

no rol do fenômeno prefixal, cada um desses apresentando características comuns entre si, 

mas também alguns traços diferenciadores. É pertinente a esse respeito o comentário de 

Basílio (2010, p. 7), que assevera: 

 

[...] a rigidez no estabelecimento de dicotomias, a colocação de propriedades 

absolutas na definição de categorias e unidades trazem muitos problemas para a 

descrição lexical. De particular interesse para a formação de palavras é o 

estabelecimento de categorias graduais, em vez de separações abruptas, entre 

gramática e léxico; regras e representações; bases e afixos; palavras derivadas e 

compostas; classes de palavras, etc.  

 

Cremos, com Sandmann (1990, p. 77), que a classificação do produto resultante de um 

processo de formação lexical constitui, muitas vezes, uma cruz notória para o morfólogo, o 

lexicólogo ou lexicógrafo. Como nos pautamos em uma pespectiva de análise via continuum, 

adotamos, com Alves (2000), uma classificação não-restritiva das partículas prefixais, 

incluindo nesse rol elementos de diversa natureza. Assim, identificamos como formantes 

prefixais itens que: 
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Exemplos como benigno, circundar, contrário, entranhas, entrar, estranho, inferior, inferno, maldade, 

maligno e superior nos levam a matizar essa generalização proposta por Gonçalves (2012a), de que os prefixos 

nunca se comportam como o núcleo significativo do vocábulo, visto que, nesses exemplos, os prefixos realmente 

funcionam como cabeça semântica, comportando-se como morfemas lexicais básicos. Isso será melhor discutido 

na subseção 4.4, que abordará a tipologia prefixal. 
321

“[...] flexíveis, de tal maneira que falar de pertença ou não a uma categoria deve-se falar de maior ou menor 

grau de pertença.” [Trad. nossa] 
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Podem ser tônicos (pós-, pré-) ou átonos (a-, in-) e, quanto ao número de sílabas, são 

monossílabos (des-) ou dissílabos (anti-, super-). Podem atuar apenas como formas 

presas (anti-, des-) ou, pelo fato de terem sido preposições (in-, sub-), advérbios 

(bem-, não-) ou ainda radicais (mega-, micro-) nas línguas latina e grega, podem 

funcionar também, ou eventualmente, como formas livres. Desse modo, integram 

nossa lista de formantes prefixais os elementos que as gramáticas, os dicionários e 

os estudos filológicos do português incluem entre os de cunho prefixal, mesmo que 

alguns, como intra-, apresentem apenas uma ou duas ocorrências. Incluímos ainda 

alguns formantes que são diferentemente classificados (elementos de composição, 

compostos ou radicais gregos e latinos, pseudoprefixos, prefixóides) e que em geral 

se referem a uma língua de especialidade. Assim, formantes latinos ou gregos que 

ultrapassaram os limites de uma língua de especialidade, em geral científica, e são 

contemporaneamente empregados na língua geral foram por nós classificados como 

prefixais. (ALVES, 2000, p. 126). 

 

Por consistir a prefixação na união de um prefixo a uma base mórfica lexical (presa ou 

livre), possibilitando o surgimento de novos significados (COLETI & ALMEIDA, 2010), 

graças ao conteúdo subsidiário do prefixo e à sua combinação (nem sempre sob a forma de 

composicionalidade semântica) ao significado da base a que se adjungiu, são os prefixos “[...] 

partículas independentes ou não-independentes que, antepostas a uma palavra-base, atribuem-

lhe uma idéia acessória e manifestam-se de maneira recorrente, em formações em série 

(ALVES, 2007a, p. 15).  

O excerto desse estudo de Alves (2007a) é para nós um ponto forte para corroborar a 

definição de prefixo (e, em geral, de morfema) como partícula que se manifesta 

recorrentemente, em formações em série
322

, e em pontos esperados da estrutura interna do 

vocábulo (ou seja, em sua periferia esquerda), em detrimento da sua caracterização como 

partícula necessariamente portadora de carga semântica léxica. Com essa definição mais 

aberta, é-nos possível agregar à classe de formantes prefixais os prefixos mais prototípicos e 

aqueles que se comportam como formantes mais periféricos no interior gradiente da escala 

mórfica da formação de palavras. 

Consideramos, portanto, que a prefixação é um fenômeno multifacético e complexo, 

que inclui em suas operações formantes (ou partículas) prefixais que podem ser de distinta 

natureza, dado o seu grau de prototipicidade relativa a um continuum mórfico em cujos 

extremos figuram o que é mais prototipicamente compositivo e o que é mais prototipicamente 

derivativo, o que perpassa, é claro, uma caracterização [+ lexical] ou [+ gramatical]. 

Interpretamos como mais prototípicos os prefixos que veiculam valores semânticos 

referenciais/extralinguísticos gerais e depreensíveis e que são exclusivamente formas presas, 

                                            
322

São, sem dúvida, formantes “[...] disponíveis para a formação de novas unidades lexicais e, assim, são ou 

foram relativamente produtivos, fato que determina a criação em série de novas unidades.” (ALVES, 2002, p. 

164). 
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dotados da propriedade de constituição de paradigmas morfolexicais (formações em série, o 

que se associa à recorrência e à produtividade/ vitalidade)
323

 e que não se enquadram como 

operadores heterocategoriais. Seriam, por conseguinte, os mais achegados ao polo [+ 

derivacional]. A partir desse protótipo, central e mais representativo da classe dos prefixos, 

irradiar-se-iam classes de formantes prefixais mais ou menos periféricos, com uma ou mais 

características diferentes da classe nuclear prototípica: (i) os prefixos expletivos, (ii) os 

prefixos opacos, (iii) os prefixos transcategorizadores, (iv) os prefixos com comportamento de 

bases lexicais, (v) os prefixoides e (vi) os pseudoprefixos. 

Nas próximas subseções exporemos algumas considerações mais pormenorizadas 

sobre a propriedade de os prefixos selecionarem ou não as bases a que se aglutinam, sobre a 

existência ou não de prefixos heterocategoriais, sobre a inserção das partículas mórficas no 

continuum composição-derivação, além de fundamentarmos alguma reflexão a respeito das 

categorias de itens mórficos passíveis de se encaixar no rol dos formantes lexicais.  

 

4.3 A PREFIXAÇÃO COMO FENÔMENO GRADIENTE, PARTÍCIPE DE CONTINUA 

MORFOLÓGICOS E LÉXICOS 

 

É possível afirmar que a percepção do fenômeno prefixal como uma noção elástica, 

como um amplo guarda-chuva que capta elementos variados da margem esquerda vocabular 

participantes da lexicogênese de uma língua, é habilitada por duas premissas de relevo, 

estreitamente imbricadas entre si: (i) uma noção mais abrangedora do que se compreende por 

morfema; e (ii) um entendimento das operações e unidades atuantes no léxico e na morfologia 

como dispostas em escalas gradientes de funcionamento, i.e., continua. Visando a alcançar 

uma maior compreensão do processamento prefixal, exploremos esses dois postulados 

cardeais. 
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É a recorrência em posição esperada na cadeia combinatória da estrutura interna (i.e., morfológica) do 

vocábulo, bem como sua relação com os demais morfemas que formam famílias de palavras, que acabam por 

caracterizar um formante morfológico e, portanto, um prefixo. Em outras palavras, a identificação de um 

morfema finca-se, principalmente, nos critérios distribucional e paradigmático. É por essa razão que 

consideramos o a- tido como protético, o a(l)- árabe ou as demais partículas expletivas que se agregam à 

margem esquerda do vocábulo como itens verdadeiramente prefixais. 



214 

 

4.3.1 Novos olhares sobre a prefixação propiciados pela adoção de um conceito revisado 

de morfema
324

 

 

Não somente o rol de elementos mórficos se estabelece como não-modular, ou seja, 

sob a forma de um continuum, mas também o que se pode considerar como morfema, como 

flexão, composição e derivação. O componente mórfico da língua mostra-se como um sistema 

estruturado sob a forma de uma gradiência tipológica, em todas as suas facetas de 

manifestação, seja na estruturação interna dos vocábulos, seja na configuração dos esquemas 

genolexicais, estabelecendo fronteiras fluidas e tênues entre uns e outros elementos que lhe 

pertencem. 

São nitidamente perceptíveis os dissabores terminológicos (VIARO, 2006) reinantes 

no campo da linguística, fonte e fruto ao mesmo tempo de confusões conceituais. 

Praticamente para cada corrente teórica ou para cada abordagem da língua temos um rol 

específico e distinto de termos, conceitos e definições utilizados, o que manifesta, 

inegavelmente, o caos terminológico e conceitual vigente nesse âmbito do saber científico, 

que, quanto a isso, mais se assemelha aos cruzamentos sinuosos das raízes de um manguezal. 

Entendemos que o diálogo entre linguistas torna-se obliterado pela diversidade de 

conceptualizações e de variações semânticas incidentes sobre os termos técnicos dessa 

disciplina científica (VIARO, 2012a). Assim sendo, trata-se de algo que prejudica a 

linguística, devendo, portanto, ser ao menos minimizado. Faz-se necessário fazer da 

metalinguagem um conjunto o mais unificado possível, através da adoção de “[...] uma série 

de definições consensuais que diminuam a excessiva polissemia na terminologia linguística.” 

(VIARO, 2010, p. 187). Com esse etimólogo (2009), pensamos que urge para a linguística a 

precisão de definições e termos mais consensuais e unificados, que garantam um diálogo 

viável e mais produtivo entre as diversas teorias e métodos que se espraiam pelo âmbito do 

estudo da ciência da linguagem, pois, sem esses recursos, torna-se difícil precisar se os 

autores, ao abordarem dado objeto teórico, tratam de um mesmo fenômeno ou não (VIARO, 

2010).  

Para o avanço de qualquer ciência, estudo ou pesquisa é essencial que as bases teórico-

conceptuais que os fundamentam sejam claramente definidas, bem como atualizadas quando 

                                            
324

Nesta subseção, baseamo-nos principalmente no cap. 3 do estudo de Lopes (2013) e no trabalho de Soledade 

& Lopes (2015). Há pontos mantidos integralmente, pois ainda refletem, de modo simílimo, o nosso 

pensamento; outros, porém, passaram por reformulações, acréscimos ou subtrações, consideradas necessárias 

para o aperfeiçoamento da descrição do tema sob enfoque. 
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necessário. Bem pontua Viaro (2010, p. 173) que “À medida que modelos teóricos tentam 

ampliar seu escopo de atuação, torna-se necessária alguma revisão de conceitos correntes ou, 

no caso extremo, o seu total refazimento.”. Em linguística, tal necessidade se mostra 

pertinente quando os conceitos e definições não mais resultam em descrições da língua 

compatíveis com a compreensão que os estudiosos conseguem alcançar relativo a dado 

fenômeno. 

Tendo em vista um tratamento mais acurado da terminologia, conjugado a uma 

aproximação mais eficaz ao fenômeno da prefixação, consideramos imprescindível 

estabelecer um refinamento conceptual-terminológico referente ao morfema, unidade mínima 

de análise para a morfologia.  

Para o estudo da morfologia, quer em um viés sincrônico, quer em um viés diacrônico, 

é fundamental entender o que se pode delimitar como morfema, a peça-chave do espectro 

morfolexical, que permite a produção e a interpretação dos itens vocabulares, incrustados em 

esquemas morfológicos.  

Soledade & Lopes (2015) fizeram um breve apanhado a respeito de como os 

morfólogos definem o morfema, constatando, tal como Gonçalves & Almeida (2008), que é 

quase consensual a indicação de que são formas mínimas dotadas de significação. 

Reproduzimos a seguir uma tabela contendo algumas definições para esse elemento 

linguístico, corroborando a situação apontada pelos dois autores supramencionados
325

:  

 

DEFINIÇÃO DE MORFEMA 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Bloomfield 

(1933, p. 120) 

“O morfema é uma forma mínima recorrente (dotada de significado) que não pode 
ser analisada em formas recorrentes menores, sem prejuízo da significação.” 

Hockett  

(1958, p. 123) 

“A morpheme is the smallest individually meaningful element in the utterances of 

a language.”
326

 

Togeby  

(1965, p. 39) 

“Morfema designa o elemento fundamental e mínimo da lingüística de conteúdo.” 

Pottier  

(1968, p. 105) 

“Morfema es el elemento distintivo mínimo portador de sustancia semántica.”
327

 

Nida  “Minimal meaningful units of which the language is composed.”
328

 

                                            
325

Arrolamos as definições de acordo com uma ordenação cronológica crescente das publicações que as contém. 

Parte delas foi extraída do artigo de Gonçalves & Almeida (2008, p. 28-29). As demais são fruto de um 

levantamento próprio que fizemos, algumas listadas em Soledade & Lopes (2015), outras especificamente para 

este estudo. 
326

“O morfema é o menor elemento individualmente significativo nas expressões de uma língua.” [Trad. nossa] 
327

“Morfema é o elemento distintivo mínimo portador de substância semântica.” [Trad. nossa] 
328

“Unidades mínimas significativas com as quais a língua é composta.” [Trad. nossa] 
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(1970, p. 81) 

Matthews 

(1974, p. 119) 

“[...] formas mínimas dotadas de significação constituem morfemas.” 

Langacker 

(1977, p. 71) 

“Um morfema tem um significado claro e constante em todos os seus usos, embora 
seja relativamente fácil encontrar exceções.” 

Gleason Jr. 

(1985, p. 58) 

“Um morfema é a unidade mínima no sistema da expressão que pode ser 
correlacionada directamente com alguma parte do sistema do conteúdo” 

Crystal  

(1985, p. 175) 

“Como todas as noções -êmicas, morfemas são unidades abstratas, realizadas por 

unidades discretas, conhecidas como morfes [...]. Providas de significado ou de 
função [...].” 

Carone  

(1986, p. 21-22) 

“A menor unidade significativa [...] é o morfema, que tem a propriedade de 
articular-se com outras unidades de seu próprio nível.” 

Alvar & Pottier 

(1993, p. 13) 

“[...] consideramos el morfema como la mínima unidad significativa.”
329

 

Laroca  

(1994, p. 29) 

“[...] é uma forma significativa mínima, i.e., mantém o mesmo traço semântico em 
todas as estruturas onde ocorre.” 

Kehdi  

(1996, p. 16) 

“[São] unidades significativas [...]. Entre os morfemas e os fonemas, há uma 
diferença qualitativa: enquanto aqueles são significativos; estes são distintivos.” 

Câmara Jr. 

(1997a, p. 23) 

“Morfemas são formas mínimas significativas que constituem o vocábulo formal 
unitário.” 

Azeredo 

 (2000, p. 69) 

“Morfema é a menor unidade dotada de significado.” 

Freixeiro Mato 

(2000, p. 26) 

“O morfema é a unidade significativa mínima, que pode ir ligada ou libre [...].”
330

 

Zanotto  

(2001, p. 13) 

“O morfema é unidade mínima elementar no âmbito da morfologia. É, portanto, 

unidade mínima significativa, pertencente à primeira articulação de Martinet.” 

Monteiro 

 (2002, p. 13) 

“[...] as menores unidades formais dotadas de significado [...] se denominam 

morfemas. [...] todo morfema se compõe de um ou vários fonemas, e destes difere, 
fundamentalmente, pelo fato de apresentarem significado. [...] em geral só existe o 

morfema quando a unidade mínima apresenta um significado.” 

Rainer 

(2004, p. 4) 

“[...] morfemi, cioè elementi formali minimi dotati di significato proprio […].”
331

 

Varela Ortega  

(2005, p. 17) 

“[...] los elementos más pequeños de la lengua que tienen contenido significativo 
[…].”

332
 

Fábregas & 

Scalise 

(2012, p. 87) 

“[...] a pairing between meaning and form […].”
333

. 

 

Tabela 06. Definições de morfema extraídas de publicações de diversos linguistas.  

 

A partir da consideração das definições contidas na tabela precedente, da pena de 

autores filiados a diferentes correntes e perspectivas teóricas, podemos constatar, com 

Soledade & Lopes (2015), que apresentam quase sempre um entendimento do elemento 

mórfico como entidade significativa indivisível, embora haja alguma disparidade quanto ao 

que se entende por significado ou significação e à necessidade de inclusão de outros aspectos 

que igualmente definem a unidade central da morfologia (GONÇALVES & ALMEIDA, 

2008). Mesmo sendo usual uma recorrência ao aspecto semântico para definir o que se 

                                            
329

“[...] consideramos o morfema como a unidade mínima significativa.” [Trad. nossa] 
330

“O morfema é a unidade significativa mínima, que pode ocorrer presa ou livre [...].” [Trad. nossa] 
331

“[...] morfemas, isto é, elementos formais mínimos dotados de significado próprio [...].” [Trad. nossa] 
332

“[...] os menores elementos da língua que têm conteúdo significativo [...].” [Trad. nossa] 
333

“[...] um emparelhamento entre significado e forma [...].” [Trad. nossa] 
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entende por morfema, devemos levar em consideração que sua concepção como unidade 

mínima significativa “[...] acarreta problemas de descrição linguística, uma vez que, com 

alguma frequência, não é possível identificar claramente um significado ou função para uma 

forma mínima recorrente que não seja um fonema.” (SOLEDADE, 2012, p. 326). 

Inúmeros estudos, sob diversos pontos de vista teóricos, voltados à compreensão de 

processos morfológicos, parecem não assumir qualquer necessidade de reflexão ou 

reformulação do conceito de morfema, admitindo unânime e pacificamente a definição 

canônica, difundida pelo estruturalismo norte-americano, a de identificação a um signo 

mínimo. É patente, contudo, que tal definição tem demonstrado, desde a sua proposição, 

problemas de aplicabilidade em termos de delimitação. Prova inconteste disso é a pluralidade 

de termos que orbitam em torno do conceito (morfema, morfe, monema, semantema, lexema, 

morfofonema, constituinte morfológico, formante, formativo, entre outros). Tal multiplicidade 

terminológica é decorrente, em grande parte, da fragmentação, por um lado, em torno dos 

níveis da língua, ou seja, o olhar de um sintaticista será distinto do olhar de um morfólogo, 

bem como diferirá do olhar de um fonólogo e, assim, de um semanticista; e, por outro, em 

torno das diferentes correntes teóricas que acabam por conduzir o olhar do pesquisador para 

uma ou outra direção (SOLEDADE & LOPES, 2015; GONZÁLEZ CALVO, 1990). 

Teorias linguísticas subsequentes ao estruturalismo assumiram, implícita ou 

explicitamente, a conceituação de morfema proposta por essa corrente. Por exemplo, na teoria 

lexicalista (em que geralmente se enquadra o estudo das estruturas mórficas nas correntes 

gerativistas), embora não se debata tal conceito, é possível inferir, pelas análises 

desenvolvidas, que igualmente concebe tal unidade como signo mínimo (SOLEDADE & 

LOPES, 2015). Têm surgido nos últimos anos estudos morfológicos vinculados à corrente 

cognitivista (CASTRO DA SILVA, 2012; BASÍLIO, 2010; BOTELHO, 2009; CARMO, 

2009; SANTOS, 2009; GONÇALVES & ALMEIDA, 2006), mas, ao menos nessas obras 

consultadas aqui e por Soledade & Lopes (2015), também não se verificam propostas de 

reformulação do conceito de morfema, embora tenham como postulado axial o caráter não-

discreto das unidades e operações atinentes à língua. 

Devemos ressaltar, não obstante, a existência de alguns estudos teóricos que 

promovem discussões críticas sobre a definição do termo em tela: Adrados (1969), González 

Calvo (1990), Pena (1995a; 2000); sobretudo esse último (1995a), que desenvolve um breve 

estudo crítico sobre a questão, é um dos principais autores que adotamos para fundamentar 

nossa proposta de revisão da definição de morfema, que é praticamente a mesma exposta em 
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Soledade & Lopes (2015). Para esses dois últimos autores, já lhes chamava a atenção o fato 

de que, mesmo sendo sinalizados pelos teóricos supramencionados os problemas advindos da 

adoção do conceito canônico, mesmo se havendo indicado novas propostas definitórias, 

dotadas de coerência e relevância, havia (e há) a permanência de um status quo nesse âmbito, 

com a vigência quase plenipotenciária da proposta definitória clássica herdada do 

estruturalismo bloomfieldiano.  

Comecemos então abordando o conceito de morfema proposto pelo estruturalismo. 

Seria, para essa corrente, toda unidade mínima dotada de carga semântica, ou seja, toda 

unidade básica sobre a qual se pode analisar morfológico-semanticamente um vocábulo. 

Primeiramente, isso quer dizer que elementos que se apresentam de forma recorrente na 

construção de itens lexicais podem ser segmentados como elementos mórficos, via 

comutação, “[...] que consiste, a priori, em identificar, em um signo complexo, aqueles 

segmentos fonêmicos mínimos, portadores de um significado constante, que reaparecem em 

outras unidades sob a mesma forma e idêntico (ou similar) significado.” (SOLEDADE & 

LOPES, 2015, p. 436)
334

. É justamente sobre essa compreensão de morfema como signo 

mínimo que reside o cerne do problema teórico, afinal: todos os morfemas possuem 

significado? E o que se entende por significado?
335

 

Pena (1995a) propõe uma reflexão acerca dessa segunda interrogação: a princípio, a 

natureza do significado está associada, com mais frequência (nas concepções semânticas de 

base referencialista), à sua referenciação extralinguística, quer dizer, a um conteúdo 

semântico que se reflete no mundo biopsicossocial, quer de forma concreta, quer de forma 

abstrata. Não é difícil chegar à constatação, com Soledade & Lopes (2015, p. 437), de que, se 

limitamos o significado à sua dimensão representativa (referencial), “[...] restringimo-lo 

praticamente ao significado lexical (extralinguístico), à revelia, sem levar em consideração os 

outros tipos de informação semântica revelados pela complexa natureza da língua.”.  

Se pensarmos em termos de itens lexicais ou vocábulos mórficos, podemos distinguir 

níveis diferenciados de significação, possivelmente dentro de um continuum entre um polo [+ 

                                            
334

“Assim, o morfema, sob a perspectiva conceptual clássica herdada do estruturalismo de Bloomfield (1933), 

seria obrigatoriamente uma unidade biplana (dotada de expressão e conteúdo), enquanto os fonemas e 

semantemas seriam unidades monoplanas (estes dotados apenas de conteúdo; aqueles, apenas de expressão).” 

(SOLEDADE & LOPES, 2015, p. 453). 
335

“O que significa ‘ter significado’? O primeiro problema aqui é identificar o que é entendido por ‘significado’ 

na definição do morfema. Intuitivamente, podemos querer considerar o significado como a 

propriedade/capacidade de ‘denotar entidades ou estados de coisas da realidade externas ao âmbito propriamente 

linguístico’. Assim, -ista é um morfema porque denota — isto é, simboliza — ‘seguidores de uma ideologia ou 

movimento’. No entanto, nem todos os morfemas são usados para descrever as propriedades do mundo externo.” 

(FÁBREGAS & SCALISE, 2012, p. 23). [Trad. nossa] 
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lexical] e um polo [+ gramatical], o que nos impele a comungar da perspectiva de que o 

significado linguístico se manifesta sob a forma de diferenciados matizes, desde os que 

configuram como exclusivamente intralinguísticos até os que refletem as impressões 

cognoscíveis da esfera humana, biopsicossocial (LOPES, 2013; SOLEDADE & LOPES, 

2015). Assim, pensando o morfema como unidade sígnica, devemos questionar o seguinte: 

que tipos de significação podem ser identificados nas diversas classes e subclasses de 

morfemas? E quais implicações essas divergências de ordem semântica trazem à 

problematização da definição dessa unidade? 

Detectando a complexidade que envolveria esses dois questionamentos, Soledade & 

Lopes (2015) elencaram várias classes de morfemas diferençáveis a partir de sua informação 

semântica, das quais destacamos as principais: (i) morfemas veiculantes de informações 

patentemente lexicais: raízes e boa parte dos prefixos, como flutu-a-çã-o, co-miser-a-r, pos-

past-o, des-polit-iz-a-d-o
336

; (ii) morfemas que veiculam informações gramaticais +/- lexicais 

(?) (abstratas): felic-idad-e, inst-â-nci-a, dour-a-ment-o, doç-ur-a, prest-ez-a, segur-a-ment-e, 

ador-a-çã-o
337

; (iii) morfemas que veiculam informações exclusivamente gramaticais: 

morfemas flexivos, quer verbais, quer nominais, como os destacados nas vozes livr-o-s e 

pens-á-va-mos
338

; (iv) morfemas que não veiculam matizes semânticos (semanticamente 

vazios?), como os prefixos formadores de verbos (a-podr-ec-e-r, en-fraqu-ec-e-r, a-calm-a-r, 

en-cap-a-r)
339

, os segmentos de ligação (mangue-z-al, umbu-z-eir-o, bich-ar-ed-o, serr-a-lh-

eir-o), as bases fósseis (re-ceb-e-r, a-tribu-i-r, con-fer-i-r, per-mit-i-r), os prefixos expletivos 

(a-vo-a-r, a-limp-a-r, a-parafus-a-r, e-moldur-a-r) ou opacos (con-fi-a-r, dis-pens-a-r, in-f-a-

nt-e, o-cult-a-r)
340

. 

                                            
336

Soledade & Lopes (2015, p. 439) tecem a seguinte ressalva sobre esse primeiro grupo: “É importante ressaltar 

que não é possível atribuir o valor semântico lexical a todos os elementos da classe dos morfemas lexicais 

básicos (MLBs) e dos prefixos. Uma aplicação categórica dessa afirmação poderia causar problemas na 

descrição e análise morfolexicais [...].”. 
337

Sobre eles, lançam Soledade & Lopes (2015, p. 439) a seguinte interrogação: “[...] ainda que de difícil 

identificação/delimitação, uma vez que são noções de extremado nível de abstração, de fato, é possível atribuir a 

esses morfemas uma significação extralinguística?”. 
338

Questionam-se, no entanto, Soledade & Lopes (2015, p. 438): “[...] até que ponto as noções semânticas 

veiculadas por esses elementos (vogais temáticas nominais e verbais, morfemas flexionais modo-temporais, 

morfemas flexionais número-pessoais) são exclusivamente gramaticais e apenas intralinguísticas? Porventura a 

noção de tempo não estaria também no mundo biopsicossocial?”. 
339

Afirmam Soledade & Lopes (2015, p. 441) a respeito dessas formações: “[...] o morfema responsável pelo 

matiz semântico de ‘ação processual, contínua’ é o sufixo, não tendo o prefixo qualquer carga semântica nesses 

produtos morfolexicais, o que pode ser comprovado por sua ausência em alguns verbos derivados ou a 

alternância de lexema com ou sem prefixo, mas com idêntico significado.”. Exs.: padecer, baixar ~ abaixar, 

levantar ~ alevantar, voar ~ avoar etc. 
340

Vejamos o que Soledade & Lopes (2015, p. 443) apontam sobre essa última classe de morfemas: “Adotando o 

princípio da recorrência, não há como negar que, embora desprovidos de significação, os elementos descritos 
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Afiança Pena (1995a) que a definição corrente de morfema, tido como signo mínimo, 

apresenta coerência e funcionalidade — é dotada de patente simplicidade (FÁBREGAS & 

SCALISE, 2012) —, mas traz inadequações quando na análise vocabular nos deparamos com 

unidades gramaticais mínimas (elementos formativos de palavras) que nem sempre podemos 

considerar signos, uma vez que não são biplanas (significante/significado). Rio-Torto (1998a, 

p. 15) compartilha desse mesmo juízo, pois assevera que “A realidade empírica torna patente 

que nem todos os segmentos de uma unidade lexical são portadores de significação.”. Sendo 

assim, vemos que, embora simples e coerente a princípio, a definição canônica não dá conta 

de todo o espectro de unidades atuantes no funcionamento do componente morfológico, não 

capturando aquelas que fogem de um quadro de almalgamação entre função semântica e/ou 

sintática e forma fonológica (SPROAT, 1992)
341

. Sendo assim, é possível resolutamente 

sustentar que “The apparently simple and uncontroversial traditional definition of morpheme 

runs into a number of difficulties when confronted with a variety of data.” (FÁBREGAS & 

SCALISE, 2012, p. 22)
342

. 

A questão é que as unidades morfológicas mínimas não são estáticas, imutáveis. São 

dinâmicas, inclinando-se a cambiar com o tempo a sua repercussão semântica. Tendem muitas 

vezes a dessemantizar-se, convertendo-se em simplesmente distintivas e, às vezes, nem 

mesmo isso, uma vez que podem desempenhar meramente um papel formal na construção 

mórfica do significante da palavra (PENA, 1995a). Isso se confirma quando notamos que, de 

uma análise processada sobre elementos que recorrentemente formam palavras, por vezes 

deparamos com unidades mínimas que não são signos, porém, que também não são meras 

unidades monoplanas da expressão (fonema) ou do conteúdo (semema), como observam Pena 

(1995a) e Soledade & Lopes (2015). Assim sendo, tais formas  

 

[...] não podem ser consideradas como elementos da expressão (fonologia), 

simplesmente porque não as depreendemos a partir de análise do nível fonológico, 

mas sim, de uma apreciação no nível morfológico: como resultado de decompor uma 

palavra segmentando-a a partir de suas unidades mínimas, a partir de sua 

materialidade, sentidos e/ou funções. (SOLEDADE & LOPES, 2015, p. 444). 

 

                                                                                                                                       
nessa última tipologia [...] são formas integrantes do sistema da língua, motivadas fonológica, semântica ou 

historicamente, que operam no nível morfológico, uma vez que atuam/atuaram em operações genolexicais.”.  
341

Segundo Fábregas & Scalise (2012), a percepção da grande problematicidade que ronda a definição 

tradicional de morfema tem sido enfatizada em morfologia desde os anos 1970. No entanto, é possível dizer que, 

ao menos no âmbito dos estudos das línguas neolatinas ibéricas, ainda prevalece uma forte e indiscutível adesão 

à definição canônica, conquanto haja algumas interessantes propostas revisionistas. 
342

“A definição tradicional aparentemente simples e incontroversa de morfema se depara com uma série de 

dificuldades quando confrontada com uma variedade de dados.” [Trad. nossa] 
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Pensamos que as proposições de Pena (1995a) poderiam ser resgatadas a fim de dar 

conta da gama de objetos linguísticos a que se pode denominar de morfema. Segundo esse 

autor, se queremos agrupar como morfemas unidades gramaticais (i) com significado; (ii) sem 

significado, mas com função distintiva; e (iii) sem significado nem função distintiva; não há 

outro remédio a não ser admitir a complexidade e a multidimensionalidade que incidem sobre 

a noção de morfema, um feixe de várias propriedades, a respeito das quais as unidades 

mínimas segmentadas serão, em maior ou menor grau, morfemas, à medida que apresentem 

maior ou menor número de propriedades caracterizadoras (PENA, 1995a; SOLEDADE & 

LOPES, 2015). 

Tomando como lastro a tipologia dos morfemas apresentada por Pena (1995a), 

podemos, com Soledade & Lopes (2015), depreender os seguintes espécimes diferenciados, 

que consideramos aplicáveis pelo menos ao português, ao galego e ao castelhano: (i) um 

morfe recorrente associado a um significado recorrente (re- em reler e reaparecer, que 

veicula a ideia de ‘reiteração’); (ii) dois ou mais alomorfes parcialmente diferentes associados 

a um significado recorrente (livr- ~ libr- em livro e librário); (iii) dois ou mais alomorfes 

totalmente diferentes associados a um significado recorrente (er- ~ so- ~ fu- em éramos, 

somos e fui); (iv) um morfe recorrente com função distintiva, sem significado recorrente (re- 

em referir, reduzir); (v) um morfe recorrente com significado zero, mas posição previsível      

(-ar- em fogaréu, mataréu, mundaréu, povaréu; a- em alevantar, avoar, alembrar, amostrar; 

em- em empendurar; -z- em cafezal); (vi) um morfe recorrente com expressão zero, mas capaz 

de veicular um conteúdo gramatical (cas-a-Ø – cas-a-s; gat-o-Ø – gat-a)
343

. 

É certo que uma definição de morfema com o potencial de contemplar todas essas 

possibilidades não poderia ser fincado em pressupostos redutores e excludentes (PENA, 

1995a); além disso, para um estudo mais sistemático e coerente sobre operações e unidades 

afixais, tampouco seria positivo esquivar-nos de enfrentar a problemática que tal definição 

impõe. Assim, com Lopes (2013) e Soledade & Lopes (2015), assumimos a proposta de Pena 

(1995a), para quem um morfema pode apresentar as seguintes propriedades pertinentes à sua 

definição: (i) ser constituinte mórfico do significante da palavra, figurando em uma posição 

previsível na concatenação estrutural da lexia (item resultante de uma análise mórfica do 

                                            
343

Scalise (1994) oferece-nos uma lista ainda mais numerosa, com 10 (dez) tipos de elementos ou fenômenos que 

se esbarram na definição clássica de morfema: infixos, morfemas supérfluos (redundantes), morfemas 

cumulativos, estrutura sem morfemas significativos, morfemas portemanteau (amalgamados), morfologia 

subtrativa, ablaut e umlaut (apofonia, metafonia), morfemas descontínuos, morfologia não concatenativa, 

metátase morfológica. A partir dessa listagem, chega o autor (1994, p. 59) à conclusão de que “[...] a noção de 

morfema é uma noção problemática sobretudo porque não todas as palavras podem ser subdivididas em porções 

coerentes de morfemas [quando entendido de maneira tradicional].” [Trad. nossa] 
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vocábulo como unidade sígnica
344

); (ii) apresentar recorrência; (iii) apresentar função 

distintiva; (iv) associar-se a um dado significado; (v) apresentar correspondência biunívoca 

entre significante e significado. 

A primeira propriedade (exposta em (i)) seria a conditio sine qua non para a 

identificação da unidade como morfema, seguida pela condição exibida em (ii) (e assim 

sucessiva e hierarquicamente), e os morfemas mais prototípicos (exemplares ótimos, centrais) 

seriam aqueles que apresentassem, concomitantemente, as cinco propriedades. Observamos, 

portanto, uma situação em que o elemento básico do nível morfológico se estabelece via 

sistemas gradientes, em cujo núcleo há uma unidade prototípica
345

, circundada por elementos 

mais ou menos periféricos (SOLEDADE & LOPES, 2015; LOPES, 2013).  

Em detrimento de uma perspectiva mais tradicional, que preceitua módulos estanques, 

inflexíveis ou arcabouços dicotômicos para os níveis intralinguísticos, essa noção mais laxa 

de morfema identifica-se com uma perspectiva mais holística e mais complexa, que se casa 

perfeitamente com os princípios basilares da LC/MC, necessariamente integradora, não-

modular e alijada de uma caracterização dos fenômenos e categorias em termos de 

propriedades suficientes e necessárias. 

Por se constatar a existência, na morfologia de línguas românicas ibéricas, de situações 

que não espelham uma correspondência unívoca entre forma e significado, já que há unidades 

de conteúdo que não são representadas foneticamente (como os morfemas Ø; os morfemas 

subtrativos; os morfemas advindos da alternância vocálica morfêmica, submorfêmica ou de 

tonicidade; e os morfemas latentes) e, por outro lado, sequências fônicas morfologicamente 

segmentáveis que não correspondem a unidades de conteúdo (GONÇALVES & ALMEIDA, 

2008), sendo uma espécie de unidades monoplanas inversas, como os prefixos expletivos 

(dentre os quais se encontram aqueles que participam na formação de verbos parassintéticos 

lato ou stricto sensu), os índices temáticos, as vogais e consoantes de ligação, os segmentos 

de ligação, os interfixos, as bases e prefixos fósseis e os formativos antroponímicos (quiçá 

também os toponímicos), identificar os morfemas necessariamente como segmentos fônicos 
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Atentando-se para o fato de que, para a perspectiva adotada nesta tese — cujo escopo é realizar uma recolha 

coerente e exaustiva dos morfemas —, é considerado como constituinte mórfico todo e qualquer elemento 

mínimo depreensível e resultante dos processos de segmentação mórfica e comutação (BASÍLIO, 2006). 
345

Silva (1996a, p. 403) define o protótipo como “[...] a representação mental da instância típica em relação à 

qual as outras, (mais ou menos) periféricas, são assimiladas como pertencentes à mesma categoria.”. Por sua vez, 

Escandell Vidal (2008, p. 173) assim se expressa sobre essa noção: “O protótipo de uma categoria é uma 

representação abstrata que contém os traços mais destacados e característicos, que resultam de aplicação à maior 

parte dos exemplares, mas não constituem condições necessárias e suficientes.” [Trad. nossa] 
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recorrentes dotados de conteúdo semântico constante torna-se uma postura incongruente, não 

se sustentando ao se levar em consideração dados linguísticos empíricos. 

A existência de unidades mórficas que são destituídas de carga semântica 

identificável, leva-nos, com Lopes (2013) e Soledade & Lopes (2015), a não adotarmos uma 

perspectiva conceitual que toma a veiculação semântica como condição absolutamente 

necessária para a identificação e definição dos morfemas
346

, isso porque essas partículas nem 

sempre se apresentam como entidades sígnicas de dupla face (SILVA, 2004), como unidades 

biplanas (expressão + conteúdo). Achegamo-nos, em consonância com os autores 

supracitados, a outro ponto de vista conceitual, o de Lyons (1968), que considera o morfema 

como unidade distribucional constituinte dos vocábulos no eixo paradigmático, prescindindo 

para tal definição de um recurso compulsório ao significado do item mórfico. Assim, 

aderimos integralmente ao que postula Pena (1999, p. 4320), fazendo nossas as palavras desse 

morfólogo: 

 

[...] el análisis formal de la palabra puede dar también como resultado unidades 

gramaticales mínimas carentes de significado. Lo que quiere decir que la definición 

del morfema como ‘signo mínimo’ o ‘unidad significativa mínima’ resulta 

inadecuada por ser demasiado restrictiva y no poder así caracterizar la totalidad de 

las unidades obtenidas en el análisis formal de la palabra, relevantes en su estructura 

o constitución morfológica. La descripción morfológica debe ser exhaustiva y 

adecuada a la realidad de los hechos de la lengua objeto de estudio. En este sentido, 

descartaremos la definición de morfema como signo mínimo y optaremos por la 

segunda de las definiciones propuestas al comienzo del apartado: el morfema como 

‘unidad gramatical mínima’
347

. Esta definición es adecuada pues, al no incluir la 

propiedad ‘significativa’ como parte de la definición, resulta lo suficiente amplia 

para poder aplicarse a toda unidad mínima, con y sin significado.
348
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“[...] Aronoff (1976) procura demonstrar que os morfemas são unidades linguísticas, às quais pode ou não 

estar associado um significado [...].” (VILLALVA, 2000, p. 88). 
347

Trask (2004, p. 198) parece adotar essa mesma visão, pois define o morfema como “A menor unidade 

gramatical que se pode identificar.”. Também Rodrigues (2016, p. 77), ao expor com clareza que “[...] o 

morfema [...] é uma unidade mínima com função na gramática da língua [i.e., com função gramatical], e não uma 

associação biunívoca entre uma forma e um significado [...].”. 
348

“[...] a análise formal da palavra pode dar também como resultado unidades gramaticais mínimas desprovidas 

de significado. O que quer dizer que a definição do morfema como ‘signo mínimo’ ou ‘unidade significativa 

mínima’ resulta inadequada por ser demasiadamente restritiva e não poder, portanto, caracterizar a totalidade das 

unidades obtidas na análise formal da palavra, relevantes para a sua estrutura ou constituição morfológica. A 

descrição morfológica deve ser exaustiva e adequada à realidade dos fatos da língua objeto de estudo. Neste 

sentido, descartaremos a definição de morfema como signo mínimo e optaremos pela segunda das definições 

propostas ao começo da seção: o morfema como ‘unidade gramatical mínima’. Esta definição é adequada, pois, 

ao não incluir a propriedade ‘significativa’ como parte da definição, resulta suficientemente ampla para poder 

aplicar-se a toda unidade mínima, com e sem significado.” [Trad. nossa]. Essa adequação atribuída à adoção 

definitória de morfema como unidade gramatical é também sustentada por Rodrigues (2016, p. 43), pois afirma 

que “[...] permite contornar as desvantagens que surgem se considerarmos o morfema como uma ligação entre 

uma forma e um significado”. 
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Apropinquando-nos a critérios que primam pela tangibilidade e pela operacionalidade 

(DUARTE, 1999), mantemos a percepção de Lopes (2013) e Soledade & Lopes (2013) de que 

os morfemas são partículas dotadas de recorrência fixatória em posições esperadas no interior 

da estrutura interna vocabular, ou seja, entidades que recorrentemente ocupam posições 

previsíveis dentro da concatenação sintagmática interna da palavra, podendo ser isoladas e 

depreendidas como tais através da observação das séries paradigmáticas, dotadas de certa 

exemplaridade, em que se fixam
349

. Eis o que expõe González Calvo (1990, p. 140) sobre 

isso, cujo posicionamento reflete o assumido nesta tese:  

 

“[...] los morfemas son unidades sucesivas, como los fonemas (los rasgos 

fonológicos son elementos simultáneos, no sucesivos). En suma, se podría pensar 

que el morfema (mejor, su representación fónica o morfo) es un segmento de palabra 

(in-móv-il), un segmento que tiene una posición en la palabra.”
350

 

 

Todo morfema se apresenta de forma mais ou menos recorrente numa posição 

esperada no eixo paradigmático e no sintagmático, simultaneamente. Esse fator, muito mais 

que a posse ou veiculação de valores semânticos, é o principal responsável pela caracterização 

dessas partículas. Nessa linha, afirmam Soledade & Lopes (2015, p. 448-449): 

 

A ocorrência em série (paradigma) e o encaixamento em posição esperada na cadeia 

interna do vocábulo (sintagma) para gerar e formar itens lexicais são os dois 

principais atributos dos morfemas, distinguindo-os dos fonemas. É a recorrência o 

principal fator que permite identificar um morfema, mas não o exclusivo. O que faz 

de um segmento fônico qualquer um morfema (e não apenas um espécime 

representante da segunda articulação da linguagem) é a sua capacidade de figurar em 

paradigmas mórficos, ou seja, sua capacidade de atuar recorrentemente em 

paradigmas genolexicais, em produtos léxicos anteriormente gerados ou na 

emergência de novos vocábulos. 

 

E seguem esses morfólogos (2015, p. 449), trazendo a sua definição de morfema, que 

reproduzimos:  

                                            
349

Varela Ortega (2005, p. 19-20) parece adotar uma postura similar quanto à observação da recorrência e da 

inserção em posições esperadas no interior do vocábulo como os principais traços identificadores dos morfemas, 

pois expõe o seguinte: “Como procederemos para identificar e isolar os morfemas que uma palavra complexa 

possui? O dado mais importante em que nos devemos fixar é sua ‘recorrência’, ou seja, o fato de que o suposto 

morfema apareça em outra ou outras palavras [...]. Ao mesmo tempo que identificamos um elemento como 

morfema da língua, reconhecemos dentro da palavra uma posição em que podem ser inseridos outros morfemas 

do mesmo tipo. Esta possibilidade de ‘intercâmbio’ é outra das características do morfema.” [Trad. nossa]. Em 

outro momento de sua obra (2005, p. 27), essa autora  ratifica seu posicionamento, ao afirmar que “Como já 

sabemos, os morfemas são identificáveis pela sua aparição em outras palavras, o que denominamos de sua 

‘recorrência’.” [Trad. nossa] 
350

“[...] os morfemas são unidades sucessivas, como os fonemas (os traços fonológicos são elementos 

simultâneos, não sucessivos). Em suma, se poderia pensar que o morfema (ou melhor, sua representação fônica 

ou morfe) é um segmento da palavra (in-móv-il), um segmento que tem uma posição na palavra.” [Trad. nossa] 
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[...] unidade recorrente que se encaixa em uma posição esperada na cadeia 

sintagmática interna do vocábulo, passível de ser depreendida como formativo
351

 

através da análise mórfica via comutação e, geralmente (portanto, não sempre), 

apresentando uma carga semântica, que pode ser de matiz gramatical (funcional), 

categorial, lexical, contrastivo (distintivo) ou modificacional. 

 

Poder-se-ia objetar tal enfoque na recorrência como fator primordial de identificação 

dos morfemas, defendendo-se que os fonemas também são dotados de recorrência. Contudo, é 

perceptível que a diferença entre esses dois tipos de segmentos linguísticos, entre esses dois 

espécimes da dupla articulação da linguagem (MARTINET, 1970),centra-se na 

funcionalidade diferente que apresentam: o morfema se presta à formação de palavras, 

enquanto o fonema restringe-se à função de atribuir-lhe substância fônica, não substância 

léxica (SOLEDADE & LOPES, 2015).  

Se se toma como ilustração os prefixos expletivos, por exemplo, como nas formas 

alevantar e avoar, poder-se-ia assumir a posição de que o a- inicial seria meramente uma 

prótese fonética. Há, contudo, pelo menos três razões que permitem um alijamento dessa 

postura. A primeira razão: extrair um fonema a partir de uma análise mórfica é algo no 

mínimo incoerente, pois “[...] o morfema designa o elemento que não pode ser dividido sem 

que se passe ao nível fonológico ou gráfico [...].” (HENRIQUES, 2007, p. 10). Em outras 

palavras: de uma análise mórfica depreendem-se morfemas, não fonemas, pois somente 

aqueles se caracterizam como formativos morfológicos, como elementos que figuram e atuam 

nos processos de flexão e formação de palavras
352

. A segunda razão: esses segmentos são 

utilizados na construção de formações em série, integrando o sistema da língua, o que ratifica 

a inserção dessas unidades no âmbito dos esquemas morfológicos, algo corroborado pelo fato 

de o falante com algum conhecimento metalinguístico sistemático (e ainda mais o estudioso 

da língua), valendo-se de sua capacidade analítica de depuração morfológica, semântica e 

lexical (CALÇADA, 1991), poder identificar ou intuir — indutiva ou dedutivamente — o 

caráter morfológico dessas partículas. A terceira razão, talvez a mais importante: para os 

morfemas, há uma inserção recorrente em posições previsíveis pelo sistema morfológico, 
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“[...] a segmentabilidade formal dos constituintes é inerente à noção de morfema.” (RODRIGUES, 2007, p. 

185). 
352

“Se em um extremo colocamos o signo mínimo e no outro o fonema, como unidades discretas pertencentes a 

dois modos de articulação distintos (a articulação dos signos e a articulação das unidades monoplanas da 

expressão, respectivamente), observa-se que os que se denomina por morfemas nem sempre são signos, mas de 

nenhum modo são fonemas porque, como fica indicado, são unidades mínimas que resultam de uma análise da 

palavra como signo.” (PENA, 1995a, p. 137). [Trad. nossa] 
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diferentemente dos fonemas, que não possuem uma distribuição paradigmática tão estruturada 

(SOLEDADE & LOPES, 2015). 

É certamente contraproducente observar a unidade basal da morfologia em termos de 

condições muito restritivas, que desembocam em definições estanques e cerradas, que acabam 

conduzindo a indissolúveis proposições ad hoc. Tudo isso ocorre porque se parte de um 

princípio equivocado de consideração da língua como constituída por níveis estabelecidos 

exclusivamente sob sistemas de bifurcações, apreensíveis apenas sob uma espécie de 

maniqueísmo metalinguístico (SOLEDADE & LOPES, 2015). Pelo contrário, parece ser mais 

acertado cogitar que a pertença a uma dada categoria seja em termos de gradação, não em 

termos binários ou discretos, o que leva à consideração de que existem espécimes mais típicos 

que outros, o que seria fruto das assimetrias entre os elementos circunscritos a uma dada 

classe, havendo aqueles que são melhores que outros como representantes da categoria a que 

se inscrevem (ESCANDELL VIDAL, 2008). Haveria, assim, uma espécie de propriedade de 

morfemicidade, de graus de identificação morfológica, noções presentes nas reflexões de 

Apothéloz (2002, p. 70-71), abaixo citadas em seu contexto original, por serem 

indubitavelmente interessantes: 

 

[...] la propriété ‘être un morphème’, qu’on désignera par le néologisme de 

‘morphémicité’, n’est pas de l’ordre du tout ou rien. Il faut plutôt la concevoir 

comme une propriété gradable, que les séquences qu’on nomme habituellement 

‘morphèmes’ peuvent posséder à des degrés divers. Sur ce gradient de 

morphémicité, les pseudo-morphèmes occupent une position intermédiaire. [...] 

 
La position occupée par une unité sur ce gradient de morphémicité est un paramètre 

définitionnel important, comme l’est son sens, la ou les formes de son signifiant ou 

sa catégorisation grammaticale. En particulier, elle a des incidences sur le devenir de 

l‘unité considérée. Les observations que nous avons faites montrent en effet que, 

suivant qu’elle est dotée d’un degré élevé ou faible de morphémicité, une unité n’est 

pas soumise aux mêmes traitements ni aux mêmes tendances évolutives. A cet égard 

le phénomène de la coalescence d’affixes est tout á fait exemplaire. Il montre que la 

variation allomorphique, quand elle atteint des petites unités, met en danger le statut 

morphémique de ces unités en rendant difficile leur reconnaissance.
353

 [Destaques 

no original] 
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“[...] a propriedade ‘ser um morfema’, que será designada pelo neologismo ‘morfemicidade’, não é de ordem 

de tudo-ou-nada. Pelo contrário, deve ser concebida como uma propriedade graduável, uma vez que as 

sequências usualmente chamadas de ‘morfemas’ podem ser de vários graus. Nesse gradiente de 

morfemicidade, os pseudo-morfemas ocupam uma posição intermediária. [...]. // A posição ocupada por uma 

unidade nesse gradiente de morfemicidade é um importante parâmetro de definição, assim como seu significado, 

a forma ou formas de seu significante ou sua categorização gramatical. Em particular, isso tem implicações para 

o futuro da unidade considerada. As observações que fizemos mostram que, por ter um grau de morficidade alto 

ou baixo, uma unidade não está sujeita aos mesmos tratamentos ou às mesmas tendências evolutivas. Nesse 

aspecto, o fenômeno da coalescência de afixos é bastante exemplar. Isso mostra que a variação alomórfica, 

quando atinge pequenas unidades, coloca em risco o status morfológico dessas unidades, dificultando seu 

reconhecimento.” [Trad. nossa; grifos no original] 
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Essa visão acima se harmoniza com a de Soledade & Lopes (2015), ao indicarem que 

à categoria morfema corresponderia um rol de elementos distintos (mas semelhantes, com um 

ou mais traços característicos em comum), sob o prisma do significante ou sob o prisma do 

significado, configurando uma escala gradativa de prototipicidade, que englobaria desde os 

morfemas mais típicos, biplanos, dotados de um conteúdo (extra ou intralinguístico) e de uma 

realização acústica, até aqueles monoplanos, em que se encontra ausente (ou opaca) a face 

significante ou a face do significado.  

Destarte, o continuum conceptual da unidade básica e central da morfologia englobaria 

em seu eixo gradiente: (i) as unidades significativas [+ prototípicas]; (ii) as unidades 

distintivas [+/- prototípicas]; e (iii) as unidades recorrentes carentes de significação ou de 

valor distintivo [+ periféricas]
354

. Os elementos pertencentes a essas três classes seriam, 

portanto, constituintes morfológicos, apresentando, de forma hierárquica e gradativa, uma ou 

mais das seguintes características (PENA, 1999; 1995a), sendo as duas primeiras cogentes: (i) 

o princípio da integração na concatenação mórfica sintagmática da estrutura interna do 

vocábulo, o que licencia a depreensão das partículas elementares através do processo de 

análise mórfica, ratificando a pertença de tais partículas ao plano morfológico da língua
355

; 

(ii) o princípio da recorrência, que possibilita depreender, via comutação, as unidades 

mórficas, distinguindo-as dos elementos da segunda articulação da linguagem; (iii) o princípio 

de apresentação de uma função distintiva
356

; (iv) o princípio de vinculação a algum 

significado, seja léxico, expressivo, apelativo, categorial, classificatório ou relacional (PENA, 

1995a); (v) o princípio de veiculação de uma correspondência total e biunívoca entre 

significante e conteúdo semântico. 

Há que se salientar que as propostas revisionistas não emergem do abstrato e nem são 

totalmente dotadas de originalidade, pois se fincam nas brechas oferecidas pelo primitivo 

sobre o qual incidem. Assim também ocorre com a revisão da noção de morfema, pois os 
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“Seria o morfema, então, uma unidade linguística complexa que participa de um contínuo que vai do mais 

significativo até ao apagamento semântico gerado ao longo da história.” (SOLEDADE & LOPES, 2015, p. 455). 
355

Nas palavras de Pena (1995a, p. 137): “Para que uma unidade mínima possa ser considerada um morfema, a 

propriedade básica ou indispensável será a de ser constituinte mórfico do significante da palavra como signo (em 

contraposição a ser constituinte fonológico das unidades monoplanas da expressão) [...].” [Trad. nossa] 
356

Adrados (1969) aponta o valor distintivo como o traço mais característico e enfático para a identificação de 

um morfema. Conforme Basílio (2006, p. 469), “[...] na segmentação morfológica de itens lexicais é enorme a 

massa de sequências fônicas a que se pode atribuir distintividade, mas não significado. Este é um problema 

crucial na análise morfológica, já que as oposições vêm a ser idênticas às que nos fazem identificar fonemas, isto 

é, elementos que constroem e diferenciam as formas significativas, mas que, por si, não apresentam 

significado.”. 
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princípios acima dispostos, extraídos de Pena (1995a), resultam de uma visão mais aberta, que 

salientam de modo mais enfático as propriedades que moldam a noção de morfema para o 

estruturalismo e que muitas vezes foram ofuscadas pela que mais salientada foi em sua 

caracterização: a biunivocidade, a cogente associação forma-significado. Vale a pena 

reproduzir o que discorrem Fábregas & Scalise (2012, p. 22) sobre tais propriedades das 

unidades mínimas da morfologia: 

 

In the context of structuralism, units are identified because they can be replaced by 

other units, giving rise to grammatical contrasts, and because they tend to appear 

recurrently in similar contexts. Given this methodology, the properties that a unit 

needs to have to be considered a morpheme can be summarized as follows: 

 

a) ISOLABILITY. A morpheme must be isolable, that is, it must be possible to 

identify the unit and separate it from the rest of the word. 

b) CONTRASTIVENESS. In the context identified, the morpheme must be able to 

be replaced by other morphemes, giving rise to grammatical and semantic 

differences. 

c) RECURRENCY. A morpheme cannot be restricted to one specific word. 

d) MEANING. A morpheme must be associated with a specific meaning.
 357

 

 

Após toda essa discussão e achegando-nos ao que mais interessa, voltemo-nos de uma 

vez à proposta de continuum morfológico. Para as línguas ibero-românicas, numa estruturação 

gradiente, poderíamos ver adscrito à categoria de morfema um rol de unidades tipológicas 

mais ou menos distintas, tal como contidas no esquema a seguir, fruto de uma leitura revisada 

do que se encontra presente em Lopes (2013): 

 

 

                                            
357

“No contexto do estruturalismo, as unidades são identificadas porque podem ser substituídas por outras 

unidades, dando origem a contrastes gramaticais, e porque tendem a aparecer recorrentemente em contextos 

semelhantes. Dada essa metodologia, as propriedades que uma unidade precisa apresentar para ser considerada 

um morfema podem ser resumidas nos seguintes termos: 

a) ISOLABILIDADE Um morfema deve ser isolável, isto é, deve ser possível identificar a unidade e separá-la 

do resto da palavra. 

b) CONTRASTIVIDADE. No contexto identificado, o morfema deve poder ser substituído por outros 

morfemas, dando origem a diferenças gramaticais e semânticas. 

c) RECORRÊNCIA. Um morfema não pode ser restrito a uma palavra específica. 

d) SIGNIFICADO. Um morfema deve estar associado a um significado específico.” [Trad. nossa] 
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Esboço de um continuum tipológico para os morfemas
358

 

     

        [+ periférico]                                                                              [+ prototípico]                              

 

Ø | Expletivos | Opacos | Distintivos | Classificatórios | Gramaticais | Semantizados | Lexicais  

 

 

Figura 08. Esboço de um continuum tipológico para os morfemas. 

 

A vantagem de uma concepção do morfema como categoria inserida em um 

continuum de unidades não-discretas, de acordo com o autor supracitado (2013), permite 

observar esse constituinte basal da morfologia de forma mais verossímil e coerente, como 

uma noção complexa, integrada por várias propriedades, sancionando uma classificação 

gradual dos morfemas de acordo com o maior ou menor número de propriedades definitórias 

que apresentem (PENA, 1995a). Com isso, fica posta de lado a sua concepção tradicional, que 

promove a exclusão da análise morfológica de todos os elementos genolexicais e 

intravocabulares que não apresentam o traço prototípico de veiculação semântica e, por 

conseguinte, de tudo o que não é produtivo, sistemático ou regular, ou seja, todas as unidades 

que se afastavam do espécime central de morfema, sendo mais marginais ou irregulares
359

. 

Pensamos que tais segmentos periféricos não deixam de ser morfemas, dada a presença dos 

traços primordiais caracterizadores dessas partículas: participação na constituição 

morfolexical do significante — ou seja, uma função de estruturação mórfica (RODRIGUES, 

2016) — e recorrência (SOLEDADE & LOPES, 2015). Como afirma Pena (2000, p. 4321), 

“[...] al lado de las correspondencias simples o regulares, hay correspondencias complejas o 

irregulares, de las que también la descripción morfológica debe dar cuenta.”
360

 

 

                                            
358

Leve-se em consideração, no entanto, o seguinte: “[...] essa ideia de continuum é uma proposta de caráter 

inicial, passível, a posteriori, de revisão e de refinamento teóricos. Assim, com esse esquema [...] restaram 

algumas dúvidas e imprecisões: onde deveríamos enquadrar os morfemas zero (que são gramaticais (?), mas não 

têm expressão)? E os interfixos, as consoantes, as vogais e outros segmentos de ligação, que se materializam no 

plano da expressão, mas não apresentam significado depreensível, não chegando a ser por isso expletivos, 

distintivos ou opacos? Subsistem esses questionamentos [...].”(LOPES, 2013, p. 80). Não obstante, “A proposta 

apresentada, ainda que provisória, é coerente e plausível, apresentando a disposição relativa dos constituintes 

mórficos mais preponderantes na cadeia gradativa do continuum mórfico.” (SOLEDADE & LOPES, 2015, p. 

455). 
359

“Com efeito, se identificarmos como morfes apenas os elementos aos quais podemos atribuir um significado, 

uma série de sequências morfologicamente identificáveis serão deixadas à margem.” (BASÍLIO, 2006, p. 468-

469). 
360

“[...] ao lado das correspondências simples ou regulares, há correspondências complexas ou irregulares, das 

quais também a descrição morfológica deve dar conta.” [Trad. nossa] 
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4.3.2 Novos olhares sobre a prefixação a partir de sua percepção como fenômeno 

gradiente, imerso em continua léxico-morfológicos 

 

Ultimamente, sobretudo com a contribuição das abordagens cognitivas, é possível 

divisar no cenário da linguística contemporânea uma nova direção, pautada numa 

compreensão da organização da linguagem verbal humana a partir de cadeias contínuas em 

que já não existem fronteiras nítidas e discretas. Embora a LC seja a corrente atualmente 

responsável por boa parte da difusão dessa nova modalidade de pensamento linguístico, a 

noção de língua como um encadeamento e interrelação entre suas estruturas e níveis parece já 

ter sido ao menos intuída, embora não sistematizada, pela LH, sobretudo quando se considera 

o desenvolvimento de estudos acerca do processo de gramaticalização, que vieram a 

demonstrar que na história das línguas é muito menos raro do que se pensava o fluxo de 

elementos do léxico para a gramática (ou da gramática para o léxico, com a lexicalização), 

trânsito essencial de constituição dos sistemas linguísticos. 

Podemos observar que tem ocorrido em algumas correntes da linguística 

contemporânea uma maior recusa a formulações de teorias generalizantes que se apoiam em 

uma compreensão das categorias linguísticas como imutáveis e engessadas. Como postula 

Borba (2003, p. 171), “Não há dúvida de que a linguagem é categorizada, mas há evidências 

de que essa categorização é não-discreta, com delimitação imprecisa, com definições 

contínuas e contingentes.”. Erige-se, assim, uma nova compreensão do sistema linguístico, 

como algo heterogêneo, que além de plural e cambiante, incorpora as características de 

fluidez e contiguidade entre níveis e categorias.  

Mais coerente, então, do que se propor as clássicas divisões (meta)linguísticas em 

níveis isolados, seria adotar pontos de vista mais verossímeis e depurados, calcados na 

constatação da irrefutável natureza interfacial da constituição do sistema intralinguístico de 

qualquer idioma. Concordamos com Langacker (1987), quando defende que os níveis da 

língua formam um continuum de fronteiras não demarcadas, indubitavelmente constituídas, 

segundo Borba (2003, p. 171), “[...] por intersecções de um número, às vezes razoável, de 

propriedades ou traços característicos ou típicos, propriedades que tendem estatisticamente a 

coincidir, mas que nem sempre coincidem de forma absoluta.”, em detrimento de uma 

perspectiva epistemológica que vê na língua um sistema de elementos discretos e estanques, 

visão essa criticada por Gonçalves (2012a, p. 21), ao afirmar o seguinte: 
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A categorização do tipo aristotélica, baseada no ‘tudo ou nada’, pode levar a dois 

problemas descritivos, fundamentalmente. O primeiro é manter sob o mesmo rótulo 

unidades com propriedades e funcionalidades bastante distintas, que, talvez, 

deveriam estar separadas e não juntas num mesmo grupo. O segundo seria reunir, 

sob o mesmo rótulo, apenas elementos com propriedades e funções idênticas. 

Embora pareça mais acertada, a segunda solução talvez seja ainda mais problemática 

que a primeira: se colocássemos em grupos distintos apenas elementos com as 

mesmas propriedades, certamente aumentaríamos em demasiado o número de 

categorias morfológicas [ou lexicais], além de, inevitavelmente, cairmos no 

inconveniente descritivo de criar classes com número pouco expressivo de 

elementos. 

 

Os elementos lexicais e morfológicos (bem como os de qualquer outro nível 

linguístico) não se enquadram perfeitamente em categorias modulares e bem calhadas, dadas a 

fluidez e a mutabilidade que caracterizam tais unidades, independentemente de sua 

subclassificação léxica ou morfológica. Assim, tomando por base a noção de prototipicidade, 

é possível vislumbrar que esses elementos morfológicos, bem como suas respectivas 

categorias, encontram-se ubicados em uma estrutura escalar: o continuum, que por si só acaba 

demonstrando que a diferença entre os constituintes linguísticos e entre as diversas classes 

léxico-morfológicas é sutil e fluida (GONÇALVES, 2012a; BYBEE, 1985).  

 

4.3.2.1 O continuum léxico-gramática 

 

Comecemos por um esboço de um continuum léxico-gramatical, que pretende dar 

conta apenas das formas livres e dependentes da língua portuguesa, ou seja, que abarca 

exclusivamente itens lexicais stricto sensu da língua (lexemas ou gramemas). Em seu interior 

se ubicariam e interagiriam elementos apropinquados às fronteiras lexicais, que seriam 

aqueles que estabelecem relações mais explícitas entre a língua e o mundo extralinguístico 

(biopsicossocial); e elementos achegados às fronteiras gramaticais, sendo aqueles que, sem 

fazer referência ao mundo extralinguístico — possuiriam um caráter mais abstrato —, 

possibilitam o funcionamento interno da língua, em qualquer nível sistêmico. 

Tal continuum englobaria itens das denominadas classes de palavras, cuja posição na 

escala gradual seria determinada pela carga de sua veiculação semântica, escala essa em cujos 

extremos prototípicos encontram-se um polo [+ lexical] e um polo [+ gramatical]: 
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CONTINUUM LÉXICO-GRAMÁTICA  

            [+ lexical]                                                                                               [+ gramatical] 

 

Subst.        Pron.
361

      Adv.              Conj.               Prep.            Clíticos           Art. 

Verb. 

Adj. 

 casa          ele  hoje           porém           sem        lhe                  o 

correr         este            bem       conquanto            de         te         as  

belo       nossos     belamente            se          para       nos        um 

                                  
 

 

Figura 09. Esboço de um continuum léxico-gramática. 

 

Esse esboço, discernido após uma reflexão inicial, permite-nos demonstrar que as 

categorias morfossintáticas, consideradas discretas por um viés tradicional, podem de fato 

fazer parte de um continuum que partiria de itens mais lexicais para itens mais gramaticais —

como se prevê no fluxo da gramaticalização
362

 — e que as fronteiras que delimitam tais 

categorias podem ser ultrapassadas sem que haja rupturas sistemáticas ou comportamentos 

excepcionais, como até hoje se tratou em estudos da tradição gramatical. Com Silva (1996a, 

p. 402), defendemos que “Gramática e léxico formam um continuum de unidades simbólicas, 

só arbitrariamente divisíveis em componentes separadas [...].”, o que evidencia a existência de 

fronteiras que não são rígidas nem discretas, mas sim fluidas e tênues. 

 

4.3.2.2 O continuum mórfico 

 

Do ponto de vista da morfologia, as dicotomias têm sido abundantemente exploradas 

para a descrição das línguas, de modo que a oposição entre léxico e gramática, composição e 

derivação, flexão e derivação (para citar alguns exemplos) tem sido algo basilar para os 

                                            
361

Nessa escala, os pronomes substantivos, por seu caráter [+ dêitico], estariam mais próximos à categoria dos 

advérbios, enquanto os pronomes adjetivos, por serem determinantes e acompanharem os substantivos, estariam 

mais próximos dos adjetivos propriamente ditos. 
362

De acordo com Barreto (2012, p. 409), a gramaticalização pode ser caracterizada como o processo segundo o 

qual “[...] itens lexicais com referências extralinguísticas desenvolvem significados gramaticais ou itens já 

gramaticais se tornam ainda mais gramaticais. A gramaticalização parte do léxico em direção à gramática, 

abrangendo mudanças fonológicas, morfológicas e sintáticas.”. Quanto a essa caracterização do fenômeno da 

gramaticalização, similarmente parece concebê-la Fernández Jaén (2009). 
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estudos morfológicos. É patente, contudo, que essas divisões até então difundidas têm gerado 

inúmeros problemas de descrição linguística. 

No nível dos morfemas, é possível observar que a proposição de um continuum se 

complexifica, pois este passa a ter o escopo de abarcar uma gama bem mais heterogênea de 

elementos, quando comparado ao continuum léxico-gramatical. A significação veiculada (ou 

não) pelos morfemas varia em termos mais complexos, definindo uma tipologia classificatória 

mais multifacetada, tal como expomos no esquema reproduzido a seguir (que engloba 

unicamente as formas presas da língua), fruto de reflexões iniciais sobre essa questão, exposto 

por primeira vez em Lopes (2013, p. 87): 

 

 

CONTINUUM MÓRFICO  
 

        [+ lexical]                                                                                                      [+ gramatical] 

 

Bases léxicas (raízes)      MLS            MDV                           MG          Interfixos 

                                                                                                        DMT                  SL 

   livr. / depend.        pseudoprefixos        sufixoides                          DNP                 CL 

        presas            prefixoides                        sufix. semânticos                   MFG                 VL 

           fósseis               prefixos lexicais                sufix. semântico-funcionais     MFN             

      prefixos gramaticais          sufix. funcionais                     VT  verbal 

         prefixos distintivos             sufixos de grau                       VTi 

                                    prefixos expletivos                                                               VTn 

                                                                                                                                      Zero 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Esboço de um continuum mórfico. 

 

No âmbito do estudo da morfologia, quando aludimos a um nível [+ lexical], fazemos 

referência ao campo da estruturação genolexical, em que se assentam as informações 

semânticas relacionadas ao contexto extralinguístico, associadas ao que Câmara Jr. (1997a) 

denomina de conceitos biopsicossociais. Em contrapartida, quando nos referimos a um nível 

[+ gramatical], remetemos a um âmbito em que se agregam as informações estritamente 

linguísticas, que dizem respeito à estruturação e ao funcionamento da língua enquanto sistema 

(SOLEDADE, 1999). Cabe apontar, contudo, que não há uma separação discreta entre esses 

dois níveis prototípicos, já que, no interior do quadro tipológico da morfologia portuguesa, 
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“Alguns morfemas podem se instaurar na fronteira entre a gramaticalidade e a lexicalidade. É 

o caso principalmente de sufixos e prefixos que podem desempenhar simultaneamente os dois 

papéis, ou ora um ora outro [...].” (SOLEDADE, 1999, p. 26). 

Através desse último esquema reproduzido, é perceptível que quanto mais achegados à 

esquerda do continuum mórfico, mais lexicais se mostram os constituintes morfológicos, 

sendo os mais prototípicos os morfemas lexicais básicos livres (bases léxicas), envolvidos em 

processos genolexicais de teor compositivo. Por sua vez, quanto mais próximos da direita do 

continuum, mostram-se mais gramaticais ou mais gramaticalizados os morfemas, sendo os 

mais prototípicos os que se relacionam a processos flexivos. À extrema direita há os 

interfixos, que não são dotados de carga semântica depreensível e que, portanto, de certo 

modo chegam até a afastar-se de qualquer um dos polos prototípicos, da mesma forma que os 

segmentos de ligação (incluindo-se entre eles as vogais e consoantes de ligação) e as 

partículas prefixais expletivas. 

 

4.3.2.3 O continuum morfolexical 

 

Os processos de formação de palavras não se deixam entrever em sua plenitude 

através de uma perspectiva pautada na dicotomia eixo derivativo/eixo compositivo. 

Indubitavelmente, essa antinomia favorece o surgimento de problemas descritivos, que, por 

sua vez, fazem pulular explicações ad hoc. Assim, tomamos como possível e viável a defesa 

do estabelecimento de um sistema escalar para a formação de palavras, subsidiada por uma 

perspectiva que concebe a fronteira entre a derivação e a composição também como algo 

gradativo (GONÇALVES, 2012a), tendo em vista que “[...] las unidades involucradas en la 

formación de palabras pueden ser dispuestas en un continuum morfológico determinado por 

propiedades estructurales y semánticas.” (GONÇALVES & ANDRADE, 2012, p. 119)
363

. 

Gonçalves & Andrade (2012), inspirados nas ideias e modelos de Baker (2000), 

propuseram um continuum para os formantes derivacionais e compositivos, cujas fronteiras 

são observáveis como mais permeáveis quando comparadas ao modelo tradicional que 

preconiza uma dicotomia derivação/composição. Eis abaixo os dois continua radical-afixo 

propostos, respectivamente, por Baker (2000 apud RIO-TORTO, 2017) e pelos dois 

morfólogos brasileiros (o primeiro, condensado; o segundo, ampliado): 

                                            
363

“[...] as unidades envolvidas na formação de palavras podem ser dispostas em um continuum morfológico 

determinado por propriedades estruturais e semânticas.” [Trad. nossa] 
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Figura 11. Continuum mórfico afixo-radical (BAKER, 2000 apud RIO-TORTO, 2017, p. 22). 

 

 

 

Figura 12. Continuum mórfico afixo-radical, proposto por Gonçalves & Andrade (2012, p. 141). 

 

Há várias outras propostas de continua morfolexicais (quer gerais, quer específicos a 

determinado grupo de elementos léxico-morfológicos), sendo, p. ex., outra igualmente 

interessante para a gradação radical-afixo — visando a substituir o rótulo geral (e 

inapropriado, segundo o autor) de formas combinatórias (combining forms) —, a de 

Kastovsky (2009, p. 12), representada e explicada nos fragmentos da conclusão de seu estudo, 

abaixo reproduzida: 

 

To  sum  up:  I  have  tried  to  show  that  the  notion  of  “combining  form” […] is 

not necessary. The  categories  of  “word”,  “stem”,  “affix”,  “affixoid”,  “clipping”  

and  “blending”  necessary in  word-formation  for  independent  reasons  are  

sufficient  to  deal with  the  formations  in  question. Moreover, it can be argued that 

compounding, affixation, clipping and blending should be regarded as prototypical  

patterns  arranged  on  a  scale  of  progressively  less  independent  constituents  

ranging  from word  via  stem,  affixoids,  affix,  curtailed  word/stem  to  splinters  

as  constituents  of  blends,  and  finally acronyms (letter combinations), i.e. 

 

compounding  (word)  >  stem  compounding  (stem)  >  affixoids  >  affixation  

proper  (word-/stem-based)  >  clipping  compounds  (clipping  of  words/stems)  > 

blending  >  splinters  > acronyms 

 

This  scale  interacts  with  the  typological  heterogeneity  of  the  English  word 

formation  system,  which allows  both  words  and  stems  as  input  to  word 

formation  processes.  Therefore,  the  notion  “combining form” is something like a 

red herring […], because it creates more problems than it solves and should 

therefore be given up.
364

 

                                            
364

“Resumindo: tentei mostrar que a noção de ‘forma combinatória’ [...] não é necessária. As categorias 

‘palavra’, ‘bases presas’, ‘afixo’, ‘afixoide’, ‘formas truncadas’ e ‘cruzamentos vocabulares’, necessárias na 

formação de palavras por razões independentes, são suficientes para lidar com as formações em questão. Além 
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Por seguirmos os pressupostos teóricos expostos em Gonçalves & Andrade (2012), de 

que as categorias linguísticas não se mostram bem demarcadas via fronteiras impenetráveis ou 

imutáveis, de que os elementos que nelas se encontram não apresentam sempre um mesmo 

comportamento, havendo alguns mais centrais — exibindo efeitos de prototipia, como aponta 

Salomão (2007) — e outros mais periféricos, podendo modificar sua natureza e seus traços 

caracterizantes com a passagem do tempo, dada a fluidez apresentada pelas fronteiras dessas 

mesmas categorias, propomos um esboço de um continuum morfolexical
365

 para as línguas 

românicas aqui enfocadas, englobando as principais categorias mórficas imbrincadas na 

lexicogênese vernácula de natureza morfológica: 

 

Continuum mórfico compositivo-derivativo em português 
 

       [+ lexical]                                                                                                        [- lexical] 

                                    COMPOSIÇÃO                                              DERIVAÇÃO 
 

     Compostos
366

 | Pseudoprefixos | Basoides
367

 | Prefixoides | Prefixos
368

 | Sufixoides | Sufixos | Opacos | Expletivos 

 

                                 
 

Figura 13. Esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo. 

 

Esse esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo demonstra a não-

modularidade entre as subcategorias mórficas (tal como ocorre nos demais níveis da língua), 

cujos itens podem comportar-se com maior proximidade à derivação (prefixação prototípica) 

                                                                                                                                       
disso, pode-se argumentar que a composição, a afixação, o truncamento e a mesclagem devem ser considerados 

como padrões prototípicos dispostos em uma escala de constituintes progressivamente menos independentes, 

variando desde palavra, a base presa, afixoide, afixo, encurtamento, até constituintes como formas oriundas de 

mesclagens vocabulares e mesmo acrônimos/siglas (combinações de letras), ou seja, 

 

compounding  (word)  >  stem  compounding  (stem)  >  affixoids  >  affixation  proper  (word-/stem-based)  >  

clipping  compounds  (clipping  of  words/stems)  > blending  >  splinters  > acronyms 

 

Esta escala interage com a heterogeneidade tipológica do sistema inglês de formação de palavras, que permite 

que formas (radicais) livres e presas sejam partícipes de processos de formação de palavras. Portanto, a noção de 

combining form é algo como uma falsa saída [...], porque cria mais problemas do que resolve e deve, portanto, 

ser abandonada”. [Trad. nossa; grifos nossos]. 
365

Oriundo de uma revisão completa do proposto por Lopes (2013) para a língua portuguesa. 
366

Nessa categoria se incluiriam tanto os compostos constituídos com radicais livres, radicais presos ou radicais 

neoclássicos, cada um deles apresentando diferentes níveis de aproximação à prototipicidade compositiva. Não é 

supérfluo salientar que há constantes comunicações entre os compostos e os prefixos propriamente ditos, pelo 

que concordamos plenamente com Rio-Torto (2017, p. 11), quando afirma que “[...] os contornos entre 

composição neoclássica e afixação são marcados por significativa porosidade [...].”. 
367

I.e, prefixos-base. Cf. seção subsequente, que comporta uma proposta de descrição tipológica para as unidades 

da margem esquerda vocabular atuantes em procedimentos prefixais. 
368

Categoria que englobaria tanto os inexpletivos quanto os distintivos. 
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ou à composição (RIO-TORTO, 2016). Ademais, expõe também uma linha gradiente que 

explicita um percurso que vai do mais compositivo [+ lexical] ao mais derivativo [- lexical], 

chegando até os itens mórficos destituídos de significação (morfemas de sentido opaco e 

morfemas expletivos). Assim, de certa forma, o continuum traz consigo a indicação de um 

percurso de gramaticalização na formação e evolução das partículas mórficas, ou seja, um 

processo intralinguístico de cristalização gramatical das estruturas linguísticas com mais 

expressiva produtividade na língua, sendo, destarte, uma rota processual diacrônica através da 

qual um item [+ lexical] vai paulatinamente se tornando mais gramatical — i.e., [- lexical] —, 

passando de uma classe mais aberta a uma mais fechada, ocorrendo com isso, geralmente, um 

enfraquecimento ou apagamento de seu conteúdo semântico, o que se dá nos morfes opacos e 

nos expletivos, respectivamente. 

Para exemplificar esse percurso podemos utilizar o item mórfico -latra, com base no 

estudo realizado por Nascimento (2012): trata-se de um elemento neoclássico, considerado 

pelas gramáticas tradicionais como um radical que participa do processo de composição, mas 

que vem sofrendo, numa perspectiva diacrônica, um processo de gramaticalização, afastando-

se de uma configuração como forma livre (como originalmente o era, no grego clássico) e 

assumindo, paulatinamente, um caráter mais abstrato e funcional, juntamente com uma 

opacidade semântica, com sentido recuperável apenas ao se anexar a uma base. Assim, tal 

partícula não mais se identifica como um elemento compositivo pleno, por estar se 

aproximando, dentro de um continuum, do polo derivacional. 

Tais tentativas de organização de um contínuo léxico-gramática podem vir a contribuir 

para uma melhor compreensão dos fenômenos morfológicos. Os aqui expostos, como já 

dissemos, são apenas esboços, elaborados a partir de uma observação inicial a respeito da 

natureza do significado que esses elementos são capazes de veicular enquanto constituintes 

morfolexicais. 

 

4.4 TIPOLOGIA PREFIXAL 

 

Como já apontado, interessa-nos uma visão mais dinâmica dos elementos e operações 

morfológicos, considerando-os como partícipes de escalas gradientes. Essa postura parece 

justificar-se por coadunar-se de modo mais verossímil à realidade empírica e, além disso (e 

por causa disso), ser mais interessante a um estudo tracejado sob a influência da MC, que foge 

de uma visão cerrada, discreta, para abraçar uma visão mais fluida, mais aberta. Para essa 
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linha de análise, não se mostra de fato essencial uma determinação das fronteiras entre 

prefixação e composição (BASILIO, 2010; BOOIJ, 2005a) ou entre afixo, afixoide, radical, 

splinter ou xenoconstituinte (BOOIJ, 2005a), visto que todas essas unidades podem 

desempenhar função análoga, ocupando igual posição na construção vocabular e podendo um 

figurar no esquema construcional do outro, o que denota fluidez e dinamicidade. 

Embora seja resvaladiça a classificação das unidades que ocupam a margem esquerda 

de um esquema construcional, devido ao caráter difuso das fronteiras entre prefixo, 

prefixoide, pseudoprefixo, composto, splinter etc., pensamos que é possível sistematizar uma 

tipologia para as partículas que atuam nas formações prefixadas, sob a forma de um 

continuum. Tal proposta, contudo, não deixa de ser ousada e abstrusa, pois tem como escopo 

abarcar uma gama heterogênea de elementos, cuja origem e significação veiculada (ou não) 

variam em termos complexos, definindo uma tipologia classificatória multifacética, tal como 

será exposta nos esquemas reproduzidos a seguir, resultados de novas reflexões
369

 sobre essa 

questão. 

Cremos que tal compreensão do fenômeno prefixal e de suas unidades 

correspondentes é mais convincente do que sob uma ótica modular estrita, já que nem todos 

os elementos e operações prefixais mantêm o mesmo comportamento semântico, funcional, 

formal ou gramatical. A consideração da origem, fluxo diacrônico e semântica de tais 

unidades dá margem à proposição de dois continua prefixais tétrades (que mantêm fortes e 

constantes ligações entre si), com uma repartição (fluida) entre pelo menos as seguintes 

categorias: (i) quanto à origem, diacronia e grau de gramaticalização: prefixos propriamente 

ditos, prefixos-base, pseudoprefixos, prefixoides; (ii) quanto à informação semântica 

veiculada: inexpletivos, distintivos, opacos, expletivos. Comecemos pelo primeiro esquema 

categorial: 

 

 

                                            
369

Lopes (2016c; por sua vez, fundamentado em estudo seu de 2013), adotava apenas um continuum prefixal, 

englobando sete classes de elementos distintos: pseudoprefixos, prefixoides, prefixos lexicais, prefixos 

gramaticais, prefixos distintivos, prefixos opacos e prefixos expletivos. Portanto, um esquema gradiente 

esboçado em termos diacrônico-semânticos, envolvendo critérios como grau de gramaticalização/lexicalização e 

matizes semânticos veiculados. Nesta tese, visando a uma maior aclaração, optamos em tracejar continua para 

cada um dos pontos de observação, ou seja, desde uma perspectiva diacrônica e desde uma perspectiva 

semântica. 
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Continuum prefixal quanto à origem e diacronia 

       [+ lexical]                                                                [- lexical] 

      COMPOSIÇÃO                                             DERIVAÇÃO 

Prefixos-base
370

 | Pseudoprefixos | Prefixoides | Prefixos 

 
 

 

Figura 14. Esboço de um continuum mórfico prefixal quanto à origem e diacronia. 

 

O primeiro esquema contempla quatro tipos de formantes da margem esquerda do 

vocábulo: prefixos propriamente ditos, prefixos-base, pseudoprefixos e prefixoides. Os 

propriamente ditos (ou simplesmente prefixos ou prefixos stricto sensu) seriam os mais 

prototípicos, inegavelmente tomados como unidades prefixais pela tradição gramatical, ou 

seja, partículas herdadas do latim ou do grego — geralmente advindas de formas dependentes 

(preposições ou advérbios) —, que nessas línguas já atuavam também como formas presas, 

como partículas prefixais. São fruto de estágios últimos de gramaticalização, mais achegados 

ao polo derivativo, dotados de recorrência, produtividade e/ou vitalidade (propriedade de 

constituição de paradigmas morfolexicais, de formações em série), carga semântica explícita, 

geral e subsidiária e, de regra, destituídos de potencial heterocategorizador. Segundo Borba 

(2003), os prefixos são mais produtivos do que os dois outros tipos (prefixoides e 

pseudoprefixos). O re- (e.g., em recontente ou reconsiderar) seria um exemplar dessa 

subcategoria, a dos prefixos propriamente ditos. 

A essa subclasse standard, central e mais representativa das unidades prefixais, ligar-

se-iam as demais subclasses, mais ou menos periféricas, com uma ou mais características 

diferentes do subgrupo nuclear: os prefixos-base, os prefixoides e os pseudoprefixos.  

Os prefixos-base, basoides prefixais ou prefixos com comportamento de base léxica, 

como os próprios termos indicam, são aquelas unidades que, embora se confundindo 

formalmente com um prefixo da língua (o seu étimo e a sua adjunção pretérita são próprios a 

prefixos ou prefixoides), não apresentam uma carga semântica subsidiária, como os prefixos 

prototípicos, mas sim, a carga semântica principal do produto, atuando, portanto, de modo 

simílimo a uma verdadeira base léxica (daí o uso do sufixo -oide)371, como, por exemplo, nas 

                                            
370

Advêm dos prefixos; logo, a princípio, deveriam estar após estes na escala mórfica. No entanto, por 

apresentarem o maior teor lexical entre as quatro classes prefixais, parece ser mais razoável ubicá-los na margem 

esquerda do continuum. 
371

Talvez possamos dizer que constituem um caso de recategorização. 
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formas contralliadores, entrada, entrar, entrannas, estrannos, ynfiernos, maliciosamientre, 

maldat, redrados etc., para o castelhano arcaico (1ª sincronia); e contrayro, entrada, entrar, 

estraidade, infferno, maldades etc., para a 1ª sincronia do galego-português arcaico. É 

perceptível, portanto, que o termo basoide para este estudo não se identifica integralmente 

com a concepção de Rocha (1998) para o mesmo termo, visto que, pare este morfólogo, um 

basoide seria uma falsa base, que, por ser um hápax legómena (não gozando, por conseguinte, 

de recorrência), não é analisável morfologicamente, ainda que aparente mais ou menos uma 

posição e uma função próprias a uma base lexical. Seria o que ocorre nas lexias do português 

hodierno bursite, manada, rústico etc. (GONÇALVES, 2016a). 

O prefixo-base, ao mesmo tempo imiscuído em processos de gramaticalização, parece 

também ser envolvido por ondas de lexicalização, responsável em sua conversão em base 

léxica (decorrente da fossilização e/ou da erosão fonológica da respectiva base original, 

decorrida ao longo do tempo). Como tal, possui uma carga semântica plena, similar a de uma 

raiz e, consequentemente, a mais importante e explícita do derivado em que se faz presente. 

De tal forma isso é veraz que o seu caráter prefixal só é depreendido a partir do rastreamento 

diacrônico ou de um processo de comutação, sendo praticamente invisível a análises 

estritamente sincrônicas. 

São prefixoides ou semi-prefixos os elementos que são dotados de um conteúdo 

semântico pleno e genérico (correspondentes a formas livres ou a formas dependentes dotadas 

de explícita carga semântica de teor lexical), possuindo acentuada independência como forma 

livre da língua, relacionando-se a itens lexicais (GOMES & CUNHA e SOUZA, 2012; 

DUARTE, 1999)
372

, que apresentam uma relativa recorrência
373

 — em geral apresentam um 

rendimento bem menor que o dos prefixos prototípicos, mas alguns se mostram com 

acentuada produtividade e/ou vitalidade na língua, como o prefixoide não- —.
 
Inicialmente, 

seriam formas adverbiais ou preposicionais que, graças à sua inserção (justaposição ou 

aglutinação) recorrente à margem esquerda do vocábulo, começaram a passar por um 

processo de gramaticalização, iniciado (em alguns casos) bem cedo na língua (pelo menos a 

partir do século XIII), passando a comportar-se semelhantemente a prefixos, ainda que 

                                            
372

Na maioria esmagadora dos casos, visto que há exceções, como o sem-, que é forma dependente e item 

gramatical.  
373

Nesse ponto discordamos plenamente de Rocha (1998), para quem os prefixoides necessariamente são 

irrecorrentes, aparecendo em apenas um vocábulo. Cabe apontar que a recorrência dos prefixoides (e também 

dos prefixos e até mesmo dos pseudoprefixos) dá-se não apenas na inserção em posição esperada na estrutura 

interna do vocábulo mórfico, mas vai além, inflectindo para uma recorrência no campo da significação, pois os 

afixoides “[...] estabelecem uma relação significativa constante com as respectivas bases, ou seja, constituem um 

paradigma.” (CAETANO, 1996, p. 523).  
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conservando, na grande maioria dos casos, seus respectivos significados originais (CAMPOS, 

2004)
374

. Seriam as formas bem-, contra-, mal-, não- e sem- (e respectivas variantes), sendo 

que as quatro primeiras foram detectadas em operações prefixais registradas em textos do 

corpus empírico deste estudo: bendecir ~ bendixiere ~ beneyzen, bendichas ~ beneyta ~ 

benita ~ benito, bendicion, beneficio, bien andança ~ bienandança, contradixiesse, mal 

andancias ~ malandança ~ malandantias, maldicion, malmeten, malquerencia, non vsado 

etc., para o castelhano; bem aventurado, bẽfeytoria ~ benfeitorya, bendicion, maldiçõ, 

malditos, mal feitores, mal feitorya, nõ digno etc., para o galego-português. 

São os prefixoides partículas de conteúdo [+ lexical] que se encontram em processo de 

gramaticalização, migrando do polo [+ compositivo] para o [+ derivativo], caracterizando-se, 

portanto, por apresentar nuances semânticas mais aproximadas às que são expostas por 

elementos de natureza mais lexical (noções mais extralinguísticas), como adjetivos e 

advérbios (possuem uma carga semântica inequivocadamente lexical e bem mais explícita que 

os prefixos autênticos, funcionando também como formas dependentes ou livres na língua, o 

que confirma o seu status de formantes menos gramaticalizados). A perspectiva que adotamos 

quanto a essa caracterização atrela-se à de Alves (2000, p. 296), quando afirma que: 

 

Consideramos como mais gramaticalizados os formantes que, contemporaneamente, 

exercem função exclusivamente prefixal como a-, des-, in-, trans-. Outros 

formantes, que também atuam como preposições ou advérbios, enquanto prefixais 

conhecem um outro papel gramatical: bem-, mal-, não-, sobre-. Consideramos esses 

formantes menos gramaticalizados do que os anteriormente citados, uma vez que, 

como preposições ou advérbios, funcionam também como formas livres da língua. 

 

Como quarta categoria, surgem os pseudoprefixos (literalmente, ‘falsos prefixos’), que 

são basicamente elementos oriundos do grego ou do latim, que entram em formações 

genolexicais relativamente recentes, sendo dotados de uma significação lexical plena e não 

genérica, e assumindo (via semanticização) o conteúdo semântico total dos vocábulos em que 

se inseriam — e.g., o pseudoprefixo auto- assume toda a carga semântica da palavra de que 

proveio, automóvel, ainda que seja apenas uma parte do vocábulo, resultante de um 

encurtamento do substantivo mencionado
375

 —, passando a configurar na posição esperada 

para um prefixo, dando origem a novas palavras (CAMPOS, 2004a; 2001). Seu processo de 

                                            
374

Para Borba (2003, p. 82), o que aqui interpretamos como prefixoides são “[...] formas livres que 

ocasionalmente ocupam a posição prefixal funcionando como prefixos (bem-, não-, aquém-, além- etc.).”. 
375

“O mesmo fenômeno pode ser observado com o radical tele-, que veio a se aplicar a tudo o que se refere à 

televisão e, nesse sentido, passou a entrar na formação de novas palavras, como telenovela, telecurso, 

telejornal.” (BOMFIM, 2002, p. 58). 
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gramaticalização é bem menos desenvolvido que o dos prefixoides, já que se encontra em 

estágios iniciais (são formas que apenas recentemente passaram a atuar como elementos 

adjungidos à margem esquerda do vocábulo mórfico). Defende Depuydt (2009, p. 19) que 

“[...] no son prefijos que funcionan independientemente, sino son palabras acortadas cuyo 

comportamiento es igual que el de los prefijos propiamente dichos.”
376

. Pertinente é a 

conjectura apontada por Gonçalves (2012b, p. 190) sobre a origem e a caracterização dos 

pseudoprefixos, a que se pode aderir completamente: 

 

[...] são formas recorrentes oriundas de clippings que não incidem em elementos 

morfêmicos. De fato, info-, euro-, narco- e choco- não têm qualquer estatuto 

morfológico nas formas que lhes deram origem: ‘informática’/‘informação’, 

‘Europa’, ‘narcótico’ e ‘chocolate’. Na literatura atual, tais partículas recebem o 

nome de splinters: elementos que, como os afixos, ocorrem numa borda específica 

da palavra, mas, em função de seus significados, correspondem a lexemas. Splinters, 

portanto, formam uma classe à parte, situada entre radicais e afixos. 

 

Há uma profusão de termos aplicáveis a esse conjunto de unidades a que 

denominamos aqui de pseudoprefixos, o que é claramente perceptível, às vezes até mesmo em 

um mesmo autor ou em uma mesma obra. Assim, seja para eles e/ou para os pseudosufixos, 

ao lado de quasimorpheme, pseudomorpheme e fractomorpheme (TOURNIER, 1985), são 

também usados abreviated ou amputated forms (WARREN, 1990; FRADIN, 2000), splinters 

(ADAMS, 1973), combining forms (LEHRER, 1998), semi-affixes (usa, na verdade, semi-

suffixes), semiparole (SCALISE, 1984), prefijoides/sufijoides (ALVAR EZQUERRA, 2002), 

neoprefixos (FERREIRO, 1997), ou affixoids (MARCHAND, 1969), dentre vários outros, só 

para nos atermos a alguns autores que pensaram sobre essas formações em atividade nas 

línguas inglesa, galega e castelhana. 

Até onde perscrutamos — e em perfeita consonância com os resultados presentes no 

estudo de Lopes (2013) —, não nos deparamos com nenhum exemplar da classe dos 

pseudoprefixos para o galego-português ou o castelhano arcaicos, o que parece denotar que de 

fato constituem uma categoria de formativos de gênese mais recente na história dos sistemas 

linguísticos considerados.  

Cabe apontar que há discrepâncias entre os teóricos de morfologia sobre os conceitos 

de prefixoide e pseudoprefixo, sendo que, para alguns deles, tratam-se de formas sinonímicas. 

                                            
376

“[...] não são prefixos que funcionam independentemente, mas sim, palavras encurtadas cujo comportamento é 

igual que o dos prefixos propriamente ditos.” [Trad. nossa]. Na verdade, seu comportamento não parece ser 

idêntico ao dos prefixos, mas sim, semelhante, pois há diferenças de cariz semântico, funcional e etimológico 

entre essas duas subclasses prefixais. 
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Adotamos aqui, como é possível notar, um ponto de vista diferente, pois, como Campos 

(2004a) e Lopes (2013; 2014b; 2016c), preferimos concebê-los como duas classes distintas de 

formantes mórficos que, com os prefixos stricto sensu e os basoides prefixais, formam o 

quarteto categorial dos elementos prefixais, imersos no continuum composição-derivação. 

Parece ser possível postular que há na escala mórfica uma tendência de as formas [+ 

lexicais], conexas ao polo [+ composicional] do continuum composição-derivação, migrarem 

paulatinamente para o polo [+ derivacional], tornando-se muitas vezes [+ gramaticais], além 

de progressivamente menos independentes. Com Albuquerque (2010), Campos (2004a) e 

Alves (2000), pensamos que isso refletiria um percurso de gramaticalização, entendido como 

o processo de transformação de um item lexical em um item gramatical, integrando-se em um 

paradigma e ocupando uma posição fixa. No caso dos prefixos, prefixoides e pseudoprefixos, 

trata-se da transformação de um lexema em um morfema léxico-gramatical (STEIN, 1970). 

Com isso, podemos considerar, então, que “[...] os prefixos são antigas formas livres que, por 

um processo de gramaticalização, tornaram-se formas presas em português.” (CAVALIERE, 

2000, p. 308). Exemplificando esse processo, declara Alves (2000, p. 85) o seguinte: 

 

Muitos dos elementos que estudamos, os formantes aos quais atribuímos um caráter 

prefixal, têm passado pelo processo da gramaticalização: formantes adverbiais como 

não e preposicionais como sobre passam a exercer função afixal e tornam-se 

prefixos; formantes que, no latim e no grego eram radicais, como o grego mega, 

passam também a atuar como afixos e a exercer igualmente uma função gramatical. 

 

Existe, portanto, uma gradação (via gramaticalização) na escala do continuum 

composição-derivação, que vai do que é mais compositivo ao que é mais derivativo, em que 

transitam, muitas vezes de forma difusa, as unidades e categorias morfolexicais 

(GONÇALVES, 2011c). Essa migração se realiza a partir da recorrência: quanto mais 

recorrente, mais um elemento afixal de margem esquerda se aproxima da derivação, ilação 

aceita por Azeredo (2000, p. 69), pois afirma que “Na história da língua portuguesa, algumas 

palavras lexicais tornam-se gramaticais por causa de sua freqüência de uso em certa posição, 

o que acabou enfraquecendo o significado lexical delas.”
377

. Assim, a gradação seria radical 

livre → radical preso → prefixoide → prefixo stricto sensu
378

, podendo haver saltos de etapas 

realizados por alguns elementos ou estagnação em determinada categoria intermédia. A 

                                            
377

Essa compreensão é também compartilhada por Albuquerque (2010, p. 37), pois afirma que “[...] quando se 

torna freqüente o uso de radicais gregos ou latinos, como forma presa em novos itens lexicais, esses formantes 

entram na língua geral e tornam-se assim prefixos.”. 
378

Os pseudoprefixos não entram nessa escala porque advêm de outro fluxo de gramaticalização/lexicalização, 

que lhes é próprio (radical livre → pseudoprefixo). O mesmo se pode dizer quanto aos basoides prefixais (radical 

livre → radical preso → prefixo propriamente dito → prefixo-base). 
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diferença mais expressiva, portanto, entre elementos compositivos, prefixos e prefixoides 

seria de caráter histórico-diacrônico, ou seja, o grau de gramaticalização: os primeiros 

estariam no ponto de partida do processo (podendo permanecer nesse estágio ou seguir o 

fluxo evolutivo), os prefixos seriam resultantes desse processo
379

; os últimos são formantes 

que, em menor ou maior grau, ainda se encontram sob esse processo, “deslizando” por sobre o 

percurso gradativo do continuum mórfico, estando “a meio caminho” entre a composição e a 

derivação (CAETANO, 2010)
380

. 

Com as múltiplas imprecisões e divergências teóricas que ainda se espraiam pelo 

estudo científico debruçado sobre a prefixação (AGUIAR, 2009), proliferam, no cenário 

linguístico contemporâneo, várias propostas de conceptualização sobre essa operação 

morfológica, o que acaba originando, inevitavelmente, uma profusão terminológica. Isso 

deriva, muitas vezes, da incerteza quanto à natureza compositiva ou derivativa dos prefixos. 

Esse ponto de vista é defendido por Alves (1991, p. 74), pois aponta que “A delimitação das 

fronteiras nas formações prefixais prende-se à demarcação das fronteiras entre prefixação e 

composição, as quais não foram, até agora, bem definidas [...].”. Mais de vinte anos depois, 

praticamente o mesmo se pode continuar afirmando. Não está devidamente delineado o 

poroso limite entre derivação (ou melhor, a afixação) e composição, e, com isso, tem havido 

posicionamentos díspares e muita confusão conceptual quanto ao tratamento das operações 

prefixais em português e nas demais línguas românicas. A causa de tanto se vacilar quanto ao 

estatuto mórfico da prefixação se dá, primordialmente, pelo fato de encará-la como algo 

estanque, tentando acomodá-la inflexivelmente ou no eixo da composição ou no eixo da 

derivação. Mas, na verdade, isso jamais teria como dar certo, haja vista que entre a 

composição e a derivação não há limites estreitos e inexpugnáveis. Daí se explique que suas 

fronteiras constituam (e sempre seguirão constituindo) “[...] um tema em aberto e de difícil 

solução, quer teórica, quer empírica.” (RIO-TORTO, 2016, p. 411). 

                                            
379

“[...] no sentido de terem passado de formas mais livres para formas mais presas e muitas vezes mais 

gramaticais, mais regulares, tendo adquirido propriedades combinatórias e/ou semânticas de que não dispunham 

previamente.” (RIO-TORTO, 2016, p. 422-423). 
380

Rio-Torto (2016) procede a uma pertinente análise da escala de gramaticalização das preposições apontada por 

Castilho (2004) — estruturada em três divisórias, a de preposições mais gramaticalizadas, medianamente 

gramaticalizadas e menos gramaticalizadas —, chegando à sagaz constatação de que as mais gramaticalizadas 

coincidem com prefixos de grande rentabilidade genolexical (de-, em-, a-, com-), as medianamente 

gramaticalizadas, com alguns prefixos locativos e avaliativos (sob-, sobre-, entre-, contra-, pos-), e as menos 

gramaticalizadas, com o prefixo ante-. Se além da escala de gramaticalização prefixal, fosse apreciada a escala 

de gramaticalização adverbial — algo que poderia ser depreensível, p. ex., dos estudos de Costa, mormente os de 

2003, 2009 e 2012—, provavelmente se chegaria a conclusões igualmente interessantes, que talvez conduzissem 

a uma constatação de que o grau de gramaticalização dos principais formantes prefixais (ou seja, a diferenciação 

entre prefixo e prefixoide) vai coincidentemente atrelado via correspondências mais ou menos sistemáticas ao 

grau de gramaticalização das formas livres ou dependentes das quais se originaram. 
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Por duas causas essenciais esse modularismo quanto à prefixação não surte efeito. Em 

primeiro lugar, não há homogeneidade entre as partículas afixais da margem esquerda do 

vocábulo (GOMES & CUNHA E SOUZA, 2012), que apresentam características divergentes 

e fluidas quanto à produtividade, à sua aderência à base (algumas são exclusivamente formas 

presas; outras podem ser formas dependentes ou até livres, ocorrendo livremente na estrutura 

oracional), à sua propriedade de seleção de bases (há partículas cuja adjunção conta com 

maior liberdade; outras, por sua vez, são mais restritivas), à sua capacidade de gerar produtos 

heterocategorizados, à sua origem (umas advêm de prefixos ou advérbios latinos; outras de 

nomes latinos ou gregos ou vernáculos) e à sua carga semântica (há os prefixos que a 

possuem em plenitude; em contraposição, há partículas cuja carga semântica se tornou opaca 

ou que sequer existe/existiu). Em segundo lugar, a derivação e a composição também não são, 

em essência, homogêneos, mas dotados de uma marcante variedade de espécimes, uns mais 

representativamente prototípicos, outros mais periféricos quanto à sua inserção em uma 

dessas categoriais, havendo formas fronteiriças e mutáveis, o que se dá, sobretudo, pela 

existência de “[...] distintos grados en cuanto al carácter más o menos léxico o gramatical del 

significado codificado.” (PENA, 1999, p. 4324)
381

. Destarte, torna-se difícil enquadrar 

peremptoriamente a prefixação dentro de um quadro compositivo ou derivativo, em parte 

porque a própria fronteira entre um e outro fenômeno é difusa, o que é também admitido por 

Wartburg (1951, p. 131), quando afirma que 

 

Entre derivación y composición, no existe, desde un punto de vista histórico, un 

límite preciso. Un sustantivo puede desgastarse poco a poco semánticamente y 

degradarse hasta convertirse en sufijo. Composición y derivación están, por tanto, la 

una con respecto a la outra, en una relación de continuidad histórica.
382

 

 

São patentes as grandes disparidades nos tratados de morfologia quanto ao inventário 

geral dos formantes prefixais (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 1999); assim sendo, como 

considerá-los uniformes e constantes? Como enquadrá-los no âmbito da derivação ou da 

composição quando os limites desses dois fenômenos mórficos não são estanques e sequer 

foram totalmente delineados? Vemos, portanto, que é problemático e complexo o estatuto dos 

formantes prefixais. 

                                            
381

“[...] diferentes graus quanto ao caráter mais ou menos léxico ou gramatical do significado codificado.” [Trad. 

nossa] 
382

“Entre derivação e composição não existe, de um ponto de vista histórico, um limite preciso. Um substantivo 

pode desgastar-se pouco a pouco semanticamente e degradar-se até se converter em um sufixo. Composição e 

derivação estão, portanto, uma com respeito a outra, em uma relação de continuidade histórica.” [Trad. nossa] 
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É justamente por não se haver fixado satisfatoriamente posicionamentos corroboráveis 

e aceitos quanto ao estatuto da prefixação no âmbito dos processos genolexicais, em 

consequência de uma não-unanimidade quanto a isso (ALVES, 1991), que se dá, como vimos, 

uma prolificidade de termos para assinalar os itens envolvidos nesse processo, definidos de 

maneira obscura e imprecisa (TORRES MARTÍNEZ, 2011): prefixos, prefixoides, elementos 

afixais da margem esquerda (GOMES & CUNHA E SOUZA, 2012), bases prefixais (RIO-

TORTO, 1998b), semiprefixos, pseudoprefixos, compostos neoclássicos, formas 

combinatórias iniciais, elementos prefixais cultos, elementos semiprefixais (STEHLÍK, 2001), 

elementos neoclássicos, formantes eruditos, temas greco-latinos, bases não-autônomas, 

formas combinatórias (CAETANO, 2010a), palavras-prefixos, elementos semiautônomos, 

raízes afixais, confixos (RODRÍGUEZ PONCE, 1999), prefixos cultos, elementos prefixais, 

elementos compositivos (SANTANA SUÁREZ et al., 2005), falsos prefixos, prefixos 

impróprios, raízes compositivas prefixais (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) etc. 

É o status de algumas partículas afixais de margem esquerda — geralmente 

denominadas prefixoides, pseudoprefixos ou formantes neoclássicos — dotadas de maior 

carga semântica lexical, advinda de sua origem erudita (culta) ligada a advérbios, nomes ou 

verbos greco-latinos (CAETANO, 2010a), uma das principais causas de incertezas teóricas 

quanto ao estatuto morfolexical da prefixação
383

. Esses elementos mostram-se como híbridos, 

dotados, concomitantemente, de características próprias à derivação e de outras mais 

associadas à composição. É o que nos aponta Gonçalves (2012b, p. 190) sobre esse ponto:  

 

Em português, assim como em inglês, há formativos que se situam entre a classe dos 

radicais e a classe dos afixos: são os chamados afixoides [...], elementos que 

participam do processo de recomposição [...]. Referimo-nos a partículas como bio-, 

petro-, eco-, homo- e tele-, entre tantas outras. 

 

Para alguns autores, como Albuquerque (2010a), Depuydt (2009), Silva (2009; 2008), 

Schwindt (2001), Alves (2000), Duarte (1999a; 1999b) e Freitas (1997), não é producente a 

adoção das subclasses prefixoide ou pseudoprefixo para os elementos prefixais em 

português
384

, sobretudo pela indefinição conceptual que envolve esses termos, considerados 

                                            
383

“[...] os limites entre composição e prefixação afetam precisamente a estas unidades.” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 664). [Trad. nossa] 
384

Ao contrário de Bassetto (2010) e Duarte (1999), que, para além do termo prefixo, operam também com os 

termos pseudoprefixos ou prefixoides, Schwindt (2001) considera tal subclassificação problemática, adotando, 

uma distinção dos prefixos como legítimos e composicionais. 
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como designações dúbias e imprecisas (FREITAS, 1997), com inúmeras disparidades nos 

parâmetros utilizados para a delimitação de seus respectivos conceitos e para a observação 

sistemática de suas características. Quanto a esse quadro, observemos o que assevera Silva 

(2009, p. 94; 2008, p. 112): 

 

O cotejo dos estudos sobre pseudoprefixos
385

 deixa clara a disparidade dos 

parâmetros usados para a sua conceituação. Que condições um elemento deve 

preencher para ser assim classificado? Ter um bom ou um baixo rendimento? Ter 

mobilidade distribucional ou ocupar somente a posição inicial? Corresponder a uma 

forma livre? Uma vez que não há critérios bem definidos para o estabelecimento da 

noção de pseudoprefixo, a postulação dessa entidade não contribui para a 

classificação e a análise dos elementos mórficos, trazendo, pelo contrário, ainda 

mais problemas taxonômicos. 

 

Para os autores supramencionados, o mais conveniente para a descrição e análise dos 

formantes prefixais seria desconsiderar as subclassificações — ou seja, os termos prefixoide e 

pseudoprefixo —, inserindo todos os elementos de natureza prefixal sob um único rótulo: 

prefixo. É o que fazem a Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua 

Española (2009), na Nueva Gramática de la Lengua Española. É o que faz Oliveira (2004), 

ao considerar as partículas agro-, eco-, bi-, auto- e aero- como verdadeiros prefixos. E é 

também o que é feito por Alves (2000, p. 88)
386

, como se pode constatar no excerto abaixo 

reproduzido: 

 

A subparte dedicada às fronteiras dos formantes prefixais, deliberadamente longa, 

procurou enfatizar que alguns elementos que consideramos como prefixais nem 

sempre atuaram nessa condição. Assim como morfemas flexionais se tornaram 

derivativos e vice-versa, formas livres têm passado a exercer uma função afixal. 

Essas mudanças persistem e observamos que um advérbio como não também pode 

atuar como prefixo sob certas condições. De maneira análoga, um radical pode 

gramaticalizar-se e exercer função prefixal, assim como o procedimento inverso é 

observado, quando hiper- e multi- passam a funcionar como os substantivos híper e 

múlti. Esses casos fronteiriços, que muitos autores preferiram classificar como 

pseudoprefixo ou prefixóide, são por nós tratados como prefixais. Desse modo, 

parece-nos mais adequado considerar o conceito de prefixo de forma lata, atribuindo 

porém graus diferentes de gramaticalização a esses formantes. 

 

Há, por outro lado, inúmeros estudiosos que preferem defender a pertinência de uma 

subclassificação dos elementos afixais da margem esquerda, mantendo os termos prefixoide 

                                            
385

Essa autora considera prefixoides e pseudoprefixos como uma mesma categoria. Seriam, assim, a seu ver, dois 

termos distintos intercambiavelmente utilizáveis para se referir a um mesmo conjunto de elementos mórficos. 
386

Também em outro estudo seu, Alves (2002, p. 164), insiste nesse seu ponto de vista que tende a incluir sobre 

um mesmo rótulo (prefixos) os prefixoides, pseudoprefixos e prefixos: “Formantes de origem latina ou grega que 

ultrapassaram os limites de uma língua especializada, em geral científica, e são contemporaneamente 

empregados na língua geral (hiper-, mega-...) são identificados como prefixais.”. 
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e/ou pseudoprefixo. É o caso de Gomes & Cunha e Silva (2012), Gonçalves (2012b), Campos 

(2004a; 2001), Varela & Martín García (2000), Rocha (1998), Sandmann (1996; 1987), 

Cunha & Cintra (1985), Carvalho (1973), entre outros. Rio-Torto (1998b, p. 44), por sua vez, 

adota a ideia de subclasses para a prefixação, mas absorve outro termo para se referir aos 

prefixoides ou pseudoprefixos: bases prefixais
387

. 

Dois grandes problemas se estabelecem na adoção dessas subcategorias prefixoide e 

pseudoprefixo, pondo entraves a um rigor científico de caráter terminológico e conceptual: o 

primeiro é a indistinção ou distinção entre as duas subcategorias supramencionadas, pois 

alguns autores — como Depuydt (2009) e Silva (2009; 2008) — consideram os termos como 

sinonímicos
388

, enquanto outros estudiosos, como Campos (2001; 2004a) os concebem como 

elementos distintos; o segundo problema se materializa na expressiva variedade conceptual 

desenvolvida pelos morfólogos a respeito dessas duas subclasses mórficas, de tal forma que 

podemos dizer que é variável de autor para autor, sendo utilizados para denominar elementos 

bastante diversos (CAMPOS, 2001). Faz-se necessário, portanto, para uma observação 

sistemática do complexo prefixal, uma revisão conceptual a respeito da subclassificação dos 

formantes nele circunscritos, a fim de delinearmos o mais adequada e refinadamente possível 

a descrição do paradigma prefixal das línguas sob análise. 

Cremos ser pertinente a adoção de uma subclassificação dos elementos mórficos 

envolvidos no processo de formação de palavras via prefixação, com uma divisão dos 

elementos afixais da periferia esquerda do vocábulo sob a forma de um esquema tetrafatorial, 

com seus componentes identificáveis pelos termos prefixo (ou prefixo propriamente dito ou 

prefixo stricto sensu), prefixoide (ou semiprefixo), basoide prefixal (ou prefixo com 

comportamento de base léxica) e pseudoprefixo. São, de fato, subcategorias que se 

diferenciam, sobretudo, pelos seus diferentes graus de gramaticalização, tal como preconiza 

Alves (2000). Concordamos, assim, com o que é indicado por Albuquerque (2010a) quando 

se refere às fronteiras fluidas da derivação e composição como sendo ocasionadas pela 

existência de partículas híbridas, submetidas a um processo de gramaticalização. Assim 

cogitando, torna-se normal e até lógico pensar que: 

                                            
387

“Uma forma expedita de ultrapassar a eterna questão das fronteiras entre prefixação e composição, sobretudo 

quando estão em causa produtos lexicais de clara inspiração greco-latina, consiste em considerar os temas ou 

radicais greco-latinos como bases prefixais (anfi-, extra-, inter-, mono-, multi-, poli-, em anfi-teatro, 

extraprograma, inter-cidades, mono-motor, multi-uso, poli-grupo) ou sufixais (-ífic-, -ífer-, -duct- em calor-

ífico, frut-ífero, oleo-ducto), consoante figuram à esquerda ou à direita, no produto acabado.” (RIO-TORTO, 

1998b, p. 43-44). 
388

Freixeiro Mato (2006) enquadra em um mesmo grupo prefixoides e pseudoprefixos, sob a etiqueta de 

neoprefixos, termo que lhe parece mais convincente. 
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Muitos formantes aos quais atribuímos um caráter prefixal, têm passado pelo 

processo da gramaticalização: formantes adverbiais (ex.: bem e não) e 

preposicionais (ex.: contra e sobre) passam a desempenhar função afixal, tornando-

se prefixos; formantes que eram radicais, no grego e no latim como o mega, hidro e 

bio (grego), passam também a operar como afixos e a exercer do mesmo modo uma 

função gramatical. (ALBUQUERQUE, 2010a, p. 38) 

 

Obviamente, não tivemos aqui a pretensão de estabelecer de forma peremptória a 

distinção entre prefixos stricto sensu, prefixos-base, prefixoides e pseudoprefixos — o que, 

juntamente com a diferença do estatuto composição/prefixação, é um dos problemas mais 

controvertidos no domínio da formação de palavras (BONCEA, 2007) —, mas tão-somente 

procedermos a uma reflexão sobre a pertinência da adoção dessas subclasses prefixais, não-

modulares, diferentes (mas contíguas), com fronteiras difusas e imersas numa escala gradual. 

Muito possivelmente, a posteriori, será necessário desenvolver novas reflexões, interpondo 

revisões conceptuais, que poderão aperfeiçoar e aprofundar essa descrição e análise dos 

elementos prefixais e suas subcategorizações. Contudo, pensamos que essa exposição de uma 

tentativa de definição e classificação dos itens afixais da margem esquerda do vocábulo por si 

só já tem algum valor, dada a grande vaguidade e imprecisão que se espraiam por essa área 

dos estudos morfológicos. Podemos fazer eco à seguinte declaração de Duarte (1999a, p. 

109): “O elenco dos prefixos, reconhecemos, é um tanto heterogêneo. Mas onde não há 

heterogeneidade na formação de palavras? [...] Em qualquer setor gramatical ou lexicológico, 

há um sem-número de minúcias que desafiam tentativas de classificação e identificação.”. 

Vimos até então a primeira classificação gradiente que fizemos para os elementos 

prefixais, estabelecida a partir dos crivos da geração e da diacronia. Passemos, então, à 

segunda classificação das unidades pertinentes à ativação prefixal, que diria respeito à sua 

natureza semântica.  

Como aponta Lopes (2013), é consensual entre os linguistas o juízo de que o plano do 

significado é algo escorregadio, que se espraia por todas as demais esferas do sistema 

linguístico e que envolve questões amplas e intrincadas (SOLEDADE, 2004). Sendo assim, se 

um estudo do significado já se mostra implexo aquando da sua observação em elementos e 

estruturas da língua de um recorte sincrônico hodierno, mais ainda o é quando se atrela a 

estágios pretéritos do sistema linguístico (LOPES, 2013). Como acertadamente pondera Viaro 

(2011, p. 120), nesse último caso sempre “[...] lidamos com reconstruções e, necessariamente, 

nossas certezas precisam ser relativizadas.”. O estudo da semântica histórica, o rastreamento 

de sentidos em formas linguísticas do passado e das mutações diacrônicas na significação dos 
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fatos de língua, é algo absolutamente intrincado, resvaladio, labirintado, não licenciando mais 

do que conjecturas e ilações sobre o objeto investigado. Daí que chegue Lopes (2013, p. 252) 

às seguintes conclusões: 

 

Se se mostra como algo difícil de precisar as teias de significação que irradiam dos 

vocábulos em sincronias hodiernas, se mais ainda intrincada é a sua determinação 

em lexias de estágios passados da língua, chega-se ao cúmulo da complexidade ao 

tentar rastreá-las em elementos mórficos de fases recuadas da história da língua, 

dada a própria complexidade que emerge do estabelecimento dessa aproximação 

diacrônica.  

 

É, portanto, com muita cautela e sem qualquer pretensão infundada que propomos um 

esquema semântico geral, gradiente e tétrade, para as unidades afixais da margem esquerda do 

vocábulo, que é justamente o segundo continuum mórfico para os elementos prefixais, 

constituído pelos inexpletivos, distintivos, opacos e expletivos: 

 

 

Continuum prefixal quanto à veiculação semântica 

       [+ lexical]                                                                [- lexical] 

      COMPOSIÇÃO                                             DERIVAÇÃO 

Inexpletivos | Distintivos | Opacos | Expletivos 

 
 

               

     

Figura 15. Esboço de um continuum mórfico prefixal quanto à veiculação semântica. 

 

A primeira classe de formantes prefixais engloba os inexpletivos, que seriam aqueles 

morfemas da margem esquerda vocabular possuidores de uma carga semântica depreensível 

(muitas vezes até mesmo por via da composicionalidade), como nos vocábulos do castelhano 

arcaico comadre, descendio, desenparada, perdurable, pospone, reconciliar, soterraron ~ 

soterro, trastornaron; ou nas lexias do galego-português arcaico arcabispo, confirmado, 

desconfortado, ẽmiigo, preposto, reconocimẽto, sobredictas, trasladasse. Constituem, 

portanto, a categoria prefixal prototípica no que tange ao conteúdo, sendo unidades afixais da 

margem esquerda que veiculam noções semânticas gerais (ubicação, movimento, negação, 

intensificação etc.), de modo explícito e subsidiário. 

Os produtos léxicos arrolados como exemplos no parágrafo anterior permitem que 

cheguemos à ilação de que o termo inexpletividade rotula uma realidade geral, a veiculação 

efetiva de conteúdo, algo disposto e distribuído (categorizado, classificado) gradientemente 
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(RIO-TORTO, 2016) e que pode dar-se através de diversos matizes, ou seja, informações 

morfossemânticas compósitas instanciadas em contextos enunciativo-pragmáticos particulares 

(NUNES, 2005). A taxonomia do espectro semântico dos itens prefixais é algo de difícil 

sistematização, pois nem sempre é possível adscrever todas as acepções que veiculam em 

categorias e subcategorias fixas e inquestionáveis, já que há subvalores prefixais que parecem 

não depender exclusivamente das unidades da margem esquerda vocabular, mas sim, de 

características semânticas específicas da base a que se agregam ou do próprio contexto 

lingüístico ou extralinguístico em que se incrustam (RODRÍGUEZ PONCE, 2002). Além 

disso, há prefixos que podem ser coerementemente encaixados em diferentes grupos 

semânticos e funcionais (ÁLVAREZ & XOVE, 2002). Daí haver tantas diferenças (embora 

concomitantes a várias similitudes) nas categorizações propostas pelos morfólogos e 

gramáticos. Sintetizamos algumas dessas na tabela a seguir: 

 

PROPOSTAS DE CLASSIFICAÇÃO SEMÂNTICA GERAL DOS PREFIXOS 

AUTOR CLASSIFICAÇÃO 

Rio-Torto 

(2016) 

1. ITERAÇÃO  
2. NEGAÇÃO (com as subclasses: ‘contrariedade’, ‘privação’, ‘oposição’, 
‘contradição’) 

3. CONJUNÇÃO 
4. MOVIMENTO (com as subclasses ‘em direção a’, ‘de X para cá’, ‘para dentro’, 
‘para fora’, ‘para trás’, ‘de cima para baixo’, ‘de baixo para cima’) 

5. LOCALIZAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL (com as subclasses ‘acima de’, 
‘abaixo de’, ‘além de’, ‘aquém de’, ‘fora de’, ‘dentro de’, ‘face a’, ‘no meio de’) 

6. AVALIAÇÃO (com as subclasses ‘acima de’, ‘abaixo de’, ‘no limiar intermédio 

de’
389

) 

7. DIMENSÃO (com as subclasses ‘de envergadura enorme/excepcional’, ‘de 
envergadura mínima, reduzida’ 

8. QUANTIFICAÇÃO (com as subclasses ‘quantificação precisa’ — por sua vez, 
subdividida em ‘totalizadora’, ‘cardinal’, ‘múltipla’, ‘submúltipla’ e ‘fracionária’ 
— e ‘quantificação imprecisa’) 

9. IDENTIDADE (com as subclasses ‘semelhança’, ‘dessemelhança’, ‘falsidade’) 
10. REFLEXIVIDADE 

11. RECIPROCIDADE/BIDIRECIONALIDADE/BILATERALIDADE 

Nunes 

(2005)
390

 

1. POSIÇÃO 

2. DIREÇÃO/META 
3. ORIGEM/PROCEDÊNCIA 

4. ANTERIORIDADE 
5. POSTERIORIDADE 
6. OPOSIÇÃO 

7. CONTRADIÇÃO 
8. CONTRARIEDADE 
9. PRIVAÇÃO 

                                            
389

Sendo que todas estas “[...] podem fazer-se acompanhar de valoração [subjetiva, ideológica] favorável ou 

desfavorável, em função dos valores de referência do avaliador face ao avaliado.” (RIO-TORTO, 2016, p. 449). 
390

Basea-se na proposta de Varela Ortega & Martín García (1999). 
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10. GRADAÇÃO 

11. REVERSÃO 
12. ITERAÇÃO 
13. CAUSALIDADE 

14. REFLEXIVIDADE 
15. MODIFICAÇÃO 

Nunes 

(2011)
391

 

1. LOCATIVOS (subdivididos em ‘posição’ e ‘procedência/origem’)  
2. TEMPORAIS (subdivididos em ‘anterioridade’ e ‘posterioridade’) 

3. NEGATIVOS (subdivididos em ‘oposição’, ‘contradição’, ‘contrariedade’ e 
‘privação’) 
4. GRADATIVOS (subdivididos em ‘tamanho ou quantidade’ e ‘qualidade’) 

5. ASPECTUAIS (subdivididos ‘reversão’, ‘iteração’ e ‘reflexividade’) 
6. MODIFICADORES (subdivididos em ‘quantificação’ — por sua vez, 

subdivididos em ‘numerais (exatos)’ e ‘multiplicidade’ —, ‘modalidade’ e 
‘qualificação’) 

Alves (2000) 1. INTENSIDADE (subdividida em ‘reforçativa’, ‘decrescente’ e ‘repetitiva’) 
2. NEGAÇÃO, OPOSIÇÃO E FAVORECIMENTO 

3. TEMPORALIDADE E ESPACIALIDADE 
4. QUANTIDADE E DIMENSÃO 

Álvarez & 

Xove 

(2002) 

1. TRANSCATEGORIZAÇÃO (formação de verbos parassintéticos)  
2. NEGAÇÃO, CARÊNCIA, CONTRARIEDADE, OPOSIÇÃO (e seus 

respectivos contrários, como ‘existência’ ou ‘a favor de’) 
3. LOCALIZAÇÃO E MOVIMENTO (subdivididos em ‘procedência’, 
‘separação’, ‘direção, aproximação’, ‘interioridade’, ‘intermédio’, ‘exterioridade’, 

‘anterioridade’, ‘posterioridade’, ‘superioridade’, ‘inferioridade’, ‘posição em 
relação a um limite’, ‘através de’, ‘ao redor’) 
4. QUANTIDADE OU INTENSIDADE  

5. ORDEM, HIERARQUIA, GRAU 

Freixeiro 

Mato 

(2006) 

1. APRECIATIVOS (com uma única subclasse, ‘intensificadores’) 
2. NOCIONAIS (subdivididos em ‘de negação’, ‘locativos’, ‘temporais’ e ‘de 
quantidade e tamanho’) 

Varela Ortega 

& Martín 

García 

(1999) 

1. LOCATIVOS E COMITATIVOS (subdivididos em ‘posição’, ‘direção/meta’ e 

‘procedência’)  
2. TEMPORAIS (subdivididos em ‘anterioridade’ e ‘posterioridade’) 
3. NEGATIVOS (subdivididos em ‘oposição’, ‘contradição’, ‘contrariedade’ e 

‘privação’) 
4. GRADATIVOS (subdivididos em ‘tamanho ou quantidade’ e ‘qualidade’) 
5. ASPECTUAIS-DIATÉSICOS (subdivididos em  ‘reversão’, ‘iteração’, 

‘causatividade’ ‘reflexividade’) 
6. MODIFICADORES (subdivididos em ‘quantificadores’, ‘modo ou maneira’ e 

‘qualificativos’) 

NGLE – RAE / 

AALE 

(2009) 

1. ESPACIAIS (subdivididos em ‘interioridade’, ‘exterioridade’, ‘inferioridade’, 

‘superioridade’, ‘posição intermediária’, ‘posição dianteira’, ‘posição traseira’, 
‘movimento ou posição ao redor’, ‘movimento ou posição através’, ‘movimento 

para trás’ e ‘distância’)  
2. TEMPORAIS (subdivididos em ‘anterioridade’ e ‘posterioridade’) 
3. QUANTIFICATIVOS (subdivididos em ‘indefinidos’ e ‘numerais’) 

4. GRADATIVOS E ESCALARES (subdivididos em ‘intensidade’, ‘grau 
máximo’, ‘grau médio’, ‘grau inferior’, ‘excesso’, ‘insuficiência’ e ‘aproximação’) 
5. ASPECTUAIS (com uma única subclasse, ‘reiteração’) 

6. NEGATIVOS (subdivididos em ‘negação’, ‘ação contrária’ e ‘privação’) 
7. DE ORIENTAÇÃO OU DISPOSIÇÃO (subdivididos em ‘oposição’ e ‘posição 
favorável’) 

Henríquez 

Salido & De 

1. LOCATIVOS 

2. TEMPORAIS 

                                            
391

Basea-se na proposta de Varela Ortega & Martín García (1999). 
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Paula Pombar 

(1998) 

3. INTENSIFICADORES 

4. AVALIATIVOS 
5. QUANTIFICADORES 
6. COLABORAÇÃO, COMPANHIA OU RECIPROCIDADE 

7. DIGNIDADE OU CARGO 

Lang (1992) 1. NEGATIVOS 
2. LOCATIVOS 
3. TEMPORAIS 

4. QUANTITATIVOS E DIMENSIONAIS 
5. INTENSIFICADORES 

Miranda 

(1994) 

1. DE NEGAÇÃO 
2. LOCATIVOS 

3. TEMPORAIS 
4. DE INTENSIFICAÇÃO 

Montero 

Curiel (1999) 

1. INTENSIVOS E SUPERLATIVOS 
2. NEGATIVOS 

3. ATENUANTES 
4. NUMERAIS 
5. FORMADORES DE TERMINOLOGIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

6. LOCATIVOS 
7. TEMPORAIS 

Hernando 

Cuadrado 

(1998) 

1. NEGAÇÃO 
2. LUGAR 

3. TEMPO 
4. INTENSIFICAÇÃO 

Iacobini 

(2004) 

1. POSIÇÃO (subdivididos em ‘locativos’ — por sua vez, subdivididos em ‘para a 
frente, precedentemente’, ‘atrás, para trás’, ‘movimento em sentido contrário’, ‘à 

frente, posição contraposta’, ‘proximidade’, ‘dentro, no interior, no meio’, ‘fora, 
fora de, exteriormente’, ‘sobre’, ‘abaixo’, ‘além, através, ulteriormente’, ‘ao 
redor’, ‘aquém’, ‘proveniência, separação, exclusão’, ‘relação hierárquica’ — e 

‘temporais’ — por sua vez, subdivididos em ‘anterioridade’, ‘posterioridade’, ‘no 
meio’, ‘novo’ —)  

2. NEGAÇÃO (subdivididos em ‘oposição’, ‘contradição’, ‘contrariedade’, 
‘privação’, ‘reversão’) 
3. ALTERAÇÃO (DIMENSIONAIS E AVALIATIVOS) (subdivididos em 

‘grandeza e quantidade’ — por sua vez, subdivididos em ‘grandeza e quantidade 
maior’ e ‘grandeza e quantidade menor’ —, ‘qualidade’ — por sua vez, 
subdividido em ‘qualidade maior’ e ‘qualidade menor’ —) 

4. QUANTIFICAÇÃO  
5. REPETIÇÃO 

6. INGRESSIVIDADE  
7. REFLEXIVIDADE  
8. UNIÃO, RECIPROCIDADE, RELAÇÃO 

Lieber 

(2005) 

1. NEGATIVOS 

2. LOCATIVOS 
3. TEMPORAIS E ASPECTUAIS 
4. QUANTITATIVOS 

5. VERBAIS
392

 
 

Tabela 07. Propostas de taxonomia semântica para as unidades prefixais. 

 

                                            
392

I.e., parassinteticogênicos. Essa proposta ilustra bem que em algumas delas há uma mescla de classificações: 

uma de ordem semântica e outra de ordem funcional (neste caso, morfossintática). O mesmo se dá na proposta 

de Montero Curiel (1999), exposta mais acima na tabela, quando evoca, dentro de um quadro classificatório da 

semântica prefixal, uma classe de prefixos formadores de terminologia técnico-científica, o que mais se achega a 

uma função exercida por esses formantes que de uma acepção que denotam. 
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Devemos levar em conta que, em geral, muito da diferenciação entre as propostas, 

deve-se ao fato de terem escopos e limites diferentes, específicos, pois não todas objetivaram 

captar todo o espectro prefixal, havendo aqueles autores cuja classificação morfossemântica 

proposta só se fincou nos prefixos mais produtivos ou mais prototípicos ou nas classes 

semanticamente mais pujantes. O nível de detalhamento, expressado pelo delineamento de 

subcategorias, é também variável. Além disso, há o uso de termos distintos para designar uma 

mesma classe ou subclasse semântica, contrastando-se de um autor a outro, ou mesmo fusões 

de categorias taxonomicamente dispostas. 

Muito interessante é um comentário de Stehlík (2011, p. 40) sobre a classificação dos 

elementos prefixais a partir de uma perspectiva focada em domínios/campos semânticos, 

abarcando uma breve avaliação sobre o que tem de vantajoso e de problemático. Vale a pena 

reproduzi-la, o que fazemos abaixo: 

 

En resumen, de todos los enfoques de clasificación disponibles, el criterio semántico 

es indudablemente el más utilizado para presentar el inventario de los elementos 

prefijales de una manera estructurada. A pesar de las diferencias entre las propuestas 

de clasificación existentes que conciernen tanto al número de campos semánticos 

establecidos como a su estructuración interna, se puede decir que los esquemas 

propuestos desde los finales de los años 90 consiguen cubrir todos los significados 

fundamentales de los prefijos. Más problemática es la determinación de los 

subgrupos de los campos básicos, ya que la interpretación de los matices semánticos 

que pueden aportar los prefijos en combinación con diferentes tipos de bases 

conlleva cierta subjetividad y no siempre está justificado crear una sub-clase para un 

único morfema o con el fin de abarcar usos esporádicos de algunos prefijos 

concretos.
393

 

 

Estabelecemos na tabela a seguir um bosquejo de sistematização geral para os sentidos 

prefixais, abarcador de suas manifestações na língua arcaica, moderna e contemporânea, 

sendo uma revisão integral do adotado por Lopes (2013), pautado, por sua vez, nas 

categorizações estabelecidas na NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN 

DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) e nas propostas consultadas e 

expostas na tabela anterior, mormente as de Rio-Torto (2016), Nunes (2005) e Varela Ortega 

& Martín García (1999). Apesar de o elenco dos sentidos ter se baseado nessas obras, houve 

                                            
393

“Em suma, de todos os enfoques de clasificação disponíveis, o critério semântico é indubitavelmente o mais 

utilizado para apresentar de modo estruturado o inventário dos elementos prefixais. A pesar das diferenças entre 

as propostas de clasificação existentes, que concernem tanto ao número de campos semânticos estabelecidos 

quanto à sua estruturação interna, pode-se dizer que os esquemas propostos desde fins dos anos 90 conseguem 

cobrir todos os significados fundamentais dos prefixos. Mais problemática é a determinação dos subgrupos dos 

campos básicos, já que a interpretação dos matizes semânticos que os prefixos podem veicular em combinação 

com diferentes tipos de bases traz consigo certa subjetividade e não sempre justifica a criação de uma subclasse 

para um único morfema ou com o fim de abarcar usos esporádicos de alguns prefixos concretos.” [Trad. nossa] 
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diversas modificações, interpretações e rearranjos, visando a uma maior sistematicidade e 

precisão terminológica. 

 

                                            
394

Trata-se de todo o espectro semântico que nos pareceu detectável para essas línguas em seu devir histórico, o 

que não significa que se aplique integralmente a cada uma das épocas de tais sistemas (um sentido pode estar 

ativo numa sincronia e não em outra). Quando, para cada formante, há um só exemplo, este é válido tanto para o 

português quanto para o castelhano (quando não o for, indicaremos tal informação em nota de rodapé); quando, 

no entanto, há dois exemplos, o primeiro corresponde ao português e o segundo ao castelhano. Embora a tabela 

contemple apenas exemplos para essas duas línguas, cabe apontar que suas classes e subclasses parecem aplicar-

se igualmente ao galego. 
395

Só para o português. 
396

Só para o português. 
397

Não parece, para o prefixo preter-, tratar-se de um ‘posicionamento no tempo ou no espaço’, mas sim, 

nocional, devido a fluxos metafóricos ou metonímicos.  

 

— CLASSES LÉXICO-SEMÂNTICAS PREFIXAIS — 
 

PROPOSTA DE UMA ESQUEMATIZAÇÃO GERAL PARA O PORTUGUÊS E O 

CASTELHANO, ARCAICOS E MODERNOS
394

 
 

 

1. ESPACIAIS 

POSIÇÃO INTERIOR intra- (intracelular); endo- (endogamia) 

POSIÇÃO EXTERNA 
extra- (extraclasse, extralingüístico); exo- 

(exoesqueleto) 

POSIÇÃO INFERIOR 
infra- (inframedíocre, infrascrito); soto- (soto-pôr, 

sotacoro); sub- (submarino) 

POSIÇÃO SUPERIOR 
sobre-/super- (sobredente, superponer); sub- 

(suprarrenal); suso- (susonomeado, susodicho) 

POSIÇÃO MEDIAL 
entre-/inter- (entreaberto, entrelínea, 

interdisciplinaridade, interdigital) 

POSIÇÃO ANTERIOR 
ante- (anteboca, antecapilla); pré- (pré-dorso, 

prepalatal); pro- (proscênio, proscenio) 

POSIÇÃO AQUÉM DE aquém- (aquém-fronteiras)
395

; cis- (cisalpino) 

POSIÇÃO ALÉM DE 
além- (além-mar)

396
; preter- (preternatural)397

; trans- 

(transandino); ultra- (ultramar) 

POSIÇÃO POSTERIOR pos- (pós-palato; postónico);  re- (recâmara; rebotica); 

retro- (retrovisor); trans- (traspilar; trascoro)  

POSIÇÃO AO REDOR circum- (circunlunar, circumpolar); peri- (periodontal) 

MOVIMENTO PARA DENTRO en- (enlatar, embarcar); intro- (introvertido, introverso) 

MOVIMENTO PARA FORA es-/ex- (espraiar, excéntrico) 

(MOVIMENTO OU POSIÇÃO) 

ATRAVÉS DE 

dia- (diageracional, diatónico); per- (perspirar, 

percutáneo); trans- (transnoitar) 

MOVIMENTO PARA FRENTE pro- (propulsar) 

MOVIMENTO PARA TRÁS ana- (anacrônico, anacrónico); re- (refluir, recurrir); 

retro- (retropulsão, retroceder) 

MOVIM. DE CIMA PARA BAIXO de- (defluxo, decantar) 

MOVIM. DE BAIXO PARA CIMA ana- (ânodo, anagogía); sub- (sublevar) 
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398

Essa noção abarca tanto a contiguidade espacial quanto a nocional (metafórica), incluindo a noção de 

‘parentesco distante, por parte de antepassados’, como em absogro. 
399

Só para o português. 
400

Muitas vezes, para as duas línguas, o sentido de ‘separação’ se confunde ou se mescla (ou é intercambiável) 

com o de ‘extração’ ou mesmo o de ‘privação’. 
401

I.e., ‘anterioridade temporal’ ou ‘estado anterior’ (no caso de ex-). 
402

I.e., ‘posterioridade temporal’. 
403

I.e., ‘posição intermediária quanto ao tempo’. 
404

I.e., ‘fora do tempo’. 
405

Em alguns prefixos, o sentido de ‘substituição’ vem associado ao de ‘inferioridade (hierárquica)’ ou com ele 

se confunde ou é intercambiável. 
406

Só para o português. 

MOVIMENTO DE UM LADO A 

OUTRO 

trans- (transiberiano) 

 

CONTIGUIDADE
398

 

ab- (absogro)
399

; ad- (adjazer, adverbio); com- 

(consogro, concuñado); contra- (contraparente, 

contrapariente); sub- (subtropical) 

COMPANHIA com- (comensal) 

APROXIMAÇÃO ad- (advento); en- (encostar(-se)) 

AFASTAMENTO a- (amover) 

DISTÂNCIA tele- (telecomando, teléfono) 

INVERSÃO ana- (anagrama) 

 

SEPARAÇÃO
400

 

ab- (abscidar, abscisión); de- (decepar); des- (desfolhar, 

descascarar); dis- (disjunção, disociar); es- (esgalhar, 

espulgar) 

2. TEMPORAIS 

POSIÇÃO ANTERIOR
401

 
ante- (antemanhã, antevíspera); ex- (ex-presidente); 

pré- (pré-aquecer, prematrimonial); pro- (proinsulina, 

pródromo) 

POSIÇÃO POSTERIOR
402

 pos- (posparto; pós-doutorado); trans- (trasantontem; 

trasnieto) 

POSIÇÃO MEDIAL
403

 entre-/inter- (entreguerras,  interglaciar) 

POSIÇÃO EXTERNA
404

 des- (destempo, destiempo) 

MOVIMENTO PARA TRÁS re- (rememorar); retro- (retro-operante, retrotraer) 

MUDANÇA trans- (transfigurar) 

DURAÇÃO per- (pervígil,  pernoctar) 

CONCOMITÂNCIA com- (cotutor, copartícipe) 

TRANSMISSÃO sub- (subarrendar) 

 

SUBSTITUIÇÃO
405

 

contra- (contramestre, contralmirante); pro- (procônsul, 

pronombre); soto- (sota-mestre, sotoministro); sub- 

(subprior, subdirector); vice-/vis- (vice-diretor, 

vicerrector) 

EXTINÇÃO ab- (abirritar)
406

; des- (desoprimir, desengaño) 

3.  QUANTIFICADORES 

INDETERMINATIVOS multi- (multiuso); pluri- (pluricelular); poli- (polimorfo) 



257 

 

                                            
407

Com o sentido específico de ‘reforço’. 
408

Só para o português. 
409

Só para o português. 
410

Só para o português. 
411

Nesta subcategoria, nos exemplos em ab-, des- e en-, tais prefixos veiculam uma noção de ‘excesso’. Houve 

dúvidas se seria conveniente criar uma subcategoria (EXCESSO) e mais dúvidas ainda onde ela figuraria (em 

Escalares?). Resolvemos deixá-lo na subseção dos Qualitativos, dentro, por sua vez, da macrosseção dos 

Escalares. 
412

Só para o português. 
413

Enquanto nos dois primeiros exemplos o prefixo comporta, respectivamente, o sentido de ‘grau sumo’ ou 

‘superioridade’ (nocional), nos dois últimos o sobre-/super veicula uma noção de ‘excesso’. Houve muitas 

dúvidas se seria conveniente criar uma subcategoria (EXCESSO) e mais dúvidas ainda onde ela figuraria (em 

Escalares?). Resolvemos deixá-lo na subseção dos Qualitativos, dentro, por sua vez, da macrosseção dos 

Escalares. 
414

No primeiro exemplo, o prefixo comporta o sentido de ‘superioridade’, enquanto no segundo, o de 

‘intensificação’ (este último, ao que parece, só para o português). Já nos dois últimos exemplos, o formante 

veicula o sentido de ‘excesso’. 

 

DETERMINATIVOS 

mono- (monossílabo, monomanía); uni- (unicaule); bi- 

(bipolar); ambi- (ambivalente); tri- (trimotor); tetra- 

(tetraplégico, tetrasílabo) 

4. ESCALARES 

 

 

INTENSIFICADORES 

arqui- (arquicélebre); bem- (bem-aventurança, 

bienamado); contra- (contramuro, contraventana)
407

; 

de- (dessudação)
408

; ex- (exabundância)
409

; extra- 

(extrafino); mal- (malferir, malherir); per- (persentir, 

perínclito); re- (recontente, reseco); super- 

(supercivilizado);  supra- (supracondutor)
410

; trans- 

(tressuar,  trasañejo); 

 

 

DIMENSIONAIS OU 

QUANTIFICATIVOS 

hiper- (hipermercado, hipertensión); macro- 

(macromolécula); maxi- (maxidesvalorização, 

maxifalda); mega- (megainvestidor, megafonía); menos- 

(menosprezar, menoscuenta); semi- (semiesfera); micro- 

(microcefalia); mini- (minidicionário, minibús); de- 

(decrescer, decrecimiento) 

 

 

 

 

QUALITATIVOS 

ab- (abusar)
411

;  des- (deslinguado, deslenguado); en- 

(endinheirado)
412

; hiper- (hipera(c)tivo); ultra- 

(ultraconservador); arce-/arqui- (arcebispo, 

arquicofradía); sobre-/super (superfino; superdotado; 

superpopulação, sobrepeso)
413

; semi- (semi-seco, 

semitransparente); supra- (supradivino, supracondutor, 

supraconsumo, supraconsumismo)
414

; infra- 

(inframedíocre, infrahumano); hipo- (hipocalórico); 
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Tabela 08. Classificação semântica geral dos elementos afixais da margem esquerda do vocábulo. 

 

                                            
415

Só para o português. O des- apresenta no vocábulo o sentido de ‘imperfeição’. Consideramos mais 

conveniente inseri-lo na seção dos modais negativos. 
416

Houve dúvidas se essa acepção de ‘parcialidade nocional’ (ou seja, que não parece ser nem temporal nem 

espacial) deveria entrar na macrosseção dos MODAIS. Mas não encontramos outra categoria para encaixá-lo e 

daí a termos deixado nesse grupo. 
417

Só para o português. 
418

Houve dúvidas se essa acepção de ‘entre vários’ (ou seja, que não parece ser nem temporal nem espacial) 

deveria entrar na macrosseção dos MODAIS. Mas não encontramos outra categoria para encaixá-lo e daí o 

termos deixado nesse grupo. 
419

Só para o português. 
420

Só para o português. 
421

Que, para o prefixo contra-, pode ser espacial (contracapa, ‘lado externo ou posterior da capa; aba lateral da 

capa; i.e., parte interna da capa que se opõe à parte externa desta’) ou eventiva (contra-ataque), como aponta 

Rio-Torto (2016). 

sub- (subestimar); infra- (infravaloração, infravivienda) 

5. MODAIS 

POSITIVO bem- (bem-criado, bienhechor) 

NEGATIVO mal- (malcriado);  des- (desserviço)
415

   

 

PARCIAL 

entre- (entrecozer, entrefino)
416

; mal- (mal-assado)
417

; 

semi- (semi-interno, semitransparente); sub- 

(subcapilar, subsinuoso) 

ENTRE VÁRIOS inter- (interescolar, interdisciplinario)
418

 

6. ASPECTUAIS 

ITERAÇÃO ana- (anatocismo);   es- (esmurrar)
419

; re- (reconstruir) 

RECIPROCIDADE entre-/inter- (entrechocar, interlocución) 

REFLEXÃO auto- (autosuficiente) 

7. NEGATIVOS 

 

PROPRIAMENTE DITOS 

a(n)- (asimétrico, acatólico);  ab- (absímile)
420

;  des- 

(desonesto, desagradar); dis- (díspar, disconforme); in- 

(irreal, inalterable);  mal- (malcontente, malcontento); 

não-/no- (não alfabetizado, no perfecto); trans- 

(transcurar) 

REVERSÃO des- (descosturar, descalzar) 

 

PRIVAÇÃO 

a(n)- (afónico, acromático); ana- (anacoreta);  de- 

(deformar, defoliación);  des- (desconfiança, desamor);  

ex- (exânime, exánime);  in- (impaciência, injusticia);  

sem-/sin- (sem-amor, sinsabor) 

PROTEÇÃO CONTRA anti- (anti-gás, antiniebla) 

PREVENÇÃO CONTRA anti- (anti-convulsivo, antideslizante) 

OPOSIÇÃO 
anti- (anticlerical); contra- (contraveneno)

421
; re- 

(relutar, reacción) 

8. DE IDENTIDADE 

SEMELHANÇA ana- (analogia, analogía) 

9. DE POSICIONAMENTO IDEOLÓGICO 

POSIÇÃO FAVORÁVEL pró- (pró-britânico, progubernamental) 

POSIÇÃO DESFAVORÁVEL anti- (antiamericanismo) 
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Da nossa proposta de uma taxionomia semântica dos elementos prefixais422, bem como 

das alheias, reproduzidas anteriormente, é possível apreender a centralidade dos sentidos das 

macroclasses semânticas ‘espaciais’ e ‘temporais’, presentes em todas as propostas, sendo as 

que possuem mais subcategorias e detalhamentos naquelas mais exaustivas. Parece haver uma 

explicação para isso, tomada de Santana (2007), que se baseou, por sua vez, em Vilela (1994): 

como os prefixos mantêm traços dos elementos prepositivos e adverbiais de que provieram, 

formas essas que primam pela veiculação de sentidos atinentes à esfera temporo-espacial, é 

compreensível que tais unidades afixais conservem preferentemente esses sentidos e disso 

decorre a recorrência e saliência de acepções desse macrocampo semântico. 

É preciso ressaltar, com Lopes (2016a), que inúmeras dificuldades emergem na 

delimitação dos sentidos que os prefixos inexpletivos apresentam em produtos léxicos, 

mormente em sincronias temporalmente recuadas. As extensões e especificações de sentido 

acabam por restringir a capacidade de análise do morfólogo, de modo que este se debruça 

sobre a semântica histórica prefixal de forma análoga ao observador de um barco longínquo, à 

deriva, que traça um percurso que não é completamente distinguível, pese a forte aspiração de 

rastreá-lo (MACHADO FILHO, 2004c). 

Ainda seguindo o pensamento de Lopes (2016a), um exemplo que ilustra a situação 

acima assinalada é a atmosfera dubitativa que circunda a precisão da carga semântica dos 

prefixos negativos no galego-português do séc. XIV, como o des- e in-. Reproduzamos as 

suas palavras: 

 

Os dicionários, manuais e publicações mais específicas de morfologia (tanto para o 

português como para o castelhano e o galego) demarcam sempre ‘negação’, 

‘oposição’, ‘privação’ como matizes semânticos desses formativos, mas muitas 

vezes indefinidamente, quando se sabe que são três nuances distintas, ainda que 

muito próximas. Possivelmente, o problema se centra nessa constatação, pois é 

difícil precisar se infiel é parafraseável por ‘não fiel’, por ‘oposto ou adversário a 

fiel’ ou por ‘o que não tem fé ou fidelidade’; ou em desnuada, que pode ser 

entendida como ‘não coberta’, ‘resultante da ação de despir-se’, ‘privada do que 

cobria ou protegia’. Na verdade, tanto num caso como no outro, o que parece haver 

é um sema hierarquicamente superior ou dominante que denota o sentido geral de 

‘negação’, que se atualiza, na instanciação dos produtos lexicais, como valores mais 

específicos, muitas vezes contíguos ou mesmo indistintos, como ‘negação pura’, 

‘oposição’, ‘privação’, ‘separação’, ‘ação contrária’ etc. (LOPES, 2016a, p. 243). 

 

                                            
422

Que, como se nota, é uma classificação de tipo onomasiológico, pois se parte das noções semânticas para 

determinar as formas linguísticas a elas correspondentes. Uma apreciação de tipo semasiológico será disposta na 

seção de análise individual dos prefixos, em que se parte de cada um deles para se chegar à rede de sentidos que 

veiculam. 
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Retomando o continuum semântico dos prefixos, após os inexpletivos, desponta a 

categoria dos distintivos, formantes cuja carga semântica reside em uma espécie de potencial 

contrastivo, perceptível aquando da comparação de dado derivado com outros de uma mesma 

série léxica. Seria o caso de receber, quando comparado com conceber, perceber; atribuir, 

quando comparado a contribuir, distribuir, retribuir; aferir, quando comparado com conferir, 

deferir, desferir, diferir, disferir, preferir, proferir, referir, transferir; admitir, quando 

comparado com demitir, permitir, remitir e transmitir
423

. Em todos esses casos — é o que 

consideramos, em total acordo com Pena (1995a; 1999) — o formante prefixal já não veicula, 

em determinada sincronia, um significado constante, funcionando meramente como uma 

unidade que permite diferenciar os significados dos vocábulos nos quais atua. Trata-se do 

efeito de uma dessemantização, tendência na língua para os morfemas (PENA, 1995a; 1999), 

tanto os afixais quanto os radicais. De fato, se observamos os exemplos, notamos 

imediatamente que o caráter meramente distintivo do prefixo tem plena relação com o fato de 

estar aderido a bases léxicas dessemantizadas, sendo um e outro frutos de processos 

diacrônicos. 

A terceira categoria diz respeito aos opacos, formantes que possuem sentido 

fossilizado, não depreensível através da composicionalidade, apenas recuperável através de 

um recurso à diacronia e ao estudo etimológico
424

. Nas palavras de Rodrigues (2016, p. 76): 

“É constituinte opaco aquele cuja significação não se encontra clara na sincronia atual da 

língua. [...] A sua identificação como morfema faz-se formalmente por segmentação e 

identificação noutros lexemas da língua.”. São partículas que, indubitavelmente, fazem parte 

do sistema morfológico vernáculo, mas sob a forma de sedimento genolexical do latim, do 

grego ou do árabe, tal como nos vocábulos adobar / adobare, ayudar / ayuda, almofalla, 

                                            
423

Outras séries de derivados prefixados cujos antepositivos e/ou bases léxicas mostram-se semanticamente 

opacizadas e/ou morfologicamente não-analisáveis (sob uma condução sincronicista), figurando em paradigmas 

(séries léxicas) cristalizados em espanhol são expostos pela NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 665-666): “-BATIR: abatir, 

combatir, debatir, rebatir; -CEDER: acceder, anteceder, conceder, exceder, preceder, proceder; -CORDAR: 

acordar, concordar, discordar, recordar; -DUCIR: aducir, conducir, deducir, inducir, introducir, producir, 

reducir, traducir; [...] -FUNDIR: confundir, difundir, infundir, refundir, transfundir; [...] -PARAR: aparar, 

comparar, deparar, disparar, preparar, reparar; -PONER: aponer, componer, deponer, exponer, imponer, 

preponer, proponer, reponer, transponer, suponer; -SCRIBIR: adscribir, circunscribir, describir, inscribir, 

prescribir, proscribir, suscribir, transcribir; -SUMIR: asumir, consumir, presumir, resumir, subsumir.” [Grifos 

no original] 
424

Sob certo ângulo, distintivos e opacos se acercam e se confundem, pois os representantes de ambas as 

categorias não possuem significado componencial. A diferença entre eles radicaria no fato de a identificação 

morfológica e até mesmo a captação de informação semântica dos primeiros poderem ser processadas 

sincronicamente a partir de cotejos paradigmáticos com outros membros corradicais de uma mesma família 

léxica. Ou seja, os distintivos se deixam entrever como unidades mórficas (possuem, portanto, maior 

morfematicidade) de modo mais evidente que os opacos propriamente ditos. 
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delgadas, escondidas / escondido, oscuros, perdidos, relampagos, para o castelhano arcaico; 

ou aluguer, amoesto / amoesta / amoestou, conpunçõ, decretos, excusarey, predicadores, 

recodyr, para o galego-português arcaico. Como notamos, são formas cujo prefixo já se 

mostrava opaco no período medieval, desde o período primitivo de escrita em romance, o que 

nos leva a pensar que essa fossilização da informação semântica tenha se dado ainda no latim 

(vulgar ou medieval), anteriormente, portanto, à formação propriamente dita das línguas 

românicas.  

Como dissemos, em geral, o sentido opaco do prefixo se relaciona diretamente à 

opacidade semântica da base, à sua aplicação a uma base fóssil, ou seja, quando a base já não 

é uma forma livre na língua (IACOBINI, 2004), ou quando, mesmo sendo uma forma livre, 

apresenta uma especialização semântica muito intensa na forma derivada, ou quando há um 

alto grau de generalidade semântica nesse radical425. Em todos esses casos, sem o aporte 

diacrônico, fica inviável proceder a uma decomponibilidade mórfica do vocábulo 

(RODRIGUES, 2007) ou reconstituir os sentidos veiculados por seus constituintes no trajeto 

do processo formativo, já que, na grande maioria dessas ocorrências, as nuances semânticas 

veiculadas pelos formantes prefixais já não se deixam entrever de modo transparente. 

Novamente, tudo leva a crer na existência de um processo histórico de dessemantização, 

evidente na constatação de que 

 

[…] no todos los morfemas que pertenecen a un paradigma derivativo aportan algún 

significado reconocible: re- en recoger (recoger algo del suelo); -lento en suculento; 

-idad en especialidad (como en la especialidad de este restaurante); -mento en 

campamento o departamento; o a-…-ar en acurrucar.” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

2009, p. 26)
426

.  

 

O processo de opacidade nos formativos (e também nas bases), como dito 

anteriormente, liga-se a fluxos históricos de paulatina erosão do conteúdo, tornando-os 

destituído de transparência semântica. Isso explica o fato de os prefixos opacos geralmente 

figurarem em formas herdadas, cunhadas no latim, sendo de constituição morfológica bastante 

recuada
427

. Formas antigas tendem a lexicalizar-se, a não apresentar transparência semântica 

                                            
425

Para Miranda (1994), a fossilização de um formativo também se atrela à ausência de alomorfes. 
426

“[…] nem todos os morfemas que pertencem a um paradigma derivativo apresentam algum significado 

reconhecível: re- em recolher (recolher algo do chão); -lento em suculento; -idade em especialidade (como em 

a especialidade deste restaurante); -mento em acampamento ou departamento; ou en-…-ar em enroscar-se.” 

[Trad. nossa] 
427

Daí considerarmos muito apropriada a denominação proposta por Tournier (1985), paleomorpheme, para as 

bases fósseis (-ceive em receive, conceive, perceive, deceive) e, por extensão (pensamos nós), também aplicável 

aos afixos fossilizados, opacos, visto que a sua definição parece cobrir todas as unidades mórficas atingidas por 
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ou desenvolver significados não previsíveis (FELÍU ARQUIOLA, 2003). Quanto a esse 

fenômeno, Rosário & Oliveira (2016, p. 246) trazem um pertinente comentário, que 

reproduzimos na sequência: 

 

De uma forma geral, o fenômeno de mudança linguística aponta para a redução da 

composicionalidade, tanto sintática quanto semântica. Tal constatação significa que 

progressivamente o sentido das partes vai ficando cada vez mais opaco, assim como 

a formação morfossintática da construção. Em alguns casos, já nem se pode mais 

prever os significados primários que originaram uma nova construção na língua. É o 

que verificamos, por exemplo, em frases feitas e provérbios e em casos de 

gramaticalização de conectores, como todavia e embora. 

 

Afirma Spencer (1991, p. 44) que “[…] the meaning of words is not always 

determined compositionally. In some cases, it is the word as a whole which bears the 

meaning, and the relationship between the meaning of the parts and the meaning of the whole 

word can be obscure.”
428

. Com Nunes (2005), temos consciência de que nos prefixos opacos 

não é evidente a composicionalidade, mas isso não lhes destitui o caráter de partículas 

mórficas — são derivadas unicamente desde um ponto de vista formal, já que não são 

transparentes desde um ponto de vista semântico
429

, o que não lhes priva de seu caráter 

morfologicamente complexo (cf. VARELA ORTEGA, 2005) —, ainda que apresentem pouca 

vitalidade e alguma inoperância na formação de novas palavras. Daí Dardano & Trifone 

(1996) terem caracterizado os formativi fossili justamente através de uma contraposição com 

os formativi vivi, apontando que enquanto esses podem mostrar-se imediatamente 

reconhecíveis, analisáveis e destacáveis pelos falantes (e por isso mesmo gozando de 

vitalidade na produção de novos derivados), aqueles frequentemente não são reconhecíveis 

como formantes pelos utentes, exceto se recorrerem à história da língua para obter tal 

                                                                                                                                       
sombras de opacidade: “Um paleomorfema [...] pode ser definido como um segmento que pode ser obtido apenas 

com base em uma série paradigmática de lexemas e que não está disponível para cunhar novos lexemas 

produtivamente. Nenhum significado claro pode ser associado a esses segmentos, embora nas línguas das quais 

provêm (latim ou grego) possam ser identificados como morfemas plenos [...].” (FRADIN, 2000, p. 21). [Trad. 

nossa]. Forma-se, assim, a tríade terminológica cunhada por Tournier (1985) para dar conta da incontornável 

análise de unidades mórficas não-canônicas, heterogêneas, periféricas (aplicável, por extensão, às formas 

marginais atinentes à prefixação, como os prefixos opacos, prefixoides, pseudoprefixos, prefixos-base etc.): 

paleomorpheme, quasimorpheme (seriam, para ele, as formas combinatórias clássicas, como astro-, -dromo etc.), 

fractomorpheme (seriam os pseudoprefixos, splinters como cyber-, petro- etc.), sendo os dois últimos já 

mencionados nesta tese.  
428

“[…] o significado das palavras nem sempre é determinado composicionalmente. Em alguns casos, é a palavra 

como um todo que dá o significado, e a relação entre o sentido das partes e o significado do todo resultante pode 

ser obscura.” [Trad. nossa] 
429

Para Rodrigues (2016, p. 76), “É constituinte transparente aquele que, para além de ser identificável 

formalmente como uma unidade morfológica da língua, pela comparação entre vários lexemas que o contêm, 

apresenta uma carga semântica claramente identificável: reler, amigável, impossível, amoral.” [Grifos no 

original] 
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analisabilidade, que nunca é uma questão de tudo-ou-nada, mas, sim, de escalaridade
430

. Esse 

quadro de oposição vivo X fóssil
431

 pode ocorrer, inclusive, para um mesmo formante, como o 

                                            
430

Conforme ensina Dardano (1988, p. 52), numa posição intermediária entre derivados analisáveis (coveiro < 

cova) e não-analisáveis (padeiro < pada), encontrar-se-iam aquelas formações de motivação atenuada (mas não 

totalmente apagada), como maledicente, em relação a dizer. É possível extrair uma aclaração muito importante 

do estudo desse autor — baseando-se também em Tekavčić (1980) — a respeito das noções de analisabilidade e 

motivação. Primeiro, que não se confundem (ainda que interajam efetivamente entre si, uma gerando 

consequências para a outra), pois há derivados analisáveis e com significado previsível/reconhecível (buongusto, 

‘bom gosto’) e derivados analisáveis mas com significado não-previsível/não-reconhecível (belladonna, ‘planta 

herbácea’) — diferenciação essa que parece estar na base da contraposição por alguns evocada entre palavras 

derivadas e palavras afixadas (VARELA ORTEGA, 2005) ou lexemas derivados e lexemas complexos não 

derivados (RODRIGUES, 2016), pois os primeiros são tidos como aqueles que preservam de forma 

sincronicamente reconhecível a relação derivativa (tanto do ponto de vista formal quanto do semântico), 

enquanto os últimos são tomados como aqueles que não guardam tal relação com as formas simples das quais se 

originaram —, o que faz com que até mesmo numa mesma palavra seus significados díspares se posicionem em 

um ou outro caso (ou ainda num terceiro, como se verá): repousar pode ser lido (i) analítica e motivadamente 

(re- + -pousar, i.e., ‘pousar de novo’, como em O gavião repousou no poleiro do papagaio), (ii) analítica e não-

motivadamente (< lat. re- + -pausāre; acepção de ‘cessar toda atividade’, para o falante que logra identificar o 

prefixo, embora não chegue à identificação componencial do derivado), ou mesmo (iii) não-analítica e não-

motivadamente (< lat. repausāre, ‘cessar toda atividade’, em que o falante não tem ideia de como é gerado no 

derivado o seu sentido global, pois não reconhece uma derivação, mas sim, uma palavra primitiva, simples, 

semântica e morfematicamente monolítica). Segundo, que esse quadro se liga de alguma forma 

(complexificando-se ainda mais) à percepção de que há dois tipos de motivação: uma de ordem semântica e 

outra de ordem morfológica (TEKAVČIĆ, 1980) — esta última se confundiria com a analisabilidade 

(morfológica) —, de modo que o esquema de possibilidades passa a ser quadrifatorial (cf. TEKAVČIĆ, 1980; 

DARDANO, 1988), contemplando (i) derivados morfológica e semanticamente motivados (e.g., salvador, em 

relação a salvar), (ii) derivados apenas semanticamente motivados (p. ex., diretor, em relação a dirigir), (iii) 

derivados apenas morfologicamente motivados (p. ex., espanar, em relação a pano) e (iv) derivados privados de 

quaisquer motivações (p. ex., instruir, em relação a struir). Resumindo, pensamos que um segmento mórfico, 

além de poder ser classificado como morfematicamente transparente ou morfematicamente opaco 

(RODRIGUES, 2007), pode ser classificado como semanticamente transparente ou semanticamente opaco, 

classificações essas que se baseiam, respectivamente, na estruturação morfemática e na veiculação semântica, 

havendo, assim, até mesmo a possibilidade de existência de morfemas de opacidade morfemática e semântica 

concomitantemente, o que entra em concordância com a tríplice classificação da opacidade prefixal (e, por 

extensão, morfológica) como semântica, formal ou morfofonológica e híbrida (tanto formal quanto semântica), 

preconizada por Varela Ortega & Martín García (1999). Claro está que os graus de analisabilidade/motivação 

concernem mais fortemente a uma análise de ótica sincronicista — que toma o saber (meta)linguístico do falante 

como critério exclusivo ou precípuo —, que a uma análise diacrônica, que toma a história e a evolução da língua 

como fator imprescindível para as suas considerações. Ainda assim, a identificação de formas que se 

fossilizaram, tornando-se menos transparentes ao falante hodierno, é, sem dúvida, algo que também interessa a 

estudos de cunho histórico-diacrônico, pois dá espaço ao rastreamento de tal fluxo de opacização/lexicalização, 

necessariamente fincado na história. Outro aspecto que é preciso reforçar é a não-identificação entre 

transparência semântica e composicionalidade semântica, pois nem todos os constituintes mórficos de 

significado transparente em uma palavra complexa dão margem a uma leitura composicional. Seria o caso, e.g., 

de entrepuente em espanhol, cujo prefixo e base são morfológica e semanticamente transparentes e analisáveis, 

mas não via composicionalidade, haja vista que o derivado não designa um ‘espaço compreendido entre duas 

pontes’ ou uma ‘ponte situada entre duas coisas’, mas sim, o ‘espaço compreendido entre dois deques (i.e., 

conveses) de uma embarcação’ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 669). Exposição igualmente interessante e pertinente a essa discussão 

encontra-se disposta no estudo de Rio-Torto (2016, p. 447): “Em todos os setores do léxico, seja no âmbito da 

derivação ou da composição, a semântica do produto construído não se circunscreve à mera conjunção da 

informação de cada um dos constituintes. Assim também acontece no âmbito da prefixação. Não raro a palavra 

adquire sentidos cristalizados, que estão muito para além da conjugação dos sentidos literais das partes. Tal 

acontece sobretudo com recursos que sofreram algum desgaste e/ou com tendência para perda de 

representatividade. Por exemplo, o valor de ‘por cima de’ típico de sobre- não é já muito visível em sobreviver, 

pois este verbo não significa ‘viver por cima de X’, em que X denote algo de habitável, um container. Com 

efeito, sobreviver significa ‘viver acima/por cima das condições mínimas e/ou das condições adversas, 
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-eiro, -agem, -ção, re-, bis- e sub-, reconhecíveis em derivados como tesoureiro, sabotagem, 

oposição, requentar, bisesdrúxulo e subdesenvolvido, mas fósseis em janeiro, mensagem, 

fração, refulgir, biscoito e subúrbio. O reconhecimento do caráter afixal, atrelado à motivação 

— entendida como o significado relacional ou relação semântica entre um derivado e a base 

léxica sobre a qual se formou (VARELA ORTEGA, 2005)
432

 — seria, assim, um dos 

indicadores relacionados ao grau de vitalidade/prolificidade dos formantes. 

Não há dúvidas que a questão da existência de prefixos opacos (tal como os 

expletivos, como se verá mais adiante) é polêmica, havendo muitos morfólogos que não 

encontrariam plausibilidade em tal proposição. Isso se daria principalmente para aqueles mais 

achegados à identificação estrita de morfema como signo mínimo, exigidor, portanto, de uma 

contraparte semântica identificável (ou mesmo biunívoca) pelo falante comum, sem quaisquer 

recursos à diacronia. Como não adotamos uma visão estrita de morfema, mas sim, como visto, 

uma mais lata, no esteio das propostas de Pena (1995a; 1999), vemo-nos livres para julgar 

como aceitável a existência de partículas opacas, que nada mais seriam que formantes 

atingidos por erosão semântica no fluxo diacrônico, sendo inexpletivas nas sincronias latinas, 

mas fossilizadas desde os primórdios da expressão romance
433

.  

Os prefixos opacos não deixam de ser prefixos pelo fato de não se detectar 

hodiernamente, de modo automático e composicional, o seu sentido
434

; e, mesmo sem chegar 

                                                                                                                                       
ultrapassando-as, vivendo para além ou por cima delas’. O primitivo valor locativo só figuradamente se entrevê, 

e tal só acontece quando se tem uma competência metamorfológica fina.”. 
431

Que, como esperado, não é tão estanque como a princípio possa parecer, pois, como já dito na macrosseção 3 

(para o sufixo -íneo), um formativo historicamente desativado no léxico geral pode reativar-se, através de algum 

gatilho discursivo-pragmático (geralmente subsidiado por algum efeito metafórico, metonímico ou 

perspectivizante e com base em uma ou várias palavra(s)-gatilho), com ou sem ressemantizações. Assim, e.g., 

não causaria estranheza uma conjectura hipotética de uma situação em que o prefixo ob-, há séculos improdutivo 

no léxico geral das línguas ibero-românicas, voltasse a ser contemporaneamente manejado na criação de novos 

itens lexicais em PB (*obperverso, *obtraidor, *obcínico, *obexecrável, *obodioso, *obodiado etc.), devido a 

seu uso recorrente em palavras aplicáveis ao presidente Michel Temer (obsessivo, obsessor, obsoleto, obstativo, 

obscuro, obcecado, objetável, obsediante, objurgado, oblíquo, ob-reptício, obsceno, obscurante etc.). 
432

A partir disso se entende que a motivação seja “[...] em essência uma relação paradigmática, ou seja, uma 

relação entre uma palavra motivada e uma ou várias palavras motivantes do léxico.” (RAINER, 2004, p. 4). 

[Trad. nossa] 
433

Essas afirmações sobre os opacos parecem conformar-se com a exposição que sobre eles faz a NGLE (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 

665): “[...] muitos prefixos herdados deixaram de ser transparentes na estrutura morfológica do espanhol, como 

ocorre com os prefixos latinos ad- em admirar, circu(m)- em circuito, e(x)- em evaporar ou ob- em obrigar. O 

valor que esses prefixos oferecem à base a que modificam era, sem dúvida, identificável pelos falantes do latim 

(da mesma forma que os hispanofalantes reconhecem o significado de im- em impossível), mas deixou de sê-lo 

na atualidade.” [Trad. nossa] 
434

“Em algumas palavras, a perda da estrutura complexa não é total; às vezes, o único que se conserva em uma 

que fora originalmente complexa é a sua estrutura morfológica; é o caso dos denominados radicais 

polimorfêmicos, que não têm significado componencial, mas que por diversas razões podem ser considerados 

como formados por dois morfemas diferentes (per + metre, ab + jecte, per + fecte etc.)” (MASCARÓ, 2002, p. 

473). [Trad. nossa] 
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a seu sentido, o falante pode reconhecê-los (via inferência, comutação, associação etc.) como 

unidades prefixais
435

, já que é porosa a fronteira entre transparência e opacidade, não sendo 

noções de tipo binário (sim-não, tudo-nada), mas graduais (cf. IACOBINI, 2004). 

A última categoria participante do continuum semântico prefixal seria a que abrangeria 

os formativos expletivos
436

, que, mesmo sendo assemânticos (assemantizados),  não deixam 

de possuir traços mórficos, não sendo simples próteses fonológicas eufônicas, analógicas ou 

antietimológicas (como, e.g., em abastad / abasta, abeurauan / abeura, adurmjo, ayuntan, 

alimpian / allimpia, allegaron, apercebudo, apone / apongo / aponja, detardedes, enagenada, 

endurar, para o castelhano; alanpadas / alanpada, alevantou, alinpando / alinpava, 

contristey, detardança, defallir ~ defalir, para o galego-português). Com a adoção dessa 

postura, discordamos de Gomes & Cunha e Souza (2012), Henriques (2007) e Gonçalves 

(1992), que parecem distanciar-se da admissão da existência dessas partículas como dotadas 

de caráter mórfico.  

Dos autores que consultamos, três deles fazem referência à presença/ausência de carga 

semântica identificável nos elementos mórficos usando os termos 

expletividade/inexpletividade ou expletivo/inexpletivo: Costa (2010), Villalva (2008) e Pereira 

(1940). Como vimos, são inexpletivos os morfemas que possuem algum significado, quando 

não lexical, ao menos de natureza gramatical, funcional, relacional ou distintiva; por sua vez, 

os expletivos são justamente o contrário: destituídos de qualquer carga semântica identificável 

ou recuperável (daí se diferenciarem dos opacos, cuja carga semântica, ainda que não 

                                            
435

Toda essa discussão deixa visível a alta dose de arbitrariedade e imprecisão que perpassa o critério 

conhecimento, consciência ou saber linguístico do falante, devido a seu caráter difuso e mesmo imensurável. 

Como checar com segurança, mensurar, sistematizar e propor generalizações sobre a competência 

metamorfológica (RIO-TORTO, 2016), metassemântica ou histórico-etimológica dos utentes da língua? Parece 

ser impossível. Tal constatação leva a se considerar, ipso facto, que é também de certo modo arbitrária e 

destituída de rigor científico a exclusão dos opacos do rol de elementos mórficos passíveis de análise, visto que 

o critério evocado pela morfologia sincrônica simplesmente não tem como ser medido ou avaliado precisamente 

(só aproximadamente), fugindo de sistematizações rigorosas e demonstráveis. Isso se deve ao fato de que o 

conhecimento, consciência ou saber linguístico do falante é algo que geralmente se escamoteia, camuflando-se, 

modificando-se, e não se mostrando em sua essência, não sendo passível de detecção precisa ou sistemática. 

Daí é só um passo para chegarmos então à conclusão de que “Na medida em que a cultura léxica dos falantes é 

variável, também podem sê-lo a opacidade dos segmentos morfológicos ou a transparência das vozes 

derivadas.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009, p. 30). [Trad. nossa] 
436

Houaiss & Villar (2009) indicam o ano de 1836 como primeiro registro atestado para o português para esse 

termo, embora não se possa dizer que denotando a acepção de ‘que não veicula nenhum valor semântico’. 

Cunha (2010), por sua vez, indica o ano de 1844. Corominas & Pascual (1991) registram o termo, dão o seu 

étimo, mas não informações quanto às suas primeiras ocorrências. No CORDE/RAE, registra-se uma única 

ocorrência, em um texto de lógica de 1910, não com o sentido de ‘assemântico’, mas sim, de ‘acessório, 

complementar’. Das obras de linguística consultadas, a mais antiga que traz o uso de expletivo com o sentido 

adotado aqui nesta tese é a Pontos de gramática histórica, de Coutinho (1938): “Expletivo é o que nenhuma 

ideia nova ajunta à palavra [...].” (COUTINHO, 1976, p. 176). 
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transparente, é recuperável através de uma recorrência à etimologia). Morfemas assemânticos 

são atípicos, como assinala Silva (2004), mas nem por isso deixam de ser morfemas
437

. 

Quanto aos prefixos envolvidos nas formações parassintéticas (lato ou stricto sensu), 

consideramo-los com Coutinho (1976)
438

 e Lopes (2013; 2015) também como expletivos
439

, 

salvo raras exceções (e.g., desfolhar), coadunando-nos ao pensamento de Villalva (2008, p. 

134), quando afirma que:  

 

Com efeito, não é fácil atribuir uma função gramatical ou semântica aos prefixos 

que ocorrem nas construções parassintéticas, razão pela qual se podem caracterizar 

como expletivos. Talvez essa vacuidade semântica permita compreender a 

ocorrência e até mesmo a frequência de palavras não sancionadas pela norma 

lexical, como deslargar ou amandar. 

 

Poder-se-ia defender que os expletivos nada mais são do que formas resultantes de um 

processo de esvaziamento semântico (tal como os formantes de sentido opaco), o que 

corroboraria indiscutivelmente a hipótese de o morfema ser sempre uma partícula que agrega 

significação à base a que se coaduna. Contudo, isso fica posto de lado, dado que ocorrem em 

diversos documentos perscrutados, às vezes em um mesmo parágrafo, lexemas com e sem 

prefixo, mas com idêntico significado, o que comprova, para os casos observados, a 

expletividade desses formantes prefixais. Assim, há uma variatio livre entre vários pares de 

lexemas com e sem prefixo, sem que haja qualquer diferenciação semântica entre as duas 

formas
440

, o que também é confirmado pelo estudo de Sánchez-Prieto Borja (1992), incidente 

sobre o castelhano medieval.  

A respeito dos acidentes que atingem as duas últimas classes de formantes, a 

opacidade e expletividade semânticas, cabe ecoar ainda uma observação, extraída de Lopes 

                                            
437

Prefixos opacos, distintivos e expletivos são partículas destituídas de semanticismo autônomo — o falante 

comum não logra detectar neles qualquer veiculação de informações semânticas conceptuais (cf. RODRIGUES, 

2016) —, mas não despojadas de morfemicidade (propriedade gradual que não se funda apenas em marcas de 

ordem semântica, mas também em atribuições gramaticais e funcionais), visto que sua razão de ser consiste 

“[...] não na atribuição de uma carga semântica ao lexema em que se integram, mas na estruturação morfológica 

da própria identidade do lexema, ou na estruturação do paradigma a que aquele pertence.” (RODRIGUES, 

2016, p. 45). 
438

Esse linguista histórico (1976) arrola como exemplos de expletivos justamente formas prefixais enquadradas 

em esquemas parassintéticos, como encurvar. 
439

Mais propriamente, quase sempre expletivos, pois, extraordinariamente, em algumas formações específicas, o 

prefixo parassinteticogênico parece contribuir com alguma informação semântica, como em alguns dos 

exemplos arrolados na proposta de esquematização das classes semânticas prefixais e aqui repetidos: (i) de-: 

decepar; (ii) des-: desfolhar, descascarar; (iii) en-: enlatar, embarcar, encostar(-se), endinheirado; (iv) es-: 

espraiar, esgalhar, espulgar, esmurrar etc. 
440

Esse fenômeno é denominado por Rio-Torto & Lopes (2018 [no prelo]) de flutuação corradical sinonímica. 

Quando tal flutuação é incondicional, plena, coeva (ou seja, quando num mesmo texto flutuam com 

equivalência semântica total duas formas corradicais, uma prefixada e outra simples), mostra-se como a prova 

mais cabal e incontestável da existência de prefixos assemânticos, expletivos.  
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(2013): mesmo que sejam processos que possam, a princípio, parecer idênticos (pois em 

ambos a partícula linguística se revela destituída de qualquer informação quanto ao 

significado e ao sentido), tratam-se de coisas distintas. Isso porque os expletivos mostram-se 

assemantizados per se, ou seja, desde os seus primeiros usos — na maior parte dos casos, em 

formações neológicas do vernáculo, sendo praticamente inexistentes em formas herdadas — 

não veiculavam matizes semânticos, ocorrendo, muitas vezes, pares lexicais em que uma 

forma apresentava o expletivo e a outra não (p. ex., alevantar ~ levantar), mas possuíam 

significação idêntica ou de grande similitude. Já as unidades de sentido opaco assim se 

manifestam na sincronia observada por serem resultantes de um processo de esvaziamento 

semântico, ocorrido no percurso evolutivo da língua, tendo como causadores as vicissitudes 

temporais e mecanismos intralinguísticos difíceis de precisar.  

Como diversas operações derivativas presentes no repositório lexical do vernáculo 

foram desenvolvidas em momentos recuados de sua formação, ou mesmo antes dela, 

ocorrendo na própria língua latina, houve algumas dessemantizações, ao lado de formas cujo 

sentido ainda subsiste praticamente intacto ou, quando transmudado, apenas com algumas 

modificações metafóricas. Sem dúvida, como divisa Borba (2003, p. 166), “A circulação do 

léxico marca-se por um jogo de opacidade e transparência semânticas, esta como meta 

desejada e aquela como resultado imprevisto.”. 

Efetivamente, a classificação e a natureza dos formantes prefixais nada tem de 

simples, o que leva Gonçalves (2012a) e Nunes (2005) a defenderem como opção mais 

coerente para a observação do conjunto de prefixos no português a análise de cada um desses 

elementos, um por um, já que cada um deles acaba apresentando particularidades muitas 

vezes acentuadas, sejam de ordem formal, semântica, distribucional, fonológica ou categorial.  

Em muitas derivações via prefixação, no acoplamento do prefixo a uma base lexical, 

observamos a alteração no sentido desta, com o item afixal denotando ‘reforço’, ‘negação’, 

‘repetição’, ‘antonimização’, uma ordem estilística ou uma nuance apreciativa, entre outros 

matizes semânticos (DOLINSKI, 1993). Contudo, como já afirmamos, há casos em que a 

carga semântica do prefixo não é depreensível, pois se tornou opaca, e ainda outros em que 

“[...] há falta de significação, como em alevantar, cujo a- afixado a base verbal foge à 

característica do prefixo como elemento significativo. Também há neutralidade de significado 

quando o des- é reforçativo, como em desinfeliz e desinquieto.” (DOLINSKI, 1993, p.11-12). 

Esse comportamento díspar das unidades mórficas a respeito de sua função semântica 
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corrobora a natureza multifacética dos processos de formação de palavras, cuja riqueza 

também se reflete na complexidade e heterogeneidade que apresentam. 

 

4.5 A HERANÇA LATINA NA PREFIXAÇÃO 

 

Está fora de discussão o fato de a formação de palavras nas línguas românicas espelhar 

os processos formativos da língua latina. Não só herdaram de sua matriz parte considerável 

das unidades que manejam na lexicogênese de natureza morfológica, mas, sobretudo, os 

próprios processos (cf. LÜDTKE, 2011) que ainda hoje são os mais produtivos na geração de 

novos itens vocabulares. Configura-se, destarte, um quadro de dupla herança, tanto a de 

partículas quanto a de esquemas morfolexicais. 

A língua latina possuía um pujante sistema prefixal, com muitas correspondências com 

o sistema de preposições e advérbios, que, diacronicamente, constituem a fonte primordial 

para os prefixos, como afirma Rainer (2000). O valor de se estudar a prefixação no latim, 

muito mais do que se apoiar na constatação de que essa língua legou às suas línguas 

descendentes um copioso rol de palavras, consiste no fato de lhes haver propiciado um 

cabedal de modelos e esquemas para o processamento da derivação prefixal, bem como para 

outros mecanismos de formação de palavras (PENA, 1995b), o que constitui um poderoso 

veículo de enriquecimento vocabular nas sincronias pretéritas e contemporâneas das línguas 

neolatinas, oferecendo-lhes “[...] a rich lexical inventory and a model for their own 

creativity.” (DINU, 2012, p. 134)
441

. 

Se nos atemos à prefixação, o quadro de similitude se evidencia ainda mais. Como 

delineia Lopes (2013), no latim, os prefixos tinham como função primordial derivar de um 

termo primitivo novos vocábulos, trazendo consigo, essencialmente, noções próprias a três 

macrocampos da experiência humana: o espacial, o temporal e o nocional (ALVAR & 

POTTIER, 1993), recobrindo, principalmente, os valores semânticos avaliativo, acional, 

télico, ingressivo, modal e aspectual (DINU, 2012). Eram atuantes sobretudo em formações 

verbais, nas quais funcionavam como satélites de natureza preposicional ou adverbial 

(BATLLORI & PUJOL, 2010), fornecendo matizes semânticos acessórios às bases a que se 

adjungiam
442

, sem com isso propiciar uma transcategorização gramatical. Podiam, inclusive, 

                                            
441

“[...] um rico inventário lexical e um modelo para a sua própria criatividade.” [Trad. nossa] 
442

“Contudo, há casos em que a inserção do prefixo em dada base não oferece qualquer carga semântica 

adicional àquela (ou, pelo menos, não se mostra transparente), configurando-se, assim, numa espécie de afixação 
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também ocorrer COMBINADOS, sob um esquema geral [prefixo2 [prefixo1 + base]]
443

, o 

que foi sistematizado detalhadamente por Lopes (2017).  

Todas as características acima, referentes à prefixação no latim, permitem vislumbrar a 

semelhança desse fenômeno morfológico nessa língua e nas línguas dele oriundas. A 

prefixação desempenhava um verdadeiro protagonismo dentro dos processos de formação de 

palavras no latim e essa situação foi transmitida fielmente à realidade dos romances. Dessa 

forma, uma aproximação histórica atilada aos processos de formação de palavras em tais 

línguas vê-se necessariamente atrelada à consideração das mesmas operações na língua 

originante, o latim, que se mostra, portanto, como um instrumento que não pode ser 

dispensado para a busca do conhecimento aprofundado dos idiomas novilatinos (COMBA, 

2004). 

A morfofonologia prefixal latina, por exemplo, é auxílio seguro para a construção de 

explicações sobre diversos fenômenos incidentes em prefixos românicos, como a alomorfia e 

o processo de opacidade semântica. Inúmeras alternâncias morfofonológicas dos romances 

são herança direta da matriz linguística latina. Daí sustentar Lopes (2013) que, para uma 

compreensão minunciosa das relações de filiação etimológica entre vocábulos prefixados no 

latim e os produtos dessa evolução, as formas vernáculas, seria imprescindível considerar a 

existência de um conjunto de alterações morfofonológicas que soíam interferir nas adjunções 

prefixais latinas
444

, com o risco de, caso isso não fosse respeitado, haver a propensão a 

                                                                                                                                       
expletiva (i.e., esvaziamento de conteúdo semântico, significado vazio ou sentido zero), o que ocorre já no latim 

(BATLLORI & PUJOL, 2010; NUNES, 1975; ROMANELLI, 1964). É, ao que parece, o que se dá nos 

vocábulos deambŭlāre, denĕgāre, denōmĭnāre, dealbāre, ementior, effercio, evincio, illuceo, entre outros.” 

(LOPES, 2013, p. 149). 
443

Afirma Alves (2000, p. 45): “Outra característica evidenciada pelas unidades lexicais formadas com morfemas 

prefixais é a possibilidade de apresentarem mais de um desses afixos. [...] Essa acumulação de prefixos já existe 

no latim (in-com-men-dare, cum-in-itiare, im-per-territus), embora em proporções mais modestas do que no 

romanço [...].”. Dinu (2012, p. 130), por sua vez, aponta a erosão semântica (enfraquecimento do significado 

transparente das formações) como uma das causas principais para o surgimento de sobreprefixações: “No 

decorrer do tempo, a semântica de algumas formações prefixadas torna-se turva e, por conseguinte, sente-se uma 

necessidade de reforçá-la com outros prefixos [...]”. [Trad. nossa]. É o que se dá, por exemplo, em casos como 

adaligāre [ad- [al- + -ligāre]verbo]verbo, coresuscitāre [co- [re- [sus- + -citare]verbo]verbo]verbo e coadimplēre [co- 

[ad- [im- +-plēre]verbo]verbo]verbo (DINU, 2012). 
444

“As principais alterações de natureza fonológica que atuam nas operações prefixais são a apofonia, a 

assimilação e a contração vocálica (crase fonológica), fenômenos que estão visceralmente relacionados ao 

surgimento de alomorfes, visto que vários deles são gerados a partir dessas mudanças fonológicas.” (LOPES, 

2013, p. 163). Definições e exemplos para cada um dos três fenêmenos, extraídos do mesmo estudo: (i) apofonia: 

modificação de timbre vocálico (fechamento) em vogais breves no interior do vocábulo, por efeito do acento 

intensivo inicial (FREIRE, 1998; PENSADO, 1999), como em per- + -căpio > percĭpio; abs- + -tĕneo > 

abstĭneo; ad- + -sĕdeo > assĭdeo; com- + -prĕmo > comprĭmo; trans- + -dăre > tradĕre; dis- + -lăvo > dilŭo; 

re- + -căpio > recupero; ob- + -căpo > occŭpo; com- + -dămno > condĕmno; de- + -scăndo > descĕndo; in- + 

-căstus > incĕstus; pro- + -iăctos > proiĕctus; re- + -făctos > refĕctus; ad- + -ăltero > adĕltero > adŭltero; in- 

+ -sălsos > insĕlsos > insŭlsus; de- + -căido > deceido > decīdo; in- + -poena > impūnis (ROMANELLI, 

1964); (ii) assimilação: assemelhação de um som a outro que lhe é contíguo, através da aquisição de traços 
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proposições incongruentes ou lacunares, devido ao fato de tais alterações sonoras muitas 

vezes terem o poder de ofuscar a transparência das relações entre base léxica e produto 

derivacional e, por conseguinte, fazer com que a filiação supracitada mostre-se pouco ou nada 

reconhecível. Há verdade na ilação de Viaro (1999, p. 9), ao defender que “[...] entender o 

mecanismo da prefixação, da apofonia e da assimilação são essenciais para relacionar 

palavras do português e suas raízes latinas.”. 

Para ilustrar com fatos de língua o que foi dito acima, tomemos as considerações e os 

exemplos de Ferreiro (1997). Afirma esse estudioso que o latim vulgar herda do latim clássico 

o seu sistema prefixal, mas, devido a apofonias (incĭdĕre < ĭn- + -cadĕre, perfĭcĕre < per- +  

-facĕre etc.), a assimilações progressivas (cŏŏpĕrire < cum- + -operīre, assĕntire < ad- +       

-sentīre etc.) e à própria evolução fonética vernácula dos derivados (comer < comĕdĕre < 

cum- + -ĕdĕre), muitos dos derivados resultam irreconhecíveis à consciência linguística geral. 

De acordo com o mesmo autor, foi essa ausência de consciência derivativa em prefixações o 

gatilho para processos históricos de refacção (exhērēdĭtāre > gal. med. eixerdar ~ enxerdar > 

gal. mod. desherdar), de evolução atípica (offōcāre > afogar) e de falsa segmentação 

vocabular — i.e., interpretação morfológica divergente —, como em recobrar (< recŭpĕrāre) 

> cobrar. Tudo isso deixa claro, portanto, com exemplos de língua, o forte papel do latim 

(quer ontem, quer hoje) nas operações morfológicas sobre os prefixos atuantes nas línguas 

que dele descenderam.  

Indo mais além, é possível demonstrar que a consideração da morfologia histórica do 

latim conduz a uma percepção clara de como outrora e hodiernamente dá-se o surgimento de 

novos prefixos, através de fluxos constantes de gramaticalização e lexicalização. O formativo 

intro-, p. ex., ilustra perfeitamente o processo de gramaticalização que deu origem a muitas 

das partículas prefixais: sendo a princípio um advérbio, assumiu também a função de 

preposição, passando, em seguida, a funcionar como prefixo, acoplando-se a alguns verbos, 

como introeo, intromitto e introversus (cf. ROMANELLI, 1964)
445

. 

Mais que evidente, podemos dizer, é a necessidade de se recorrer ao latim para 

compreender as inflexões e rumos das línguas dele originadas (GALVÃO, 2006), o que 

                                                                                                                                       
articulatórios (cf. CASTILHO, 2006), como em ad- + -ludo > allūdo; ad- + -paro > appāro; ad- + -sumo > 

assŭmo; cum- + -labor > collābor; cum- + -rumpo > corrumpo; dis- + -facilis > difficĭlis; in- + -lustro > 

illustro; inter- + -lego > intellĕgo; sub- + -pono > suppōno; (iii) crase fonológica: contração da vogal final do 

prefixo e da inicial da base léxica, como em co- + -opertus > cōpertus; co- + -opia > cōpia; co- + -oram > 

cōram; de- + -habeo > dēbeo; pro- + -emo > prōmo; prai- + -habeo > praihibeo > praebeo (ROMANELLI, 

1964). 
445

Algo similar deu-se com os demais prefixos, como a preposição in-, transmudada em unidade prefixal em 

inaurāre (< in- + -aurum) e indurāre (in- + -durum), exemplos retirados de Lüdtke (1996). 
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confirma a importância fulcral do estudo dos processos mórficos latinos para a compreensão 

da morfologia do (galego-)português arcaico e contemporâneo e das demais línguas 

novilatinas, como insiste Lopes (2013), pois, como não tecer relações entre o fluxo constante 

de prefixos incidentes em formas verbais dessas línguas e a vitalidade desses mesmos 

elementos no latim clássico, vulgar e eclesiástico? E mais: como realizar a segmentação 

mórfica correta do vocábulo esconder, cujo prefixo só se deixa depreender diacronicamente, 

sem recorrer ao seu étimo latino abscondere (MATTOS E SILVA, 2008a)? De fato, “Se se 

quiser estudar a história da língua portuguesa ou a de qualquer língua românica, precisa-se 

saber algum latim.” (MATTOS E SILVA, 2008d, p. 35). 

Em síntese e como mote para finalização destes tópicos, dizemos, com Rio-Torto 

(1998a), que a análise morfológica das palavras não pode ignorar a origem e a história destas. 

O latim é a chave primordial para a compreensão da morfologia das línguas românicas 

ibéricas e, consequentemente, levar em consideração a sua estrutura, o seu funcionamento, o 

comportamento e a produtividade de suas raízes, de seus prefixos e sufixos (VIARO, 1999), 

será sempre uma via proveitosa para a descrição e análise sistemáticas dos fenômenos 

morfofonológicos, morfossemânticos e morfolexicais atuantes no vernáculo. 

 

4.6 PREFIXAÇÃO E SELEÇÃO DE BASES 

 

De uma apreciação da literatura morfológica existente, percebemos uma conjuntura de 

três pontos de vista diferentes a respeito da capacidade de seleção de bases por parte das 

unidades prefixais: (i) há os que defendem que os prefixos não selecionam as bases a que se 

coadunam, tendo plena liberdade de adjunção na periferia esquerda dos vocábulos mórficos 

(MEDEIROS, 2010; PENA, 1999; ALVAR EZQUERRA, 2002); (ii) há os que, em 

contraposição, defendem que os prefixos selecionam rigorosamente as bases léxicas a que se 

unem (GONÇALVES, 2012a; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; SCHNEIDER, 2009; SILVA & 

MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; SANTANA SUÁREZ et al., 2004; VARELA & MARTÍN 

GARCÍA, 2000); e, por fim, (iii) há estudiosos que defendem que cada prefixo possui 

comportamentos específicos quanto a essa propriedade de seleção, havendo os que elegem 

com rigor as bases a que se agregam e os que apresentam plena maleabilidade no processo de 

adjunção (ALBUQUERQUE, 2010a; DEPUYDT, 2009; VARELA ORTEGA, 2005; 

VILLALVA, 2008; 2003; RODRÍGUEZ PONCE, 2002; MIRANDA, 1994).  
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Entre os três pontos de vista acima distinguidos, mantemos, com Lopes (2013), o 

entendimento de que mais apropriado seria adotar o que vai expresso em (iii), pois considera a 

heterogeneidade inerente ao espectro prefixal. Assim, ao lado de formantes que elegeriam 

com certo rigor as bases a que se agregam, haveria outras partículas que apresentariam, em 

contraste com as primeiras, uma maior liberdade no processo de adjunção às bases lexicais. 

Por conseguinte — é o que nos esclarece Rio-Torto (2016d) —, o processo de seleção não 

seria rigidamente dicotômico, mas sim, regido por tendências, o que possibilitaria a 

classificação da seleção de bases pelos formantes como tendencialmente monocategorial ou 

tendencialmente pluricategorial, o que é confirmado pela diacronia, pois não raro atinge o 

formante prefixal um movimento adjunção uniparadigma → adjunção pluriparadigma ou, 

inversamente, uma transformação adjunção pluriparadigma → adjunção uniparadigma446. 

Uma questão importante que ronda o processo de seleção das bases pelos prefixos diz 

respeito justamente à natureza da seleção operada, que não só é de ordem categorial, podendo 

também ser de ordem semântica ou mesmo mista447, como preconizam Silva & Mioto (2009, 

p. 2): “[...] defendemos aqui que prefixos selecionam a base com a qual combinam e que a 

seleção envolve tanto a categoria como certas características semânticas da base.”. 

Além de Silva & Mioto (2009), vários outros linguistas defendem a existência de uma 

seleção de teor semântico promovida pelos prefixos ao se adjungirem a suas bases 

morfolexicais. É o caso de Gonçalves (2012a), Medeiros (2010), Depuydt (2009), Varela 

(2005), Oliveira (2004), Varela Ortega & Martín García (1999). Schneider (2009, p. 79) 

oferece, sinteticamente, uma explicação para a seleção prefixal de ordem semântica: “Os 

prefixos, por terem uma carga semântica predeterminada, selecionam a base à qual se unem.”. 

                                            
446

Essa terminologia é a utilizada por Rio-Torto (2014d), correspondendo uniparadigma àquele afixo de 

combinatória monocategorial e pluriparadigma àquele afixo de combinatória multicategorial. Assim, -dor seria 

uniparadigma (seleciona exclusivamente verbos para adjungir-se), enquanto -inho seria pluriparadigma 

(combina-se combina-se com substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e pronomes). Uma reflexão a partir da 

leitura desse e de outros escritos da referida morfóloga (p. ex. e principalmente o de 2016), leva-nos a pensar que 

a vitalidade dos formantes está atrelada à transparência semântico-morfológica/composicionalidade (IACOBINI, 

2004) e à sua polissemia, mas também à sua feição pluriparadigma (afixos com menos restrições categoriais de 

seleção de base tenderiam a um maior grau de prolificidade), o que parece claro para o caso dos prefixos, pois os 

mais prototípicos em português são justamente aqueles de seleção categorial mais aberta: “Os prefixos a- (do 

grego a(n)), co-, in-/im-/i- (de negação), des- e re- são os representantes mais prototípicos dos prefixos do 

português. Estes prefixos [...] combinam-se com bases adjetivais (atípico, desleal, co-hipónimo, incapaz), 

verbais (co-habitar, desfazer, desmarcar, ilimitar, inexistir, refazer, remarcar, repisar) e nominais 

(agramaticalidade, coautoria, corresponsabilidade, desonra, impossibilidade, inequação, inexistência).” (RIO-

TORTO, 2016, p. 427). 
447

A mista, claro, seria aplicável aos prefixos cuja adjunção vai regida por seleções de base de teor 

simultaneamente categorial e semântico. Visto dessa ótica, no fundo haveria apenas dois critérios de seleção. No 

entanto, a partir da leitura de Bubenik (1999), passamos a entender que a seleção categorial pode ser de duas 

naturezas: por um lado, a que elege bases substantivas, adjetivais e/ou verbais; de outro, a que escolhe formas 

livres e/ou presas para a adjunção: enquanto re- se acopla a formas livres e presas (re + fazer, re + -fer, re- +     

-mit), extra- só se agrega às primeiras. 
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A Nueva Gramática de la Lengua Española, ao discorrer sobre as restrições semânticas 

vinculadas as prefixos, chega a se afirmar que “Por lo general, las bases con las que se 

combinan los prefijos se agrupan más claramente por sus propiedades semánticas que por su 

categoría gramatical [...].”
448

 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 674). Fundamentando-nos nas 

reflexões teóricas promovidas por esses estudiosos, sistematizamos abaixo, como ilustração, 

algumas das principais restrições semânticas atuantes na seleção de bases por um número 

representativo de prefixos, aplicável à tríade linguística ibérica considerada nesta tese
449

: 

 

 

SELEÇÕES SEMÂNTICAS DE BASES PELOS PREFIXOS 
 

anti- adscreve-se quase sempre a bases nominais que denotam algo passível 

de ser evitado ou prevenido, como em antibacteriano, antiad(h)erente, 

anticaspa, antiterrorismo, antifurto, antipoluente, antideslizante, 

antipútrido, antieconómico etc. (cf. OLIVEIRA, 2004; MIRANDA, 

1994)
450

 

des- (reversativo) adjunge-se apenas a bases verbais de processo
451

 ou a formas 

deverbais, que denotam ação passível de ser revertida, como em 

desabastecer, desabotoar, desfazer/deshacer, desmontar, desligar, 

desnivelar, desconstruir, desarrumar, desembarque, 

desesperança/desesperanza etc. Não se combina com formas verbais 

que não denotam processo ou que marcam processos irreversíveis, de 

tal forma que são agramaticais os produtos *desmorrer, *deschegar, 

*deslavar, *desdesejar, *desnadar, *dessonhar (cf. SILVA & 

MIOTO, 2009; GONÇALVES, 2005; VARELA ORTEGA, 2005; 

VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999)
452

 

in- (negativo) une-se recorrentemente a adjetivos qualificativos (permanentes ou 

imperfectivos, mas não a desinentes ou perfectivos), como em inculto, 

imberbe, ingrato, insípido, insuportável/insoportable, inseguro etc., e 

também a substantivos abstratos, como em incerteza/incertidumbre, 

                                            
448

“Em geral, as bases com as quais se combinam os prefixos se agrupam mais claramente pelas suas 

propriedades semânticas que pela sua categoria gramatical [...].” [Trad. nossa] 
449

Não é supérfluo salientar que não se trata de uma sistematização exaustiva sobre as restrições semânticas 

veiculadas pela prefixação — o que seria inviável realizar aqui, dada as peculiaridades e os múltiplos liames 

semânticos que essa operação comporta —, mas apenas uma consideração inicial e geral sobre o fenômeno. 
450

Não obstante, seleciona, menos frequentemente, bases nominais gerais (personativas, sobretudo), aportando-

lhes um sentido de ‘oposição ideológica’: anti-Bergoglio, anti-Lula, anti-FHC. 
451

Para Medeiros (2010, p. 96), “[...] o prefixo des- faz, sim, uma seleção, mas é uma seleção de natureza 

semântica, modificando somente verbos cujos significados envolvam um elemento com interpretação estativa.”. 
452

Cremos que ninguém exitaria (ao menos a princípio) em defender que tais restrições postas para o prefixo des- 

reversativo seriam indiscutíveis, dada a sua aplicabilidade aos fatos de língua. No entanto, não é raro 

registrarmos um fato de língua, um uso, que desdizem postulados tidos como irretocáveis. Esse parece ser o caso 

do prefixo em questão. Embora possamos sustentar a aplicabilidade da seleção semântica referida para a quase 

totalidade das suas formações, já notamos no PB casos que desrespeitam tal crivo adjuntivo: é possível encontrar 

com certa frequência o verbo desver na escrita de internautas utentes de redes sociais, que, após se depararem 

com alguma postagem indesejada (no Facebook, por exemplo), costumam indagar (pergunta retórica): Onde 

clico no botão de desver? Como faço para desver isso? Então, novamente vemos que a língua não é um âmbito 

propício para ilações e afirmações categóricas, pois o uso pode reverter uma regra de ampla aplicação e até 

mesmo minar ou desconstruir um padrão gramatical, em favor de outro concorrente ou mesmo contrário. 
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indiscrição/indiscreción, insegurança/inseguridad etc.
 
(cf. VARELA 

ORTEGA, 2005; VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999) 

inter- / intra- associam-se produtivamente a adjetivos relacionais (denominais), 

como em internacional, interdisciplinar, interprovincial, 

intramuscular, intragaláctico, intrabucal, intramolecular etc. (cf. 

VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999) 

mini- seleciona substantivos em geral, sendo ainda mais produtivo com 

aqueles que possuem marcas dimensionais, como em 

minissaia/minifalda, minibolsa, minifúndio, minibiblioteca, minibús 

etc.
 
(cf. VARELA ORTEGA, 2005) 

mono- seleciona substantivos e, mais produtivamente, adjetivos denominais, 

como em monograma, monarquia/monarquía, monos(s)ilábico, 

monodimensional, monofásico, monogâmico/monogámico etc.
 

(cf. 

VARELA ORTEGA, 2005) 

re- (iterativo) adscreve-se apenas a bases verbais (ou a formas deverbais) que 

licenciam a retomada da ação expressa, como reconfigurar, recontar, 

reconduzir/reconducir, refazer/rehacer, rele(e)r, reimplantar, 

reescrever/reescribir, reencadernação/reencuadernación etc. (cf. 

ANDRADE, 2006; VARELA ORTEGA, 2005; OLIVEIRA, 2004) 

re- (intensificador) une-se produtivamente a adjetivos qualificativos e a alguns verbos, 

como em recontente, refulgente, realçar etc.
453

 

semi- agrega-se preferencialmente a bases adjetivais qualificativas, como em 

semiseco, semiverdadeiro, semivolátil, semilimp(i)o, semivacío, 

semidormido etc. (cf. VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 

1999) 
 

 

Tabela 09. Sistematização das principais seleções de base, de ordem semântica, pelos prefixos. 

 

Após termos buscado sistematizar alguns casos de restrições de natureza semântica 

imposta pelos prefixos às bases a que se agregam, passemos agora à observação ilustrativa de 

restrições seletivas de ordem categorial vinculadas por alguns prefixos. Eis o que sumariza 

Depuydt (2009, p. 25) sobre esse segundo critério para sistematização das seleções prefixais: 

 

 “Se puede también clasificar los prefijos según la categoría funcional de la palabra 

con que se combinan. De esta manera, existen prefijos que se unen preferentemente 

con nombres, adjetivos, verbos o adverbios. Por lo tanto, es posible clasificar los 

prefijos en nominales, adjetivales, verbales o adverbiales. Es obvio que no siempre 

se puede dividir los prefijos de tal manera, puesto que un mismo prefijo puede 

combinarse con diferentes clases de palabras. En general, la mayoría de los prefijos 

tienden a integrarse en una clase específica [...].”.
454

 

 

                                            
453

Com esse valor reforçativo e agregando-se a bases adjetivais, o prefixo re- é particularmente produtivo no 

espanhol: rebonito, reguapa, refácil, retebueno, requetebién etc. (VARELA, 2005). 
454

“É possível também classificar os prefixos segundo a categoria funcional da palavra com que se combinam. 

Deste modo, existem prefixos que se unem preferencialmente a nomes, adjetivos, verbos ou advérbios. Por tanto, 

é possível classificá-los como nominais, adjetivais, verbais ou adverbiais. É óbvio que nem sempre é possível 

dividir os prefixos de tal maneira, posto que um mesmo prefixo pode combinar-se com diferentes classes de 

palavras. Em geral, a maioria dos prefixos tende a integrar-se em uma classe específica [...].” [Trad. nossa] 
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De uma apreciação dos estudos de Gonçalves (2012a), Albuquerque (2010a), Depuydt 

(2009), Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2009), 

Silva & Mioto (2009), Villalva (2008; 2003), Andrade (2006), Varela Ortega (2005), Oliveira 

(2004), Santana Suárez et al. (2004), Varela Ortega & Martín García (2000), Miranda (1994), 

apresentamos a seguir um quadro-síntese dos principais procedimentos de seleção de bases 

pelos prefixos, quanto a critérios categoriais
455

. 

 

 

SELEÇÕES CATEGORIAIS DE BASES PELOS PREFIXOS 
 

ab(s)- associa-se geralmente a bases verbais, mas também se agrega a 

algumas poucas nominais: aborígene/aborigen, abste(ne)r, 

abstrair/abstraer, abnegar, absímile, absconso etc. (cf. SANTANA 

SUÁREZ et al., 2004) 

a(n)- (privativo 

ou negativo) 
coaduna-se apenas a bases nominais (substantivas e, preferentemente, 

adjetivas), como em acatólico, apolítico, acalórico, acefalia, 

anaeróbio/anaerobio, analfabeto etc. (cf. MIRANDA, 1994; 

VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999) 
ante- com valor espacial, anexa-se principalmente a substantivos 

(antebraço/antebrazo, antecoro, antejulgamento, antedata, antes(s)ala, 

anteface) e, ocasionalmente, a verbos — antedizer, antepor/anteponer 

— (MIRANDA, 1994) e a adjetivos, como em anteclássico e ante-

histórico; com valor temporal, adjunge-se a verbos, adjetivos e, 

raramente, a advérbios: antepagar, antever, antevenir, antediluviano, 

antepas(s)ado, anteontem/anteayer, anteanoche, antemanhã 

(MIRANDA, 1994) 
anti- adscreve-se apenas a bases nominais (substantivas ou adjetivas, mas 

principalmente as primeiras), como em antigripe/antigripal, antiácido, 

antioxidante, antidroga(s); não se acopla a verbos (GONÇALVES, 

2012a; SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; MIRANDA, 

1994) 
arqu(e/i)- ~ 

arch(i) ~ arc(e)- ~ 

arzo- 

une-se apenas a bases nominais (antigamente, principalmente a 

substantivos; atualmente, de modo mais profuso a adjetivos), como em 

arquiconfraria/archicofradía, arcebispo/arzobispo, arcanjo/arcángel, 

arcediago/arcediano, arquidiocese/archidiócesis, arquimultitudinário, 

archimillonario, arquifamoso/archifamoso, arcipotente etc. (cf. 

DEPUYDT, 2009; MIRANDA, 1994)
 

circu(m)- ~ 

circun- 
adjunge-se a adjetivos, verbos e, excepcionalmente, substantivos: 

circunflexo, circuncêntrico, circum-navegação/circunnavegación, 

circunvecino, circuncidar, circundar, circunvolar, circungirar etc. (cf. 

SANTANA SUÁREZ et al., 2004; MIRANDA, 1994) 
contra- agrega-se a diferentes categorias gramaticais, como substantivos 

(contrarrevolução/contrarrevolución, contram(a)estre, contrapeso, 

contraespionaje, contracultura), adjetivos (contraintuitivo, 

contranatural) ou verbos (contradizer/contradecir, contra-

argumentar) (cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN 

DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; 

                                            
455

Como vemos na tabela, há vários casos de prefixos para os quais a seleção categorial de bases a que procedem 

mostra-se condicionada por aspectos semânticos, o que comprova a forte conexão e interdependência entre os 

dois tipos de crivo selecionante. 
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VILLALVA, 2008; MIRANDA, 1994) 
des- (negativo) agrega-se mormente a adjetivos e substantivos (desonra, desamor, 

desordem/desorden, desunião/desunión, descortês/descortés, 

des(h)onesto, desigual, desleal etc.), mas também a muitos verbos 

(desconfiar, desconsiderar, desprezar/despreciar etc.) (cf. REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) 
entre-/inter- acopla-se indistintamente a substantivos, adjetivos e verbos: 

entrep(i)erna, entreplanta, entrefino, interurbano, entremeter, 

intermediar (cf. MIRANDA, 1994) 

extra- 

(hiperbólico) 
adjunge-se exclusivamente a bases adjetivais: extra-chato, extrabobo, 

extracurioso, extrafino, extraelevado, extradivertido (cf. MIRANDA, 

1994) 
in- (negativo) associa-se a diferentes categorias gramaticais, como substantivos 

(inverdade/inverdad, indisciplina), adjetivos (injusto, incapaz, 

imperfeito/imperfecto) ou verbos (indeferir, impedir, incomunicar) (cf. 

VILLALVA, 2003), de modo preferencial a adjetivos (cf. MIRANDA, 

1994) 
pos-/pós/post- adere-se fundamentalmente a adjetivos — pós-dorsal/post-dorsal, pós-

tônico/postónico, pós-verbal/posverbal — e, mais raramente, a 

substantivos — pós-exílio/post-exilio, pós-ditadura/postdictadura, pós-

data/posdata — (cf. MIRANDA, 1994) 

pré-/pre combina-se com todas as três macroclasses lexicais:  prefigurar, 

preexistir, pré-dorso/predorso, pré-eclampsia/preeclampsia, pré-

clássico/preclásico, pré-escolar/preescolar (cf. MIRANDA, 1994) 

re- (iterativo) coaduna-se apenas a bases verbais, como em repensar, rever, 

reconsiderar, rele(e)r etc.; rejeita substantivos e adjetivos primitivos 

(cf. GONÇALVES, 2012a; SILVA & MIOTO, 2009; ANDRADE, 

2006; OLIVEIRA, 2004) 
semi- liga-se a bases nominais (seminovo/seminuevo), adjetivais 

(semitransparente) e, principalmente, verbais (semiadaptar, 

semicerrar, semidivinizar) (cf. DEPUYDT, 2009; HOUAISS, 2009) 
sobre-/super- 

(locativo) 
adjunge-se a adjetivos (sobreagudo, sobre-humano, sobrenatural) e a 

alguns substantivos (sobrancelha, sobreloja), mas mostra toda a sua 

produtividade ao selecionar bases verbais, como em superpo(ne)r, 

sobressair/sobresalir, sobres(s)altar, sobrev(en)ir etc. (cf. DEPUYDT, 

2009; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) 
sub-/so- une-se a bases nominais e verbais: sub-diretor/subdirector, sub-

tenente/subteniente, suburbano, subaquático/subacuático, 

subarrendar, socavar (cf. MIRANDA, 1994) 
super- 

(intensificador) 
aplica-se a diferentes categorias gramaticais, como substantivos (super-

homem/superhombre, supermercado), adjetivos (superfácil, 

superinteres(s)ante, superlotado) ou verbos, como supervalor(iz)ar, 

superfaturar, superamar (cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

2009; VARELA ORTEGA, 2005; VILLALVA, 2003; MIRANDA, 

1994) 
trans-/tras- liga-se às três grandes classes gramaticais: transação/transacción, 

trastienda, transnacional, transiberiano, transformar, transliterar, 

transmontar etc.
 
(cf. MIRANDA, 1994) 

ultra-  coaduna-se produtivamente a bases nominais (principalmente a 

adjetivos, mas também a  alguns poucos substantivos) e a alguns 

verbos, como em ultraliberal, ultramoderno, ultracompetente, 

ultrarradical, ultrassom/ultrasonido, ultraconfiança, ultrapas(s)ar, 
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ultrajar etc.
 
(cf. DEPUYDT, 2009) 

vice-  acopla-se unicamente a substantivos: vice-chanceler/vicecanciller, 

vice-gerência/vicegerencia, vice-reitor/ vicerrector etc.
 

(cf. 

MIRANDA, 1994) 
 

Tabela 10. Sistematização das principais seleções de base, de ordem categorial, pelos prefixos. 

 

Temos a consciência de que as tabelas anteriores, contendo algumas indicações sobre 

a seleção prefixal nas línguas enfocadas, não dão conta, de modo sistemático e exaustivo, da 

totalidade desse implexo processo, o que só poderia ser feito a partir de um trabalho 

específico sobre o tema, que pudesse sobre ele se debruçar detidamente. Só assim se chegaria 

a algo semelhante ao que fez Iacobini (2004, p. 112) para o italiano, no panorama que traçou 

da seleção sintática das bases a que se agregam os prefixos nessa língua (cf. abaixo), embora 

pareça um esboço, algo não definitivo (se é que pode haver algo assim): 

 

 

Figura 16. Categoria sintática das bases a que se acoplam produtivamente  os prefixos no italiano (IACOBINI, 

2004, p. 112). 
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Por ora, além das tabelas que sistematizamos em páginas precedentes desta subseção, 

cremos ser útil apresentar, como expediente provisório, a tabela exposta por Schpak-Dolt 

(1999, p. 104) para a seleção prefixal de bases no espanhol contemporâneo, panorama 

também interino, passível de uma séria revisão. Muito do que se aplica a essa língua, valeria 

também para o galego e para o português — havendo, claro, diferenciações —, pelo que a 

reproduzimos como representação ilustrativa para esses sistemas linguísticos: 

 

 

Figura 17. Categoria sintática das bases a que se acoplam produtivamente os prefixos no espanhol (SCHPAK-

DOLT, 1999, p. 104).  
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Apresentaremos de nossa pena somente a seleção de bases no período arcaico das 

línguas estudadas nesta tese, com base no que apontam os corpora documentais pesquisados, 

o que aparecerá na subseção da análise geral dos dados, aquando das observações sobre os 

paradigmas prefixais. O que tanto para o período arcaico quanto para o período moderno se 

verifica é que no caso dos prefixos, há um comportamento díspar: ao lado dos que são muito 

restritivos na seleção de bases, há aqueles muito permissivos, tal como se dá no italiano 

(IACOBINI, 2004) e, entre os dois extremos, estão, claro, os que são apenas parcialmente 

restritivos, agregando-se a classes contíguas (como substantivos e adjetivos, ou verbos e 

advérbios). Não obstante isso, a impressão que o confronto panorâmico entre os dados de 

ontem e de hoje nos passa é a de que no período arcaico as restrições eram mais rígidas, 

convertendo-se, com a passagem do tempo, em mais laxas, mormente no período 

contemporâneo. 

Embora não possamos nos deter nesta problematização, não podemos deixar de 

apontar que há vários estudiosos de morfologia que defendem que não são os prefixos que 

selecionam as bases a que se acoplarão (não seriam dotados dessa faculdade), mas sim, o 

contrário: as bases é que selecionariam os prefixos possíveis de serem nelas encaixados. Silva 

(2006, p. 177), por exemplo, sustenta que “No processo de formação de palavras, os lexemas 

têm uma característica principal: combinarem-se exclusivamente com certos prefixos, ou seja, 

é preciso que a base permita o acréscimo do significado do prefixo.”, o que equivaleria a dizer 

que são as bases que licenciam ou não a inserção dos prefixos, não tendo as partículas 

prefixais qualquer propriedade de seleção. Contudo, ao analisar essa situação, essa diferença 

não seria apenas causada por uma divergência de perspectiva ao observar as operações 

prefixais? Não seria algo semelhante a se indagar se é a sina da lagarta converter-se em 

mariposa, ou a sina da mariposa advir de uma lagarta? Algo similar parece se aplicar a essa 

questão. A seleção se daria pelo prefixo ou pela base? Pensamos que essa resposta manifesta 

apenas uma perspectiva de análise, que por si mesma é pluridimensional, mas que acaba 

desembocando em uma mesma realidade. O importante é admitirmos que boa parte dos 

prefixos atua nas formações derivacionais a partir de uma seleção prévia, uma triagem que 

impõe restrições de teor morfológico, sintático ou semântico, não se adjugindo 

aleatoriamente, portanto, a toda e qualquer base (SILVA & MIOTO, 2009). 
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4.7 PREFIXOS E HETEROCATEGORIZAÇÃO 

 

Entre os traços fundamentais comumente apontados como caracterizadores da 

prefixação, encontra-se a suposta impossibilidade de promover a transcategorização
456

, 

mostrando-se, portanto, como uma operação morfológica que, ao contrário do que geralmente 

ocasiona a sufixação, não alteraria a classe gramatical do vocábulo derivado, que 

permaneceria idêntica a do vocábulo primitivo, o que transparece no esquema geral básico já 

anteriormente exposto: [BASE LÉXICA]X → [prefixo [BASE LÉXICA]X]X. Reproduzimos a 

seguir um quadro que reúne considerações de importantes estudiosos (maiormente 

morfólogos) sobre essa questão: 

 

DO POTENCIAL TRANSCATEGORIZADOR DAS UNIDADES PREFIXAIS 

AUTOR POSICIONAMENTO 

Bechara 

(1966, p. 206) 

“Ao contrário dos sufixos, que assumem valor morfológico, os prefixos têm 

mais força significativa, podem aparecer como formas livres e não servem, 

como aqueles, para determinar uma nova classe de vocábulos.” 

Basílio (1989, 

p. 29) 

“[...] os prefixos nunca mudam a classe da palavra a que se adicionam.” 

Alves (1991, 

p. 75) 

“O morfema prefixal não altera a classe gramatical da palavra-base a que se 

associa.” 

Dolinski 

(1993, p. 18) 

“Os prefixos, porque não alteram a classe gramatical da base à qual se 

afixam, possuem essencialmente função semântica pré-determinada.” 

Miranda 

(1994, p. 101) 

“En efecto, una de las principales diferencias que se han señalado entre la 

prefijación y la sufijación consiste en que la primera no supone un cambio de 

categoría de la base sobre la que se adjunta el elemento prefijal. Por contra, 

en la segunda sí puede producirse metábasis.”
 457

 

Vilela (1994, 

p. 86) 

“[...] é específico dos prefixos, além da posição, o facto de não alterarem a 

categoria gramatical da palavra base.” 

Dardano & 

Trifone 

(1996, p. 337) 

“A differenza della suffissazione, o almeno di gran parte di essa, la 

prefissazione non comporta il mutamento di categoria; dopo l’intervento del 

prefisso il nome rimane nome, l’aggetivo rimane aggettivo, il verbo rimane 

verbo […].”
458

 

                                            
456

Nos estudos consultados, a transcategorização ou função/capacidade transcategorizadora (VARELA & 

MARTÍN GARCÍA, 1999; STEHLÍK, 2012) também é denominada de afixação heterocategorial (PEREIRA, 

2007), alteração/mudança categorial, heterocategorização (RIO-TORTO, 2014c; LOPES, 2013), 

precategorización (FAITELSON-WEISER, 1982), capacitat recategoritzadora, recategorització (CABRÉ, 

2002) ou recategorização (RODRIGUES, 2016) e capacidad metabásica ou metábasis (STEHLÍK, 2011; 2012; 

MIRANDA, 1994). Fábregas, Gil & Varela Ortega (2011) rotulam os prefixos atuantes em mudanças categoriais 

como simplesmente categorizadores. 
457

“Efetivamente, uma das principais diferenças apontadas entre a prefixação e a sufixação consiste no fato de a 

primeira não pressupor uma mudança na categoria da base a que se adjunta o elemento prefixal. Em 

contraposicição, na segunda, sim, que se pode produzir metábase.” [Trad. nossa] 
458

“Ao contrário da sufixação, ou pelo menos de grande parte dela, a prefixação não envolve a mudança de 

categoria; após a intervenção de um prefixo, o nome permanece como nome, o adjetivo como adjetivo, o verbo 

como verbo [...].” [Trad. nossa] 
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Moreno de 

Alba (1996, 

p. 15) 

“El prefijo jamás modifica la clase gramatical del radical.”
459

 

Ferreiro 

(1997, p. 67) 

“A diferenciación entre derivación prefixal e sufixal baséase non somente na 

posición do prefixo (antes da base) e do sufixo (depois da base), mais tamén 

na posibilidade de a sufixación transcategorizar as novas palabras, xa que 

frecuentemente estas pertencen a unha categoría diferente á da base 

(substantivo > adxectivo, adxectivo > substantivo etc.).”
460

 

Duarte 

(1998, p. 84) 

“Quanto ao propalado caráter não transcategorizador do prefixo, 

reconhecemos que ele apresenta tamanha saliência, que parece 

inquestionável.” 

Rio-Torto 

(1998a, p. 87) 

“As bases sobre as quais operam os processos de prefixação são palavras, 

pelo que a sua estrutura formal e a informação categorial a cada uma 

associada se mantêm inalteradas aquando da adjunção de um prefixo.” 

Rocha (1998, 

p. 158) 

“Via de regra, quando se anexa um prefixo a uma base, não se dá a mudança 

de classe.” 

Schpak-Dolt 

(1999, p. 98) 

“Nach einer verbreiteten Auffassung dient die Präfigierung nur der 

Wortbildung innerhalb der gleichen Wortart, führt also von einem Substantiv 

zu einem neuen Substantiv, von einem Adjektiv zu einem neuen Adjektiv, 

von einem Verb zu einem neuen Verb.”
461

 

Varela 

Ortega & 

Martín 

García (1999, 

p. 4996) 

“[...] los prefijos no afectan ‘gramaticalmente’ a la palabra a la que se unen 

[...].”
462

 

Villalva 

(2000, p. 357) 

“[...] os prefixos não possuem informação relativamente à categoria sintáctica 

(visto que não podem percolar essa informação).” 

Apothéloz 

(2002, p. 747) 

“[...] une répartition fonctionnelle stricte entre préfixes et sufixes: les préfixes 

seraient intracatégoriels, et les suffixes soit transcatégoriels soit 

intracatégoriels. [...] nous avons [...] présenter les prefixes sous une seule 

rubrique, celle des affixes intracatégoriels.”
463

 

Pante & 

Menezes 

(2003, p. 52) 

“[...] ao contrário dos sufixos, os prefixos não são capazes de modificar a 

classe gramatical das palavras. Assim, a sua junção criará novas palavras, 

com diferentes significados, ainda que pouco nítidos, mas não terá a 

propriedade de alterar a classe gramatical da base: ver/rever, 

olhar/entreolhar, amor/desamor, feliz/infeliz, quieto/inquieto/desinquieto.” 

Villalva 

(2003, p. 942) 

“Os prefixos não interferem no cálculo da categoria sintática da palavra em 

que ocorrem.” 

Basílio (2004, 

p. 31) 

“Há, no entanto, muitos processos derivacionais que não mudam a classe das 

palavras [...]. Dentre esses, toda a derivação prefixal e os formadores de 

nomes de agente a partir de substantivos.” 

Oliveira “[...] os prefixos não mudam a classe gramatical das palavras a que se 

                                            
459

“O prefixo jamais modifica a classe gramatical do radical.” [Trad. nossa] 
460

“A diferença entre a derivação prefixal e a sufixal se baseia não somente na posição do prefixo (antes da base) 

e do sufixo (depois da base), mas também na possibilidade da sufixação transcategorizar as novas palavras, já 

que frequentemente estas pertencem a uma categoria diferente à da base (substantivo > adjetivo, adjetivo > 

substantivo etc.).” [Trad. nossa] 
461

“Geralmente a prefixação é vista como processo que serve para formar palavras dentro da mesma classe 

gramatical, levando um substantivo a formar um novo substantivo, um adjetivo a formar um novo adjetivo, um 

verbo a formar um novo verbo.” [Trad. nossa] 
462

“[...] os prefixos não afetam ‘gramaticalmente’ a palavra a que se unem [...].” [Trad. nossa] 
463

“[...] uma divisão funcional estrita entre prefixos e sufixos: os prefixos seriam intracategoriais e os sufixos 

seriam transcategoriais ou intracategoriais. [...] apresentamos os prefixos sob uma única rubrica, a de afixos 

intracategoriais.” [Trad. nossa] 
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(2004, p. 22) adjungem.” 

Silva (2004, 

p. 5) 

“Os sufixos não ocorrem independentemente na língua, emprestam uma ideia 

acessória ao vocábulo a que se juntam e determinam a classe a que este 

pertence (o sufixo -dade, por exemplo, forma substantivos abstratos a partir 

de adjetivos: igualdade, crueldade etc.). Na prefixação, não há mudança na 

classe da palavra.” 

Santana 

Suárez et al. 

(2005, p. 323; 

2004, p. 11) 

“Independientes de la flexión de la palabra, los prefijos no producen cambios 

de categoría gramatical [...].”
464

 

Varela 

Ortega 

(2005, p. 57) 

“Los prefijos, a diferencia de los sufijos, no pertenecen a una categoría 

gramatical mayor (nombre, verbo o adjetivo), ni cambian la categoría 

gramatical de la base léxica a la que se aplican (ventanaN > contraventanaN, 

meterV > entremeterV, finoA > extrafinoA), sino que se limitan a añadir 

precisiones al significado del lexema al que preceden.”
465

 
Freixeiro 

Mato 

(2006, p. 254) 

“Crean [os prefixos] palabras novas que pertencen á mesma clase 

morfolóxica da súa base.”
466

 

Štěpánková 

(2007, p. 6) 

“La prefijación es un proceso durante el cual la palabra base recibe un 

elemento que le antecede sin que cambie el acento de esta palabra o su 

categoría léxica.”
467

 

Villalva 

(2008, p. 131) 

“[...] estas formas [os prefixos] não têm qualquer intervenção na 

determinação das propriedades gramaticais das formas que integram: nunca 

alteram a categoria sintáctica, nem o género, nem o número, o tempo-modo-

aspecto ou a pessoa-número.” 

NGLE (RAE 

& AALE, 

2009, p. 674) 

“Es frecuente que los sufijos alteren la categoría gramatical de la base cuando 

forman una palabra derivada. Los prefijos, en cambio, suelen mantenerla 

[...].”
468

 

López Viñas 

& Caetano 

(2010, p. 7) 

“[...] [os prefixos] não alteram a categoria sintáctica da base e, por isso, só 

intervêm em processos de adjectivação deadjectival, nominalização 

denominal e verbalização deverbal [...].” 

Fábregas, Gil 

& Varela 

Ortega 

(2011, p. 360) 

“[...] en español — y quizá universalmente — los prefijos son especificadores 

o adjuntos a otras categorías y, como tales, nunca pueden cambiar la 

categoría gramatical de la base, en contraste con los sufijos, que son 

núcleos.”
469

 

Gomes & 

Souza (2012, 

p. 49-50) 

“PREFIXO — elemento afixado na margem esquerda de um MLB com 

conteúdo semântico pleno, não interfere no cálculo da categoria sintática da 

palavra, não determina o valor das categorias morfológicas, morfossintáticas 

e/ou morfossemânticas [...].” 

Gonçalves 

(2012a, p. 16) 

“[...] os prefixos, ao contrário dos sufixos, não modificam a classe das 

palavras a que se adjungem, isto é, não constituem cabeça categorial da 

                                            
464

“Independentes da flexão da palavra, os prefixos não produzem mudanças de categoria gramatical [...].” [Trad. 

nossa] 
465

“Os prefixos, diferentemente dos sufixos, não pertencem a uma categoria gramatical maior (nome, verbo ou 

adjetivo), nem modificam a categoria gramatical da base léxica a que se aplicam (ventanaN > contraventanaN, 

meterV > entremeterV, finoA > extrafinoA), mas sim, limitam-se a acrescentar precisões ao significado do lexema 

a que precedem.” [Trad. nossa] 
466

“Criam [os prefixos] palavras novas que pertencem à mesma classe morfológica da sua base.” [Trad. nossa]. 
467

“A prefixação é um processo em que a palavra base recebe um elemento que lhe antecede sem que modifique 

o acento dessa palavra ou sua categoria léxica.” [Trad. nossa] 
468

“É frequente que os prefixos alterem a categoria gramatical da base quando formam uma palavra derivada. Os 

prefixos, ao contrário, costumam mantê-la [...].” [Trad. nossa] 
469

“[...] em espanhol — e talvez universalmente — os prefixos são especificadores ou adjuntos a outras 

categorias e, como tais, nunca podem modificar a categoria gramatical da base, contrastando com os sufixos, que 

são núcleos.” [Trad. nossa] 
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palavra derivada [...].” 

Gonçalves 

(2012b, p. 

177) 

“O esquema da prefixação expressa que essa operação morfológica é neutra 

categorialmente, sendo a classe gramatical das palavras prefixadas idênticas à 

de sua base, que constitui a cabeça. No caso da sufixação, no entanto, o 

elemento preso carrega informação sintática e constitui cabeça lexical, por 

determinar tanto a categoria sintática quanto o gênero do produto.” 

Rio-Torto 

(2016, p. 418; 

2014b, p. 36) 

“[...] os prefixos não alteram a classe gramatical da base a que se juntam.” 

Rio-Torto 

(2014c, p. 

111) 

“[...] os prefixos não determinam alteração da classe categorial da base a que 

se acoplam.” 

 

Tabela 11. Compilação de posicionamentos de linguistas a respeito de um suposto potencial transcategorizador 

dos prefixos.  

 

Percebemos, claramente, a partir dos excertos acima reproduzidos, que é 

representativo o número de linguistas que caracterizam a prefixação como um processo 

visceralmente isocategorial, que não promoveria qualquer mudança em relação à classe 

sintática do produto quando comparado com a respectiva base léxica da operação 

morfológica. Cabe atentar, com Nunes (2005), que é essa uma característica utilizada 

inclusive para distanciar a prefixação da sufixação, como o fazem Gonçalves (2012a; 2012b), 

Fábregas, Gil & Varela Ortega (2011), a Real Academia Española & Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2009), Varela Ortega (2005), Silva (2004), Pante & 

Menezes (2003), Apothéloz (2002), Ferreiro (1997), Bechara (1966), entre outros. Contudo, 

para a morfologia (e para a investigação científica como um todo), raras são as situações em 

que se pode afirmar categórica e absolutamente um postulado como sendo de alcance 

irrestrito. Isso também se aplica ao fenômeno em destaque, à transcategorização engatilhada 

pela prefixação, tida, por uma parte considerável dos teóricos, como algo impossível ou, ao 

menos, extremamente raro de ocorrer. 

Com Soledade (1999, p. 47), destoamos dessa generalização, entendendo que “[...] 

existem, sim, prefixos que condicionam a classe gramatical de um vocábulo.”, o que equivale 

a dizer que não sempre desempenham um funcionamento categorial homogeneizante. Dessa 

forma, divergimos da postura que tende a afastar a prefixação da derivação (e da sufixação, 

portanto) e que se baseia na alegação de que a adjunção de partículas sufixais sempre 

promove a transcategorização, enquanto a prefixação não. Isso não corresponde ao que se 

observa através dos dados empíricos, pois há casos de prefixação que realmente promovem 

alteração categorial, da mesma forma que também há sufixos que não a ocasionam 

(DUARTE, 1998).  
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Principiemos com a operação morfolexical de sufixação. Não há dúvida que pode 

caracterizar-se como um processo que geralmente promove câmbios categoriais, pois, na 

maioria das ocorrências, o acréscimo de uma partícula sufixal a uma base resulta em um 

produto derivacional transcategorizado
470

:  

 

amorS → amorosoA 
 

ampliarV → amplitudeS atuarV → atuaçãoS 

civilA → civismoS 
 

correrV → correriaS dormirV → dormitórioS 

formarV → formaturaS 
 

isolarV → isolamentoS lutarV → lutadorS 

mulherS → mulherengoA 
 

ótimoA → otimizarV sensatoA → sensatezS 

caminharV → caminhadaS formaS → formalA mudarV → mudançaS 

 

Não obstante, “[...] conviene recordar que no siempre la sufijación presenta un carácter 

modificativo de la clase gramatical a la que pertenece el vocablo.” (GARCÍA PLATERO, 

1998, p. 74)
471

. Portanto, há, sim, sufixos a que lhes está negada a função de promover a 

heterocategorização, como nos seguintes casos: 

 

açougueS → açougueiroS  árvoreS → arvoredoS balançoS → balanceteS 
 

campoS → camponêsS  
 

cárcereS → carcereiroS 
 

churrascoS → churrascariaS 
 

ferroS → ferraduraS  
 

traçarV → tracejarV 
 

mataS → matagalS 
 

papelS → papeladaS  
 

surfS  → surfistaS 
 

tristeA → tristonhoA 

 

Devemos nos atentar também para o fato de que, como oportunamente sinaliza a 

NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 628), “[...] las palabras formadas con afijos apreciativos 

mantienen la categoría gramatical de la base (casa > casita), como sucede con las voces 

flexionadas.”
472

. Essa informação é importante porque se refere a uma classe inteira de 

sufixos que nunca promovem a transcategorização: os sufixos apreciativos (avaliativos), que 

                                            
470

Não obstante tal intuição, Lopes (2013) já chamava a atenção para o fato de que não contamos com um estudo 

quantitativo (sistemático e subsidiado por dados reais e confiáveis) sobre os efeitos iso ou heterocategorizantes 

da sufixação. Só a partir disso teríamos um conhecimento mais preciso sobre essa propriedade sufixal e sobre 

sua aplicação quantitativa e qualitativa. Cabe perguntar se realmente os sufixos mais modificam que mantêm as 

categorias das bases a que se acoplam. Trata-se de uma questão em aberto e que merece um estudo aprofundado. 

Cabe ressaltar, contudo, que Soledade (2004), em sua tese de doutoramento, ao analisar mais de 4 mil vocábulos 

das duas fases do (galego-)português arcaico, constatou que a maioria dos produtos genolexicais formados via 

sufixação nesse período da língua era isocategorial, o que relativiza sobremaneira toda e qualquer afirmação 

categórica sobre a natureza intrinsecamente heterocategorizante dos formantes sufixais.  
471

“[...] convém recordar que nem sempre a sufixação apresenta um caráter modificador da classe gramatical a 

que pertence o vocábulo.” [Trad. nossa] 
472

“[...] as palavras formadas com afixos apreciativos mantêm a categoria gramatical da base (casa > casinha), 

como ocorre com as palavras flexionadas.” [Trad. nossa] 
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são os envolvidos na marcação da categoria tradicionalmente dita de grau (diminutivos e 

aumentativos, regulares ou irregulares
473

), como nos exemplos a seguir:  

 

balaS → balaçoS  barbaS → barbichaS beiçoS → beiçolaS 
 

cabeçaS → cabeçorraS  
 

caféS → cafezinhoS 
 

carroS → carrãoS 
 

chuvaS → chuviscoS  
 

corpoS → corpanzilS 
 

eleganteA→ elegantérrimaS 
 

festaS → festançaS  
 

forteA → fortíssimoA 
 

gordoA → gorduchoA 
 

gostosaA → gostosonaA 
 

gotaS → gotículaS 
 

grandeA → grandalhãoA 
 

meninoS → meninoteS 
 

padreS → padrecoS 
 

ricoA → ricaçoA 

 

A partir da observação desse amplo conjunto de exemplos, não há como não admitir 

que “[...] alguns sufixos, particularmente os chamados avaliativos, não determinam a 

categoria sintáctica, nem os valores das categorias morfológicas, morfo-sintácticas e morfo-

semânticas das palavras em que ocorrem.” (VILLALVA, 2003, p. 943). Isso aproximaria, 

então, a prefixação da sufixação, tornando-os, ao menos para os itens mais prototípicos, 

representantes da derivação afixal. De fato, a sufixação nem sempre modifica a categoria 

gramatical da base, mas determina (aponta) essa categoria no produto. Modificar e determinar 

são coisas muito diferentes. Ressalvadas as devidas proporções, podemos afirmar que algo 

inversamente proporcional ocorre com a prefixação: trata-se de uma operação morfolexical 

que geralmente não propicia alterações categoriais no produto (quando comparado ao radical 

primitivo)
474

, mas que algumas vezes chega, sim, a promovê-las (RIO-TORTO, 2016; 2014c; 

STEHLÍK, 2012; PEREIRA, 2007; 2006; SANTANA SUÁREZ et al., 2005; 2004; ARIM & 

FREITAS, 2003; BOMFIM, 2002; SOLEDADE, 1999; ALVES, 1991; 1990). Concordamos 

com Ferreira (1989, p. 238) quando assevera que “A existência desses prefixos 

transcategorizadores vem pôr em causa todas as concepções tradicionais relativas à derivação 

prefixal.”. A existência de partículas prefixais heterocategorizadoras desautoriza as 

generalizações quanto à caracterização dos prefixos expostas pelos autores listados 

anteriormente, pois há casos (ainda que não tão frequentes) em que operações prefixais 

podem, sim, promover a transcategorização. Destarte, é-nos possível concordar totalmente 

com Nunes (2005, p. 61-62): “[...] o carácter não transcategorizador dos prefixos é algo a 

                                            
473

São considerados diminutivos e aumentativos regulares os que são formados a partir dos sufixos prototípicos 

de marcação de grau (-(z)ão / -(z)inho); os demais casos, com a utilização de outros sufixos apreciativos, são 

denominados de irregulares. 
474

“Essa regularidade na manutenção da base explica o fato de os prefixos não serem geralmente classificados 

pelas categorias gramaticais a que dão lugar (diferentemente dos sufixos: derivação nominal, adjetival etc.), mas 

sim, pelos significados que expressam.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 674). [Trad. nossa] 
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questionar. De facto, se ele é aplicável a alguns prefixos, parece-nos contudo que a sua 

aplicabilidade não abrange todos os elementos prefixais.”. 

Podemos assinalar como ativadores potenciais de transcategorização os seguintes 

prefixos
475

: 

 

a- (negativo) 
 

 

ab- 

cauleS → acauleA
476

 
 

orīgo, -ĭnisS → aborigĭnesA 
 

 

 

anti- 
álcoolS → antiálcoolA, corrosãoS → anticorrosãoA, choqueS → antichoqueA, 
EstadoS → antiEstadoA, FHCS → antiFHCA, limoS → antilimoA, míssilS → 

antimíssilA, poluiçãoS → antipoluiçãoA, rugasS → antirrugasA 
 

extra- 
 

pautaS → extrapautaA, murosS → extramurosA, classeS → extraclasseA 
 

inter- 
 

cidadesS → intercidadesA, empresasS → interempresasA 
 

pós- 
 

Vaticano IIS → pós-Vaticano IIA, guerraS → pós-guerraA, LulaS → pós-LulaA 
 

pró-   

 

imigrantesS → pró-imigrantesA, militaresS → pró-militaresA, ReaganS → pró-

ReaganA 
 

sem- 
 

salS → sem-salA, vergonhaS → sem-vergonhaA, parS → sem-parA 

 

Observemos que as alterações são, invariavelmente, da categoria substantivo à 

categoria adjetivo, classes sintáticas contíguas, que geralmente são incluídas em um conjunto 

maior, a dos nomes (ao menos nos aportes morfossintáticos mais atuais presentes na literatura 

linguística brasileira). Com Ferreira (1989), cogitamos que dentre todas as partículas 

prefixais, a que é mais produtiva como item transcategorizador é o prefixo anti-, que revela 

um comportamento bastante ‘livre’, acoplando-se a bases nominais de diferentes tipos e que 

“[...] surge sobretudo ligado aos domínios da experiência da ideologia e da política [...] e 

ainda às novas criações e aperfeiçoamentos da ideologia e da técnica [...].” (FERREIRA, 

1989, p. 233).  

Sob uma análise quantitativa, é perceptível que a transcategorização prefixal não goza 

de ampla produtividade, ocorrendo eventualmente com alguns poucos prefixos477, “[...] más 

                                            
475

A maior parte dos exemplos foi extraída do estudo de Ferreira (1989), detectados por essa autora em um banco 

de dados de neologismos coletados de periódicos impressos. Também utilizamos alguns exemplos presentes no 

artigo de Alves (2007b), que também foram itens neológicos detectados na imprensa escrita. Ferreira (1989) 

também insere no rol dos transcategorizadores os prefixos micro- e pré-, apontando para cada um deles apenas 

um exemplo: pré-adesão e micro-ondas. Contudo, não vemos uma operação heterocategorial nessas prefixações, 

haja vista que forno micro-ondasSubst. → micro-ondasSubst.; adesãoSubst. → pré-adesãoSubst.. 
476

Villalva (2003). 
477

Aí está a chave para se compreender os prefixos e os sufixos quanto à sua respectiva capacidade 

transcategorizadora. Não é que sufixos a tenham e os prefixos não a tenham, mas sim, que as possibilidades de 

recategorização de uma base léxica mediante a adjunção prefixal são extremamente pobres quando comparadas 

com as de ordem sufixal, como esclarece Cabré (2002). Algo semelhante aponta Lieber (2005), afirmando que 

raramente os prefixos são modificadores da categoria gramatical dos derivados nos quais atuam. 



287 

 

por la forma de uso que por el propio proceso de prefijación.”
478

, segundo Santana Suárez et 

al. (2004, p. 13). Com Lopes (2013), pensamos que quando tais estudiosos atentam para o fato 

de a transcategorização prefixal ser fomentada mais pelo uso que pela própria operação afixal, 

estão levando em consideração prefixações como as dos sintagmas minas antitanque, 

tratamento antirrugas, uniforme tricolor, versos octassílabos, período pré-nomeação, forno 

micro-ondas, em que, ao contrário do que se pensaria, não seria a prefixação em si que 

promoveria a mudança de classe gramatical, mas, simplesmente, a aposição da forma nominal 

prefixada (que funcionaria como adjetivo na sentença) ao nome que atua como núcleo do 

sintagma, tal como preconiza Varela Ortega (2005). Seriam, então, casos de uma espécie de 

adjetivação precária, assemelhando-se de certo modo à derivação conversiva (ROCHA, 

1998). Para comprovar isso, os autores lançam mão do seguinte teste: ao se retirar o núcleo de 

cada um dos SNs acima, a forma prefixada se converteria em substantiva: o antitanque, o 

antirrugas, o tricolor, os octassílabos, a pré-nomeação, o micro-ondas
479

. Eis o que pondera 

Henriques (2007, p. 19) sobre o tema: 

 

A possibilidade de um prefixo (incluindo aqui os chamados ‘prefixóides’) alterar a 

classe gramatical da base se limita à passagem de substantivos a adjetivos (exs.: 

sentido anti-horário, atitude sem-nome, pomada multiuso, ônibus monobloco), o que 

representa, a rigor, uma mudança mais funcional do que morfológica. 

 

A transcategorização operada por alguns prefixos seria, destarte, algo de natureza mais 

sintática (a eterna questão sobre nomes que se comportam tanto como substantivos quanto 

como adjetivos, a depender do contexto frásico) do que necessariamente morfológica 

(SANTANA SUÁREZ et al., 2004; HENRIQUES, 2007)
480

. Ainda assim, a questão de 

aposição sintática não consegue elucidar por completo todos os casos
481

. Observemos que, 

                                            
478

“[...] mais pela forma de uso do que pelo próprio processo de prefixação.” [Trad. nossa] 
479

No entanto, sequer nisso há um comportamento uniforme, pois parece inviável tal conversão com formas 

como pró-aborto, p. ex. (se de movimento pró-aborto recortamos pró-aborto, o derivado continua sendo um 

adjetivo, sendo barrado o seu funcionamento como substantivo). Chega-se à mesma impressão ao se analisar 

derivados em prefixos/prefixoides quantificadores em espanhol, em exemplos citados por Stehlík (2012): casa 

biplanta → biplanta, vehículo monomando → monomando, navaja multiuso → multiuso, casos em que, se 

retirados os respectivos núcleos dos SNs em que figuram tais derivados, continuariam eles licenciando uma 

leitura adjetival. Segundo o morfólogo citado nesta nota (2012; 2011), seriam os quantificadores a pedra de 

tropeço para a hipótese de consideração dos supostos transcategorizadores como meramente partícipes de 

estruturas apositivas ou como formas heterossêmicas de funcionamento preposicional ou semi-preposicional, 

mostrando que tal ilação não é totalmente satisfatória e convincente. 
480

Embora haja um forte condicionamento de caráter semântico, haja vista que procesos transcategorizadores 

sempre coincidem com prefixos cultos de valor semântico opositivo, superlativo, quantificador ou 

ideologicamente favorável (STEHLÍK, 2011). 
481

Talvez mesmo só alguns poucos. Refletindo um pouco mais, vemos que a questão é bem mais complexa. Se 

voltamos a considerar alguns exemplos como antirrugas e tricolor, parece-nos que mesmo quando atuantes em 

posição pós-det, fica implícita a situação da omissão de um substantivo: O Ø antirrugas não fez efeito (o 
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caso retiremos os prefixos das bases respectivas, os SNs tornam-se agramaticais e, mais ainda, 

são destituídos da alteração categorial: *minas tanque, *tratamento rugas, *uniforme color, 

*versos sílabos, *período nomeação, *forno ondas, *atitude nome, *pomada uso, *ônibus 

bloco. Permanece, assim, a dúvida: ainda para esses casos, não seriam os prefixos os 

responsáveis pela alteração da categoria gramatical dos produtos genolexicais? Parece que é 

possível responder a esse questionamento com uma afirmação positiva. 

Como abaliza Rocha (1998), ao lado das formações prefixais neológicas em que se dá 

a alteração categorial, há também algumas raras formações cristalizadas do português em que 

esse fenômeno ocorre, moldando-se uma transposição de categoria lexical em decorrência da 

operação prefixal. É o caso das formas demente (de- + -mente), inglório (in- + -glória), 

imberbe (im- + -barba), deforme (de- + -forma), prefixo (pre- + -fixo), inúmeros (in- +           

-números), entre outras, formadas no latim e dele herdados. O mesmo vale, mutatis mutandis, 

para o galego e o castelhano. Como afirma Stehlík (2012, p. 197), 

 

[...] conviene recordar que a pesar de que se trata de un mecanismo relativamente 

reciente, este tiene su antecedente ya en el latín clásico, donde encontramos 

adjetivos denominales prefijados tanto por cuantificadores (frons, -tis > bifrons, -tis) 

como por elementos de negación (ars, -tis > iners, -tis).
482

 

 

Quanto à discussão sobre a prefixação incitadora de operações heterocategoriais, há 

ainda uma questão importante: nos processos de circunfixação (que preferimos denominar 

parassíntese lato ou stricto sensu)
483

, em que há a formação de verbos a partir de bases 

                                                                                                                                       
tratamento antirrugas); O Ø anti-idade caiu (o creme antiidade); O Ø tricolor foi rebaixado (o time tricolor); A Ø 

rubro-negra saiu às ruas (a torcida rubro-negra) etc. Vejamos que nesses casos as formas prefixadas não 

assumem um valor substantival absoluto como ocorre em o homem velho > o velho, que exemplifica a mudança 

sintática; pelo contrário, o seu valor linguístico quando nominalizado será explicitado pelo contexto e pode ser 

bem variado a partir do momento em que, como qualificadores, podem substituir qualquer substantivo a eles 

relacionável semanticamente. Ou seja, diferentemente dos casos de mudança sintática, muitos desses adjetivos 

prefixados aplicam-se (ou podem aplicar-se) a diferentes substantivos cuja relação semântica faça sentido, 

atuando como verdadeiros modificadores. 
482

“[...] convém recordar que apesar de que se trata de um mecanismo relativamente recente, este tem seu 

antecedente já no latim clássico, em que encontramos adjetivos denominais prefixados tanto por quantificadores 

(frons, -tis > bifrons, -tis) quanto por elementos de negação (ars, -tis > iners, -tis).” [Trad. nossa] 
483

Pela leitura que fizemos dos estudos de Castro da Silva (2012; 2011; 2010) e Rio-Torto (1994), concluimos 

que o termo circunfixação assinala um ponto de vista conceptual que vê na parassíntese a atuação de um só afixo 

derivacional, mas descontínuo (a...ecer, e/N/...ecer), e não dois afixos, ou seja, um prefixo e um sufixo 

concomitantes (a- / -ecer, e/N/- / -ecer), tal como a tradição gramatical e linguística têm concebido. Os morfes 

descontínuos, seriam, portanto, “[...] formas que se dividem para a inserção de uma outra forma em seu interior. 

No caso da circunfixação, a base (como barco) seria o ‘recheio’ (de embarcar) inserido entre o circunfixo en-X-

ar.” (CASTRO DA SILVA, 2011, p. 1). Não compartilhamos desse ponto de vista adotado por Castro da Silva 

(2012; 2011; 2010), pois consideramos a existência de dois afixos concomitantemente operantes. Assim, 

denominamos de parassíntese stricto sensu o processo morfológico de formação de palavras em cuja 

estruturação atuam, concomitantemente, um prefixo e um sufixo, gerando — sobretudo a partir de bases 

substantivas ou adjetivas — produtos verbais. Seria o caso das formas enlouquecer, entristecer, amadurecer, 
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nominais (ou seja, verbalizações deadnominais ou deadjetivais), o prefixo desempenharia 

algum papel na transcategorização?  

A nosso ver, ordinariamente, são os sufixos (para os casos de parassíntese stricto 

sensu) e os morfemas verbais (para os casos de parassíntese lato sensu) os únicos 

responsáveis pela transcategorização originada pelo processo morfolexical parassintético, bem 

como pela carga semântica iterativa ou incoativa que se manifesta nos produtos resultantes 

dessa operação mórfica. Assim, em verbos como adormecer, apodrecer, esvoaçar, 

espairecer, esquartejar, esbravejar, são os sufixos (derivativos, temáticos ou desinenciais)     

-ec-e-r, -aç-a-r, -ej-a-r que promovem a alteração categorial dos produtos, bem como o aporte 

de uma denotação iterativa ou incoativa. Já quanto à parassíntese lato sensu, em detrimento 

do posicionamento de autores como Rodrigues (2016), Nunes (2005), Álvarez & Xove 

(2002), Rio-Torto (2014c; 2004), Pereira (2007; 2002), Corbin (1987) ou Cabré (1988), que 

dotam os prefixos
484

 de uma capacidade de converter as bases adjetivais e nominais em 

verbos, seguimos, com Lopes (2013), a mesma linha de pensamento de Castro da Silva (2012, 

p. 42), manifestada na afirmação de que “Em verbos como ‘arriscar’, ‘amassar’, ‘enroscar’ e 

‘entortar’, a terminação ‘-ar’ é responsável por reenquadrar [...] a base nominal à categoria 

verbal.”
485

. Observemos, tal como sinalizaram Varela Ortega & Martín García (2000), que 

caso se aponte o prefixo como o elemento transcategorizador, o sufixo (ou os morfemas 

verbais) das operações parassintéticas se converteria em um elemento redundante ou 

destituído de significado, o que se opõe claramente à sua função de sufixo verbalizador (ou de 

morfemas verbais) nas formações em que não há prefixos, como nos vocábulos carbonizar, 

bracejar, parafusar etc. 

Rejeitamos a proposição de que os prefixos atuantes na parassíntese são, com os 

sufixos, também responsáveis pela heterocategorização resultante desse processo, já que 

                                                                                                                                       
adoecer etc. Ao lado dessas formas parassintéticas em sentido estrito, há aquelas em que não há concurso de 

sufixos, mas apenas a presença de um prefixo, da base léxica e de morfemas verbais, ocasionando uma espécie 

de parassíntese em sentido lato. Seria o caso de amassar, associar, avistar, despedaçar, entortar, enviuvar, 

esverdear etc. O que aqui neste estudo denominamos parassíntese lato sensu, é denominado por Fábregas, Gil & 

Varela Ortega (2011) de construcción parasintética encubierta (algo como uma construção parassintética 

oculta, ou não-manifesta). 
484

Mormente aqueles preposicionais ditos lativos, como a(d), en- e es- (RIO-TORTO, 2014c), ou seja, os 

prefixos parassinteticogênicos por excelência. 
485

Já para Fábregas, Gil & Varela Ortega (2011), nos casos de parassíntese lato sensu, é a vogal temática o único 

responsável pela mudança de categoria gramatical. Para Mascaró (1987), nas parassínteses, tal elemento 

temático seria um sufixo de caráter derivativo, embora peculiar quanto aos demais de sua classe, pois possuiria 

um caráter de obrigatoriedade. 
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existem pares vocabulares sinonímicos com e sem prefixo
486

, em que a ausência do elemento 

prefixal em uma das formas não impede a alteração categorial e nem mesmo a marcação do 

traço semântico iterativo ou incoativo. É o que se dá nos seguintes exemplos: esbracejar ~ 

bracejar, espernear ~ pernear, empalidecer ~ palidecer, alimpar ~ limpar, aparafusar ~ 

parafusar, embaralhar ~ baralhar, emoldurar ~ moldurar etc. Além do mais, ainda que do 

ponto de vista da norma sejam inconcebíveis formas como doecer (em vez de adoecer), 

branquecer (em vez de embranquecer), do ponto de vista do sistema (e quiçá também do 

uso), nada impede que essas formas sem prefixo ocorram, ao menos em potencial, não 

devendo ser encaradas como agramaticais. Sobre a gramaticalidade desse último grupo de 

construções esporádicas e periféricas que não são dotadas de partícula prefixal e que 

geralmente concorrem com formas parassintéticas, discorre Medeiros (2010, p. 118):  

 

[...] verbos como ossar ou cascar, aos quais os dicionários não fazem menção. 

Como lidar com isso? Seriam tais formas agramaticais? [...] Arrisco-me a dizer que, 

pelo menos em alguns casos, não há qualquer restrição gramatical que impeça a 

combinação direta dos dois nós mencionados; ou seja, os verbos ossar e cascar não 

são “agramaticais”, apesar de não serem, com as interpretações relevantes, 

dicionarizados. São palavras possíveis, mas que definem condições de verdade não 

facilmente encontradas no mundo. Segundo a discussão acima, ossar o frango 

denotaria algo como causar ou produzir um estado de posse inalienável (ou uma 

relação parte-todo) dos ossos pelo frango. O difícil é encontrar uma situação no 

mundo ou num mundo possível que seja compatível com tais condições de verdade. 

Existindo a situação, entretanto, não me parece haver qualquer problema com o 

verbo criado. 

 

Manifestamos concordância com o supracitado estudioso, visto que, ao fundo, trata-se 

de uma diferenciação entre potential/possible word e actual/attested word (cf. BAUER, 

2004), ou seja, entre palavra possível e palavra atestada. Com Lopes (2013), pensemos, por 

exemplo, em uma hipotética criação de androides no futuro em que fosse possível inserir na 

estrutura metálica desses construtos um conjunto de ossos (sintéticos, por exemplo). Nesse 

caso, nada impediria o surgimento e o uso efetivo do verbo ossar, referindo-se à 

propriededade de atribuir, construir ou inserir ossos na estrutura androide. Uma situação a que 

se poderia aplicar a teoria aristotélica do ato e potência. Seria um verbo que a priori existiria 

(virtualmente) no sistema e passaria a configurar, a posteriori, no uso real da língua, sendo 

sua existência licenciada pelo próprio sistema linguístico, donde se enquadram os esquemas 

morfolexicais. 

                                            
486

As formações que contam com prefixo e sufixo seriam parassintéticas (em sentido lato ou estrito); já as que 

não contam com os prefixos seriam apenas casos de derivação sufixal para a formação de verbos, a partir de 

bases nominais (substantivas ou adjetivais), como aponta Bassani (2008). 
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Harmonizando-nos com as ideias aqui expostas e adotadas sobre a 

heterocategorização, e pautando-nos no corpus empírico visitado, podemos concluir que esse 

fenômeno não tem representatividade no período arcaico dos sistemas linguísticos apreciados, 

pois a prefixação se manifestava necessariamente com a conservação da categoria gramatical 

da base lexical no produto gerado. Salvo melhor juízo, aparenta ser um fenômeno que só 

passa a se manifestar (ao menos de forma mais substantiva) no período moderno, apoiando-se, 

sobretudo, na utilização de prefixoides (sem-) ou de prefixos preposicionais e quantificadores 

(com ou sem sentidos neológicos) brotados ou desenvolvidos após o período arcaico (pós-, 

pré-, pró-, anti-, contra-, mono-, uni-, multi-, bi-, poli-, extra- etc.). 

 

4.8 LEXICALIZAÇÃO DE PREFIXOS 

 

A lexicalização de afixos, segundo Alves (2006, p. 140), vai num sentido inverso ao 

da sua gramatizalização, consistindo na “[...] passagem de um morfema gramatical para o 

estatuto de unidade lexical.”, passando a ter, destarte, um uso autônomo. Tal transmudamento 

de afixos em nomes representa, assim, um verdadeiro processo de desgramaticalização 

(MENDES, 2013; BALLY apud DUBOIS et al., 1978). Com isso, o formante passa a gozar 

de maior independência, sintática, semântica, formal e funcional, migrando da classe das 

formas presas à classe das formas livres, desempenhando na cadeia sintagmática uma função 

geralmente substantiva — como em “¿Es usted de los que presumen de moderno por 

compartir café y tertulia con su ex?”
487

 — ou adjetiva (ALVES, 2006) — como em “[...] o 

programa está super. Super, não; hiper.”
488

 —, sendo raríssimo o seu desempenho adverbial 

(KORNFELD, 2012; FELÍU ARQUIOLA, 2017)
489

 

O nosso entendimento de lexicalização, quando incidente sobre formantes afixais, é o 

de um transmudamento do caráter inicialmente ligado (preso) desses elementos em uma nova 

natureza, caracterizada por uma mais expressiva autonomia sintática, correspondente a das 

                                            
487

Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2018/05/13/buenavida/1526208794_011814.html?por=mosaico>. 

Acesso em: 13 maio 2018. 
488

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1907200110.htm>. Acesso em: 01 maio 2018. 
489

Esse último funcionamento parece restringir-se em espanhol ao prefixo re- na língua coloquial de jovens da 

zona platina (FELÍU ARQUIOLA, 2017), desempenhando um papel de partícula léxica modal afirmativo-

confirmativa, como no exemplo exposto em Kornfeld (2012, p. 86): “A: ¿Venís? B: Re (= ‘sim, com certeza’)”. 

Para a língua portuguesa, Gonçalves (2016a) arrola vários exemplos da mutação do prefixo super- em um 

advérbio intensificador, como em Eles super combinam e Estou super de bem com a vida. Como vemos, são 

casos bem esporádicos. 
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formas livres. Os exemplos expostos no parágrafo anterior serviriam para ilustrar nossa 

compreensão do fenômeno. 

Antes de seguirmos, faz-se necessário um esclarecimento. O termo lexicalização é 

polissêmico (DELANCEY, 2000), de tal modo que pode ser utilizado pelos linguistas       

“[...] pour désigner toutes sortes de phénomènes liés á la construction et à l’évolution du 

lexique. Littéralement, [...] signifie ‘tranformación en élement lexical’. Cette transformation 

peut traduire plusieurs processus différents, dont certains sont pluis ou moins apparentés.” 

(APOTHÉLOZ, 2002, p. 104)
490

. Podemos dizer que dentre esses diversos sentidos para o 

termo, há três mais usuais
491

, que vão expostos a seguir:  

 

(i) “I use lexicalisation here to refer to the process by which originally independent lexemes 

become parts of new lexical items […].” (DELANCEY, 2000, p. 1597)
492

, i.e., “[…] un 

processo diacronico in base al quale sequenze in precedenza generate sintatticamente 

vengono immagazzinate nel lessico.” (SCALISE, 1984, p. 158)
493

; 

 

                                            
490

“[...] para designar todos os tipos de fenômenos relacionados à construção e evolução do léxico. Literalmente, 

‘lexicalização’ significa ‘tranformação em elemento lexical’. Essa transformação pode traduzir-se em vários 

processos diferentes, alguns dos quais são mais ou menos relacionados.” [Trad. nossa]. Barreto (2012, p. 408) 

expõe também uma definição similar de lexicalização equivalente a uma ‘alimentação do léxico’ (CASTILHO, 

2009), a um ‘tornar-se lexical’ ou ‘passar a configurar no léxico’: “A lexicalização refere-se à adoção de um 

determinado termo pelo léxico de uma língua, como uma formação usual, constitucionalizada.”. 
491

Já para Apothéloz (2002), são quatro os processos fundamentais que se abrigam sob o rótulo lexicalização: (i) 

a diminuição ou perda de composicionalidade, causadas por transformação ou desmotivação semânticas ou por 

mudanças fonéticas no significante; (ii) a codificação de um significado por um morfema lexical (ou seja, 

quando um conteúdo semântico materializa-se em um lexema), como ocorre em pouvoir, que do sentido de 

‘possibilidade’, passou a também lexicalizar diversos valores modais, como ‘capacidade’ (Il peut résoudre ce 

problème, ‘Ele pode resolver esse problema’), ‘permissão’ (Vous pouvez disposer, ‘Pode dispor’) e 

‘eventualidade’ (Il peut faire froid, ‘Pode fazer frio’); (iii) a transformação de uma unidade de categoria não 

lexical em unidade de categoria lexical, podendo ser entendida como um processo de fixação léxica de estruturas 

originalmente sintáticas; (iv) a especialização semântica, entendida pelo autor como o processo pelo qual um 

lexema desenvolve uma ou mais acepções mais específicas, que passam a não ser mais detectáveis simplesmente 

pelo cálculo composicional de sua estrutura morfológica. 
492

“Uso lexicalização aqui para me referir ao processo pelo qual lexemas originalmente independentes tornam-se 

partes de novos itens lexicais.” [Trad. nossa] 
493

“[...] um processo diacrônico através da qual sequências inicialmente geradas sintaticamente passam a ser 

armazenadas no léxico.” [Trad. nossa]. Talvez nesse primeiro sentido de lexicalização se enquadre o 

entendimento desse processo por Dardano & Trifone (1996, p. 352-353), pois assim o expressam: “Denomina-se 

lexicalização o processo pelo qual um conjunto de elementos governados por relações gramaticais torna-se uma 

unidade, algo equivalente a uma única palavra: por exemplo, d’un tratto (‘de repente’), ora come ora (‘agora 

mesmo’, ‘neste momento’) são sintagmas que equivalem a uma só palavra: improvvisamente (‘de repente’), 

momentaneamente (‘neste momento’); do mesmo modo, senza capo né coda equivale a inconcludente.” [Trad. 

nossa] 
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(ii) “Lexicalisation is the process of becoming less transparent and fusing into an 

unanalyzable word.” (BAUER, 2004, p. 65)
494

; 

 

(iii) “By ‘lexicalisation’ [...] I mean here a diachronic process by which affixes (or combining 

forms) acquire independent lexical status, i.e., start to function as free forms.” 

(SZYMANEK, 2005, p. 436)
495

. 

 

Para aclarar as três acepções acima para o termo lexicalização, tendo como referência 

um mesmo exemplo, o super-, podemos dizer que foi atingido por uma lexicalização da 

acepção (i) quando, de uma forma dependente no latim (o advérbio e preposição super), 

dotada de relativa autonomia sintático-funcional (como em sua atuação adverbial em super e 

collibus milites emittere
496

 ou em sua atuação prepositiva em super terras tumulum noluit 

quicquam statui nisi columellam
497

), passou a funcionar como forma presa, afixada 

(sŭperscrībō, sŭperpartĭcŭlārĭtās, sŭpersextus); o mesmo item sofre uma lexicalização da 

acepção (ii) quando o consideramos como constituinte das palavras supérfluo ou superar, nas 

quais seu sentido já não é mais transparente, visto que se encontra em uma palavra cuja leitura 

semântica sincrônica já não é mais recuperável a partir da análise composicional de seus 

constituintes mórficos
498

; por fim, diríamos que super- passou por uma lexicalização na 

acepção (iii) quando migra de seu comportamento afixal para uma atuação sintática 

independente
499

, como nas frases Eu super apoio a não-obrigatoriedade do voto e A: Ela é 

                                            
494

“Lexicalização é o processo de se tornar menos transparente e fundir-se em uma palavra não analisável.” 

[Trad. nossa] 
495

“Por lexicalização [...] quero dizer aqui um processo diacrônico pelo qual afixos (ou formas combinantes) 

adquirem status lexical independente, isto é, começam a funcionar como formas livres.” [Trad. nossa] 
496

Extraída de Tito Lívio. “Lançar os soldados de cima da colina.”. Exemplo e tradução retirados do Dicionário 

Latim-Português da Porto Editora (2001, p. 647). 
497

Extraída de Cícero. “Ele não queria sobre a colina outra coisa senão uma pequena coluna.”. Exemplo e 

tradução (francesa) retirados de Gaffiot (2016, p. 1287). 
498

Apresentando formas em con-, Scalise (1994, p. 261) explica-nos esse segundo tipo de lexicalização: 

“Lexicalizações: o verbo prefixado tem uma semântica que faz com que suas partes constituintes não sejam mais 

analisáveis, então a comparação com a base é quase inútil (o caso limite é aquele em (12c), onde a base é um 

verbo latino): 12a. giurare / congiurare; 12b. seguire / conseguire; 12c. ‘cepire’ / concepire.” [Trad. nossa] 
499

Mostra-se claramente nesses exemplos (e nos referentes a qualquer outro prefixo lexicalizado) o caráter cíclico 

que atinge os processos de gramaticalização e lexicalização, que vão sempre conectados de alguma maneira. Nos 

elementos prefixais lexicalizados, vemos esse fluxo e refluxo, estabelecido nos três estágios de sua evolução 

diacrônica: (i) inicialmente eram formas livres ou dependentes no latim ou no grego (em casos raros, formas já 

do vernáculo, como o não- ou o sem-), que, devido a um recorrente posicionamento sintático de contiguidade à 

esquerda de um nome ou verbo, (ii) acaba gramaticalizando-se (de forma dependente transforma-se em presa), 

acoplando-se a eles e constituindo um único vocábulo (passa a constituir o lexema e, sendo assim, lexicaliza-se, 

entra na constituição do léxico), sendo que, tempos depois, (iii) volta a desligar-se, tornando a funcionar 

autonomamente na sentença, como verdadeiro lexema (ou seja, lexicaliza-se). Atualiza-se, assim, nos formantes 

em tela, um movimento léxico → gramática → léxico, atuante também em outras estruturas da língua 

(BARRETO, 2012), subsidiado pela sucessão de operações de gramaticalização e lexicalização. 
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inteligente? B: Não, não é inteligente. É super, isso sim!. Percebe-se, destarte, que o tipo de 

lexicalização tratado nesta subseção é o associado a esse terceiro sentido. 

Para Gonçalves (2016a), as formas afixais submetidas a um processo exitoso de 

lexicalização, quando atuam como tal, como o super- em Estão super curtindo um ao outro, 

não seriam mais prefixos, mas sim, lexemas (palabras acortadas, segundo MONTERO 

CURIEL (1999)). Perderiam, portanto, o seu caráter afixal. Tratar-se-ia, assim, do 

estabelecimento de uma confluência homonímica: haveria um super- prefixo e um super 

lexema, da mesma forma que haveria um ex- afixal e um ex lexemático
500

. Esse autor não está 

sozinho nessa percepção, pois, sobre a lexicalização sufixal em espanhol, nomeadamente a 

alusiva ao formante -ismo, dizem-nos Fábregas & Scalise (2012, p. 9) o seguinte: 

 

[…] it many also be argued that this morpheme [-ismo] has undergone a process of 

diachronic change that has turned it into a root, a free morpheme, with a specific 

meaning close to the meaning that the form has as an affix, and that now the lexicon 

of Spanish contains two homophonous forms: one an affix, the other a root.
501

 

 

A lexicalização prefixal não ocorre nos corpora arcaicos pesquisados, sendo, ao que 

tudo indica, uma operação de época moderna ou contemporânea na língua, não existindo no 

período medieval. Fábregas & Scalise (2012, p. 9), discorrendo sobre o uso lexicalizado de     

-ismo em espanhol, em que passa a ser usado como forma livre com o sentido de ‘movimento 

artístico ou cultural’ (como em El surrealismo es un ismo de vanguardia), indica que tal 

processo começou a ocorrer nessa língua durante o século XX. Não nos arriscamos a apontar 

que seja tão recente assim o fenômeno de lexicalização de prefixos; o que podemos dizer é 

que, semelhantemente à coordenação prefixal — ambos procedimentos esporádicos e 

necessariamente diacrônicos —, certamente surgiram em época moderna, posteriormente, 

portanto, à época dos dados que estudamos nesta tese. Teriam surgido somente a partir dos 

sécs. XIX ou XX? Isso só investigações mais profundas em corpora poderão nos responder, 

para confirmação ou refutação dessa hipótese. 

Parece haver uma preferência para a lexicalização de prefixos adverbiais e 

dissilábicos, em detrimento dos prepositivos e monossilábicos (cf. exemplos adiante). Mais 

claramente falando, como sinaliza Gonçalves (2016a), soem ser mais propícios à lexicalização 

                                            
500

No entanto, ainda que se defenda essa posição, cabe não confundir o fenômeno estudado com o da 

substantivação de preposições (CONDE SALAZAR & MARTÍN PUENTE, 2006) e advérbios. 
501

“[...]  muitos também argumentam que este morfema [-ismo] sofreu um processo de mudança diacrônica que o 

transformou em uma raiz, um morfema livre, com um significado específico próximo do significado que a forma 

tem como um afixo, e que agora o léxico do espanhol contém duas formas homofônicas: uma é um afixo e a 

outra é uma raiz.” [Trad. nossa] 
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os prefixos composicionais (auto-, ante-, contra-, extra-, hiper-, infra-, macro-, micro-, mono-

, neo-, pseudo-, recéN-, semi-, ultra-, vice-, beN-, bi-, eS-ant., não-, paN-, póS-, pré-, pró-, tri-; 

cf. SCHWINDT, 2001; 2000), em detrimento dos legítimos (a-, ad-, aN-, coN-, eN-, deS-, 

diS-, eS-fora, iN-dentro, iN-neg., re-, sub-, tranS-; cf. SCHWINDT, 2001; 2000)
502

. Além disso, 

parecem possuir maior potencial lexicalizante aqueles formantes cujo processo de 

gramaticalização não se encontra já finalizado, ou seja, os prefixoides e pseudoprefixos, o que 

não causa estranheza, pois a sua desligadura da base léxica a que ordinariamente se adjunge 

vê-se propiciada pelo caráter parcialmente gramaticalizado dos ditos formativos
503

. Aparte 

todas essas ilações hipotéticas, o que parece estar fora de debate é o fato de que boa parte dos 

prefixos que ocorrem lexicalizados são temporais (ex-, pré-, pós-, trans-, vice-), 

intensificadores/dimensionais (super-, hiper-, mega-, micro-, mini-, ultra-), quantificadores 

(multi-, poli-, bi-, tri-, tetra-) ou locativos (extra-, endo-, retro-, peri-). 

Seguem alguns exemplos de formantes prefixais lexicalizados, para o português e o 

castelhano contemporâneos: 

 

a. português 

(i) Garcia definiu o representante de Israel como “o sub do sub do sub do sub”.
504

 

(ii) Já perguntei se ele é bi, ele sorriu e disse que claro que não.
505

  

(iii) Segundo ele, os extras serão resgatados através de naves.
506

 

(iv) Chapecoense perde e é vice da Recopa Sul-Americana, em Medellín.
507

 

(v) Linda, tão linda / Tão mega, tão dez. Deusa da beleza / Teu amor me enfeitiçou.
508

 

(vi) Todo MBA é uma pós, mas nem toda pós é um MBA —, explica Beatriz Balena.
509

 

 

 

 

                                            
502

Talvez essa questão seja conexa à questão da vitalidade. Vistos globalmente, os prefixos composicionais 

parecem ser os mais prolíficos na língua para a geração de novos vocábulos, sendo os mais aplicáveis 

hodiernamente a construções morfolexicais e, por conseguinte, os mais afeitos à lexicalização, fenômeno 

indiscutivelmente ligado ao potencial gerador e à recorrência de uso dos formativos. 
503

Não é sem razão que Gonçalves (2016b), apoiando-se em Oliveira & Gonçalves (2011), sustenta que os 

afixoides ostentam simultaneamente propriedades de afixo e de radical, mostrando-se como uma classe 

específica de formativos. 
504

Disponível em: <https://carlosamorim.com/2014/07/25/assessor-de-dilma-rousseff-diz-que-porta-voz 

israelense-e-o-sub-do-sub-do-sub-do-sub-ironizando-as-opinioes-de-yigal-palmor/>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
505

Disponível em: <http://www.paraiba.com.br/2011/10/03/83994-sera-que-ele-e-as-10-dicas-para-identificar-se-

ele-e-bi>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
506

Disponível em: <https://cosmologiapesquisa.blogspot.com/2011/12/intras-e-extras.html>. Acesso em: 30 abr. 

2017. 
507

Disponível em: <https://ndonline.com.br/florianopolis/esportes/chapecoense-perde-e-e-vice-da-recopa-sul-

americana-em-medellin>. Acesso em: 30 abr 2017. 
508

Disponível em: <https://www.letras.com/chiclete-com-banana/e-mega/>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
509

Disponível em: <https://www.educamaisead.com.br/b/77>. Acesso em: 04 maio 2017. 
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b. castelhano 

(i) Si esa es nuestra pretensión mantener el contacto con nuestros ex, conviene atender antes 

a cuáles son nuestras necesidades.
510

 

(ii) Los ultras de Irán capitalizan la salida de EE UU del pacto nuclear.
511

 

(iii) Nadie nos lo dijo, pero el multi de 'The Last of Us' está censurado en Europa.
512

  

(iv) Los trans verán blindados por ley sus derechos en España.
513

 

(v) No todos pasan el pre en la Universidad de Guayaquil.
514

 

(vi) Si C5 lo utilizamos de referencia sobre el plano C4-O-C1, si C2 o C3 están por encima 

del plano se trata de la conformación endo, y si está por debajo, exo.
515

 

 

 

Pelos exemplos acima, podemos observar que tanto prefixos propriamente ditos 

quanto prefixoides e pseudoprefixos podem ser afetados por fluxos de lexicalização, havendo 

uma ligação muito forte entre a última dessas três subcategorias e o fenômeno, pois é comum 

que se originem de um processo de recomposição
516

, tornando-se, em fase posterior — a 

partir do alçamento de dado derivado ao nível de exemplar prototípico —, uma unidade 

autônoma de significado mais restrito/especializado que o seu homomórfico ligado: 

inicialmente bi- denotava o sentido geral de ‘duplicação’, como em bicolor e biplano, mas, a 

partir do alçamento do derivado bissexual ao nível de exemplar ótimo, mais recorrente e 

prototípico, tal prefixo passa a ocorrer em novos derivados não com o sentido primigênio, 

mas com o sentido de ‘bissexual’, como em bifobia, podendo até mesmo ocorrer lexicalizado, 

compactando em si todo o sentido da palavra-gatilho da qual se originou, como em Ela é bi (= 

‘Ela é bissexual’). 

Indo além da associação acima, que, no âmbito das unidades atinentes à prefixação, só 

parece atingir algumas unidades prefixais, há outra, mais geral, que contempla todos os 

formantes da margem esquerda vocabular que ocorrem lexicalizados: a simbiose entre tal 

                                            
510

Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2018/05/13/buenavida/1526208794_011814.html?por=mosaico>. 

Acesso em: 13 maio 2018. 
511

Disponível em: <https://elpais.com/internacional/2018/05/13/actualidad/1526231211_007633.html>. Acesso 

em: 14 maio 2017. 
512

Disponível em: <https://www.vidaextra.com/accion/nadie-nos-lo-dijo-pero-el-multi-de-the-last-of-us-esta-

censurado-en-europa>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
513

Disponível em: <http://www.lavanguardia.com/vida/20170919/431397357606/trans-derechos-lgtb-igualdad-

congreso-sanidad.html>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
514

Disponível em: <http://www.elcomercio.com/tendencias/no-pasan-pre-universidad-guayaquil.html>. Acesso 

em: 30 abr. 2017. 
515

Disponível em: <http://sebbm.es/BioROM/contenido/av_bma/apuntes/T2/t2.htm>. Acesso em: 28 abr. 2018. 
516

“A recomposição é o processo pelo qual há um encurtamento de uma palavra, outrora composta, em um 

formativo que adquire o significado de todo o composto. O radical encurtado não preserva o sentido etimológico 

da forma-gatilho de onde se desprendeu, ou seja, perde esse significado e, semanticamente modificado, junta-se 

a uma forma livre da língua, formando uma nova palavra.” (GONÇALVES, 2016b, p. 72). Seria o caso, p. ex., 

de homo-, que, de um sentido original de ‘igual, semelhante a’, passa a veicular contemporaneamente o sentido 

de ‘homossexual’ ou ‘referente a homossexual’, mudança operada a partir de sua recomposição dada sobre a sua 

atuação no próprio lexema homossexual (cf. GONÇALVES, 2016b). 
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lexicalização afixal e a metonímia, pois se toma a parte (afixo) pelo todo (derivado), 

ocorrendo, claro está, uma compressão semântica. Na verdade, a partir da leitura de 

Gonçalves (2016b), é possível chegar à conclusão que a lexicalização afixal ocorre a partir de 

um processo de leitura metonímica por subparte, de modo que muito se aproxima de outro 

processo morfolexical gerador de neologia, o clipping ou truncamento
517

, em que, segundo o 

mesmo autor (2016b, p. 81), “[...] parte da palavra, ao compactar o significado do todo, pode 

substituir a forma plena, por funcionar como unidade lexical autônoma, como, por exemplo, 

refri (de refrigerante), cerva (de cerveja) e gastro (de gastroenterologista).”
518

. Trata-se de 

um processo considerado morfolexical porque tanto pode atuar sobre constituintes 

morfológicos (micro-, retro-, pós-, pré- etc.) quanto sobre elementos não morfêmicos (p. ex., 

os três segmentos supracitados, refri, cerva e gastro), como assinala Gonçalves (2016a). 

Observemos que nesse último processo não chega a ocorrer uma ressemantização da unidade 

envolvida, diferentemente do que se dá na recomposição, embora costume haver mudança em 

seu valor estilístico (BAUER, 1998). 

A lexicalização de prefixos é um dos temas menos enfocados no âmbito da prefixação, 

sendo até então algo insuficientemente descrito e sistematizado, quer sincrônica, quer 

diacronicamente. Há sobre ele, por exemplo, para a língua portuguesa, a breve, mas 

significativa contribuição de Alves (2002), fincando-se em um corpus escrito dos anos 1986 a 

1990, trazendo algumas ocorrências e as analisando
519

. Por se tratar de um estudo sincrônico, 

não chega a traçar uma rota histórica para os casos de lexicalização prefixal nem se propõe a 

apontar com alguma precisão os seus primeiros registros, algo que permanecerá ainda por 

fazer para o português e, seguramente, para as demais línguas românicas. Por desafiar a visão 

fechada de que os afixos sempre são (ou devem ser) formas presas (FÁBREGAS & 

SCALISE, 2012) e por sinalizar claramente que não há demarcações nítidas entre formantes 

                                            
517

Para Gonçalves (2016a), prefixos lexicalizados são truncamentos, pois assumem o significado do todo e 

passam a ter a mesma marcação de gênero da palavra derivada que substitui. Que prefixos lexicalizados 

advenham de processos de clipping ou abreviação é uma assunção também defendida por Conde Salazar  

& Martín Puente (2006). 
518

Comprova-se uma vez mais a forte interação entre morfologia e semântica, de modo que se pode afirmar que 

não se estuda morfologia de forma dissociada da apreciação semântica. Metáfora, metonímia, perspectivizações, 

compressões e distensões de significado, tudo isso se espraia por sobre o componente morfológico da língua, 

mormente em sua atuação lexicogenética. Além desses fenômenos e de outros como o sinmorfismo, 

antinomorfismo, polissemia e homonímia, atingem também a formação de palavras os fenômenos de 

hiperonímia e hiponímia, pois numa palavra derivada e semanticamente motivada traduz-se muitas vezes uma 

associação de hiponímia e relação a um de seus componentes: um multibilionário é uma espécie de bilionário, 

uma arquidiocese é uma espécie de diocese, um refazimento é uma espécie de fazimento, um partidarismo é uma 

espécie de -ismo etc. (cf. RAINER, 2004, p. 11). 
519

A autora elenca casos de usos substantivais dos prefixos hiper-, macro-, maxi-, micro-, mini-, multi-, super-, 

ultra- e tele-, bem como de usos adjetivais dos formantes macro-, super-, mini-, micro- e pré-. 
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prefixais e unidades lexicais (ALVES, 2002), havendo um deslizamento contínuo entre 

formas de uma e outra margem, fica claro que a gênese, caracterização e funcionamento do 

fenômeno da lexicalização prefixal merecem um estudo sistemático. 

 

4.9 COMBINAÇÃO DE PREFIXOS 

 

Há facetas da morfologia lexical até hoje pouco exploradas, como, por exemplo, a 

abordagem (diacrônica ou sincrônica) de alguns sufixos de carga semântica mais abstrata, 

como -al (normal, ideal) e -idade (jocosidade, voluntariedade), ou da rede polissêmica de 

outros pospositivos afixais, como -iço (namoradiço, caniço); além de — para nos determos 

mais ao âmbito que nos interessa, a prefixação —, os fenômenos de coordenação,  

concorrência e combinação de prefixos, bem como a perquirição diacrônica das motivações e 

consequências da obsolescência em português e noutras línguas românicas de alguns 

formativos prefixais, como o per-, frente à sua manutenção e vitalidade em uma ou outra 

língua novilatina, tal como se dá no asturiano. 

Apesar de registrar-se nos romances desde os seus estágios primevos (na verdade, algo 

que já se observa na língua latina), a combinatória de prefixos — tal como a de sufixos — tem 

sido muito pouco explorada, seja num viés sincrônico, seja num viés histórico-diacrônico, não 

apenas para o português, o galego e o castelhano, senão para a matriz latina e as demais 

línguas românicas. Com o escopo de fornecer alguma contribuição à literatura morfológica 

voltada à prefixação, pretendemos voltar-nos nesta subseção a uma descrição e análise gerais 

da combinação de prefixos, a partir dos dados do período arcaico que manejamos, trazendo 

também algumas considerações sobre o seu comportamento hodierno. 

O que aqui denominamos por combinação ou combinatória de prefixos (ZIRKEL, 

2010; TORRE ALONSO, 2011; DEPUYDT, 2009; VARELA, 2005; VARELA & MARTÍN 

GARCÍA, 1999) é também conhecido por prefixos combinados (MARTÍN GARCÍA, 1996), 

dupla prefixação/prefixos sobrepostos/sobreposição de prefixos (SCHWINDT, 2001; 2000), 

prefixação sucessiva (HENRIQUES, 2007; TORRE ALONSO, 2011), recursividade de 

afixos (TORRE ALONSO, 2011), superposição prefixal/sobreprefixação (LOPES, 2013) e, 

como os próprios termos sugerem, consiste em uma concatenação de elementos da margem 

esquerda do vocábulo, ou seja, uma adjunção de um prefixo2 a um vocábulo em que já figura 

um prefixo1, sob um esquema [pref.2 [pref.1 [X]]], como, p. ex., em acontraltado, arreatar, 
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desabotoar, descoordenação, desenamorar, reaproveitamento, reembolsar etc.
520

 Não se 

confunde, portanto, com a coordenação de prefixos (e.g., em estimulação sensoriomotora 

intra e extra-oral) — tratada na subseção 4.10 —, sendo este último um fenômeno também 

muito pouco explorado
 
 — quer sincrônica, quer diacronicamente — e que, pelas nossas 

leituras de testemunhos textuais mediévicos, não parece se registrar nessas sincronias. 

 

4.9.1 O que nos diz a literatura sobre a combinatória de prefixos  

 

Comecemos pelo latim. Dos estudos consultados sobre a prefixação nessa língua, são 

escassos os que abordam o fenômeno da combinação de prefixos e, quando o fazem, é de 

forma tangencial ou lacônica. Para que tenhamos ideia, aquela que parece ser a obra mais 

pormenorizada sobre a prefixação latina publicada em língua portuguesa (ROMANELLI, 

1964) sequer discorre sobre esse tipo de operação morfolexical.  

Destoa desse quadro o artigo de Dinu (2012, p. 130), que, mesmo sucintamente, traz 

uma importante assunção sobre o fenômeno, sinalizando a erosão semântica (enfraquecimento 

do significado transparente das formações) como uma das causas principais para o seu 

surgimento: “In the course of time the semantics of some prefixed formations is becoming 

blurred and therefore the need to strengthen it with other prefixes is felt [...].”
521

. É o que se 

dá, por exemplo, segundo essa autora, em casos como adaligāre [ad- [al- + -ligāre]], 

coresuscitāre [co- [re- [sus- + -citare]]] e coadimplēre [co- [ad- [im- + -plēre]]]. 

Inicialmente, por não nos depararmos com estudos específicos sobre o tema para a 

língua latina e por somente encontrarmos um ou outro breve excerto sobre ele nas inúmeras 

obras consultadas, pensávamos que se tratava de um fenômeno pouco relevante, marginal ou 

esporádico nessa língua, o que chega a ser exposto em Lopes (2012). Afirmações como a de  

Alves (2000, p. 45)
522

, ao apontar que a “[...] acumulação de prefixos já existe no latim (in-

com-men-dare, cum-in-itiare, im-per-territus), embora em proporções mais modestas do que 

no romanço [...].” e a observação dos raros exemplos que aparecem em listas de vocábulos 

latinos, como os elencados por Hendrickson (1948) — deperire (de- + per-), pertransire (per- 

+ trans-), praeoccupare (prae- + oc-), recognoscere (re- + cum-), reconciliatio (re- + cum-), 

                                            
520

Nesta subseção, fazemos uso dos termos combinação/combinatória de prefixos, combinação/combinatória 

prefixal, concatenação de prefixos, concatenação prefixal, superposição de prefixos, superposição prefixal e 

sobreprefixação, todos eles associados à definição ora exposta, tomados, portanto, como termos equivalentes. 
521

Em português: “No decorrer do tempo, a semântica de algumas formações prefixadas torna-se turva e, por 

conseguinte, sente-se uma necessidade de reforçá-la com outros prefixos [...]”. [Trad. nossa] 
522

Pautada em Vasconcelos (1946). 
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repromittere (re- + pro-) — só serviram para corroborar essa impressão inicial, que, como se 

verá a seguir, parece ser totalmente equivocada. 

 Com a curiosidade de achegarmo-nos melhor ao funcionamento do fenômeno 

supracitado no latim, levados pela convicção de que a um estudo mais sólido sobre qualquer 

faceta da morfologia léxica nas línguas românicas (mormente o de períodos pretéritos 

recuados) convém uma apropinquação à matriz latina (PENA, 2009), já que os procedimentos 

genolexicais desta refletem-se nos daquelas (FURLAN, 2006), aplicamo-nos a observar a 

combinatória de prefixos latinos a partir de uma obra lexicográfica sobre essa língua
523

. 

Reconhecemos que se trata de um artifício metodológico que não é o ideal, visto que, para a 

depreensão dos dados, melhor seria debruçarmos-nos sobre as edições de textos latinos, não 

sobre produtos lexicográficos. No entanto, devido à conjuntura de escrita da tese e de uma 

proficiência limitada em latim, o que calhou como melhor opção tangível foi o recurso à 

lexicografia. 

 Ao procedermos à recolha exaustiva de todas as combinações prefixais registradas no 

lastro dicionarístico consultado, foi grande a surpresa, pois os dados apontaram em uma 

direção diametralmente oposta às nossas impressões iniciais e ao que Lopes (2012) havia 

considerado. Pela multiplicidade de esquemas combinatórios que apresentava e pelo número 

pujante de ocorrências, o latim figurava como muito propício à sobreprefixação, envolvendo 

nada menos que 27 elementos prefixais distintos
524

, em 108 combinatórias possíveis
525

. 

                                            
523

Dicionário latim-português da Porto Editora (2001). Foi também consultado como apoio, de modo recorrente e 

simultâneo, o de Gaffiot (2016). 
524

Como veremos na seção subsequente, trata-se de um número superior ao total de unidades envolvidas em 

sobreprefixações no GP e CA, nos corpora analisados. Quanto aos moldes combinatórios, também o latim 

revelou um cômputo superior ao das suas línguas descendentes. E o mesmo se pode dizer em relação ao número 

de ocorrências. 
525

São elas (cada combinatória vem acompanhada de um exemplo; o in-1 é o dito lativo e o in-2 é o negativo): ab- 

+ amb(i)- (abambulāre), ab(s)- + cum- (abscondĕre), ab- + re- (abrenuntiāre), ad- + ad- (adaggerāre), ad- + 

amb(i)- (adambulāre), ad- + cum- (accognoscĕre), ad- + in-1 (adimplēre), ad- + per- (appertinēre), ad- + pro- 

(appromittĕre), ad- + sub- (assurgĕre), ante- + amb(i)- (anteambŭlō, -ōnis), ante- + ob- (anteoccupāre), 

circum- + in-1 (circumincidĕre), circum- + pro- (circumprojicĕre), cum- + ad- (coaccedĕre), cum- + amb(i)- 

(coambulāre), cum- + de- (condeliquescĕre), cum- + dis- (condiscumbĕre), cum- + ex- (coexercitāre), cum- + 

pro- (compromittĕre), cum- + re- (correquiescĕre), cum- + re- + sub- (corresurgĕre), cum- + sub- (consurgĕre), 

de- + amb(i)- (deambulāre), de- + per- (deperdĕre), de- + pro- (depropitiāre), de- + re- (derelinquĕre), de- + 

sub- (desurgĕre), dis- + cum- (discondūcit), ex- + ad- (exaggĕrāre), ex- + amb(i)- (exambulāre), ex- + cum- 

(excommūnicāre), ex- + per- (expergēfacĕre), ex- + por- (exporrigĕre), ex- + pre- (exprimĕre), ex- + pro- 

(expromittĕre), ex- + sub- (exsuppurāre), in-1
 
+ ad- (innaggerātus, a, um), in-1

 
+ e(x)- (inēmŏrī), in-1

 
+ ob- 

(inoblectāri), in-1 + prae- (impraegnāre), in-1
 
+ sub- (insufflāre), in-2

 
+ ab- (inabruptus, a, um), in-2 + ad- 

(inadspectus, a, um), in-2 + circum- (incircumcīsus, a, um), in-2 + cum- (incoinquinābĭlis, e), in-2 + contra- 

(incontrādīcibĭlis, e), in-2 + de- (indēplōrātus, a, um), in-2 + dis- (indispēnsātus, a, um), in-2 + ex- (ineffĭcax, 

ācis), in-2 + ex- + per- (inexperrectus, a, um), in-2 + in-1 (inintellĕgēns, entis), in-2 + inter- (inintellĕgēns, entis), 

in-2 + ob- (inobsolētus, a, um), in-2 + per- (imperjūrātus, a, um), in-2 + prae- (impraeparātus, a, um), in-2 + pro- 

(improvĭdus, a, um), in-2 + re- (irreformābĭlis, e), in-2 + re- + per- (irrepercussus, a, um), in-2 + sub- 

(insubsidiātus, a, um), per- + ab- (perabsurdus, a, um), per- + ad- (peraccomodātus, a, um), per- + amb(i)- 
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Devido a isso, nada mais equivocado do que pensar a combinação prefixal como um 

procedimento destituído de produtividade no latim. Pelo contrário, trata-se de um tipo 

específico de adjunção prefixal que gozava de uma vívida incidência nessa língua. 

Nas superposições prefixais detectadas, fincadas, como dissemos, em 108 modos 

distintos de concatenação, figuravam tanto em primeira quanto em segunda posição
526

 os 

formantes ab-, ad-, circum-, cum-, de-, dis-, ex-, in-1, in-2, per-, prae-, pro-, re-, sub- e trans-. 

Já os prefixos ante- e super- só ocorreram em segunda posição, diferentemente de amb(i)-, 

bene-, contra-, inter-, intro-, male-, ob-, por-, pos(t)- e pre-, que só figuravam em primeira 

posição nas combinatórias prefixais. De todos os prefixos, os que possuíam maior capacidade 

concatenativa ocupando a segunda posição foram in-2 (17 combinatórias), per- (13 

combinatórias), sub- (12 combinatórias), re- (10 combinatórias), cum- (9 combinatórias), ex- 

(8 combinatórias) e ad- (7 combinatórias); já em primeira posição, são ad- (10 

combinatórias), sub- (10 combinatórias), amb(i)- (8 combinatórias), ex- (8 combinatórias), 

pro- (8 combinatórias), cum- (7 combinatórias) e re- (7 combinatórias). 

No que concerne ao número de vocábulos sobreprefixados que gera, as partículas mais 

produtivas foram in-2 (330 ocorrências), per- (52 ocorrências), super- (49 ocorrências), re- 

(45 ocorrências), ex- (36 ocorrências), cum- (31 ocorrências), ad- (30 ocorrências) e sub- (27 

ocorrências)
527

. Quanto a esse mesmo parâmetro, os esquemas mais prolíficos são in-2 + cum- 

(100), in-2 + ex- (67), in-2 + de- (34), in-2 + dis- (30), in-2 + re- (29), super- + in-1 (26), in-2 

+ ob- (16), re- + cum- (24), in-2 + per- (15), per- + in-2 (15), per- + ex- (11), in-2 + ad- (10), 

super- + ex- (10), prae- + cum- (8) e super- + ad- (8). Detectamos 9 casos de tripla 

prefixação no corpus lexicográfico consultado, gerados a partir de 6 moldes distintos: cum- + 

re- + sub- (corressurgĕre, corresuscitāre), in-2 + ex- + cum- (inexcōgitābĭlis, ae; 

                                                                                                                                       
(perambulāre), per- + bene- (perbenevŏlus, a, um), per- + cum- (perconterrēre), per- + dis- (perdifficĭlis, e), 

per- + ex- (perēgregĭus, a, um), per- + in-1 (perillustris, e), per- + in-2 (perincertus, a, um), per- + in-2 + cum- 

(perinconsĕquēns), per- + ob- (peropportūnus, a, um), per- + pro- (perpropinquus, a, um), per- + sub- 

(persubtīlis, e), prae- + cum- (praecommovēre), prae- + de- (praedelassāre), prae- + e(x)- (praeēminēre), prae- 

+ pos(t)- (praeposterātĭo, -ōnis), pro- + de- + amb(i)- (prodeambulāre), pro- + sub- (prōsubĭgĕre), re- + ad- 

(readūnatĭō, ōnis), red- + amb(i)- (redambulāre), re- + cum- (recompingĕre), re- + in-1 (reinvenīre), re- + 

male- (remaledicĕre), re- + per- (repercussus, a, um),  re- + prae- (repraesentāre), re- + pro- (repromissĭō, 

ōnis), re- + sub- (resuscitāre), re- + trans- (retransīre), sub- + ab- (subabsurdus), sub- + ad- (subarroganter), 

sub- + de- (subdēficĭēns, entis), sub- + dis- (subdiffidĕre), sub- + e(x)- (suberigĕre), sub- + in-1 (subinflĕre), 

sub- + in-2 (subinsulsus, a, um), sub- + inter- (subintellegĕre), sub- + intro- (subintroducĕre), sub- + ob- 

(suboffendĕre),  sub- + per- (subperturbāre), sub- + re- (subremanēre), super- + ab- (superabundāre), super- + 

ad- (superadvolāre), super- + e(x)- (superelevāre), super- + in-1 (superilligāre), super- + ob- (superoccupāre), 

super- + sub- (supersubstantiālis, e), trans- + ad- (transadigĕre). 
526

A primeira posição (prefixo1) é aquela mais interna à base léxica, enquanto a segunda (prefixo2) é a mais 

externa a ela. Sendo assim, em arrenegar, o a(d)- ocupa a segunda posição e o re- a primeira. 
527

Esse novo elenco vem substituir o que foi indicado por Lopes (2012), quando afirmava que as unidades mais 

atuantes na concatenação prefixal sucessiva em latim pareciam ser os prefixos ad-, de-, dis-, e re-. 
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inexcōgitābilĭter; inexcōgitātus, a, um), in-2 + ex- + per- (inexperrectus, a, um), in-2 + re- + 

per- (irrepercussus, a, um), per- + in-2 + cum- (perinconsĕquēns) e pro- + de- + amb(i)- 

(prodeambulāre). 

Na maioria esmagadora dos casos de sobreprefixação latina, ambos os formantes 

prefixais veiculavam simultaneamente alguma carga semântica; não obstante, há alguns casos 

em que o segundo elemento (o mais externo à base) parece apresentar-se com conteúdo 

semântico vazio/indeterminável — e.g., abremissĭō, -ōnis; adincrescĕre; correquiescĕre; 

deambulāre etc. —, corroborando a percepção de Dinu (2012); em outros, é o primeiro (o 

mais interno à base) que assim se porta (e.g., indēplōrātus, a, um; irreligātus, a, um; 

subdealbāre; superemorirī etc.). Cabe apontar que, quanto ao segundo grupo de exemplos, em 

geral, o prefixo já era expletivo na primeira derivação em que atuava (p. ex., de- em 

dealbāre). 

A respeito do fenômeno em foco, Varela Ortega & Martín García (1999) afirmam que 

não é prolífico no espanhol, pois se encontra submetido a restrições semânticas muito rígidas, 

que fazem com que os casos de múltipla concatenação de elementos prefixais sejam raros. 

Dentre as principais restrições, também apontadas pelas autoras mencionadas, a mais 

categórica (e também aplicável ao português e ao galego
528

) é a impossibilidade de um 

prefixo de teor mais prepositivo (como ad-, en-, com- etc.) se superpor a uma base derivada 

via adjunção de um prefixo de teor mais adverbial
529

 (como des-, re- ou sobre-, por exemplo): 

*a-des-merecer, *en-re-carcerar, *co-sobre-orientar. 

No português e no castelhano modernos a superposição parece dar-se, sobretudo, 

através da inserção dos prefixos a-, contra-, des-, ex-, re-
530

, observáveis, por exemplo, nos 

seguintes vocábulos: arremeter (port./cast.), contraendosar (cast.), desembarcar (port./ cast.), 

desempaquetar (cast.), ex-vice-presidente (port./ cast.), reemitir (port./ cast.), reincorporar 

(port./ cast.).  

É a tese de Martín García (1996), entre os estudos consultados, um dos que mais 

pormenorizada e sistematicamente discorrem sobre as condições e restrições de adjunção 

                                            
528

Em formações estritamente vernáculas, pois há um ou outro caso de sobreprefixação herdado do latim em que 

ao vocábulo constituído por um prefixo de teor adverbial acopla-se um segundo prefixo de teor preposicional. 
529

Varela Ortega & Martín García (1999), com base em critérios semânticos e etimológicos, propõem quatro 

categorias de prefixos: os preposicionais, os adjetivais, os adverbiais e os modificadores. Di Sciullo (1996) 

distingue apenas duas classes: os prefixos preposicionais e os prefixos adverbiais. Para um maior detalhamento 

sobre esse tema, cf. Varela Ortega & Martín García (1999, p. 4999-5002) e, sobretudo, Depuydt (2009, p. 17-19) 

e Martín García (1998a, p. 35-37), que fazem uma síntese muito esclarecedora sobre esses dois grupos de 

unidades prefixais. 
530

Além dos prefixos intensificadores archi-/arqui-, mega-, super- e ultra- (archisuperconocido, superimoral, 

supermegaciudad; megaultradiscreto, supermegaresponsável). 
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sucessiva de prefixos. Embora tenha como foco o prefixo re- na língua espanhola, acaba 

também expondo diversas considerações relevantes sobre o comportamento de outros 

formantes em combinações prefixais, que também parecem aplicáveis ao português e ao 

galego. De acordo com essa linguista, há restrições semânticas à combinação de prefixos 

pautadas no conteúdo de cada formante, fazendo, assim, que formas como *redesprivatizar e 

*desreprivatizar sejam agramaticais (um des- reversativo não se agrega a um vocábulo com 

um re- iterativo e vice-versa), bem como *reinvalidar e *reinabilitar (pelo fato de resultados 

verbais negativos não poderem ser modificados ou repetidos). Em outras palavras, ainda 

seguindo o pensamento da autora supramencionada, a semântica do prefixo que se sobrepõe a 

um vocábulo já prefixado, além de ser sensível à semântica da base primitiva (em geral, um 

verbo), também o é à semântica do primeiro formante que a ela se acoplou. Por essa razão, é 

possível uma construção como superdesconcordar (pode-se intensificar uma negação ou uma 

contrariedade), mas não *dessuperconcordar (não parece ser possível negar ou reverter uma 

intensificação). 

Em outro estudo seu, Martín García (1998a) assinala que formas derivadas de teor 

contraditório constituídas com prefixos negativos (como no-bueno ou indecorable) não 

licenciam a sobreposição de prefixos intensivos (daí serem agramaticais *super-no-bueno ou 

*superindecorable), mas o permitem aqueles derivados de teor opositivo constituídos com 

prefixos negativos (e.g., em super-inmoral e super-desagradable). Também sinaliza que 

derivados formados por prefixos dimensionais licenciam a sobreposição de intensificadores 

(e.g., supermegaciudad, supermacrofiesta) e que estes últimos podem ser reduplicados 

(super-super-divertido, archi-archiconocido), o que não ocorre com toda a rede de formantes 

(*desdesagradable, *prepreexistir). De acordo ainda com o mesmo estudo, o redobro de 

outros prefixos que não são intensificadores per se pode fazer que o elemento à extrema 

esquerda funcione como tal: anti-anti-comunismo (‘muito contrário ao comunismo’), pro-pro-

comunismo (‘muito favorável ao comunismo’)
531

. 

Além de restrições semânticas, há também restrições morfológicas à sobreprefixação, 

para as quais apresenta um papel central a condição de adjacência (SIEGEL, 1977), 

formulada pela sobredita autora nos seguintes termos: “Ninguna RFP puede afectar a X e Y, 

siendo X un afijo, si Y está contenido en el ciclo adyacente a X.” (MARTÍN GARCÍA, 1998a, 

                                            
531

Em nosso entendimento, tais derivados resultam ambíguos, licenciando cada um deles uma dupla 

interpretação, pois, p. ex., anti-anti-comunismo, ao mesmo tempo que pode ser entendido como ‘que é contra ao 

anti-comunismo’, pode ser interpretado como ‘que é muito contrário ao comunismo’.  
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p. 126)
532

. Exemplifica a aplicação dessa condição com os exemplos *recoeducar, 

*reinterpor, *redespenalizar e *redespersonalizar (agramaticais por terem prefixos situados 

em níveis adjacentes), ao lado de reinternacionalizar, reimortalizar e reconatural (possíveis 

por figurarem em ciclos não adjacentes). Para Martín Garcia (1996), é essa condição que 

explica o fato de algumas combinações de 2 prefixos adverbiais ou de 2 prefixos 

preposicionais escaparem à regra de impossibilidade de adjunção e se materializarem na 

língua — quando em geral isso não é possível, como em *reposposição (re- e pos- são 

prefixos adverbiais) e *contraantepor (contra- e ante- são prefixos preposicionais) —; isso só 

acontece quando não se encontram no mesmo ciclo de adjacência. 

Ainda sobre restrições que podem travar a superposição de prefixos, Depuydt (2009), 

baseando-se em Felíu Arquiola (2003) — que, por sua vez, se apoia em Di Sciullo (1997) —, 

assinala a pertinência de um critério semântico-distribucional (prefixos léxicos ou externos X 

prefixos funcionais ou internos
533

) em lugar de um critério categorial (prefixos preposicionais 

X prefixos adverbiais), com restrições que se fundam, essencialmente, na impossibilidade de 

um prefixo interno sobrepor-se a um externo (*adesconselhar) ou de dois internos se 

adjungirem (*sobreentristecer), ao lado de uma liberdade para a sobreposição de prefixos 

externos (megadesrespeitoso) ou para a superposição de um externo a um interno 

(desaconselhar). 

Pelas publicações que consultamos, pareceu-nos que a literatura morfológica em 

espanhol tem dado mais atenção ao tema da superposição prefixal que a literatura morfológica 

portuguesa e galega. Não obstante, concordamos plenamente com Martín García (1998a), 

quando afirma que pese a sua importância e complexidade, a combinação de prefixos é ainda 

um dos temas pendentes de estudo no âmbito da morfologia léxica em espanhol.  

Em algumas publicações sobre neologia ou processos atuais de formação de palavras 

há a curiosa menção do redobro de prefixos, que é um subtipo de combinação afixal, embora 

não seja apontada como tal. Medeiros (2012) e Pereira (1984) mencionam, respectivamente, 

as formas rerreconstrução e rerrefinar, mostrando ser possível a combinatória re- + re-
534

 em 

português. Stehlík (2012) assinala essa possibilidade também para o prefixo anti- em 

espanhol, como, e.g., em anti-anti-mísiles. Há também outros exemplos para o espanhol em 

Martín García (1998a), que foram mencionados anteriormente. Já para o inglês, Lehrer (1995) 

                                            
532

“Nenhuma RFP pode afetar a X e Y, sendo X um afixo, se Y está contido no ciclo adjacente a X.” [Trad. 

nossa] 
533

Os externos, como pre-, re- e des-, são os que não afetam o aspecto léxico nem a valência do produto; os 

internos, por sua vez, atuam de modo totalmente inverso, como ad-, en- e sobre- (DEPUYDT, 2009). 
534

Que se registra também no espanhol, como em rerebonito, rereguapa. 
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arrola um número considerável de vocábulos existentes ou possíveis, com prefixos 

duplicados: ante-antebellum, anti-anti-government, counter-counterdemonstration, extra-

extracurricular, hyperhypercritical, hypohypoactive, metametalanguage, 

micromicrocomputer, post-postnatal, pro-pro-education, pseudo-pseudo-intellectual, 

subsubnormal, supersuperset, ultra-ultrareligious. Nas formações latinas arroladas em um 

dos dicionários que consultamos, o da Porto Editora (2001), só detectamos um caso de 

redobro prefixal: adaggerāre (ad- + ad-), não registrado no Gaffiot (2016). 

Do estudo de Núñez Cabezas (2000) sobre o léxico do âmbito político espanhol, 

encontramos extrapresupuestario, reasignación, reasignar, dentre outros vocábulos, como 

exemplos de sobreprefixação neológica nessa língua (ainda que não sejam apontados como 

tais no estudo, o que se justifica, pois não incide especificamente sobre a prefixação, mas sim, 

sobre o léxico político como um todo), o que nos leva a pensar que tanto no léxico comum 

quanto no léxico especializado o fenômeno se mantém vivo, talvez de modo mais ativo que 

nas suas sincronias mediévicas. 

Para a língua inglesa, ao contrário do espanhol e do português, deparamo-nos com 

estudos específicos sobre a combinação de unidades afixais, não apenas os da margem 

esquerda, mas também, surpreendentemente, os que se adjungem às bases pela margem 

direita, ou seja, os sufixos
535

, para os quais uma abordagem nas línguas românicas ibéricas 

(arcaicas ou modernas) é ainda mais difícil de se encontrar, sendo, possivelmente, um tema 

com algum ineditismo. Especificamente para a combinação de elementos prefixais em inglês, 

identificamos os artigos de Lehrer (1995), Torre Alonso (2011) e Zirkel (2010), mas, 

infelizmente, só conseguimos ter acesso integral aos dois primeiros
536

. 

Lehrer (1995) pontua que os prefixos, além de serem passíveis de redobro (como já 

exemplificado acima), podem ser combinados, embora não arbitrariamente, já que há 

travamentos de ordem semântica. Aponta, como alguns dos esquemas combinatórios 

possíveis, anti- + pro- (anti-pro-government), pro- + anti- (pro-anti-government), anti- + 

counter- (anti-counter-espionage), pseudo- + anti- (pseudo-anti-intellectual), anti- + pseudo- 

(anti-pseudo-intellectual), ex- + vice- (ex-vice-president), ex- + pseudo- + anti- (ex-pseudo-

anti-intellectual), mini- + meta- (mini-metalanguage), pseudo- + meta- (pseudo-metarule), 

super- + sub- (supersubintelligent). Para esses esquemas que elenca, é de parecer que seus 

constituintes prefixais podem aparecer tanto em primeira quanto em segunda posição, sendo 

                                            
535

Por exemplo, os estudos de Siegel (1974), Hay (2002), Aronoff & Fuhrhop (2002), Hay & Plag (2004) e Plag 

& Baayen (2009). Há também um estudo específico sobre o fenômeno em questão para o búlgaro, da pena de 

Manova (2010). 
536

Ao de Zirkel (2010) só tivemos acesso ao resumo e introdução. 
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que a interpretação semântica dos produtos léxicos é dada a partir de uma leitura 

correspondente à ordem em que tais prefixos ocorram (anti-pro-governo: ‘que é contra à 

posição ideológica favorável ao governo’; pro-anti-governo: ‘que é favorável ao 

posicionamento ideológico de oposição ao governo’). Uma observação igualmente 

interessante de Lehrer (1995) é que a combinação de alguns prefixos pode gerar produtos de 

interpretação ambígua: ao mesmo tempo em que supersubintelligent pode ser compreendido 

como ‘que é superior a quem está abaixo da inteligência’, quanto ‘que se encontra muito 

abaixo de um inteligente’. 

O entendimento de Zirkel (2010) coaduna-se em linhas gerais ao de Lehrer (1995), 

pois é de acordo quanto à possibilidade geral (mas não absoluta) de dupla adjunção prefixal 

em inglês, com algumas restrições — estruturais e processuais, formais e semânticas —. Em 

seu estudo, aborda 15 prefixos distintos, em 225 combinações virtualmente possíveis para o 

inglês, observando quais destas são licenciadas e/ou efetivamente registradas e quais são 

impedidas nesta língua. Conclui que a hipótese formulada por Hay (2003) para as 

combinações sufixais, conhecida como Complexity Based Ordering
537

, pode, grosso modo, ser 

aplicada à concatenação prefixal, cuja realização depende de fatores tanto estruturais quanto 

processuais, associada também à produtividade dos formantes e dos esquemas combinatórios. 

Finalmente, o artigo de Torre Alonso (2011) traz diversos apontamentos relevantes 

sobre as propriedades da combinação de afixos processada no inglês antigo (com os formantes 

latinos e germânicos que são mais recorrentes nessas operações) e as restrições que a atingem, 

assinalando que há bloqueios independentes e específicos às combinações de natureza prefixal 

e sufixal nessa fase primitiva da língua. Nesse estudo se deixa entrever que a superposição 

prefixal nada mais é que uma concatenação entre final prefixation + pre-final prefixation, em 

que um inner element (i.e., um prefixo2) adjunge-se a um inter element (prefixo1); além disso, 

parece considerar que combinatórias mais frequentes envolvem a adjunção de um prefixo de 

carga semântica [+ adverbial] — portanto, mais transparente —  a outro que já mostra algum 

desbotamento semântico e/ou baixa produtividade, fatores que fomentariam a superposição 

prefixal, portanto.  

Diferentemente das abordagens do fenômeno para o espanhol e para o inglês, em que 

pudemos encontrar um número considerável de publicações que o analisam de forma um 

                                            
537

Que considera, em linhas gerais, a relevância de fatores processuais ao licenciamento ou travamento das 

combinações, sendo [+ processáveis] aquelas possíveis formações cuja complexidade morfológica aumenta do 

sufixo mais interno para o mais externo, o que se liga a uma escala de decomposição desses formantes: aquele 

que é [+ decomponível] pode se unir a um formante [- decomponível]; o inverso, por sua vez, não tem facilidade 

de ocorrer (ZIRKEL, 2011). 
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pouco mais detalhada
538

, para o português os materiais bibliográficos consultados quase 

nunca trazem uma consideração pormenorizada sobre esse fenômeno. Henriques (2007) e 

Bomfim (2002), por exemplo, apenas pincelam a existência dessa operação, sem expor 

maiores comentários sobre ela. Nem mesmo em estudos debruçados sobre a prefixação 

neológica ou no léxico da publicidade e da propaganda (como os realizados por 

ALBUQUERQUE, 2010a; 2010b; PEREIRA, 1984; ALVES, 1980; 2000), âmbito em que 

costuma ser producente a superposição prefixal — pois é recorrente encontrar a superposição 

de prefixos intensificadores (super-, mega-, ultra-, extra-), como nos vocábulos complexos 

super-ultra-mega Liga da Justiça, aviso super-mega-ultra-importante —, há reflexões sobre 

esse tipo de formação, embora diversos exemplos sejam mencionados: em Albuquerque 

(2010a), antiembaçante, antideslizante, antiressecamento, antienvelhecimento, anti-

imperfeições, desembaçador, desintoxicação, desamassa, superrefrescante; em Albuquerque 

(2010b), extraconforto, ultrarefrescante etc.; em Alves (1980), reagrupamento e super-

hipermercados
539

; em Alves (2000), semidesnatado, superbemtransado, antiimigrantes etc.; 

em Pereira (1984), desimportar e rerrefinarmos. 

Na literatura especializada em português sobre os prefixos, em que geralmente não há 

maiores detalhamentos sobre os processos de sobreposição desses elementos, excetuam-se os 

estudos de Schwindt (2000; 2001), que contemplam sistematicamente as pautas de 

combinação e suas restrições. Conforme indica (2001; 2000), a sobreposição de prefixos 

caracteriza o PB, realizando-se como uma operação bifásica, primeiramente com a integração 

à base do prefixo que é mais interno e, em seguida, o acoplamento a esse vocábulo já 

prefixado de um segundo prefixo, mais externo, criando um terceiro vocábulo, duplamente 

prefixado, como em redescobrir e desencabeçar. 

Como em sua abordagem sobre a prefixação apoia-se Schwindt (2001; 2000) em 

critérios prosódicos, adota a diferenciação entre prefixos composicionais (PC’s)
540

 e prefixos 

legítimos (PL’s)
541

, sendo os primeiros atuantes como vocábulos fonológicos 

independentes
542

, enquanto os segundos emergem como sílabas átonas acopladas à esquerda 
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Como também o de Depuydt (2009), que, para cada um dos prefixos intensivos que investigou, aponta os que 

ocorrem em esquemas de combinação, mencionando os vocábulos em que isso se dá. 
539

Alves (1980), ainda que não discorra sobre o fenômeno da superposição prefixal, chama a atenção quanto ao 

emprego concomitante de super- e hiper- nesse vocábulo. 
540

Segundo o autor (2001; 2000), são: auto-, ante-, contra-, extra-, hiper-, infra-, macro-, micro-, mono-, neo-, 

pseudo-, recéN-, semi-, ultra-, vice-, beN-, bi-, eS-ant., não-, paN-, póS-, pré-, pró-, tri-. 
541

Segundo o autor (2001; 2000), são: a-, ad-, aN-, coN-, eN-, deS-, diS-, eS-fora, iN-dentro, iN-neg, re-, sub-, tranS-. 
542

Podendo receber acento e manifestar-se como formas livres (SCHWINDT, 2001; 2000). 
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de uma base
543

. Para ele, os PC’s só figuram em posição 2 (a mais distante da base) em 

relação aos PL’s de classe I (que são a-, ad-, aN-, coN-, deS-priv., diS-, eN-, iN-dentro, eS-fora, re- 

e tranS-), como em pré-encadernado (sendo agramatical a sobreprefixação 

inversa,*emprecadernado); no entanto, podem ocupar a posição 1 (a mais próxima à base) 

caso sejam sobrepostos por algum outro PC’s (como em recém-vice-presidente) ou por um 

PL’s de classe II (que são iN-neg., deS-neg. e sub-), como em impremeditado. Quanto aos PL’s, 

os de classe I podem ser sobrepostos por eles próprios (desempoeirar) ou por um de classe II 

(irreconhecível); já os de classe II só licenciam a superposição por eles mesmos 

(subdesenvolvido, insubordinação), não tolerando a superposição por PL’s de classe I 

(*reimpossibilitar, *consubdividido)
544

. 

Após essa revisão de literatura, subsidiada por alguns estudos que abordam a 

combinação de prefixos em algumas línguas, traz a subseção seguinte a descrição e a análise 

das prefixações superpostas extraídas do lastro empírico do galego-português e do castelhano 

arcaicos. 

 

4.9.2 Apreciação do fenômeno a partir dos corpora medievais explorados 

 

Em virtude de as combinações prefixais depreendidas do corpus textual abordado 

circunscreverem-se a duas sincronias para cada um dos sistemas linguísticos, o plano inicial 

de sua análise seria incidir em cada uma delas separadamente, pois poderia haver alguma 

diferenciação no comportamento do fenômeno entre uma e outra fase. No entanto, ao 

compararmos os fatos de língua coletados, observamos uma confluência quase total em seu 

funcionamento na fase inicial e na sincronia subsequente, de tal forma que nos pareceu mais 

adequado descrever e analisar os casos de sobreprefixação em bloco, para todo o período 

arcaico. Ao que parece, portanto, o fenômeno da combinação de prefixos não tem substancial 

preponderância na diferenciação entre as duas sincronias arcaicas do galego-português ou do 

castelhano. 

As principais diferenças observadas quanto ao fenômeno nas duas sincronias arcaicas 

do português restringiram-se a um conjunto de formações que, de acordo com os dados 

                                            
543

Como atuam semelhantemente a um clítico, não podem receber acento nem manifestar-se como formas livres 

(SCHWINDT, 2001; 2000). 
544

De alguma forma a perspectiva de Schwindt (2000; 2001) para o estabelecimento de classes prefixais parece 

coadunar-se com certa harmonia à perspectiva exposta em Martín García (1996). Como, entre as consultadas, 

são as investigações mais pormenorizadas sobre o tema da combinação prefixal, uma proposta revisada sobre o 

fenômeno poderia emergir de uma síntese coordenada desses estudos, confrontados, talvez, com outros que os 

precederam, como o de Siegel (1974). 
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perscrutados e com os aportes etimológicos consultados (CUNHA, 2010; HOUAISS & 

VILLAR, 2009), só ocorre nas respectivas línguas a partir de sua 2ª fase, embora quase todas 

essas derivações sejam produtos léxicos forjados já no latim: (i) ad- + per-, em apreguntar; 

(ii) com- + re-, em corresponder; (iii) des- + ad- + com-, em desacostumado; (iv) in- + com-, 

em incomparável; (v) in- + per-, em imperfeito; (vi) in- + sub-, em insuficiente
545

. Já para o 

CA, as principais diferenças entre suas duas fases foram: (i) ausência na 2ª sincronia de novos 

produtos fruto das combinações de- + com-, es- + com-, en- + ad-, en- + pre-, re- + pro-
546

; 

(ii) surgimento na 2ª sincronia de combinações ausentes na 1ª, todas elas formadas por 

prefixos negativos ocupando a segunda posição: des- + ob-, in- + per-, in- + pro-, in- + dis-, 

in- + com-, o que pode ser tomado como um forte indício do incremento do uso e da 

produtividade de tais elementos a partir da segunda fase arcaica castelhana (praticamente o 

mesmo ocorre com o GP). 

Arrolamos a seguir as ocorrências de sobreprefixação detectadas nos corpora do GP e 

CA, que vão reproduzidas abaixo, agrupadas conforme a combinatória dos prefixos: 

 

COMBINAÇÕES PREFIXAIS NO PERÍODO ARCAICO 

COMBINAÇÃO GP CA 
 

 

ad- + com- 

 
acolher, acompanhar, acontecer, 

acostumar, desacompanhado, 

desacostumar
547

 

acoger, acoitar, acometer, 
acomendar, acomendamjento, 

acompañar, aconsejar, ha contir, 

acontecido, acontescimiento, 
acostumbran, acujdar 

ad- + de- ------------------------- 
adelantado, adelantrar, 

adelinnaua, adebdados 

ad- + dis- aderençar ------------------------- 

ad- + en- ------------------------- desaenconan 

ad- + per- apreguntar apercebudo, desaperçebido 

ad- + pre- apregoar, apresentar ------------------------- 

ad- + pro- a proveer, aproveitar aprouechar, aprouechoso 

ad- + re- arrepender, arrecear, arrenegar
548

 arremanga, arrepintio 

ad- + trans- atravessar ------------------------- 

bem- + ambi- bem-andante bienandança, bem-andante 

bem- + ad- bem-aventurado bien auenturado, bienauenturança 

com- + re- corresponder ------------------------- 

                                            
545

O que também nos levou a considerar em bloco os dados das duas sincronias do GP foi a observação de que, 

embora houvéssemos detectado essas seis derivações sobreprefixadas exclusivas à 2ª sincronia, somente três dos 

seis esquemas morfolexicais que as estruturam são de funcionamento a partir do século XV: com- + re- 

(corresponder – séc. XV), in- + per- (imperfeição – séc. XV, impertinente – séc. XVI) e in- + sub- 

(insuficiência – séc. XV, insuficiente – séc. XV, insucesso – séc. XVI). Os demais já se encontram ativados no 

vernáculo desde o séc. XIII ou XIV: ad- + per- (aperceber – séc. XIII, aperfiar – séc. XIII), des- + ad- + com-

(desaconselhado – séc. XIV, desaconselhar – séc. XIV) e in- + com- (incorruptível – séc. XIV).   
546

Há que se matizar essas ausências, pelo fato de que quase todos os produtos de tais combinações são herdados 

do latim, não criações vernáculas propriamente ditas (as únicas castelhanas são a primeira e a última). 
547

Outras formações detectadas por Lopes (2013): acomendar, desaconselhado(a), acorreger. 
548

Outra formação detectada por Lopes (2013): arreferir. 
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de- + com- ------------------------- decogiendo 

de- + per- desperecer ------------------------- 

 

 

 

des- + ad- 

 

 
desaguisado, desavir, 

desacompanhado, desacostumar
549

 

desabenencias, desacuerdo, 
desafiar, desafios, desafiamientos, 

desagravare, desaguisada, 
desapostura, desapuestas, 
desatinada, desauentura, 

desauenturada, desaenconan, 
desaperçebido 

 

 

des- + com- 

 
 

desconfortado, descontar, 
desconversar 

descolgar, descubrir, descobridor, 
descomunon, descomulgado, 
descuydado, desconortado, 

descontento, descontentamiento, 
desconosçio 

des- + ante- desamparar desampara 

 

des- + en- 

desembargar, desenfadar, 
desempatar, desengenhoso, 

desenvolto 

desentendudas, desembargado, 
desenfrenada 

des- + ob- desobediente desobediencia, desouedientes 

dis- + com- descobrir ------------------------- 

en- + ad- enhadir ennademos, ennadimiento 

 

en- + com- 

 
encobrir, encolher, encomendar 

encobrir, encogida, 
encomendadas, encomjença, 

encomjende, encomiendas 

en- + de- ------------------------- endereçar, endereçamiento 

en- + pre- emprestar enprennare 

es- + com- escolher, excomungar, esconjurar 
escoger, escome, escomulgado, 

escorri 

 

in- + com- 

 
incomparável 

incomparable, 
encomparablemente, 

inconueniente, yncomportables 

in- + dis- ------------------------- indisposicion 

in- + per- imperfeito imperfecta 

in- + pro- ------------------------- improuiso 

in- + sub- insuficiente ------------------------- 

mal- + ad- mal aventurado ------------------------- 
mal- + com- mal contente ------------------------- 
mal- + ambi- malandança ------------------------- 

 

re- + com- 

recontar, reconhecer, recolher, 

recompensar, recompilar, 
reconciliar 

recoger, recontar 

re- + pre- representar representaua 

re- + pro- ------------------------- repromesa 

re- + sub- ressurgir, ressuscitar 
resucitamiento, resuscito, 

resurreccion 
 

Tabela 12. Combinações prefixais no galego-português e castelhano arcaicos.  

 

Pelo esquema acima, chega-se a um cômputo de 56 casos de sobreprefixação para o 

GP
550

 e 65 para o CA
551

 (cada caso corresponderia ao número de bases lexicais diferentes 

                                            
549

Outras formações detectadas por Lopes (2013): desacordar, desarraygados, desaventurado, 

desaconselhado(a). 
550

Em um total de 185 ocorrências. 
551

Em um total de 215 ocorrências. 
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implicadas no processo morfolexical, excluídas as repetições), ativados através de 30 e 27 

modos distintos de combinação entre os formantes prefixais, respectivamente para o GP e CA. 

Para a primeira língua, ocupam a segunda posição os formantes ad-, bem-, com-, de-, des-, 

dis-, en-, es-, in-, mal- e re-, enquanto na primeira figuram os elementos prefixais ad-, ambi-, 

ante-, com-, dis-, en-, ob-, per-, pre-, pro-, re-, sub- e trans-. Já para a segunda língua, 

ocupam a segunda posição os formantes ad-, bem-, de-, des-, en-, es-, in-, e re-, enquanto na 

primeira figuram os elementos prefixais ad-, ambi-, ante-, com-, de-, dis-, en-, ob-, per-, pre-, 

pro-, re- e sub-. A tabela a seguir esquematiza as combinatórias possíveis e as respectivas 

posições dos formantes que nelas atuam: 

 

― COMBINATÓRIAS PREFIXAIS ― 

GP 

1ª e 2ª sincronias (sécs. XIII a XVI) 

2ª posição 1ª posição 2ª posição 1ª posição 

 

 

 

AD-  

com- 

dis- 

per- 

pre- 

pro- 

re- 

trans- 

 

 

 

ES- 

 

 

 

com- 

 

BEM-  

ad- 

 

ambi- 

 

IN- 

com- 

per- 

sub- 

COM- re-  

 

 

MAL- 

ad- 

 

 

ambi- 

 

 

com- 

DE- per- 

 

 

DES-  

ad- 

com- 

ante- 

en- 

ob- 

 

DIS- 

 

com- 
 

RE- 

com- 

pre- 

sub- 

 

EN- 

ad- 

com- 

pre- 

  

CA 

1ª e 2ª sincronias (sécs. XIII a XVI) 



312 

 

2ª posição 1ª posição 2ª posição 1ª posição 

 
 

 

AD-  

com- 
de- 

en- 

per- 

pro- 

re- 

 

 

EN- 

 
ad- 

com- 

de- 

pre- 

 

 
BEM-  

 

 

ad- 

 

 

ambi- 

ES- com- 

 

 

IN- 

com- 

dis- 

per- 

pro- 

 

DE- com-  

 

RE- 

com- 

pre- 

 

pro- 

sub- 

 

 

DES-  

ad- 

com- 

ante- 

en- 

ob- 
 

Tabela 13. Combinatórias prefixais no galego-português e castelhano arcaicos.  

 

Do conjunto de combinações prefixais detectadas, depreende-se que os elementos com 

maior capacidade geradora dessa operação são os prefixos ad- e des-, para ambos os sistemas 

linguísticos, sendo que no GP o primeiro superpõe-se a sete prefixos diferentes (com-, dis-, 

per-, pre-, pro-, re- e trans-)
552

 e o último, a cinco (ad-, com-, ante-, en-, ob-)
553

; já no CA, o 

primeiro superpõe-se a seis prefixos diferentes (com-, de-, en-, per-, pro-, re-) e o último, a 

cinco (ad-, com-, ante-, en-, ob-; exatamente como no GP). Para o todo do GP — tal como 

indica Lopes (2013) ao incidir sobre a 1ª sincronia do vernáculo —, bem como para o CA, o 

item prefixal ad- nas sobreprefixações quase sempre se comporta como um expletivo, seja por 

ser assemântico per se, seja por figurar em operações parassintéticas, em que, na maior parte 

dos casos, o prefixo se dessemantiza ou possui uma carga semântica desbotada ou difícil de 

precisar. Quando não se comporta como expletivo, o prefixo em questão apresenta sentido 

opaco. Os demais formantes que figuram em segunda posição na superposição prefixal 

geralmente veiculam algum matiz semântico, o mesmo não ocorrendo com os que figuram em 

primeira posição, cujo conteúdo geralmente é opaco. 

Podemos cogitar que a dupla prefixação processada estritamente no GP e CA 

(excluindo-se, portanto, as formas sobreprefixadas herdadas do latim) dá-se majoritariamente 

                                            
552

Lopes (2013) anota a existência de uma oitava combinação encabeçada pelo prefixo ad-: ad- + sub-. 
553

Lopes (2013) aponta ainda uma sexta combinação: des- + in-. 
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com os formantes ad- e des-, graças, sobretudo, a peculiaridades semânticas desses prefixos. 

O primeiro, por poder atuar como expletivo e ser parassinteticogênico; o segundo, por 

atualizar sentidos de ‘excesso’, ‘privação’, ‘negação’ ou ‘reversão’, o que facilmente explica a 

sua vitalidade, já que muitos verbos prefixados podem figurar em novas derivações sendo 

modificados por esses sentidos. 

Há dois casos de tripla prefixação para cada uma das línguas nos corpora analisados, 

em desacompanhado e desacostumar para o GP e em desaenconan e desaperçebido para o 

CA. Nessas formas dá-se uma superposição prefixal duplicada, assim digamos. Como é 

possível perceber, essa operação trifásica é rara no período arcaico (e também no português 

moderno), só ocorrendo nesses dois produtos derivacionais e em mais um terceiro 

(desaconselhado ~ desaconsellada), para o GP, apontado no estudo de Lopes (2013). Vemos, 

assim, que o esquema de tripla prefixação parece restringir-se aos esquemas combinatórios 

des- + ad- + com-, des- + ad- + en- e des- + ad- + per- (os dois últimos apenas para o CA). 

A existência de apenas o primeiro esquema para o GP foi confirmada ao verificarmos os 

verbos prefixados arrolados no Dicionário do Português Medieval (DVPM)
554

.  

Após refletirmos sobre uma classificação para a combinatória de prefixos nas línguas 

arcaicas, pensamos ser possível propor uma tipologia trifacial, pautada em três critérios 

classificatórios: (i) etimológico, (ii) semântico, (iii) formal. Discorramos sobre cada um deles. 

Quanto ao critério etimológico, as sobreprefixações podem originar-se: (a) de uma 

dupla adjunção prefixal já no latim (clássico, vulgar ou medieval), herdada pelo vernáculo 

(LAT + LAT), que é a que se dá nos vocábulos acolher, acompanhar, aderençar, apresentar, 

atravessar, desperecer, descobrir, enhadir, escolher, excomungar, imperfeito, incomparável, 

insuficiente, recolher, recompensar, reconciliar, reconhecer, representar, ressurgir, 

ressuscitar, para o GP; e acoger, acompañar, descobrir, escoger, escome, escomulgado, 

escorri, ennademos, enprennare, imperfeta, incomparable, inconueniente, resuscito, 

resurreccion, representaua, recoger, para o CA; (b) da adjunção prefixal vernacular a um 

vocábulo prefixado já no latim (GP + LAT; CA + LAT), em acontecer, acostumar, 

apreguntar, apregoar, a proveer, aproveitar, arrecear, arrenegar, arrepender, bem-andante, 

bem aventurado, corresponder, desacompanhado, desamparar, desavir, desconfortar, 

descontar, desconversar, desembargar, desengenhoso, desenvolto, desobediente, encobrir, 

encolher, encomendar, emprestar, esconjurar, malandança, mal aventurado, mal contente, 

                                            
554

<http://cipm.fcsh.unl.pt/verbos/indiceverbos.jsp>. Nesse dicionário não foi detectado nenhum outro esquema 

morfolexical de tripla prefixação. Não registra também nenhum outro vocábulo formado pela combinação des- + 

ad- + com- além dos já mencionados nestas páginas. 
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recompilar, recontar, para o GP; e acoitar, acometer, acomendar, acontecido, aconsejar, ha 

contir, acostumbran, acujdar, adelantrar, adelinnava, adebdados, apercebido, 

desaperçebido, aprouechar, arrepintio, desaenconan, bienandança, bien auenturado, 

decogiendo, desabenencias; desacuerdo, descolgar, descomunon, descuydado, desconortado, 

descontento, desconosçio, desampara, desentendudas, desembargado, desenfrenada, 

desobediencia, encobrir, encogida, encomendadas, encomjença, endreçando, improuiso, 

indisposicion, yncomportables, repromesa, recontar, para o CA; (c) da adjunção vernacular 

de um prefixo a um vocábulo cuja primeira prefixação se deu em outra língua neolatina (GP + 

IM
555

), tipologia que conta com apenas um representante, exclusivamente para o GP, a forma 

desempatar; e, por fim, (d) de uma dupla adjunção processada exclusivamente no vernáculo 

(GP + GP; CA + CA), representadas pelos produtos léxicos desaguisado, desacostumar, 

desenfadar para o GP; e arremanga, desafiar, desapuestas, desauentura, desaenconan, 

desagravare, desapercebido, para o CA. 

Pelos dados expostos no parágrafo anterior, podemos concluir que a dupla prefixação 

operada estritamente no vernáculo (com ambas as adjunções prefixais ocorrendo no período 

arcaico) era muito rara, com apenas 3 casos dentro de um universo de 56 para o GP, e 7 casos 

em um universo de 65, o que representa um percentual de 5 e 11%, respectivamente. Trata-se 

de uma operação minoritária, portanto. A maioria das ocorrências se enquadra na classe de 

adjunção GP/CA + LAT (32 casos / 57% para o GP; 42 casos / 64% para o CA) e a segunda 

posição fica para as adjunções duplamente ocorridas na matriz latina (20 casos; 36% para o 

GP; 16 casos; 25% para o CA). 

Por sua vez, quanto ao critério semântico, as superposições prefixais podem ser de 

quatro tipos: (i) prefixo semanticamente relevante (PSR) + prefixo semanticamente relevante 

(PSR)
556

, em desconfortar, desconversar, para o GP; descomunon, imperfeta, improuiso, para 

o CA; (ii) prefixo semanticamente relevante (PSR) + prefixo semanticamente irrelevante 

                                            
555

Trata-se do italiano medieval. 
556

Entendemos aqui como prefixo semanticamente relevante aquele do qual se pode depreender na formação 

morfolexical em que atua algum conteúdo, mais ou menos transparente ou composicional. São os formantes 

inexpletivos. Já os semanticamente irrelevantes seriam os opostos, i.e., aqueles formantes cuja carga semântica 

não é depreensível, ou porque são opacos (em geral constituintes de formas léxicas herdadas do latim e, portanto, 

cuja formação se deu nessa matriz genolexical) ou porque são expletivos (em geral, formas atuantes em 

flutuações prefixais ou em formações parassintéticas lato ou stricto sensu). Para um maior detalhamento sobre 

esses tipos de formantes no português, consultem-se, dentre outros, os estudos de Lopes (2013; 2015; 2016; 2018 

[no prelo]) e Soledade & Lopes (2015). Quanto aos formantes assemânticos ou assemantizados (e/ou discussões 

sobre a sua existência ou não, bem como exemplificações), podem ser consultados, para o latim, os estudos de 

Romanelli (1964), Segura Munguía (2000), Batllori & Pujol (2012) e Nunes (1975); para o português, o 

castelhano e outras línguas românicas, Carvalho (2016), Borba (2003), Dolinski (1993), Álvarez Huerto (2016), 

Sánchez González de Herrero (1992), García-Medall (1994), Sánchez Martín (2008), Pascual Rodríguez (1974), 

Sánchez-Prieto Borja (1992) e Romero Aguilera (2009). 
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(PSI), em descobrir, excomungar, imperfeito, incomparável, insuficiente, recolher, 

recompensar, reconciliar, reconhecer, ressurgir, ressuscitar, bem-andante, bem aventurado, 

corresponder, desacompanhado, desamparar, desavir, descontar, desembargar, 

desengenhoso, desenvolto, desobediente, malandança, mal aventurado, mal contente, 

recompilar, recontar, desempatar, desaguisado, desacostumar, desenfadar, para o GP; 

bienandança, bien auenturado, desabenencias, desacuerdo, desaguisada, desapostura, 

desauenturada, desaenconan, desagravare, desatinada, descolgar, descobrir, descuydado, 

desconortado, descontento, desconosçio, desampara, desentendudas, desembargado, 

desenfrenada, desobediencia, escomulgado, indisposicion, incomparable, inconueniente, 

yncomportables, resuscito, resurreccion, recoger, para o CA; (iii) prefixo semanticamente 

irrelevante (PSI) + prefixo semanticamente irrelevante (PSI), em acolher, aderençar, 

apresentar, desperecer, enhadir, escolher, representar, acontecer, acostumar, apreguntar, 

apregoar, aproveitar, arrecear, arrenegar
557

, encobrir, encolher, encomendar, emprestar, 

esconjurar, para o GP; acoger, acoitar, acomendar, aconsejar, ha contir, acostumbran, 

acujdar, acometer, adelantrar, adelinnaua, acontecido, acopilo, adebdados, apercebudo, 

aprouechar, desaenconan, decogiendo, desafiar, escoger, escome, escorri, ennademos, 

encobrir, encogida, encomendadas, encomjença, endreçando, enprennare, repromesa, 

representaua, recontar, para o CA; (iv) prefixo semanticamente irrelevante (PSI) + prefixo 

semanticamente relevante (PSR), em acompanhar, atravessar, a proveer, arrepender, para o 

GP; acompañar, arremanga, arrepintio, para o CA. 

Percebemos, pelo exposto, a raridade das sobreprefixações cujos prefixos denotam 

simultaneamente alguma carga semântica depreensível (2 casos, em um total de 56, ou seja, 

3,5%, para o GP; 3 casos, em um total de 65 (4,5%), para o CA). Também são poucos os 

casos de combinação prefixal em que há a adjunção de um PSI a uma forma em que já figura 

um PSR (4 em um universo de 56, ou seja, 7% do total, para o GP; 3 em um universo de 65, 

ou seja, 4,5% do total, para o CA). O grosso dos casos se enquadra ou no tipo de acoplamento 

PSR + PSI (31 casos, 55%, para o GP; 29 casos, 45%, para o CA) ou no tipo PSI + PSI (21 

casos, 38%, para o GP; 30 casos, 46%, para o CA). O baixo índice de formações duplamente 

prefixadas cujos elementos da margem esquerda vocabular possuem carga semântica patente 

parece ligar-se aos fenômenos de opacidade semântica (em muitos derivados herdados do 

latim o(s) prefixo(s) já não se mostra(m) composicionalmente analisável(is), já no vernáculo 

                                            
557

Caso para o qual há ainda dúvida. O re- seria ou não semanticamente relevante nesse derivado? 
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arcaico) e de expletividade (é pujante a flutuação entre corradicais sinonímicos com e sem 

prefixo no período medieval
558

). 

Por fim, quanto ao critério formal, poderíamos admitir a existência de quatro classes 

de combinações, pautadas na natureza preposicional ou adverbial dos prefixos
559

, das quais 

três se registram nos dados analisados: (i) prefixo preposicional (PPrep) + prefixo 

preposicional (PPrep), que se dá nas combinatórias ad- + com- / dis- / per- / pre- / pro- / 

trans-, es- + com-, de- + per-, des- + ad- / com- / ante- / en- / ob-, dis- + com-, en- + ad- / 

com- / pre-; (ii) prefixo preposicional (PPrep) + prefixo adverbial (PAdv), nas combinatórias 

ad- + re-, com- + re-
560

; (iii) prefixo adverbial (PAdv) + prefixo preposicional (PPrep), nas 

combinatórias bem- + ad-/ambi-, in- + com- / per- / sub-, mal- + ad- / ambi- / com-, re- + 

com- / pre- / sub-
561

. 

Se nos detemos a pensar em alguma restrição formal/categorial atinente à combinação 

de prefixos nos dados medievais em que nos debruçamos, parece ser a incidente sobre aquela 

do tipo  PAdv + PAdv, já que não conta com nenhum representante, nem mesmo no DVPM. 

Dos 31 elementos afixais da margem esquerda do vocábulo registrados no corpus 

textual para o GP, apenas 19, reproduzidos numa das tabelas anteriores, prestaram-se a 

combinações prefixais. Em um universo de aproximadamente 4 mil ocorrências de vocábulos 

prefixados, apenas 185 foram constituídas via sobreprefixação, 4,6% do total de formações. A 

um número extraordinariamente semelhante chegamos ao considerarmos o CA. Respondendo 

ao questionamento lançado por Lopes (2013), quando se perguntava se o percentual de 5% de 

sobreprefixações no total de ocorrências que analisou lhe permitiria afirmar que o fenômeno 

possuía baixa produtividade no (galego-)português medieval, podemos dizer que sim, já que 

uma proporção semelhante se registra na segunda sincronia, levando-nos a pensar que a 

                                            
558

Não só para o galego-português e o castelhano, mas também para outras línguas românicas, sejam ou não 

ibéricas. Dardano (1988, p. 54-55), p. ex., discorre sobre tal variação em textos românicos antigos italianos: “São 

encontradas em textos toscanos (mas não só neles) conhecidas variantes prefixais do tipo: domandare - 

addomandare, divenire - addivenire. O desenvolvimento da vogal [sic] que suporta o prefixo re-, aparece em 

textos medievais do centro da península itálica (aracomannare, armanere, em Jacopone de Todi) e textos 

setentrionais (aregordao, ‘lembrado’, arcòyere, ‘recolher’)”. [Trad. nossa; grifos no original] 
559

O que claramente se liga à origem de tais partículas, à sua função antes, durante e após o seu curso de 

gramaticalização já no latim ou no vernáculo. É, ao fundo, um critério também pautado na etimologia. 
560

Em superposições prefixais estritamente vernáculas, tal como apontam Varela & Martín García (1999) para o 

castelhano, esse tipo de combinação prefixal não parece ser possível. Mas, como se vê, há uns poucos casos 

dessa natureza herdados do latim. 
561

A quarta possibilidade de combinatória quanto ao critério formal — prefixo adverbial (PAdv) + prefixo 

adverbial (PAdv) — não se mostrou atuante nos dados sob análise. 
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combinação de prefixos não era prolífica em tal período da língua, embora desde então já se 

mostrasse ativa na emergência de novos itens lexicais
562

. 

Um estudo de caráter estritamente a-histórico ou fortemente sincronicista, que, ipso 

facto, provavelmente descartaria os casos de sobreprefixação constituídos por formas 

prefixadas herdadas (cujos prefixos seriam considerados parte do radical) ou por elementos 

prefixais de carga semântica opaca ou inexistente (que seriam consideradas, respectivamente, 

como parte do radical e como próteses fonológicas), encontraria um problema ao tratar do 

fenômeno no período arcaico, pois se depararia com raríssimos casos de combinações 

processadas estritamente no vernáculo (desaguisado, desacostumar, desenfadar, para o GP; 

arremanga, desafiar, desapuestas, desauentura, desaenconan, desagravare, desapercebido, 

para o CA) e também raríssimas combinações de inexpletivos (desconfortar, desconversar, 

para o GP; descomunon, imperfeta, improuiso, para o CA) e, como essas ocorrências não se 

enquadram concomitantemente aos dois crivos (emergência vernácula e inexpletividade), 

seria forçoso admitir que a combinação de prefixos não se manifestava no GP/CA, sendo 

exclusiva a estágios posteriores da língua, o que não parece ser de modo algum verossímil.  

Se Torre Alonso (2011) chega a incluir nos casos de dupla prefixação para o inglês 

antigo aqueles vocábulos em cuja estrutura figurava no momento da formação o prefixo1 mas 

já não mais figurava na sincronia medieval, como em ofertrūhwa (‘over-confidence’), 

constituído a partir de (ge)trūhwa (‘fidelity’), em que não restou explícito o elemento prefixal 

de primeira posição ge-, podemos ponderar que não haveria também razões incontornáveis 

que  impedissem uma interpretação das concatenações  possuidoras de um PSI ou adscritas a 

esquemas LAT + LAT ou GP + LAT como verdadeiras sobreprefixações, pese o seu caráter [-

vernacular] e [- semanticamente transparente]. 

 

4.9.3 Considerações finais quanto ao fenômeno da combinação prefixal 

 

A partir da revisão de literatura existente/acessível sobre a combinação de prefixos no 

latim, no português, no espanhol e no inglês, parece claro que não é um tema muito explorado 

pelos estudiosos de morfologia, sobretudo para as duas primeiras línguas. Para o inglês, 

                                            
562

O que se diz para o GP, pode-se aplicar para o CA quanto a isso. Lopes (2018 [no prelo]), em um estudo sobre 

a prefixação fincado numa análise exaustiva dos itens lexicais prefixados no Livro das Aves, volucrário medieval 

trecentista, apontou resultados semelhantes aos que são expostos nestas páginas, visto que apenas 2,5% dos 

casos de prefixados no documento (2 casos, com 4 ocorrências no total: resurreycõ, ressurgir ~ resurgio, 

ressuscitou, ressuscitados) eram sobreprefixações, todos eles adscritos, simultaneamente, às tipologias LAT + 

LAT, PSR + PSI e PAdv + PPrep. 
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principalmente a partir da emergência do veio teórico da Complexity Based Ordering, de Hay 

(2003), emergiu um maior interesse sobre as condições e restrições de combinações sufixais e, 

em menor escala, para as prefixais, com algumas publicações. É de se esperar que, com essas 

novas contribuições, possam brotar mais dia menos dia um ou outro estudo mais sistemático 

sobre a combinatória sufixal ou prefixal no latim e nas línguas românicas, para as quais pouco 

foi feito. 

Uma observação geral sobre o comportamento da combinação de prefixos no percurso 

diacrônico do latim ao vernáculo contemporâneo aponta, a nosso ver, para três etapas 

distintas: (i) a gênese e proliferação desse tipo de operação morfolexical no latim, graças à 

atuação de prefixos que aportam traços de ‘negação’, ‘perfectividade’, ‘intensificação’ e 

‘gradação’ aos significados de vocábulos já prefixados; (ii) a sua permanência no GP e CA, 

mas através de sobreprefixações herdadas ou de parcialmente processadas nessa sincronia, 

sendo escassas as completamente vernáculas, nas quais figuram, em segunda posição, os 

formantes des- e ad-; (iii) uma revitalização e ampliação do fenômeno no período 

contemporâneo, com a permanência de moldes combinatórios de sincronias anteriores e o seu 

incremento com novos esquemas de combinação, gerando prolificamente novos vocábulos 

duplamente prefixados, graças, principalmente, à vitalidade de partículas intensificadoras 

(super-, hiper-, mega-, ultra- etc.) e as de teor negativo (ex-, des- e não-). 

 

4.10 COORDENAÇÃO DE PREFIXOS 

 

Outro fenômeno concernente à prefixação muito pouco estudado nas línguas 

românicas é a coordenação de prefixos, que, como já dito, não se confunde com a combinação 

prefixal. No primeiro caso, temos a associação dessas unidades afixais processada no interior 

da estrutura vocabular (des-in-corporação), enquanto no segundo caso tal relação se dá 

externamente ao vocábulo, na concatenação sintática propriamente dita (cuidados pré e pós-

operatórios), algo que, conforme Varela & Martín García (1999), sobrevem em produtos 

derivativos menos lexicalizados (i.e., soldados de modo mais laxo à base), o que possibilita 

justamente o desligamento do primeiro dos prefixos envolvidos em relação à sua respectiva 

base léxica.  

Iacobini (2004) traz breves mas importantíssimos aportes sobre o fenômeno, 

centrando-se no italiano. Para esse autor, o fenômeno de coordenação afixal, a que muito 

acertadamente rotula de fatorizzatione (‘fatoração’), dá-se em estruturas cujos elementos 
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fazem referência a uma mesma base, envolvendo, quando se tratam de prefixos,  a geração de 

uma oposição semântica locativa (sub e superestrato) ou conceitual (pró e 

antigovernamental), ou, mais raramente, uma gradação sinonímica (super e hipermercados, 

pre e protoestrutural). Trata-se, por conseguinte, como aclaram Varela Ortega & Martín 

García (1999), de um conjunto de operações em que interferem restrições semânticas — só se 

coordenam prefixos sinmórficos, quasisinmórficos ou antitéticos, ou seja, pertencentes a um 

mesmo campo lexical — e também restrições de ordem categorial, pois as bases coordenadas 

são em sua maioria esmagadora adjetivos denominais, sendo muito pouco ou nada operante a 

coordenação entre derivados verbais (*pre e pós-graduar(-se), *super e subdesenvolver(-se), 

*pró e antigovernar) e rara a coordenação entre derivados substantivais (cf. exemplos em 

parágrafos subsequentes). 

Não foram encontrados casos de coordenação de prefixos nos corpora textuais do 

período arcaico das línguas estudadas. Também não encontramos na literatura nenhum 

registro dessa operação para o latim ou para o romance medieval. Ao que tudo indica, parece 

ser um fenômeno surgido em período moderno ou contemporâneo, como resposta a demandas 

estilísticas, presente (se não exclusivamente, ao menos majoritariamente) na escrita formal e 

na fala culta e monitorada, configurando, talvez, um caso de variação de natureza diafásica. 

Como sustenta Iacobini (2004) que a expansão de prefixos coordenados no italiano deve-se à 

influência de línguas germânicas, em que a fatoração é um fenômeno bem recorrente, talvez 

possamos deduzir que a sua emergência nas línguas românicas (ao menos nas ibéricas) tenha 

se dado a partir do séc. XIX, quando passa a haver nelas uma maior influência do inglês, com 

as sucessivas ondas de entrada de anglicismos.  

É possível cogitar que o efeito mais patente da coordenação prefixal é a economia 

vocabular, com a eliminação de uma repetição supérflua de nomes ou verbos idênticos em 

uma mesma estrutura coordenada, já que o processo ocorre comumente a partir da elipse da 

base léxica do primeiro elemento: intra e inter empresas, intra e extra-oral, pré e pós-treino, 

pró e contra Lula, anti e pró-Trump, mini e maxi-valorizado, gorduras mono e poli-

insaturadas, instâncias infra e supra-nacionais, cis e transalíno, fosfato mono ou dissódico 

etc. Dizemos comumente porque isso não é regra absoluta, já que se registram casos 

esporádicos que desrespeitam esse esquema habitual, como, p. ex., os que se originam da 

supressão da base no elemento da segunda posição, como religiões politeístas ou mono, ou 

mesmo os casos de supressão da base léxica em ambos os lexemas prefixados, como em O 
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que significa poli, teísmo e mono?
563

. Com Rainer (1993 apud IACOBINI, 2004), há que se 

atentar também para o fato de não sempre o segmento elipsado ser uma verdadeira base 

léxica, pois pode haver a supressão de segmentos não-morfológicos, como em secreções endo 

e exócrinas. 

Os exemplos acima
564

, a apreciação do fenômeno, levam-nos à conclusão de que a 

coordenação de prefixos quase sempre vai atrelada ao antinomorfismo (cf. LOPES, 2013 e 

subseção seguinte), visto que se dá em maior ou menor grau um contraste (muitas vezes 

antonímico) entre os construtos correlacionados e também entre os prefixos coordenados. É, 

portanto, a coordenação prefixal, concomitantemente, causa e efeito de uma das relações 

morfossemânticas exclusivas (ou quase exclusivas) da prefixação, a oposição semântica entre 

elementos afixais da margem esquerda vocabular
565

. 

A sequencialidade de prefixos parece ser o único tipo de verdadeira coordenação 

afixal, visto que, embora seja possível coordenar elementos originalmente sufixais, quando 

coordenados, passam a funcionar como substantivos, plenamente lexicalizados, como em 

Atualmente há um excesso de ismos e istas
566

. No caso de advérbios modais em -mente que 

coatuam em adjacência, não se trata, de modo algum, de uma coordenação afixal, mas sim, da 

coordenação dos próprios derivados (de suas bases), seja quando ocorrem ligados por 

partícula aditiva (Necessito que intervenha rápida e terminantemente na situação.) ou quando 

partícipes de estruturas comparativas de desigualdade (Estava mais resignada que 

comodamente instalada.). 

Sendo também substancialmente estilístico o procedimento de coordenação de 

advérbios em -mente, caberia perguntar se haveria ligações entre um e outro fenômeno, se a 

emergência desse tipo de estruturas adjacentes sufixadas, algo registrado em línguas 

                                            
563

Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130508083946AAgn641>. Acesso em: 

25 maio 2018. 
564

Bem como estes outros expostos por Rio-Torto (2016, p. 414): “(1) as licenciaturas pré- e pós-Bolonha, (2) os 

pró- e os contra-Khadafi, (3) os endo- e os exo-cranianos, (4) os homo- e os heterossexuais, (5) os hipo- e os 

hipersensíveis, (6) os maxi- e os mini-tamanhos, (7) os infra- e os supradotados.” 
565

Outro fenômeno semântico-estilístico em que participam os prefixos é a sinonímia estilística entre lexemas 

coordenados não corradicais, ou seja, duplicações sinonímicas ou quase-sinonímicas, estudadas por Lopes (2018 

[no prelo]). São emparelhamentos de lexemas possuidores de um mesmo prefixo (ou de prefixos homomórficos 

ou com alguma proximidade em sua materialização fônica), originando uma aliteração que poderia ter alguma 

função estilística, como em (i) duas peyoos per que possa reteer e refrear; (ii) nõ estã percebudos e previstos 

dele; (iii) a parte prestumeyra do seu corpo desnuada e descoberta; (iv) Veerõ-no abayxar e amerger, todos 

extraídos do Livro das Aves (séc. XIV). Partindo da observação dos exemplos, percebemos que alguns dos 

elementos coordenados parecem manifestar uma identidade semântica plena, enquanto outros, por sua vez, 

apresentam-na de forma parcial, demonstrando algum valor distintivo, de ordem afetiva, evocativa ou estilística.  
566

A substantivação fica mais ainda comprovada quando levamos em consideração os casos em que são 

precedidos por determinantes ou intensificadores, como, respectivamente, em Era um inho para cá, um inho pra 

lá. e É tanto inho, tanto inha. Chega enjoar. 
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românicas desde o período medieval (ENGUITA UTRILLA, 2017)
567

, teria de algum modo 

influenciado o surgimento da coordenação prefixal, muito provavelmente emergida bem 

depois.  São questões que perdurarão para estudos posteriores, que merecem ser realizados, a 

fim de se perscrutar de modo mais sistemático e aprofundado a interessante questão das 

coordenações afixais. 

 

4.11 PREFIXAÇÃO: PROCESSO PARTÍCIPE DE RELAÇÕES MORFOSSEMÂNTICAS 

 

[...] o que está em jogo prioritariamente em toda semântica linguística 

é conseguir chegar a apreender as relações entre formas e sentido nas 

línguas. (TAMBA-MECZ, 2006, p. 68). 

 

Já foi possível vislumbrar, em várias passagens deste estudo, a natureza 

necessariamente híbrida e não-modular do componente morfológico e do fenômeno da 

formação de palavras, incrustados em pontos interseccionais, de tal modo que podemos 

admitir “[...] que o eixo morfológico da língua só se permite perscrutar em interatividade com 

os outros eixos constitutivos do sistema linguístico, como a fonologia, a semântica, a sintaxe, 

o discurso e a pragmática.” (LOPES, 2013, p. 173). A par dessas fronteiras, a morfologia 

ainda estabelece uma relação mais simbiótica com o nível lexical da língua, uma vez que não 

é possível desvincular o estudo da morfologia dos aspectos que dizem respeito à formação, 

estruturação e análise dos itens lexicais e, por sua vez, o próprio léxico vincula-se ao nível 

morfológico nesses mesmos aspectos (LOPES, 2013). 

Ainda com Lopes (2013), pensamos que de todas as relações interfaciais existentes na 

estruturação do sistema da língua, uma das que mais automática e claramente se deixa 

entrever é a que se estabelece do contato entre a morfologia e a semântica. Se se tem como 

consenso afirmar que o componente semântico perpassa todos os demais níveis da língua 

(excetuando-se, talvez, o fonético-fonológico?), não menos correto é o postulado de que sua 

incidência é vigorosa e direta na morfologia, e igualmente na reflexão metamorfológica.  De 
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Em suas respectivas perquirições à sufixação geral ou à adverbialização em -mente, Soledade (2001; 2004) e 

Santos (2014) não encontraram casos de vocábulos coordenados formados com esse sufixo. Esse fato, a 

princípio, levou-nos a cogitar se não seria algo surgido em época moderna, tal como parece ter sido a 

coordenação prefixal. Posteriormente, ao depararmo-nos com o estudo de Enguita Utrilla (2017), abandonamos 

nossa percepção inicial, pois esse estudioso identificou, apenas na Grant Crónica de Espanya (texto aragonês do 

século XIV), 43 casos de coordenação adverbial em -mente, 35 com a supressão do sufixo no último elemento 

coordenado (secretament & escondida, tan fuertment & tan ualient) e 8 com a presença do sufixo em ambos os 

itens em coordenação (deuidament  o  locament, mas fuertment & mas ardidamente). Ademais do aragonês, com 

base em vários autores abalizados, indica a existência do mesmo fenômeno no catalão, navarro e castelhano 

mediévicos. 
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tal maneira é plenipotenciária a inserção da semântica na descrição metalinguística do nível 

morfológico, que a própria definição da unidade central de estudo desse componente tem sido 

estabelecida, tradicionalmente, em termos semânticos.  

Com base nessas constatações, abordaremos sucintamente alguns aspectos que deixam 

entrever a interação entre semântica e morfologia no campo da lexicogênese prefixal, atendo-

nos às relações morfossemânticas, visto que outros tópicos interessantes quanto ao tema já 

foram tratados em subseções anteriores (por exemplo, a que incidiu sobre o potencial 

veiculador de noções semânticas por parte das unidades prefixais, com a sua classificação em 

inexpletivos, opacos e expletivos). 

Tudo parece apontar que as relações semânticas depreendidas do domínio da 

morfologia apresentam certa dissimilitude às mesmas relações quando ativadas no 

componente lexical stricto sensu. Destarte, parece ser possível afirmar que os fenômenos 

morfossemânticos são, de certa forma, peculiares. No que concerne ao âmbito morfológico, a 

antonímia, por exemplo, só ocorre através da prefixação (como no par lexical anti-aborto : 

pró-aborto), não parecendo se manifestar em nenhum outro domínio morfológico (sufixação, 

composição, flexão etc.)
568

. 

Assumindo tais diferenças como corroboráveis, ao invés de considerarmos as 

denominações homonímia, sinonímia e antonímia, preferimos, com Lopes (2013), as 

designações homomorfismo, sinmorfismo e antinomorfismo. A primeira delas foi utilizada 

inicialmente por Faria (1958) e a partir dela foi criada, paralelamente, a segunda designação, 

exposta pela primeira vez em Soledade (2004). Já a última é um termo neológico cunhado por 

Lopes (2013) em sua dissertação, e que se aplica, até onde se saiba, exclusivamente à 

prefixação. 

São raros os trabalhos que se debruçam sobre as relações semânticas entre morfemas. 

E os existentes geralmente se atêm apenas aos fenômenos da polissemia e da homonímia, 

olvidando que as demais relações de sentido, como a sinonímia e a antonímia, também atuam 

no componente morfológico da língua, sendo igualmente importantes para o delineamento das 

funções e propriedades léxico-semânticas dos itens mórficos ativados nos processos de 

derivação de novos lexemas. Vejamos a atuação desses quatro fenômenos morfossemânticos 

em derivados prefixais do período arcaico e contemporâneo. 

 

                                            
568

Fora da prefixação, talvez só se aplique no contraste entre sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, 

como -inho e -ão: carrinho : carrão. 
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4.11.1 A polissemia  

 

O próprio fenômeno da polissemia, por si só, possibilita a edificação de uma crítica ao 

princípio da composicionalidade, que propõe a assunção de que “[...] o significado de uma 

expressão complexa é determinado pelo significado dos seus constituintes e pela forma como 

se combinam.” (OLIVEIRA, 1996, p. 334). Assim, em uma palavra complexa, seu significado 

final seria resultante da combinação da carga semântica de cada uma de suas partículas 

mórficas. Tudo se passaria, portanto, como em uma operação matemática de adição. Contudo, 

tal raciocínio é indubitavelmente falho, visto que em diversos casos, o produto não 

corresponde à soma exata das significações de seus componentes. Tal como afirma Câmara Jr. 

(1997b, p. 39), parafraseando Friedrich Kainz (1943), 

 

 [...] na linguagem o todo é mais do que mera soma das suas partes. Do todo resulta 

uma significação geral, que não se decompõe nas significações particulares dos seus 

constituintes. Ela tem qualquer coisa de próprio e indecomponível, como a cor solar 

que resulta das combinações das cores elementares do espectro. 

 

Se alguém se fixa em uma análise, tal como Câmara Jr. (1997b), do comportamento 

diferenciado do prefixo re- nos vocábulos complexos repor (‘pôr em substituição a algo’), 

reagir (‘agir em resposta a algum estímulo’) e reter (‘ter/manter junto a si’), percebe, 

imediatamente, que o formativo prefixal é polissêmico, não fundamentando, de maneira 

alguma, uma relação unívoca entre forma e significado, já que se trata de um mesmo morfema 

(o mesmo significante) que, de um caso a outro, pode veicular diferentes noções semânticas 

(reiteração, oposição ou negação, intensidade, movimento para trás etc.). O mesmo ocorre no 

exemplo dado por Gonçalves & Almeida (2008): o sufixo -eiro, ao se adunar às bases 

sinonímicas cárcere e prisão, origina produtos não somente diferentes, mas, inclusive, 

antonímicos (carcereiro : prisioneiro). Como explicar esse resultado díspar, se o formativo 

sufixal atuante era o mesmo? Constata-se, por conseguinte, que parece não se sustentar 

cientificamente a validade absoluta da análise componencial do significado de todos os 

produtos resultantes de operações morfológicas. 

Dos exemplos apontados no parágrafo acima, já se consegue divisar em que se 

constitui a polissemia morfológica: através de um mesmo morfema léxico-gramatical 

manifesta-se mais de um significado, geralmente associados entre si por um sistema radial, 

que apresenta inter-relações entre um núcleo sêmico (prototípico) e os demais sentidos, mais 

periféricos. A polissemia gerada por operações que envolvem partículas afixais traz consigo 
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uma complexidade acentuada, sendo ainda mais intrincada que a polissemia de ordem 

puramente lexical (vocabular), pois embora seja possível analisar a plurissignificação de 

prefixos ou sufixos via uma apreciação das instanciações da hierarquia arbórea construcional 

em que se situam, os esquemas e subesquemas que geram os derivados nos quais atuam são 

unidades abstratas e, portanto, menos fáceis de delimitar semanticamente. Para mais 

seguramente analisar dito fenômeno morfossemântico no domínio afixal, faz-se necessário 

perscrutar “[...] (1) se a polissemia está na base ou no produto da derivação, (2) se o próprio 

formativo é polissêmico, ou, ainda, (3) se há características da base que licenciam este ou 

aquele significado.” (ALMEIDA & GONÇALVES, 2005, p. 237). 

Reproduzimos a seguir alguns dos formativos polissêmicos encontrados nas 

investigações de Mattos e Silva (2008a), Lopes (2013) e na nossa atual, atentando para o fato 

de que se trata de um exemplário limitado, um recorte, que não traz em si, portanto, todos os 

prefixos polissêmicos encontrados, pelo fato disso ser tratado nas respectivas subseções 

analíticas sobre cada elemento prefixal registrado nos corpora estudados: 

 

POLISSEMIA DE ALGUNS FORMANTES PREFIXAIS 

Mattos e Silva (2008a) 

 

des- 

 

 
 

de- 

(i) ‘negação’, em desembarcado 

(ii) ‘expletividade’, em deserradas 

(iii) ‘intensidade, reforço’ ou ‘mudança de aspecto’, em desnuadas 
 

(i) ‘expletivo’, em defalecimento, defedorento 

(ii) ‘privação’, em develar (‘navegar com pouca vela’) 

Lopes (2013) 

 

 
 

des- 

(i) ‘ação contrária’, em desacordados (IC615) 

(ii) ‘privação, ausência’, em desaconselhado (IB348) 

(iii) ‘movimento para diversos lados’, em destrebuio (IC665) 

(iv) ‘negação’, em descomunal (IB362) 

(v) ‘mudança de aspecto’, em desnuousse (IC642) 

(vi) ‘expletivo’, em descanbho (IC624) 

(vii) ‘sentido opaco’, em despendeu (IB380) 

 

 
 

re- 

(i) ‘iteração; movimento para trás’, em reuogalos (IC1088), retrayamos (IB641), 

reconhosco (IB614) 

(ii) ‘reiteração’, em recontasse (IC1028), reenasceu (IC1035), refazimẽto (IB615) 

(iii) ‘intensidade, reforço’, em resprandecer (IB629), recreçer (IC1032) 

(iv) ‘sentido opaco’, em releve (IC1042), religiam (IC1044), remedios (IC1051) 
 

Deste estudo 
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ante- (i) ‘anterioridade temporal’, em antedicho (C1A386), amteçessores (P2C338) 

(ii) ‘anterioridade espacial’, em antecedente (C2C201) e anteponer (C2C205) 

(iii) ‘preeminência’, em amtepos (P2C340) 

(iv) ‘sentido opaco’, em antollança (P1A159) e antoiadizo (C1A388) 
 

Tabela 14. Breve exemplário de prefixos polissêmicos no período arcaico. 

             

Assim, com Lopes (2013), entendemos que a polissemia entre afixos é tão recorrente 

quanto a que se verifica entre itens vocabulares, sendo, portanto, um fenômeno 

particularmente importante no funcionamento das línguas, uma vez que permite, através de 

metáforas e metonímias, a extensão de sentido de unidades linguísticas, proporcionando uma 

maior economia na língua (e na aplicação de nossa capacidade mnemônica), que, sem esse 

fenômeno, demandaria um novo item lexical ou um novo item mórfico para cada novo sentido 

surgido. 

 

4.11.2 O homomorfismo 

 

A relação morfossemântica de homomorfismo, tal como definida por Lopes (2013), 

consiste na situação de coincidente materialização fônica e grafemática de dois segmentos 

mórficos (estabelecidos ou não numa mesma posição intravocabular) que, não obstante isso, 

possuem funções morfolexicais díspares e/ou diferente comportamento morfossemântico, o 

que os permite considerar como dois morfemas distintos, e não variantes de um mesmo 

morfema. Seria o caso, p. ex., do segmento mórfico final -s, que pode representar o morfema 

flexivo verbal número-pessoal (2ª pessoa do singular), em pensas, e o morfema flexivo 

nominal de marcação de pluralidade, em discentes. Voltando-nos à prefixação, um exemplo 

seria o segmento a-, que pode referir-se a três antepositivos distintos: o a(d)-, 

parassinteticogênico, expletivo (abeirar, amora); o a- negativo (anormal, apartidário) ou o 

al- árabe (açucena, alarde). 

Radica, portanto, a diferença entre polissemia morfológica e homomorfismo no fato de 

no primeiro fenômeno um mesmo elemento mórfico passar a estabelecer um rol de matizes 

semânticos diferenciados, mas de algum modo contíguos e associados hierárquica e 

diacronicamente; já no segundo, há uma convergência formal entre dois morfemas diferentes, 

mas que permanecem veiculando noções semânticas dessemelhantes, geralmente sem 

qualquer aproximação etimológica ou semântico-morfolexical entre si (LOPES, 2013). Eis o 

que aponta Viaro (2010, p. 180) sobre as diferenças entre homonímia e polissemia, 
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diferenciação essa que pode ser transportada às duas relações morfossemânticas referidas 

neste parágrafo: 

 

[...] perante dois ou mais fenômenos linguísticos homófonos, entendemos que há 

homonímia entre aqueles que não são remontáveis a alguma origem comum (no 

plano do significante equivaleriam às formas convergentes), por não haver nenhum 

terminus a quo conhecido, detectável ou reconstruível. Em oposição, há polissemia 

quando esse elemento comum no passado é rastreável. 

 

Ainda que não adotemos uma postura extremista como a de Lyons (2009), que não vê 

na etimologia um critério sequer relevante para a diferenciação entre homonímia e polissemia, 

cremos, com Lopes (2013), que ocupa um fator importante para essa distinção, ainda que não 

seja o único critério identificatório. Consideramos interessante a proposta de Batoréo (2008), 

para quem a homonímia vocabular é identificável através de uma associação de quatro fatores 

distintos: a etimologia (proveniência de étimos distintos), o pertencimento a diferentes 

campos lexicais, a ocorrência em contextos sintáticos diferentes e a pertença a diferentes 

classes gramaticais ou a diferentes famílias derivativas. Para o caso de partículas mórficas, 

poderíamos adaptar esse sistema tetrafatorial para outro bifatorial: seriam homonímicos os 

morfemas representados por idêntico significante, mas étimo e comportamento semântico 

distintos. 

Dos corpora analisados por Lopes (2013) e nesta tese, bem como os dados presentes 

em Mattos e Silva (2008a), podem ser apresentados alguns formativos homomórficos 

encontrados: 

 

ALGUNS FORMANTES PREFIXAIS HOMOMÓRFICOS 

Mattos e Silva (2008a) 

  en-1 (< lat. in-1) 
 

 en-2 (< lat. in-2)  

‘negação’, em encreo (‘incrédulo’) 
 

‘dotado de X’, em encaralhado 

Lopes (2013) 

in-1 (< lat. in-1) 
 

 

 

in-2 (< lat. in-2)  

‘expletivo’ / ‘conversão em’ ou ‘expletivo’ / ‘sentido opaco’, 

respectivamente em inparedeadas (IB438), incarnaçõ (IC718), 

insigna (IC767) 
 

‘negação / privação’ e ‘sentido opaco’, respectivamente em 

infirmidade (IC878), infanções (IB515) 
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   a-1 (< lat. ad-) 

 

   a-2 (< lat. ab-) 

   a-3 (< ár. al-) 

   a-4 (< gr. apo-) 

‘expletivo’ e ‘opaco’, respectivamente em abastou (IC004) e 

acolleu (IB019)  
 

‘sentido opaco’, em asolueu (IB139)  

‘sentido opaco’, em açouguy (IB146), açoutar (IC293) 

‘sentido opaco’, em adega (IB174) 
 

Deste estudo 

  s-1 (< lat. ab-) 

  s-2 (< lat. ex-) 

  s-3 (< lat. ob-) 

  s-4 (< lat. sub-) 

 
  por-1 (< lat. per-) 

 

  por-2 (< lat. pro-) 

‘sentido opaco’, em steença (P1B232) 
 

‘sentido opaco’, em scusaçom (P1B723) 

‘sentido opaco’, em scura (P2C1280) 
 

‘sentido opaco’, em assũada (P2C264) 

 
 

‘sentido opaco’, em porfia (C1A1304) 
 

‘movimento temporal para frente’, em porlongadamente 

(C2C985)  
 

Tabela 15. Breve exemplário de prefixos homomórficos no período arcaico. 

 

4.11.3 O sinmorfismo 

 

A relação morfossemântica de sinmorfismo é definida por Soledade (2004, p. 139) nos 

seguintes termos: “[...] existência de dois morfemas que apresentam sequências fônicas 

distintas e, no entanto, apresentam-se, em um mesmo contexto ou em contextos distintos, 

agregando o mesmo valor [...], ou seja, revelando o mesmo sentido”. Segundo Almeida & 

Soledade (2009), exemplos de sinmórficos sufixais presentes no (galego-)português arcaico 

seriam os elementos -an, -ão, -ario, -dor, -eiro, -nte, -a e -or, todos eles agregando às suas 

respectivas bases o conteúdo ‘agente humano que, com esforço e com finalidade, produz algo 

relacionado a X’, como nos vocábulos capelan, escrivão, cossarios, caçador, çapateiro, 

mendigante, guardas e censor. 

Cabe-nos perguntar, com Lopes (2013), se haveria prefixos sinmórficos perfeitos. Ao 

que parece, não, pois a identificação por semelhança, a não ser na terminologia técnica mais 

estrita, nunca se dá de forma absoluta, mas parcial (ainda que bem acentuada)
569

. Destarte, em 

mais um ponto de reflexão linguística, entramos em plena consonância com Viaro (2007, p. 

60), que defende, de forma categórica, que “O significado será sempre parcial [...]. Do mesmo 

modo que não existem sinônimos perfeitos entre palavras, não há [...] sinônimos perfeitos de 

sufixos, de sorte que formas como pianista e pianeiro significam coisas distintas.”. De igual 

forma, associamo-nos a um pensamento semelhante atrelado a essa discussão sobre a natureza 

                                            
569

Daí Mortureux (2001) utilizar o termo quasi synonymes para referir-se a prefixos e sufixos imersos neste 

quadro sinmórfico. 
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absoluta ou parcial da semelhança entre partículas sinmórficas, exposto por Soledade (2011, 

p. 1), quando preconiza o seguinte: 

 

Um aspecto importante do sinmorfismo é que ele se revela perfeitamente no plano 

simbólico, ou seja, dois sufixos podem ser sinmórficos perfeitos; já no plano do 

discurso, esse fenômeno raramente é revelado, uma vez que a existência de formas 

duplas [...], como internação e internamento, não é abundante na língua portuguesa, 

o que tem implicação com aquilo que em morfologia se denomina de bloqueio. 

 

Ainda de acordo com Soledade (2011), o sinmorfismo é um fenômeno pouquíssimo 

explorado nos estudos morfolexicais, ainda que tenha uma importante função no estudo 

diacrônico, já que é algo que se atrela visceralmente à criação de sinônimos léxicos 

(ALMEIDA & SOLEDADE, 2009), tendo, portanto, implicações diretas na dinâmica 

genolexical de uma língua (SOLEDADE, 2011). Da literatura morfológica estudada, apenas 

identificamos três estudos específicos sobre o tema: Soledade (2011; 2004) e Almeida & 

Soledade (2009). 

O sinmorfismo, como podemos perceber, refere-se necessariamente à variação de uso 

de unidades mórficas, relacionada a processos de mudanças linguísticas, no plano histórico-

diacrônico (ALMEIDA & SOLEDADE, 2009), do qual emergem os doublets mórficos
570

 — 

assim denominados por Soledade (2011; 2004) e Almeida & Soledade (2009), em que 

figuram afixos concorrentes (nos termos de Rocha (1998)) ou sinmórficos (nos termos de 

Soledade (2011; 2004)) —, que nada mais são do que pares vocabulares corradicais nos quais 

operam partículas afixais formal, etimológica e fonologicamente distintos, mas que veiculam 

significados morfolexicais contíguos, similares (SOLEDADE, 2011).  

Similarmente ao entendimento de Almeida & Soledade (2009) sobre o sinmorfismo, 

de que seria atrelado a processos diacrônicos, à mudança linguística, entende-o Ferreiro 

(1997, p. 69-70), de modo que tece as seguintes considerações, muito esclarecedoras 

(relativas à sua atuação sobre prefixos no galego, mas também pertinentes às demais línguas 

focadas nesta tese): 

 

[...] a causa da escasa aportación semántica que algún prefixo confere á base lexical 

(cfr., por exemplo, conturbar ou perturbar, face a turbar, ou os resultados 

medievais eleito, esleito e enleito, de ĒLĔCTU), é relativamente frecuente a 

convivencia dunha base lexical con diversos derivados prefixais alternantes: 

aprender (< APREHĔNDĔRE) → pop. (a)deprender, arrequentar (do xerm. reiks) 

→ med. enrequentar, engurra (< com. enruga, de RŪGA) → dial. agurra, atreverse 

(< TRĬBŬĔRE) → ant. estreverse (cfr. pop. e dial. astreverse), comezar (< CŬM + 

                                            
570

Simplesmente denominados dobletes (dobretes) por Miranda (1994). 
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ĬNĬTĬĀRE) → pop. escomezar ~ encomezar, dedicar (< DĒDĬCĀRE) → pop. 

adicar, estreito (< STRĬCTU + -izo) > estreitizo → entreitizo, puxar (< PŬLSĀRE) 

→ apuxar ~ empuxar (e arrepuxar). 

 

Neste sentido, é tendencial a alternancia dos prefixos es- e des-, xa desde o período 

medieval, con preeminencia dun ou doutro segundo os casos: cfr. o ant. destorvar (< 

DĬSTŬRBĀRE) → estorvar → mod. estorbar (< EXTŬRBĀRE), fronte ao ant. 

espedaçar (de pedaço) → despedaçar > mod. despedazar. Do mesmo xeito, nalgún 

caso existe actualmente vacilación: EXPĔDĪRE > espir ~ despir, *EXPĔRTĀRE ( 

de EXPĔRTUS) > espertar ~ despertar, etc. 

 

Na mesma liña tamén se explica o resultado enx- (frente á evolución fonética eix-) 

como resultado do prefixo latino ĔX- + (vogal).
571

 

 

Para a língua espanhola, Alvar Ezquerra (2002, p. 42-43) traz algumas considerações 

esparsas e um elenco de exemplos que fazem referência ao sinmorfismo prefixal, o que pode 

ser conferido abaixo: 

 

[...] un mismo sentido puede expresarse a través de varios prefijos, cuya distribución 

no siempre parece clara. Así, el orden, anterioridad, prioridad puede indicarse 

mediante pre- y ante-: precongresual, preelectoral, preexistir, previsión / anteayer, 

antedicho, antemano. 

 

La convergencia en un mismo valor puede producirse con un prefijo vulgar y otro 

culto. Por ejemplo, para señalar la oposición se puede emplear el vulgar contra- o el 

culto anti-: contracorriente, contradecir, contrarrevolución, contrapelo / 

antiabortista, antiapartheid, antieuropeo, antigolpista, antidisturbios, antidopaje, 

antimarxista, antiespiritual, antisocial. 

 

[...] 

 

La privación o negación se expresa mediante a-, de- o des- e in-: desamparar, 

desautorizar, desconcierto, desengañado, deshonor / inapelable, incapaz, increíble, 

indiferencia, inquietar.
572

 

                                            
571

“[...] por causa da escassa informação semântica que um prefixo pode conferir à base lexical a que está 

agregado (cf., por exemplo, conturbar ou perturbar, frente a turbar, ou os resultados medievais eleito, esleito e 

enleito, de ĒLĔCTU), é relativamente frequente a convivência duma base lexical com diversos derivados 

prefixais alternantes: aprender (< APREHĔNDĔRE) → pop. (a)deprender, arrequentar (do germ. reiks) → 

med. enrequentar, engurra (< com. enruga, de RŪGA) → dial. agurra, atreverse (< TRĬBŬĔRE) → ant. 

estreverse (cf. pop. e dial. astreverse), comezar (< CŬM + ĬNĬTĬĀRE) → pop. escomezar ~ encomezar, dedicar 

(< DĒDĬCĀRE) → pop. adicar, estreito (< STRĬCTU + -izo) > estreitizo → entreitizo, puxar (< PŬLSĀRE) → 

apuxar ~ empuxar (e arrepuxar). // Nesse sentido, é tendencial a alternância dos prefixos es- e des-, já desde o 

período medieval, con preeminência de um ou de outro, segundo os casos: cf. o ant. destorvar (< 

DĬSTŬRBĀRE) → estorvar → mod. estorbar (< EXTŬRBĀRE), frente ao ant. espedaçar (de pedaço) → 

despedaçar > mod. despedazar. Do mesmo modo, em algum caso existe atualmente vacilação: EXPĔDĪRE > 

espir ~ despir, *EXPĔRTĀRE ( de EXPĔRTUS) > espertar ~ despertar etc. // Na mesma linha também se 

explica o resultado enx- (frente à evolução fonética eix-) como resultado do prefixo latino ĔX- + (vogal).” [Trad. 

nossa] 
572

“[...] um mesmo sentido pode ser expressado através de vários prefixos, cuja distribuição não sempre parece 

clara. Assim, o sentido de ‘ordem, anterioridade, prioridade’ pode ser indicado mediante pre- e ante-: 

precongresual, preelectoral, preexistir, previsión / anteayer, antedicho, antemano. // A convergência em um 

mesmo valor pode produzir-se com um prefixo vulgar e outro culto. Por exemplo, para assinalar o sentido de 

‘oposição’ pode-se empregar o vulgar contra- ou o culto anti-: contracorriente, contradecir, contrarrevolución, 

contrapelo / antiabortista, antiapartheid, antieuropeo, antigolpista, antidisturbios, antidopaje, antimarxista, 

antiespiritual, antisocial. [...] O sentido de ‘privação’ ou ‘negação’ expressa-se mediante a-, de- ou des- e in-: 
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O sinmorfismo e a alomorfia — afirma Lopes (2013) — coincidem quanto ao fato de 

serem fenômenos morfolexicais em que se dá uma convergência de conteúdo semântico e 

uma divergência formal, mas são distinguíveis pela razão de que as unidades mórficas 

envolvidas no primeiro fenômeno não apresentam similaridade morfofonêmica tão acentuada 

quanto no segundo
573

, além de os sinmórficos possuírem étimos distintos, ao contrário dos 

alomorfes, que decorrem simplesmente de um processo de evolução morfofonêmica 

(ALMEIDA & SOLEDADE, 2009).  

Segue abaixo um breve exemplário de prefixos sinmórficos do período arcaico, alguns 

depreendidos dos corpora textuais sobre os quais incidimos, bem como os que constam do 

estudo de Mattos e Silva (2008a): 

 

ALGUNS FORMANTES PREFIXAIS SINMÓRFICOS 

Mattos e Silva (2008a) 

  des- ~ es- desterramento / esterramento 

Lopes (2013) 

a- ~ en- 

des- ~ es- 

pre-2 ~ sobre- 

so- ~ en-2 

alomeam (IC134) / enlumẽada (IB436) 

descanbho (IC624) / escambho (IC820) 

predictos (IB567) / sobredictos (IB655) 

soterar (IC1155) / enterrar (IC790) 
 

 

Deste estudo 

nõ- ~ in-2 

so- ~ en-2 

pre- ~ ante- 

a-1 ~ en-2 

nõ digno (P1B1153) / indino (P2C1243) 

soterrado (P1A624) / enterrado (C1A1161) 

preceder (C2C941) / antecediesse (C2C200) 

aplazado (C1B85) / enplazado (C1B430) 
 

Tabela 16. Breve exemplário de prefixos sinmórficos no período arcaico. 

            

4.11.4 O antinomorfismo 

 

Segundo Lopes (2013), a relação semântica de antonímia léxica manifesta-se 

principalmente de três modos distintos: (i) na oposição entre vocábulos de radicais diferentes, 

                                                                                                                                       
desamparar, desautorizar, desconcierto, desengañado, deshonor / inapelable, incapaz, increíble, indiferencia, 

inquietar.” [Trad. nossa] 
573

“[...] na alomorfia as diferenças entre os seguimentos fônicos alomórficos se apresentam apenas com pequenas 

variações no corpo fônico (exs.: -dade ~ -idade; -vel ~ -bil), que estão diretamente associados à origem do 

morfema, ou seja, decorrem da evolução morrfofonêmica de formas de mesmo étimo.” (SOLEDADE, 2011, p. 

2). 
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como bom : mau, alto : baixo, forte : fraco; (ii)  na oposição entre pares corradicais, 

possuindo uma das formas um prefixo negativo, que fomenta o contraste semântico opositivo 

(o prefixo nega o semema da forma não-prefixada), como em feliz : infeliz, temporal : 

atemporal, contente : descontente, mortal : não-mortal; (iii) na oposição entre vocábulos 

corradicais que apresentam prefixos de significação contrária, como nos pares lexicais excluir 

: incluir, anteposto : posposto, sobrehumano : subumano, bendito : maldito etc.
574

 À situação 

correspondente aos pares do último grupo é que se pode considerar como um antinomorfismo 

(LOPES, 2013), ou seja, produtos lexicais de mesma base mas com prefixos semanticamente 

contrários, que, justamente por isso, ocasionam uma antonímia entre os itens vocabulares nos 

quais figuram. 

O fenômeno cuja designação neológica foi cunhada por Lopes (2013), o 

antinomorfismo, ou seja, a relação semântica de oposição entre morfemas, é denominado de 

antonímia derivativa por Freixeiro Mato (1999) e de antonímia morfológica por Calvo Pérez 

(2011). Segundo este último, pelo menos em espanhol, o único recurso de materialização da 

antonímia no âmbito morfológico dá-se através da prefixação. Parece que em português e em 

galego a situação é a mesma, pois, pelo que temos observado, não se verifica a existência de 

sufixos antinonímicos
575

 nem a de qualquer outro tipo de partícula mórfica (com exceção das 

bases léxicas) que licencie a atuação de um processo antonímico.  

São exíguas as considerações na literatura sobre a antonímia mórfica, o 

antinomorfismo. Encontramos um excerto sobre tal fenômeno no galego contemporâneo, da 

pena de Ferreiro (1997, p. 70), que vale a pena reproduzir:  

 

A existencia de prefixos opostos (ĔX- vs. ĬN-, por exemplo) levou consigo a que en 

determinados casos aparezan construcións vocabulares con prefixación tamén 

oposta. Así se criou extrapolación, polo modelo de interpolación (< 

ĬNTERPŎLATĬŌNE, de ĬNTERPŎLĀRE), ou implosivo, a partir de explosivo 

(seguramente do inglés).
576

 

 

                                            
574

A partir da leitura de Mortureux (2001), quiçá seja possível defender que, além dos de oposição binária, 

incluir-se-iam de algum modo nesse grupo também aqueles prefixos que se opõem via alguma gradação, como 

super- e hiper-, segundo a mesma autora. 
575

Talvez se configure como única exceção a isso a atuação dos sufixos prototípicos de grau -ão : -inho. 
576

“A existência de prefixos opostos (ĔX- vs. ĬN-, por exemplo) traz consigo a situação de que em determinados 

casos apareçam construções vocabulares com prefixação também oposta. Assim se criou extrapolación, pelo 

modelo de interpolación (< ĬNTERPŎLATĬŌNE, de ĬNTERPŎLĀRE), ou implosivo, a partir de explosivo 

(seguramente do inglês).” [Trad. nossa] 
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À guisa de ilustração, apresentamos a seguir algumas formações prefixais 

antinomórficas encontradas no estudo de Mattos e Silva (2008a), na dissertação de Lopes 

(2013) e nos corpora que subsidiam esta tese: 

 

ALGUNS FORMANTES PREFIXAIS ANTINOMÓRFICOS 

Mattos e Silva (2008a) 

ad- : des- 

en- : es- 

aferramento : desaferrar 

encaralhado ‘dotado de membro viril’ : escaralhado ‘destituído 

de membro viril’ 

Lopes (2013) 

bem- : mal- 

pre-2 : su- 

bem aventurado (IC1181) : mal aventurado (IC1188) 

preçeder (IC954) : asuçadera (IC1150) 
 

 

Deste estudo 

arçe- ~ sub- 

pre-2 : su- 

entre- ~ sus- 

arçediago (P2C352) ~ subdiacono (P2C1630) 

preçeder (P1B945) ~ suçeder (P2C1637) 

entrecessores (P1A160) ~ suscessores (P1A626) 
 

Tabela 17. Breve exemplário de prefixos antinomórficos no período arcaico. 

 

4.12 RETROSPECTIVA: ESBOÇO DE PROPOSTA DE CARACTERIZAÇÃO GERAL DA 

PREFIXAÇÃO 

 

Qualquer proposta de caracterização do fenômeno prefixal que carregue consigo a 

pretensão de ser absoluta, universal e definitiva cairá inevitavelmente nas malhas da 

simplificação oca e do insucesso manifesto, devido, principalmente, à própria natureza 

caleidoscópica desse objeto teórico, que é multiface, proteiforme e cambiante, trazendo em 

seu interior unidades de comportamento variável e multidirecional e operações de 

funcionamento inomogêneo, ambos de fronteiras borrosas. Munindo-nos de tal consciência, 

desejamos encerrar esta macrosseção com um despretensioso elenco das principais 

propriedades da prefixação depreensíveis de seus formantes e procedimentos mais 

prototípicos, seguindo os moldes do que foi feito por Rio-Torto (2017; 2016; 2014b; 2014c), 

Iacobini (2014) e Stehlík (2011) e fazendo uso crítico da literatura morfológica consultada. 

Tal arrolamento, para se municiar de maior segurança e coerência, trará em nota ou em 

segundo plano algumas matizações, que são justamente o que se aplica aos constituintes e 

procedimentos mais periféricos ou heteróclitos, visando a cobrir algumas das características 

destoantes, menos generalizadores. Quando possível, os pontos de caracterização da ativação 
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prefixal contemplarão tanto a língua arcaica quanto a moderno-contemporânea, a fim de 

chegarmos a uma visão panorâmica do fenômeno, ou seja, do grau comum de 

prefixalidade
577

. 

 

(i) Caracterização posicional. A prefixação dá-se — e esta é a sua propriedade primeva, 

mais básica e mais universal — através de partículas mórficas necessariamente ubicadas à 

margem esquerda vocabular
578

, geralmente fixadas à base léxica
579

, não gozando da 

capacidade que possuem os compostos neoclássicos de variar sua posição afixal entre 

ambas as periferias do vocábulo (RIO-TORTO, 2016c); 

 

(ii) Caracterização lexicogenético-semântico-categorial. Atua, portanto, na geração 

lexical, participando da estruturação mórfica de palavras complexas, comumente (mas 

não exclusivamente) oferecendo-lhes informação semântica geral e subsidiária e, só de 

modo muito extraordinário, sendo responsáveis pela projeção de efeitos 

heterocategorizadores; 

 

(iii) Caracterização histórica. Sua origem remonta, em boa parte dos casos, à 

gramaticalização de partículas prepositivas ou adverbiais latinas (em menor medida, 

gregas), com algumas das quais ainda convive em situação de heterossemia, num quadro 

de contraste (morfológico, semântico e sintático) entre forma dependente/forma presa; 

 

(iv) Caracterização combinatória I. Apresentam, geralmente, livre capacidade de adjunção 

a substantivos, adjetivos e verbos — i.e., combinatória pluricategorial (RIO-TORTO, 

2014b; 2014c; 2016) —, embora haja unidades que possuam natureza seletiva mais 

restritiva, encaixando-se apenas a uma ou duas dessas três classes léxicas maiores; 

 

(v) Caracterização combinatória II. São passíveis de coalescência em bases já prefixadas 

ou mesmo (bem mais raramente) de duplicação/recursividade, mas  regidas por pautas 

morfolexicais que ativam algumas restrições combinatórias; 

 

                                            
577

O termo foi tomado de Rio-Torto (2014c). 
578

Não parece ser supérfluo salientar que todo prefixo é um formante da periferia esquerda do vocábulo, mas 

nem todo formante da esquerda vocabular é um prefixo (há também as partículas compositivas, que, não sendo 

prefixos, aderem-se à mesma zona). 
579

A lexicalização (entendida como movimento que visa a uma autonomização léxico-sintático-discursiva) e 

coordenação de alguns prefixos, a sua gramaticalização em curso (em prefixoides ou pseudoprefixos) ou a sua 

configuração (arcaica ou hodierna) como partícula sem ligadura gráfica à base léxica a que concerne levam à 

matização dessa fixação, que deve ser tida como geral, mas não absoluta. 
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(vi) Caracterização combinatória III. Não se combinam diretamente a sufixos na geração 

de novas palavras (RIO-TORTO, 2016c), embora haja casos destoantes na língua 

latina
580

; 

 

(vii) Caracterização combinatória IV. Em sua adjunção, que é sempre direta e estrita à 

respectiva base léxica, não licenciam a inserção de nenhum material formal/sonoro 

intermediário (RIO-TORTO, 2014c), nem fonológico, nem morfológico (a não ser outro 

prefixo, mas também não livremente) nem lexical; 

 

(viii) Caracterização sintática interna I. Quase sempre o prefixo atua como determinante em 

relação a um determinado, que é a base léxica correspondente (STEHLÍK, 2011; 

IACOBINI, 2004); atua, assim, num papel de modificador, de adjunto adnominal ou 

adverbial, nunca (ou quase nunca) de núcleo lexical ou categorial nem possuindo 

capacidade denominativa (RIO-TORTO, 2014b; 2014c; 2016); 

 

(ix) Caracterização sintática interna II. Não costumam os prefixos promover alterações na 

estrutura argumental das bases lexicais a que se aderem (VARELA ORTEGA & 

MARTÍN GARCÍA, 1999); 

 

(x) Caracterização prosódica. Observa-se a flutuação comportamental entre prefixos que se 

erigem em domínio acentual e aqueles que não se constituem como tal; em época 

moderna-contemporânea, parecem ser os primeiros os mais numerosos (RIO-TORTO, 

2014c). 

 

Mesmo a prototipicidade prefixal parece estabelecer-se em condições de escalaridade, 

havendo os prototípicos, os mais prototípicos, os periféricos e os mais periféricos. Aderindo 

ao pensamento de Rio-Torto (2016c), consideramos a posição exclusiva à esquerda, a não-

autonomia sintática e a capacidade de adjunção categorial aberta como traços essenciais da 

prefixação standard, agregando a esses um quarto, o caráter semântico complementário dos 

valores veiculados às bases léxicas respectivas. 

 

 

 

 

                                            
580

Justamente naquelas formações (já contempladas nesta tese) em que o antepositivo se comporta como basoide 

prefixal. 
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5 ROTA METODOLÓGICA 

 

Esta incursão científica emerge de um quadro de intersecção entre descrição e análise 

linguísticas na abordagem da lexicogênese prefixal no galego-português e no castelhano 

arcaicos, agregando “[...] as informações de natureza histórica numa análise sistêmica e 

sincrônica dos processos morfolexicais.” (SOLEDADE, 2004, p. 55). Almejamos uma 

integração entre descritividade e reflexão, sob um lastro teórico de natureza heterogênea, no 

sentido dado por Mattos e Silva (2008a; 2008b), ou seja, recorrendo a vários domínios de 

estudo da linguagem, a fim de se ter em mãos ferramentas de análise linguística que 

possibilitassem uma apuração científica dos fatos apreciados. 

Consideramos, com Martin (2003, p. 17), que, pelo fato de o linguista enfocar como 

objeto de estudo algo que preexiste à sua investigação, isto é, a língua, esta se presta 

mormente a um tratamento empírico, sendo a primeira tarefa do estudioso observá-la e 

descrevê-la. Nas palavras de Maia (2012, p. 537), “[...] as pesquisas linguísticas de base 

empírica, quer em matéria de ‘oralidade’ como de ‘escripturalidade’ têm que apoiar-se 

necessariamente em corpora.”. A validade dessa perspectiva se deixa entrever sobretudo no 

enfoque de estados pretéritos da língua, cujos únicos objetos depreensíveis e observáveis são 

as ocorrências que se manifestam nos textos escritos que subsistiram às vicissitudes 

temporais, sendo as únicas informações que encerram valor testemunhal da língua outrora 

utilizada. Por conseguinte, adotamos nesta tese uma postura científica assumidamente 

indutiva, que parte da empiria (visando a detectar fatos e usos linguísticos) até chegar às 

teorizações. 

Fatos de língua de estágios pretéritos, cuidadosamente coletados e descritos, podem 

conduzir a análises acuradas, que fazem emergir teorizações e generalizações, que, se não 

reproduzem fielmente o sistema linguístico do período estudado, aproximam-se, de forma 

significativa, da realidade a que se pretende descrever. Pensamos, com Mattos e Silva (2010 

[1989]; 2008a; 2008b; 2006b; 2005), Maia (2012; 2009; 2002a), Viaro (2012a; 2009), 

Castilho (2012)
581

 e Nascimento (2003), que esse é o caminho apropriado, a fim de que não se 

tenha que descartar ou marginalizar dados importantes ou propor explicações ad hoc por 

causa de princípios teóricos adotados aprioristicamente. Como afirma Perini (2006), a grande 

vantagem do uso de corpora para estudos linguísticos reside em sua imparcialidade, pois 

                                            
581

Tal como expôs em sua conferência intitulada A USP e a linguística histórica no Brasil, realizada em 

09/02/2012, no II Congresso Internacional de Linguística Histórica. 



336 

 

reflete a “realidade” sem preconceitos teóricos, neutralizando de certa forma — ao menos em 

parte — os desejos e pressupostos apriorísticos do pesquisador. 

Atrelando-nos inextricavelmente à linha condutora de Rosa Virgínia Mattos e Silva, 

reconhecemos neste estudo o valor heurístico dos dados e, por essa razão, adotamos a empiria 

como ponto de partida para estudar a formação de palavras em línguas românicas ibéricas, 

considerando essa opção metodológica a mais condizente a um estudo científico que visa a se 

imiscuir pelos primórdios de línguas históricas.  

Apontar que nos fundamentamos em uma base descritiva para o estudo da morfologia 

do galego-português e castelhano arcaicos equivale a afirmar que desenvolvemos um trabalho 

de natureza descritivo-interpretativa, incidente sobre a base empírica adotada e fundamentada 

por teorizações linguísticas, haja vista que toda incidência descritiva aos fatos de língua das 

fases primitivas de qualquer língua natural de longa tradição histórica baseia-se, 

necessariamente, em um labor interpretativo
582

, apenas exequível a partir dos materiais 

linguísticos registrados nos textos escritos disponíveis, “[...] cabendo ao linguista histórico a 

tarefa de selecção, organização e interpretação dos dados ao seu dispor [...].” (MAIA, 2002a, 

p. 233). Em outras palavras, adotando o termo exposto por Mattos e Silva (1998a, p. 24), 

cabe-nos circunscrever este estudo ao âmbito de um descritivismo interpretativo, o que exige 

não apenas o arrolamento de traços característicos do objeto descrito, mas, igualmente, a 

identificação de sua constituição, funcionamento e das relações que estabelece (BORBA, 

1991, p. 81). 

Nas subseções imediatamente ulteriores exporemos os princípios que fundamentaram 

a constituição do corpus, dispondo também sobre sua caracterização, daí inflectindo para os 

procedimentos metodológicos subjacentes à coleta e à análise dos dados.  

 

5.1 CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Das inúmeras imagens que podemos tomar para uma representação do linguista 

histórico em sua evocativa aventura pela história da língua, mormente pelas fases mais 

recuadas, podemos destacar três delas, diferentes, mas interconectáveis; metáforas de um 

                                            
582

Diz-nos Kabatek (2017a, p. 29) “A linguística histórica é, pois (como a linguística em geral), uma tarefa 

hermenêutica [...].” [Trad. nossa]. E ainda: “Em épocas para as quais só dispomos de testemunhos escritos, estes 

não podem ser mais que o ponto de partida da interpretação dos processos de mudança, inferidos, segundo o 

princípio da atualidade, dos processos atuais.” (KABATEK, 2017a, p. 33)”. [Trad. nossa] 
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labor implexo, incerto e aproximativo: o linguista histórico é detetive, é arqueólogo e é, 

sobretudo, um navegador. 

É detetive porque persegue não poucas vezes rastros muito tênues (BARBOZA, 1997), 

no desafiante ofício em que se debruça, plasmado por um paradigma indiciário-interpretativo-

conjectural, pautado na observação, numa visão centrípeta e centrífuga, indo do micro ao 

macro e do macro ao micro, do detalhe à generalização e vice-versa, sempre em busca, 

transformando indícios em evidências (BUENO, 2010), com base no lastro empírico 

corroborante e necessariamente imerso numa hermenêutica, gerenciando diálogos entre 

subjetividades pretéritas e subjetividades hodiernas (KARNAL & GALLI TATSCH, 2004). 

É arqueólogo porque sempre se pauta em uma busca de fósseis (neste caso, fósseis 

linguísticos), num esquadrinhamento sobre um espólio parcial, aberto e movediço, nas mil e 

uma escavações que se lança a fazer sobre o terreno da língua, buscando pistas que possam 

elucidar algo do complexo mosaico da história da língua, uma realidade opaca e distante e ao 

mesmo tempo visível e sedutora, graças às zonas privilegiadas (ou seja, aos indícios e sinais) 

que permitem decifrá-la (GINZBURG, 2003), ou melhor, dela aproximar-se, observando-a 

através de “[...] frinchas nas muralhas da ilusão, através das quais penetram feixes de luz 

vindos de um mundo de verdades que não podemos alcançar por nossos próprios esforços.” 

(FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000, p. 73). 

Por fim, é navegador, em seu barco epistemológico e metodológico, que observa a 

história da língua como um oceano infindo ou mesmo como outro barco, um “[...] barco 

distante, à deriva, cujo percurso nem sempre o olho humano poderia acuradamente 

acompanhar, quanto muito pudesse desejar a sua ânsia.” (MACHADO FILHO, 2004c, p. 85), 

tentando nortear-se pela memória e seus efeitos, dirigindo-se nesse mar aberto a tal barco 

distante e à sua tripulação ausente, para estar com eles e para trazê-los até a si. Busca intensa 

e calma, constante e incerta, sempre aproximativa, nunca totalmente captadora e abarcadora. 

Sendo assim, por mais exímio navegador, arqueólogo e detetive que seja, depara-se 

inexoravelmente com um condicionante poderoso em suas incursões, que não 

necessariamente deve ser tomado de forma negativa, como uma barreira para o seu labor, mas 

como uma realidade própria e intrínseca à ciência linguística histórica: todo o seu trabalho 

jamais passará de um achegamento à realidade dos dados e, mais ainda, à realidade de 

antanho, como tão bem apontou Mattos e Silva (2008a). Daí se poder afirmar que, pelo menos 

sob cinco prismas, os estudos em LH são parciais e provisórios, constituindo-se apenas numa 

difusa aproximação à língua de antanho. É o que poderia ser denominado de os cinco 
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condicionantes histórico-filológicos para os estudos de linguística histórica, ao menos para 

aqueles que Mattos e Silva (2008a) considera como sendo de caráter stricto sensu: 

 

(i)  as descrições, análises e teorizações linguísticas são fragmentadas e parciais, visto que se 

fundamentam apenas em material proveniente da modalidade escrita da língua, não se 

podendo incidir diretamente (por motivos óbvios) sobre a sua modalidade oral, que é o 

verdadeiro motor da mudança diacrônica e, portanto, gozaria de primazia empírica, 

conquanto haja validade heurística nos textos escritos como fonte legítima de dados 

(GARCÍA SALIDO & VÁZQUEZ ROZAS, 2012).  

 

(ii)  o material linguístico remanescente sempre será uma parcela mínima da produção 

original
583

, que perdurou às vicissitudes históricas e à cáustica ação do tempo, não 

constituindo, de forma alguma, sua totalidade
584

,
 

sendo apenas um espólio 

fragmentado
585

, resultante de acidentes históricos para além do controle do investigador 

(LABOV, 1982). Como afirma Kabatek (2013, p. 8-9), “[…] la producción de textos que 

se ha archivado no corresponde a más que una mínima parte de la producción lingüística 

total, y esto no solo en lo que se refiere a los textos concretos, los tokens de los textos, 

sino incluso con referencia a los tipos de textos producidos.”
 586

 

 

(iii)  como o linguista geralmente se apoia em edições filológicas para achegar-se aos dados que 

objetiva descrever e analisar, vê-se indissociavelmente atado ao que é detectável através 

                                            
583

Como tão bem afirma Caravedo (2005, p. 140), a respeito do caráter naturalmente incompleto e parcial das 

prospecções ao passado da língua, é indiscutível o fato de que “Efetivamente, o primeiro princípio […], o de 

observabilidade, vê-se seriamente afetado pela limitação do material, com o cual os princípios restantes 

(reconhecibilidade dos condicionamentos, mensurabilidade quantitativa e predizibilidade) resultam também 

difíceis e em certos casos até impossíveis de cumprir. Os dados do passado — como bem se sabe — são em si 

mesmos defectivos, e não porque as limitações provenham do modo de recolha, como ocorre com o presente, 

mas sim, por serem descontextualizados, incompletos, incontrastáveis com a realidade, e porque só podem 

conservar, se bem de modo caótico ou desarticulado, a modalidade não primária da lenguagem, ou seja, a escrita 

[…]”. [Trad. nossa] 
584

Por mais abrangente que se creia ser, um estudo sobre a língua pretérita sempre será uma apropinquação 

interpretativa parcial e fragmentada, visto que parciais e fragmentados são os espólios empíricos sobre os quais 

se debruça e, destarte, a documentação escrita sobre a língua enfocada só pode ser avaliada na sua totalidade de 

forma hipotética (MATTOS E SILVA, 2006b; 1991). Ao linguista (sobretudo o lexicólogo e o morfologista) que 

se ampara em edições de textos para proceder a uma reconstituição da língua medieval cabe se resignar ao 

quadro empírico fragmentado que tem ao seu dispor, já que sempre se encontrarão lacunas na reconstituição da 

língua de fases historicamente recuadas, não havendo como reconstituir todas as fases percorridas nem como 

descrever totalmente as contribuições geracionais que fizeram emergir as diversas camadas de sua estrutura, 

mormente de seu léxico, como afirma Abadde (2011). 
585

“Dizia Germán Orduna (1979, p. 25) que, quando estudamos a documentação linguística da Idade Média, ‘não 

fazemos mais que contemplar uma paisagem histórica em ruínas: ali resta uma coluna, ali um fragmento de um 

tímpano, mais adinte, algumas pedras dispersas.’”. (EBERENZ, 2009, p. 190). [Trad. nossa] 
586

“[…] a produção de textos que se conservam arquivados não corresponde a mais que uma mínima parte da 

produção linguística total, e isso não só no que se refere aos textos concretos, os tokens dos textos, mas sim, 

inclusive, com referência aos tipos de textos produzidos.” [Trad. nossa] 
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de tais edições, que nunca são neutras ou imparciais, já que sempre se escoram em 

critérios e posturas mais ou menos conservadores, arrastando certa dose de subjetividade, 

o que não permite afirmar que exponham o texto original (ainda que tentem reproduzi-lo 

de forma fiel e completa), mas apenas uma imagem reflexa desse texto
587

, pois, “[...] por 

mais conservadora que possa ser uma edição, tem-se, ao fim e ao cabo, como resultado, 

um novo texto, já que existe sempre uma interferência subjetiva por parte de seu editor. 

(CUNHA E SOUZA, 2007, p. 255). 

 

(iv)  a impossibilidade, ao menos com os instrumentais metodológicos disponíveis até o 

momento, de se realizar uma recolha de dados exaustiva em todos os textos 

remanescentes, o que, necessariamente, impele o estudioso a realizar um recorte 

representativo do conjunto textual a seu dispor. Essa inevitável condição de se fazer 

recortes sempre implicará em descrições, análises e teorizações parciais e provisórias. 

 

(v)  sempre há, de forma mais ou menos expressiva, interferências do “olhar” do estudioso 

como conhecedor e falante da língua contemporânea acerca das investigações analíticas 

sobre um período histórico recuado. Em outras palavras, não há como escapar de um certo 

anacronismo no estudo de estágios pretéritos da língua, pois sempre se enfoca a língua de 

ontem “com os olhos de hoje”, ainda quando o estudioso se vale de um lastro empírico 

corroborante. Os pontos de vista como falantes e conhecedores da língua contemporânea 

acabam por “contaminar” as perspectivas de análise do linguista, interferindo nas ilações 

desenvolvidas. 

 

Ainda que parcial e sempre fragmentário, o corpus presta-se como subsídio 

indispensável e fundamental para a pesquisa em linguística histórica, guiando o pesquisador 

no conhecimento da sincronia pretérita abordada. Mesmo não sendo per se a língua, 

metodologicamente a substitui (VIARO, 2010), possibilitando o processamento das 

informações de teor empírico, com vistas a estabelecer discussões teóricas sobre o sistema 

linguístico observado. 

Ao se debruçar sobre uma sincronia pretérita na delimitação de um corpus que se 

almeja investigar, só é viável ao pesquisador incidir no espólio fragmentário do material que 

subsiste documentado, via escrita. E, selecionando seus dados de interesse em tal 

documentação remanescente, ele “[...] recortará os dados que julgue necessários e suficientes 

                                            
587

Concordamos, portanto, com Machado Filho (2008a, p. 30), quando assevera que: “[...] por mais que 

conclame a crítica textual de ser capaz de recuperar a história genética de um texto, qualquer estudioso de bom 

senso há de compreender que o passado (re)construído pela inteligência humana é meramente ‘uma 

aproximação’ da realidade que se perdeu [...].” 
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para responder a suas questões.” (MATTOS E SILVA, 1991, p. 29). Já que o estudo de 

doutoramento pretendeu, em quatro anos, descrever o quadro morfológico de um momento 

histórico bastante extenso de dois sistemas linguísticos — correspondente a quatro séculos de 

registro escrito — não se poderia almejar abranger toda a documentação remanescente do 

período arcaico, mas sim, procurar constituir aquilo que se denomina de um corpus 

representativo
588

. 

Podemos caracterizar o corpus utilizado como sendo escrito, histórico, representativo, 

com pluralidade autoral, de natureza multidialetal e textualmente multigenérica, servindo de 

base para a descrição do galego-português e do castelhano medievais, no arco temporal que 

recobre os séculos XIII a XVI, tendo o escopo fundamental de enfocar a morfologia e o léxico 

em seu “habitat natural”, ou seja, no meio linguístico e nas situações reais em que ocorrem. 

Para Andrade (2003, p. 106), as vantagens advindas da utilização de corpora como 

instrumental metodológico para a obtenção de dados atestados da língua in vivo ligam-se 

essencialmente: 

 

[...] ao fato de podermos aceder a um conjunto de dados reais e ricos no sentido em 

que se o corpus for extenso e variado aparecerão, de forma clara, as unidades de 

comunicação mais utilizadas e as menos utilizadas, assim como os seus padrões 

semânticos, as associações que estabelecem entre si (combinatórias fixas ou 

privilegiadas), as variações de cada unidade ou pelo menos das mais frequentes, 

entre outros. 

 

A constituição do corpus foi realizada diretamente através de edições dos manuscritos 

subsistentes da fase determinada, em prol da importância da variedade e concretude dos dados 

quando depreendidos e analisados em um contexto frasal e enunciativo. Assim, tal como 

Ferreira (2003) e Telles (2000), é possível considerar o texto como o testemunho mais 

concreto e complexo da língua do passado e que traz consigo a vantagem de uma observação 

do contexto, que sempre desempenha um papel preponderante no estabelecimento do 

significado dos vocábulos
589

, conduzindo o pesquisador para que não se deixe espraiar por 

conclusões influenciadas por um mero intuitivismo advindo de suas percepções como usuário 

da língua, que muitas vezes induzem a conclusões interpretativas errôneas ou inexatas 

                                            
588

Mattos e Silva (2008c, p. 51) aponta de forma categórica a necessidade incontornável de um recurso a corpora 

representativos para o estudo de sincronias pretéritas de uma língua, tal como se pode observar no seguinte 

trecho: “[...] para a reconstituição do passado de qualquer língua, se faz necessária a utilização de corpora 

representativos, que documentem o passado em todas as sincronias possíveis.”. 
589

De tal forma que chega a ser considerado por Mattos e Silva (2010 [1989], p. 50) como “[...] o caminho mais 

seguro para chegar-se ao estabelecimento de estruturas básicas vigentes no léxico arcaico.”. 
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(VIARO, 2012a; 2012b), sobretudo ao que se relaciona a pautas semânticas (PEREIRA, 

2005). 

Procuramos constituir um corpus que fosse o mais representativo e abrangente 

possível para ser analisado num prazo de quatro anos, correspondente à duração do doutorado. 

Para isso, incidimos em edições de 50 textos para cada uma das línguas enfocadas, extraídas 

de dois corpora textuais disponíveis em meio digital, o Corpus Informatizado do Português 

Medieval (CIPM)
590

 e a Biblioteca Digital de Textos del Español Antiguo
591

. Ambas as 

plataformas, desenvolvidas por sérias equipes de investigadores, sediadas ou originadas, 

respectivamente, na Universidade Nova de Lisboa e na University of Wisconsin-Madison, 

oferecem ao público um conjunto significativo de documentos medievais editados com rigor 

filológico (em lição conservadora ou semi-paleográfica), prestando-se, portanto, como 

subsídio fiável para pesquisas científicas. 

No tocante à prosa, com o intuito de desenvolver um trabalho metodológica e 

cientificamente viável, selecionamos de 5 a 15 fólios de cada obra, a partir de seu início, 

sendo que os documentos com extensão inferior a esse número de laudas foram integralmente 

analisados. Já no que concerne à poesia, foram analisadas de 10 a 30 fólios das edições 

selecionadas, e adotamos esse número dessemelhante para tentarmos manter um equilíbrio 

quantitativo no cômputo de apuração de cada uma das três categorias documentais do período 

arcaico, visto que a mancha escrita dos textos poéticos — pela sua própria distribuição em 

versos — geralmente ocupa a metade ou menos do espaço que seria ocupado pelos textos em 

prosa.  

A noção de representatividade que aqui adotamos poderia ser descrita como o grau 

satisfatório de pertinência quantitativa e qualitativa dos dados perquiridos para determinada 

investigação linguística. Trata-se, sem dúvida, de uma noção complexa e escorregadia, cuja 

objetividade pode ser questionada, mas que tem, seguramente, uma utilidade epistemológica, 

pois se alia à sistematização dos dados de língua inerente ao labor histórico-linguístico de 

cunho empiricista. Sem o artifício da representatividade, seria impossível poder propor uma 

pesquisa geral e coerente sobre dados primários de sincronias temporalmente recuadas da 

língua. 

                                            
590

Disponível em: http://cipm.fcsh.unl.pt. Excetuam-se dois textos galego-portugueses em prosa literária, de 

natureza religiosa, que não foram consultados a partir dessa plataforma, mas gentilmente cedidos em sua versão 

digital pelos respectivos editores: os Diálogos de São Gregório (MACHADO FILHO, 2008a) e o Livro dos Usos 

da Ordem de Cister (SAMPAIO, 2013). 
591

Disponível em: http://www.hispanicseminary.org/textconc-es.htm. 
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Os questionamentos epistemológicos que emergem da adoção de uma estratégia 

heurística do manejo de um corpus representativo são incontáveis, como os que lança 

Sardinha (2000), ao indagar-se sobre do quê e para quem um corpus é representativo; ou os 

que divisa Kabatek (2013), ao discutir o que de fato quer dizer representatividade e em que 

sentido a frequência dos elementos nos textos pode ser comprobatória do desenvolvimento de 

dado fenômeno, além de apontar que o corpus representativo, por mais abrangente que se 

pretenda, sempre corresponde a uma parcela mínima da produção linguística total da época, 

de seus tipos textuais e de suas tradições discursivas; que a sua representatividade só pode ser 

qualitativa, não quantitativa; que as inovações que um corpus escrito histórico 

(necessariamente representativo) registra são às vezes fruto de uma reconfiguração do limite 

entre o que se escreve e o que não se escreve; e, por fim, que não tem pleno valor para 

confirmar a inexistência de algo, mas apenas de atestar a existência de dado fato ou 

fenômeno. 

Se tomamos a percepção de um texto como um todo-parcial (RAIBLE, 1988 [1980]), 

enxegaremos o corpus representativo como uma soma de textos, uma soma de todos-parciais, 

que não tem como resultado uma totalidade absoluta, mas um conjunto de parcialidades 

plenas, ou seja, um conjunto representativo mais pujante e abrangente da realidade da língua 

que se pode captar. Assim, concordamos com Kabatek (2003) que esse conjunto não se 

identifica in totum com a própria língua, já que esta e a soma de todos os textos produzidos 

são coisas diferentes, mas sim com uma parcela mínima e fragmentária da realidade 

linguística, que para incursões ao passado se constitui metodologicamente como um locus 

empírico, uma ferramenta da maior utilidade, a melhor disponível, já que propicia ao 

pesquisador um conjunto fiável e mais direto para uma aproximação ao passado, tal como se 

pode perceber na figura a seguir, que tenciona denotar a relação hierárquica entre o corpus 

representativo (1); a totalidade dos textos remanescentes (2); a totalidade dos textos escritos 

na língua, subsistentes ou não na hodiernidade (3); e a língua (4), compactando em si as suas 

duas modalidades, a escrita e a oralidade. 
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Figura 18. O corpus representativo e seu locus no espectro da realidade linguística. 

 

Como se pode perceber, só é possível chegar ao nível 1 na aventura de conhecimento 

da realidade da língua pretérita, o que é em si limitado, mas que consiste na forma mais 

profunda de apropinquar-se a ela, já que não haveria qualquer possibilidade (pelo menos até o 

momento) de se explorar a totalidade dos textos remanescentes — um conjunto amorfo, 

incógnito e necessariamente elástico e aberto — e, muito menos (por motivos óbvios), os 

outros dois níveis superiores
592

. 

Podemos dizer, com base em vários critérios arrolados por Sardinha (2000; 2004) e 

Oliveira & Dias (2009) para os corpora linguísticos em geral e por Kabatek (2003), Mattos e 

Silva (2010 [1989]; 2008a; 2006b; 1991) e Carrera de la Red & Herrán Santiago (2006) para 

os corpora representativos ou corpora históricos, que para esta tese foi constituído um corpus 

bem representativo — quantitativa e qualitativamente — para a morfologia derivacional, pois 

possui uma extensão considerável, incidindo em um rol de 100 textos (autênticos e 

filologicamente editados) do período recortado, 50 para cada língua, com a perquirição de 

centenas de linhas de cada documento; incluiu amostras de temáticas, tipos, gêneros e 

traduções discursivas variadas; dele emergiram milhares de unidades léxicas nas quais se 

                                            
592

Temos consciência de que todo e qualquer intento de representação da língua cai no fosso da esterilidade e 

artificialidade, pois o próprio fenômeno a que se visa representar mostra-se-nos arredio e em certa medida 

indecifrável em sua totalidade e em sua essência. Ao propormos esse esquema não temos a pretensão infundada 

de tentarmos chegar à delimitação do que seria a “verdadeira realidade da língua”, pois o acesso que a ela temos 

é sempre indireto, sempre mediato, sempre parcial. Tampouco, com esse esquema, temos o intuito de reduzir o 

fenômeno linguístico a uma oca abstração, como um sistema predefinido em termos abstratos e controláveis. O 

único escopo da figura que apresentamos é servir de representação ao modesto locus de nosso estudo no universo 

de grandes proporções que configura e caracteriza a língua. 
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puderam analisar algumas propriedades essenciais e acidentais dos prefixos em uso no 

galego-português e no castelhano medievais, respondendo satisfatoriamente, portanto, aos 

propósitos da pesquisa e do próprio investigador. 

Concordamos com Mattos e Silva (2010 [1989]), quando afirma que uma gramática 

representativa do português arcaico (e, por extensão, de qualquer língua histórica de larga 

tradução escrita) deve levar em conta todos os tipos de produção documental remanescente ao 

alcance do linguista. Os textos tipológica, temática e discursivamente diversificados, ao serem 

compilados para análise, permitiriam obter uma representação satisfatória de um fenômeno 

linguístico histórico-diacrônico, sobretudo quando também se contempla a amplitude 

numérica das fontes (MAIA, 2012; 2003; 2002a). Guiando-nos por esse princípio, buscamos 

constituir um corpus incidente sobre um conjunto amplo e heterogêneo de textos, em termos 

de datação, origem, dimensão e variação, englobando o maior número possível de tipos, 

gêneros e registros textuais e discursivos existentes. 

Para selecionar as fontes textuais para o galego-português, foram consideradas as 

observações de Mattos e Silva (2010 [1989]; 2008a; 2006b; 1991) acerca da constituição de 

um corpus representativo para o estudo dessa língua em suas fases medievais, ao subdividir os 

textos remanescentes em três categorias, cada uma delas constituindo um “dialeto” ou 

“gramática parcial” desse período: a) a documentação poética (a lírica galego-portuguesa ou o 

cancioneiro medieval português); b) a documentação em prosa não literária (isto é, de 

natureza jurídico-notarial); c) a documentação em prosa literária (entendida em seu sentido 

lato, em oposição aos textos jurídicos), quer diretamente escrita em português, quer traduzida 

do latim ou de outras línguas. Para Mattos e Silva (2010 [1989]; 2008a; 2006b; 1991), um 

conhecimento abrangente do português arcaico vê-se atrelado à complementaridade existente 

entre os vértices dessa tríade tipológica documental, pois esta licencia uma representatividade 

da diversidade linguística de outrora. 

No interior de cada um desses três grandes grupos documentais, certamente 

conformados como tais por Mattos e Silva com um escopo de sistematização, há, como se 

poderia pressupor, grande variedade de unidades textuais, compondo um multifacético 

espectro de temas, gêneros e tradições discursivas. Desse modo, dentro do cancioneiro 

medieval, por exemplo, além das cantigas de amor e as de escárnio e maldizer, há as de 

amigo, que, tal como as duas primeiras, não constituem um bloco inteiramente homogêneo, 

mas sim, inúmeros subgrupos, como pastorelas, bailias, serranilhas, barcarolas (ou marinhas), 

albas (ou alvoradas), de romaria e de tensão, classificados conforme as circunstâncias ou a 
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localização em que decorrem os acontecimentos nelas descritos (DANZMANN & CORTEZ, 

2009). 

Mutatis mutandis, o que se assinala para o galego-português pode-se aplicar à seleção 

das fontes primárias para o conhecimento do castelhano medieval, com a copresença dos 

conjuntos documentais em prosa não-literária, literária e poética, embora haja alguma 

diferenciação (ou especificidade) interna em alguns deles, em virtude do corpus adotado, 

como, por exemplo, o primeiro, que, para o castelhano, diferentemente do galego-português, 

contempla também obras de cunho médico e bíblico. Isso, longe de trazer problemas à análise, 

enriquece-a, pois oferece uma mostra textual mais diversificada e abrangente, capaz de 

propiciar a identificação e a extração dos fatos de língua nos mais variados ambientes 

discursivo-textuais.  

Arrolamos na tabela abaixo informações sobre os 100 documentos
 
que serviram de 

base para a constituição do corpus empregado nessa pesquisa, com os seus títulos e as suas 

datações (conforme o que é adotado e exposto nas próprias plataformas dos dois corpora 

textuais utilizados), seus respectivos códigos (tal como usados no morfemário
593

) e o número 

de linhas computadas para o levantamento lexical dos vocábulos derivados via prefixação, 

feito sob uma recolha em que se conjugaram a ferramenta computacional Wordsmith Tools 

4.0 e o processamento manual, como exporemos mais detidamente na subseção seguinte. 

 

CONJUNTO DOCUMENTAL CONSTITUTIVO DO CORPUS DA PESQUISA 

 ― Corpus textual do galego-português ― 

A) Documentação em prosa não-literária (textos notariais e legais) 

Nº DOCUMENTO CÓDIGO DATAÇÃO 
Nº DE LINHAS 

VERIFICADAS 

1 Textos Notariais in Clíticos na 

História do Português 

TNC13 Séc. XIII 476 

2 Textos Notariais in Clíticos na TNC14 Séc. XIV 247 

                                            
593

Denominamos morfemário o conjunto de tabelas em que foram dispostos e analisados os lexemas formados 

via prefixação depreendidos do corpus textual que fundamenta a base empírica desse estudo. São três as tabelas 

do morfemário: a primeira registra as palavras formadas por prefixos autênticos; a segunda contém os casos de 

formações derivativas com prefixoides; a terceira constitui um levantamento analítico das ocorrências de 

prefixos comportando-se como bases (MLBs). Cf. os tomos II a V desta tese. 



346 

 

História do Português 

3 Textos Notariais in Clíticos na 

História do Português 

TNC15 Séc. XV 180 

4 Textos Notariais in Clíticos na 

História do Português 

TNC16 Séc. XVI 203 

5 Chancelaria D. Afonso III CDA3 Séc. XIII 126 

6 Chancelaria D. Afonso IV CDA4 Séc. XIV 188 

7 Textos Notariais do Arquivo de 

Textos do Português Antigo 

TNAT13 Séc. XIII 175 

8 Textos Notariais do Arquivo de 

Textos do Português Antigo 

TNAT14 Séc. XIV 108 

9 Dos Costumes de Santarém DCS13 Séc. XIII 154 

10 Dos Costumes de Santarém DCS14 Séc. XIV 440 

11 Foros de Garvão FG13 Séc. XIII 177 

12 Foros de Garvão FG14 Séc. XIV 51 

13 Tempos dos Preitos TP Séc. XIII 125 

14 Foro Real, de Afonso X FR Séc. XIII 218 

15 Primeyra Partida, de Afonso X PP Séc. XIV 178 

16 Textos Notariais in História do 

Galego-Português 

TNH13 Séc. XIII 166 

17 Textos Notariais in História do 

Galego-Português 

TNH14 Séc. XIV 188 

18 Textos Notariais in História do 

Galego-Português 

TNH15 Séc. XV 243 

19 Textos Notariais in História do 

Galego-Português 

TNH16 Séc. XVI 151 

B) Documentação em prosa literária 

20 Vidas de Santos de um Manuscrito 

Alcobacense 

VSMA Séc. XIV 251 

21 Diálogos de São Gregório DSG Séc. XIV 440 

22 Arte de Trovar AT Séc. XIV 74 
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23 Crônica Geral de Espanha CGE Séc. XIV 146 

24 Livro de Montaria LM Séc. XIV 277 

25 Narrativa de livro de linhagens NLL Séc. XIV 155 

26 Livro dos Usos da Ordem de 

Cister 

LUOC Séc. XV 84 

27 Crónica de Dom João I CDJI Séc. XV 272 

28 Crónica de Dom Pedro I CDPI Séc. XV 199 

29 Leal Conselheiro LC Séc. XV 229 

30 Demanda do Santo Graal DESG Séc. XV 100 

31 Livro da Ensinança de Bem 

Cavalgar Toda Sela 

LEBC Séc. XV 227 

32 Carta de Pêro Vaz de Caminha CPVC Séc. XV 113 

33 Orto do Esposo OE Séc. XIV 323 

34 História dos Reis de Portugal in 

Crónica Geral de Espanha 

HRP Séc. XV 190 

35 Castelo Perigoso CP Séc. XV 110 

36 Crónica do Conde D. Pedro de 

Meneses 

CCDPM Séc. XV 136 

37 Livro das Tres Vertudes LTV Séc. XV 113 

38 Penitencial de Martim Perez PMP Séc. XV 173 

39 Sacramental SACR Séc. XV 113 

40 Tratado de Confissom TC Séc. XV 191 

41 Vida de D. Telo VDT Séc. XV 128 

42 Vida de S. Teotónio VST Séc. XV 139 

43 Catecismo CATEC Séc. XVI 340 

44 Crónica dos Reis de Bisnaga CRB Séc. XVI 266 

C) Documentação poética (Cancioneiro medieval galego-português) 

45 Cantigas de Amigo CAMI Séc. XIII 427 
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46 Cantigas de Santa Maria CSM Séc. XIII 1.691 

47 Cantigas de Escárnio e Maldizer CEM13 Séc. XIII 424 

48 Cantigas de Escárnio e Maldizer CEM14 Séc. XIV 55 

49 Cantigas de Amor CA13 Séc. XIII 176 

50 Cantigas de Amor CA14 Séc. XIV 416 

Número total de linhas verificadas para o galego-português 11.775 

― Corpus textual do castelhano ― 

A) Documentação em prosa não-literária (textos notariais, legais, médicos etc.) 

Nº DOCUMENTO CÓDIGO DATAÇÃO 
Nº DE LINHAS 

VERIFICADAS 

1 Fuero Viejo de Alcalá FVA Séc. XIII 231 

2 Libro de las leyes LEY Séc. XIII 1.370 

3 Fuero Juzgo FJZ Séc. XIII 372 

4 Espéculo SPC Séc. XIV 158 

5 Leyes del estilo AC3 Séc. XIV 328 

6 Fuero Real FRL Séc. XIV 202 

7 Moamyn - Libro de las animalias MOA Séc. XIII 211 

8 Judizios de las estrellas JUZ Séc. XIII 423 

9 Picatrix de Alfonso X PIC Séc. XIII 447 

10 Libro de las cruzes CRZ Séc. XIII 1.228 

11 Lapidarios de Alfonso X LAP Séc. XIII 367 

12 Tablas de Zarquiel ZRQ Séc. XIII 355 

13 Libro de las formas y de las 

imágenes 

YMG Séc. XIII 480 

14 Libros del saber de astronomía AST Séc. XIII 749 

15 Libros de ajedrez, dados y tablas ACE Séc. XIII 271 

16 Fuero de Salamanca FSA Séc. XIV 133 
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17 Ordenamiento de Alcalá OA1 Séc. XIV 316 

18 Fueros de Castiella CAS Séc. XIV 394 

19 Visita y consejo de médicos VIS Séc. XIV 347 

20 Tesoro de la medicina TES Séc. XV 133 

21 Menor daño de la medicina CHI Séc. XV 131 

22 Ordenanzas Reales MTV Séc. XV 107 

23 Tratado de la generación de la 

criatura 

GEN Séc. XV 306 

24 Leyes de Toro LTO Séc. XVI 209 

25 Tratado nuevo CHA Séc. XVI 155 

26 Regimiento contra la peste ALV Séc. XVI 152 

27 Libro de medecina llamado macer M18 Séc. XVI 317 

B) Documentação em prosa literária 

28 Estoria de España I EE1 Séc. XIII 403 

29 La Fazienda de Ultramar LFU Séc. XIII 706 

30 Biblia romanceada E8 BRE8 Séc. XIII 468 

31 General Estoria GGE Séc. XIII 392 

32 Libro de Ester LDE Séc. XV 218 

33 Evangelios y Epístolas paulinas EEP Séc. XV 267 

34 Comedia de Calisto y Melibea CCM Séc. XV 140 

35 Guerra Judaica JOS Séc. XV 246 

36 Conjuración de Catilina SLI Séc. XV 245 

37 Historia del noble Vespasiano 

emperador de Roma 

VS1 Séc. XV 160 

C) Documentação poética  

38 Poema de Mío Cid CID Séc. XIII 784 
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39 Libro de Apolonio APO Séc. XIII 445 

40 Libro de Alexandre ALX Séc. XIII 338 

41 Obras de Gonzalo de Berceo BER Séc. XIII 361 

42 Libro de buen amor (G) BAG Séc. XIV 847 

43 Cancionero de Salvá P13 Séc. XV 283 

44 Danza de la Muerte DAN Séc. XV 195 

45 Cancionero de Baena (Dutton 

PN1) 

BAE Séc. XV 326 

46 Cancionero castellano de París 

(Dutton PN9) 

PN9 Séc. XV 323 

47 Coplas y glosas de Mingo Revulgo MGO Séc. XV 323 

48 Traslación del doctor Chatón DC1 Séc. XV 134 

49 Cancionero de las obras de Juan 

del Encina 

ENC Séc. XV 338 

50 Romance «Rey que no hace 

justicia» 

RHJ Séc. XVI 51 

Número total de linhas verificadas para o castelhano 17.885 

Número total absoluto de linhas verificadas  29.660 

 

Tabela 18. Conjunto documental textual constitutivo do corpus da pesquisa. 

 

O número de documentos expostos na tabela 18 poderia, inclusive, ser estendido, caso 

levássemos em consideração que, sob algumas etiquetas arroladas como células individuais na 

listagem, não há apenas um texto, mas várias unidades textuais (chegando às vezes a trinta, 

como no caso das cantigas). É o que ocorre, por exemplo, nos seguintes conjuntos 

documentais: Textos Notariais in Clíticos na História do Português (TNC13, TCNC14, 

TNC15, TNC16), Chancelaria D. Afonso III (CDA3), Chancelaria de D. Afonso IV (CDA4), 

Textos Notariais do Arquivo de Textos do Português Antigo (TNAT13, TNAT14), Textos 

Notariais in História do Galego-Português (TNH13, TNH14, TNH15, TNH16), Cantigas de 

Amigo (CAMI), Cantigas de Santa Maria (CSM), Cantigas de Escárnio e Maldizer (CEM13, 

CEM14), Cantigas de Amor (CA13, CA14), Cancionero de Baena (BAE), Cancionero de las 
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obras de Juan del Encina (ENC), Cancionero castellano de París (PN9), Obras de Gonzalo 

de Berceo (BER), Libro de buen amor (BAG) etc. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS SUBJACENTES À COLETA E À ANÁLISE 

DOS DADOS 

 

5.2.1 Da depreensão e sistematização dos dados  

 

Lopes (2013), em seu estudo de mestrado, após reflexões sobre alguns métodos e 

aplicação de alguns testes, era de parecer que o levantamento apropriado de derivados para 

um estudo histórico-diacrônico sobre o paradigma prefixal de períodos recuados da língua, 

deveria ser feito necessariamente através da leitura ocular (em textos sob formato impresso ou 

digital), rastreando-se os vocábulos prefixados um a um, ou seja, procedendo-se ao 

levantamento lexical via leitura verbo ad verbum. 

Vários motivos foram aduzidos para defender esse ponto de vista. Primeiro, o fato de 

vários dos textos verificados só estarem disponibilizados através de edições impressas, não 

havendo como incidir sobre eles através de localizadores computacionais. Além disso, mesmo 

para os textos disponibilizados em formato digital (naquela ocasião, os do CIPM), 

pensávamos que a depreensão de prefixos sob processamento computacional seria inadequado 

(e até mesmo inválida para um estudo linguístico de teor histórico), sobretudo por partir de 

ilações pré-determinadas, que acabariam prejudicando a captação das variantes gráficas e 

alomórficas dos prefixos. Pesava a favor ainda o seguinte argumento: usando um localizador 

computacional sobre os textos do CIPM (que foi a base textual digital utilizada) para 

encontrar a partícula prefixal re-, por exemplo, tanto poderia emergir este segmento realmente 

desempenhando a função de prefixo (e.g., religiosos, remaece ou reestabelecer) quanto a de 

um radical ou de uma desinência verbal (e.g., reino, madre ou quiserem). Viaro (2009, p. 44) 

parece comungar dessa visão, pois afirma que, para fins de depreensão vocabular, o uso de 

buscadores automáticos mostra-se contraproducente, já que “[...] se tornam ainda menos 

eficientes por listarem elementos de raiz (numa base automática por -eir- por exemplo, 

aparecem palavras como beirada), sendo necessário coletá-los [os sufixos] um a um [...].”. 

Dessa forma, a captação exaustiva dos vocábulos (bem como das variantes gráficas e 

dos alomorfes) através de localizadores computacionais só seria realmente efetivada se o 

pesquisador antevisse ab initio, antes de proceder à recolha, quais seriam todas as palavras 



352 

 

prefixadas existentes nos textos, bem como todas as variantes gráficas ou alomórficas dos 

prefixos enfocados, o que seria impossível, acabando por se fiar de forma absoluta (e quiçá 

irresponsável) nas inferências apriorísticas do linguista como utente do português 

contemporâneo como língua materna (e do castelhano e galego como língua estrangeira), sob 

princípios dedutivos imprecisos, falhos e até mesmo estéreis. 

Como sabemos, qualquer procedimento metodológico acarreta implicações 

operacionais e epistemológicas. Ademais, qualquer incidência sobre a língua, sobretudo sob 

uma perspectiva histórica, “[...] exige tomadas de decisões, escolhas de caminhos a serem 

trilhados e, como todas as decisões dessa natureza, aspectos são priorizados e outros 

preteridos, dependendo do olhar que orienta a leitura dos dados” (ISQUERDO, 2011, p. 114). 

A escolha por um levantamento lexical verbo ad verbum trouxe diversas vantagens — a 

captação de todas as variantes gráficas e alomórficas, a percepção da alternância de lexemas 

com e sem prefixo no (galego-)português arcaico e a possibilidade de observação de outros 

fenômenos linguísticos de interesse, que futuramente poderiam subsidiar novas pesquisas —, 

mas também a desvantagem de se ter que dedicar muito tempo (meses a fio) para o 

levantamento dos dados.  

Para o estudo do doutoramento, devido à desvantagem do grande tempo a ser dedicado 

a uma depreensão exclusivamente manual, tentamos mais uma vez recorrer a ferramentas 

computacionais, sobretudo após conhecermos o programa WordSmith Tools 4.0
594

, 

recomendado por um reconhecido linguista histórico da UFBA
595

. De autoria de Mike Scott 

(Universidade de Liverpool) e disponível em primeira versão desde 1995, esse programa 

apresenta vários instrumentos e utilitários de análise lexical, dentre os quais cabe enfatizar o 

WordList e o Concord. Grosso modo, o primeiro possibilita a geração de uma lista das 

palavras individuais (ordenadas alfabeticamente ou por frequência) a partir do(s) texto(s) 

digital(is) selecionado(s), enquanto o segundo produz as concordâncias de cada uma delas, ou 

seja, as ocorrências imersas em seu contexto. 

Por essas características — geração de uma lista de todas as unidades léxicas de dado 

texto, associada à possibilidade de observá-las, a partir de outros comandos, em seu contexto 

—, o programa mostrou-se como muito interessante para a pesquisa que tencionávamos 

desenvolver, parecendo, inclusive, plenamente satisfatório a início, pois correspondia às 

                                            
594

Para a caracterização geral do programa, tomou-se como referência principalmente o que é exposto em 

Sardinha (2009; 1999) e Fromm (2004). 
595

O Prof. Dr. Américo Venâncio Lopes Machado Filho, que, para além de recomendar o uso do WordSmith 

Tools 4.0, possibilitou ao autor destas linhas o uso efetivo dessa ferramenta, durante vários meses.  
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principais condições de suas pautas. Propiciava, inclusive, com a sua WordList disposta 

alfabeticamente, um “olhar paradigmático” sobre o conjunto de derivados constituído por 

cada prefixo, como é possível observar na figura seguinte, relacionada ao antepositivo des-: 

 

 
 

Figura 19. Print screen de um recorte da WordList, com os derivados em des-, gerado a partir dos 30 primeiros 

fólios do Libro de buen amor. 

 

Sabemos, contudo, que nenhum método, abordagem ou ferramenta são perfeitos e, 

como esperado, após várias aplicações de teste, surgiram as primeiras inconveniências, 

lacunas ou desvantagens da adoção do WordSmith Tools 4.0 como única forma de 

identificação e depreensão dos vocábulos prefixados. Não deixando de reconhecer o valor e a 

utilidade do sobredito programa (manifestados, e.g., na possibilidade da depreensão de 

variantes prefixais alomórficas ou alográficas não previstas aprioristicamente), devemos 



354 

 

assinalar os principais déficits no processamento vocabular para um estudo geral sobre a 

prefixação, como este que aqui é reproduzido. 

Servindo para exemplificar a recuperação do contexto para cada unidade léxica de sua 

WordList (cf. a figura 20 abaixo, referente ao vocábulo descomonjo, com três ocorrências nos 

30 primeiros fólios do Libro de buen amor), podemos mencionar a primeira limitação do 

WordSmith Tools 4.0, distinguida também por Fromm (2004): o Concord apresenta a palavra 

centralizada, ladeada por porções contínuas do texto de origem, mas numa extensão nunca 

superior a uma linha, o que pode trazer dificuldades (de fato nos trouxe) para uma clara 

percepção do significado de alguns vocábulos prefixados, nas vezes em que se fazia 

necessário a consulta a uma averbação de extensão superior. Quando isso ocorria, havia a 

necessidade imperiosa de se recorrer diretamente à edição do documento enfocado, para a 

recuperação manual do excerto que satisfizesse a análise segura dos dados. 

 

 

Figura 20. Print screen do Concord para a forma derivada descomonjo, gerado a partir dos 30 primeiros fólios 

do Libro de buen amor. 

 

A segunda limitação da plataforma para um estudo sobre a prefixação, mormente um 

estudo de abrangência geral, é que, por gerar uma listagem de todos os vocábulos do texto 

selecionado (há que se lembrar de que é uma ferramenta de análise lexical, não morfológica), 

nele aparecem, inexoravelmente, palavras primitivas ao lado de derivados, pelo qual se faz 

necessário expurgar as primeiras, depurando a listagem para que contenha apenas formas 

prefixadas. No recorte da figura 19, por exemplo, ao lado de formas verdadeiramente 

constituídas com a partícula prefixal des- (descendio, descobrir, descomonjo, descomuno, 

descumulgado, desfanbrido), aparecem outras, com um segmento não-morfológico homônimo  

(despantos, despues, desq, desta, destas, desto), pelo que o investigador é levado 

obrigatoriamente a fazer uma série de exclusões, sob um processamento manual, 

independente do programa utilizado. 

A terceira limitação do programa, para um estudo como o apontado, consiste em não 

reconhecer diacríticos ou outros sinais gráficos estranhos à ortografia hodierna das línguas 

(pelo menos do português, do castelhano e do galego) presentes nos vocábulos, como as 
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formas ẽ-, ĩ, ũ, além de alguns símbolos filológicos utilizados com certa frequência na 

transcrição dos originais, como travessões, barras, chevrons, chaves, parêntesis etc. Com isso, 

seriam excluídas todas as formas como acca-ecen (CRZ), ac'ie<r>ta (BAG), adu<er>sarios 

(CRZ), agis'ado (BAG), ag(ra)uar (TCN13), ajũtassem (VSMA), arayguẽ (DCS14), 

aflaq<ue>çieron (CRZ), afugue~tar (DSG), ap<er>-cebudo (LEY), ar-çobispos (LEY), 

as'enta(n)do (BAG), colh(er) (DCS14), (com)poer (TCN13), (con)panhava~ (VSMA), cõ | 

panheiro (DSG), conpridame(te (DSG), co<n>pus'o (BAG), (con)te´e´nças (TCN13), 

contẽse (DSG), (con)verta~ (VSMA), cub(er)ta (VSMA), d(e)fendo (TCN13), demãdarẽ 

(DCS14), desenpar(e)s (VSMA), dese[n]parada (CID), despen[de]sse (VSMA), 

desp<re>çant<e> (CAS), en( )brac'an (CID), entẽdo (DSG), obli´glame~to (DCS14), 

obp(ro)brio (VSMA), p(er)doados (VSMA), rrev(er)ença (VSMA), sob(re)poja (VSMA), 

sosac(^h)ar (CRZ), [t]raslado (TCN13), que só puderam ser recuperadas a partir de 

operações manuais sobre as concordâncias geradas pelo WordSmith Tools 4.0 ou captadas 

através da leitura direta das edições digitais. 

 Além disso, por se pautar em um reconhecimento da palavra como unidade gráfica, 

através do critério de separabilidade (espaços em branco em posição anterior e posterior), o 

programa em destaque não dá conta da variabilidade inerente à grafia das línguas de antanho 

— e com isso se chega à sua quarta limitação —, não captando, por exemplo, formas como 

a´dega (‘adega’, no TCN13), al-feriz (‘alferes’, no CAS), bem aventurado (VSMA), con tem 

(‘contém’, nos DSG), em guanos (‘enganos’, nos DSG), em mygo / em emijgos (‘inimigo / 

inimigos’, nos DSG), em menda (‘emenda’, nos DSG), em fermos (‘enfermos’, nos DSG), em 

fermou (‘enfermou’, nos DSG), em peecer (‘impedir’, nos DSG), en requicera 

(‘enriquecesse’, no CRZ), sobre dicho / sobre dita (‘sobredito / sobredita’, no CAS), 

indubitavelmente prefixadas, mas destituídas da ligadura habitual entre antepositivo e base. 

Dessas constatações, advindas tão-somente das aplicações efetivas do programa às 

edições digitais dos textos selecionados para a investigação, ficou-nos evidente que o 

WordSmith Tools 4.0 não poderia ser tomado como único procedimento para a identificação e 

depreensão das lexias prefixadas, mas que poderia ser o principal instrumento para tal, desde 

que aliado a uma posterior depuração, realizada pelo próprio linguista, debruçado sobre as 

listagens e concordâncias geradas pelo programa e, sobretudo, nas edições digitais dos textos 

utilizados, com o intuito de recuperar os dados não alcançados ou excluídos pela ferramenta 

computacional utilizada. 



356 

 

Pesquisas de morfologia histórica realizadas anteriormente no âmbito do PROHPOR, 

atinentes à formação de palavras
596

, partiam sempre da anotação manual dos dados, 

depreendidos via leitura direta (verbo ad verbum) de centenas de páginas dos documentos 

selecionados para os respectivos corpora textuais embasadores. Não querendo cair em 

generalizações falaciosas, pensamos que em geral é esse o tratamento metodológico para boa 

parte das investigações gerais sobre morfologia histórica concernentes aos primórdios das 

línguas, pelo menos das românicas. Um labor minucioso, árduo, delongado e, como qualquer 

outra, uma opção metodológica com seus benefícios e suas desvantagens, sendo a maior delas 

a elevada possibilidade de a leitura não recolher todos os dados pertinentes, devido a lapsos 

decorrentes do próprio processo de leitura, identificação e registro. 

O quadro acima é, muito possivelmente, consequência de uma situação atestável: a 

ausência de ferramentas computacionais ou corpora anotados que sirvam adequadamente a 

pesquisas de morfologia lexical. Quando se trata de uma investigação sobre um ou poucos 

afixos ou esquemas de formação, não há tantas limitações, pois com a ajuda de localizadores 

computacionais não é tão dificultoso obter os dados necessários para a análise; o problema 

surge quando se pretende realizar um estudo de natureza geral, referente, por exemplo, a todo 

o paradigma prefixal, sufixal ou composicional de determinado corte sincrônico ou trajeto 

diacrônico. Nesses casos, por não haver alternativa, há sempre grandes dificuldades para se 

coligir eximiamente as formas derivadas, visto que todo o trabalho se faz manualmente, a 

partir de corpora crus, destituídos de processamento automático ou semiautomático. 

São muitos os corpora históricos em formato eletrônico disponíveis gratuitamente 

para os estudiosos, alguns com centenas de milhões de palavras, pelos quais se podem extrair 

dados massivos sobre fatos ou fenômenos do português, do galego ou do castelhano (e de 

inúmeras outras línguas), que sirvam de base para análises linguísticas qualitativas ou 

quantitativas. Não obstante, pelo que pudemos verificar, servem razoavelmente para estudos 

lexicais, fonológicos, discursivos, mas muito pouco para estudos morfolexicais ou 

morfossemânticos, pois quase sempre não permitem a recuperação automática e precisa de 

                                            
596

As dissertações de Soledade (2001) e Lopes (2013), respectivamente, sobre a sufixação e a prefixação na 

primeira fase do (galego-)português arcaico; a dissertação de Simões Neto (2016), sobre o percurso diacrônico 

das formações em X-eir, do latim ao período arcaico; as teses de Soledade (2004), Campos (2004) e Santos 

(2009), respectivamente, sobre a sufixação, a negação prefixal e a composição nas duas sincronias arcaicas do 

(galego-)português. 
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unidades morfológicas. Quando apresentam etiquetagem morfológica, essa se restringe à 

marcação de categorias flexivas, não derivativas
597

.  

Vemos, portanto, que urge criar corpora diacrônicos informatizados de morfemas para 

as línguas românicas, inspirando-se — total ou parcialmente — no modelo do que foi 

formidavelmente idealizado por Díaz García (2006) para o sufixo -osus/-oso no latim e no 

castelhano, o DERIV@
598

. Utilizando corpora informatizados já existentes, inserir-se-iam 

neles ferramentas específicas para a depreensão rápida, cômoda, maciça e efetiva de 

morfemas, arquitetando um banco de dados relevantes para os estudos morfológicos (e, 

consequentemente, para a etimologia, a lexicologia e lexicografia, a semântica etc.). Enquanto 

isso não ocorre, a alternativa que parece ser a mais conveniente é a que utilizamos nesta tese, 

já abalizada por García Salido & Vázquez Rozas (2012, p. 80):  

 

[...] conjugar la anotación manual con la información que proporcionan los recursos 

(semi)automáticos de análisis de corpus (programas de extracción de concordancias, 

de búsqueda de colocaciones, lematización, etc.) y la anotación existente (datos 

cronológicos, de autoría, de género, etc.).
599

 

 

5.2.2 Da análise dos dados 

 

Como foi possível perceber, realizamos a constituição da base empírica para a 

pesquisa diretamente através de edições dos testemunhos documentais do galego-português e 

do castelhano medievais, em prol da importância da variedade e da concretude dos dados 

                                            
597

Fazemos nossas, portanto, as considerações de Pujol Payet (2006, p. 109): “Desde um ponto de vista prático, é 

fundamental poder dispor de um corpus de dados manejável e adequado aos objetivos da morfologia diacrônica. 

Em minha opinião, na atualidade, o investigador não tem à sua disposição essa ferramenta. Diferentemente de 

outras línguas modernas, o espanhol não conta ainda com um corpus documental com marcas morfológicas [...] 

e, no que se refere à formação de palavras, as obras lexicográficas atuais manifestam sérias lacunas — ausência 

de um dicionário histórico, falta de informação nos derivados e compostos do DCECH etc. —. Uma das 

dificuldades na elaboração desse corpus é que possa atender a todas as necessidades da disciplina e, portanto, 

que possa servir de instrumento de análise para aqueles fenômenos que são recorrentes, mas também para os que 

são pontuais.” [Trad. nossa]. O que a sobredita autora aponta para o espanhol, parece também poder aplicar-se, 

como vemos, às outras línguas aqui enfocadas. 
598

Nas palavras da própria idealizadora, “DERIV@ é uma base de dados linguísticos com dois modelos de 

representação, um para as palavras castelhanas formadas pelo procedimento da derivação e outro para as 

palavras latinas correspondentes. O objetivo de DERIV@ é a obtenção de uma estrutura geral que contenha 

todas as palavras derivadas do castelhano com informação gramatical selecionada, para que o corpus assim 

constituído e analisado permita a criação de um dicionário de palavras derivadas. DERIV@ permite e facilita o 

acesso irrestrito às informações contidas nos dois bancos de dados. [...] o modelo é válido para qualquer forma 

derivada do espanhol (ou outras línguas românicas) e — na sua versão para ambiente Web — deixa aberta a 

possibilidade de acesso em tempo real a qualquer usuário, que poderá interagir com o sistema e contribuir para o 

seu aperfeiçoamento.” (DÍAZ GARCÍA, 2006, p. 17). [Trad. nossa] 
599

“[...] conjugar a anotação manual com a informação que proporcionan os recursos (semi)automáticos de 

análise de corpus (programas de extração de concordâncias, de busca de colocações, lematização etc.) e a 

anotação existente (dados cronológicos, de autoria, de gênero etc.).” [Trad. nossa] 
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quando depreendidos e analisados em um contexto frasal e enunciativo autêntico. Assim, para 

recolher os fatos de língua, seguindo uma postura outrora adotada por Soledade (2004) em sua 

tese de doutoramento, debruçamo-nos sobre as próprias edições e não sobre dicionários, 

glossários ou vocabulários.  

Através das obras selecionadas, obtido o arcabouço lexical para análise, buscamos 

realizar a recolha, o mais abrangente possível, de palavras constituídas com prefixos, 

reconhecidas como tal, sob uma metodologia de natureza estruturalista, sendo realizada a 

análise formal dos constituintes morfolexicais, com a segmentação dos morfes segundo o 

princípio da comutação. Sabendo que em muitos vocábulos os prefixos não são 

nitidamente/facilmente depreensíveis para um falante hodierno (e.g., aquecer, considerar, 

destruir, expirar, intelectual, perseverança, em que historicamente há os prefixos ad-, com-, 

de-, ex-, inter-, per-, podendo, inclusive, sob um viés epistemológico linguístico de caráter a-

histórico, serem postos completamente de lado — sendo analisados como parte do radical —, 

por serem considerados vocábulos primitivos), optamos por elencá-los, ainda quando seu 

caráter afixal não fosse imediatamente transparente, tomando como norteadores dicionários 

etimológicos galegos, castelhanos, portugueses e latinos
600

. Tal postura se baseia na 

compreensão de que a constituição do paradigma morfolexical-prefixal do galego-português e 

do castelhano arcaicos vincula-se diretamente ao patrimônio genolexical herdado do latim 

(RIO-TORTO, 2012); assim, as prefixações realizadas nessa língua serviram (e ainda servem) 

de base para a constituição de sistemas parcialmente análogos, que são os das línguas que dela 

descenderam. Aderimos, portanto, à postura de Viaro (2012a), quando assevera que nada 

justifica a negação de elementos de sincronias pretéritas da língua. 

                                            
600

Eis o que ensina Borba (2003, p. 81) sobre essa intrincada questão: “A identificação de afixos nem sempre é 

possível pela técnica sincrônica da comutação. Muitas vezes a liberação deles só se faz pela análise diacrônica. 

Por exemplo, pela comparação de fazer e perfazer, correr e percorrer, passar e perpassar chega-se ao prefixo 

per-. Já em perceber, percutir, permitir trata-se do mesmo prefixo ou da primeira sílaba de uma palavra simples? 

A análise diacrônica revela que se trata do prefixo latino per- e que essas palavras já vieram formadas do latim: 

perceber < percípere, de per-, prefixo de reforço do sentido da base, e cípere, raiz cip, de cápere = captar > 

‘captar bem pelos sentidos’ > ‘entender, compreender’; percutir < lat. hispânico percútere < per- + quatere, 

forma poética = ‘sacudir’ > ‘bater ou tocar’ > ‘bater ou tocar fortemente em’; permitir < lat. permíttere < per- + 

mítere = ‘mandar, enviar’ > ‘dar liberdade, poder ou licença’ > ‘consentir’. Foi o que aconteceu com muitas 

palavras que entraram na língua por via erudita, como pérfido < pérfidus [per- + fidus] = ‘que mente à fé jurada, 

traidor, infiel’. Neste caso, o que dificulta o isolamento é o fato de a base ser presa, isto é, de não ocorrer 

isoladamente. Outras vezes a dificuldade está na alomorfia. Em objeto, óbvio, obstar, obstruir, admitindo-se que 

se trata de prefixação, é preciso saber, em seguida, se o prefixo é ob- ou obs- e se tem alguma coisa que ver com 

o o- de opor, ocorrer e omitir. Com efeito, o prefixo é o latino ob-: ob- + jectus, ob- + vius, ob- + stare, de sto; 

ob- + struere, de struo. Em português, evoluiu para o- como se vê em opor, ocorrer e omitir. Outras vezes ainda, 

a questão é de segmentação. Em adunco e adusto há prefixo? Se há, qual é? Trata-se do prefixo ad- [= 

aproximação] + uncu(m) [= ‘gancho’. Logo, adunco = ‘parecido com gancho’] e [ad- = intensificador] + ustus 

[particípio passado de uro, ussi = ‘queimar’. Logo, adustu(m) = ‘queimado, abrasado’].” 
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Para não cometermos, por descuido, atos falhos na identificação dos prefixos em bases 

fossilizadas, além da recorrência a dicionários etimológicos, guiamo-nos também pela 

seguinte nota de Câmara Jr. (1956, p. 169): 

 

Os prefixos são nitidamente depreensíveis dos vocábulos em que se acham, em três 

casos: 1) quando o radical a que se acrescentam existe isolado noutras palavras; ex.: 

predizer: dizer, desconsolo: consolo; 2) quando esse radical existe isolado noutra 

palavra em forma variante; ex.: permitir: meter; 3) quando esse radical serve de base 

para a formação de duas palavras, pelo menos, com prefixos distintos; ex.: colisão: 

elisão.  

 

Todas as palavras lexicais (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios em -mente) que 

apresentaram, em seu processo constitutivo, morfemas lexicais subsidiários foram 

selecionadas e passaram a integrar a base de dados para análise
601

, correspondendo, assim, ao 

rastreamento prefixal em sua atuação prototípica, formando palavras para as categorias 

léxicas básicas (ÁLVAREZ & XOVE, 2002) ou catégories mejeures da língua, como 

expressa Apothéloz (2002, p. 75): 

 

 
Figura 21. Atuação iso ou heterocategorial da afixação na geração de vocábulos para as categorias maiores da 

língua (APOTHÉLOZ, 2002, p. 75). 

 

Através da figura acima, percebemos que “Les principales catégories grammaticales 

(‘parties du discours’) concernées par la dérivation affixale sont: les noms, les verbes, les 

adjectifs et les adverbes.” (APOTHÉLOZ, 2002, p. 74)
602

. Ativemo-nos, consequentemente, à 

descrição e análise das palavras lexicais, descartando os vocábulos gramaticais e as formas 

                                            
601

“Quem se ocupa do léxico comumente trata primeiro das palavras lexicais que, na verdade, fazem ponte entre 

a realidade objetiva e a língua, começando pelos nomes (ou substantivos), passando depois para os adjetivos, e, 

em seguida, para os verbos. Alguns advérbios como os derivados com o sufixo -mente também fazem parte deste 

conjunto.” (BORBA, 2003, p. 176). 
602

“As principais categorias gramaticais (‘partes do discurso’) relacionadas com a derivação afixal são: 

substantivos, verbos, adjetivos e advérbios.” (BORBA, 2003, p. 176). 
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dependentes (pronomes, preposições, conjunções, advérbios em geral). Quando em um 

mesmo texto dado vocábulo ocorreu várias vezes sob a mesma grafia e com o mesmo sentido, 

foi registrado uma só vez. 

Feita a recolha de dados no corpus, passamos ao estágio de pesquisa etimológica dos 

prefixos, das bases a que se ligam e dos seus produtos, através de dicionários etimológicos das 

línguas portuguesa, galega e castelhana, de glossários e vocabulários em edições de textos 

antigos, além de dicionários de latim e grego. Para o castelhano, os dicionários etimológicos 

(ou dicionários gerais com informações etimológicas) primordiais para a indicação da rota 

etimológica dos derivados encontrados foram Corominas & Pascual (1991), Corominas 

(1987) e o Diccionario de la Lengua Española da Real Academia Española (DLE/RAE, on-

line), com apoio esporádico das contribuições das obras lexicográficas etimológicas de 

Alonso Pedraz (1986), García de Diego (1985) e, em menor medida, Seco (2003); para o 

galego-português, além do já mencionado de Corominas & Pascual (1991), foram 

recorrentemente consultados os de Cunha (2010) e o de Houaiss & Villar (2009); para o latim, 

essencialmente o de Gaffiot (2016) e o Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001), 

com consultas também feitas ao Dictionnaire étymologique de la langue latine, de Ernout & 

Meillet (1939). 

Os itens lexicais coletados foram inseridos em tabelas — a cujos conjuntos 

denominamos morfemários, termo que já fora usado por Soledade (1999) em seu estudo 

monográfico —, nas quais cada ocorrência é assinalada por um código, em que o P e o C 

referem-se ao galego-português e ao castelhano, respectivamente; 1 e 2 significam, 

respectivamente, primeira e segunda sincronias dessas línguas; e A, B, C e D fazem 

referência, respectivamente, aos séculos XIII, XIV, XV e XVI. Desse modo, uma entrada 

identificada pelo código C1B81 remete a um vocábulo codificado como entrada nº 81, 

depreendido do castelhano arcaico (C), em sua primeira fase (1) e em um texto do século XIV 

(B). 

O sequenciamento dos vocábulos nas células foi estabelecido através de ordenação 

alfabética, primeiro para os formantes prefixais, depois para os vocábulos. Nos morfemários 

também foram registrados o prefixo segmentado da lexia (i.e., o FME, o formante da margem 

esquerda vocabular), a classe-alvo do prefixo, a classe gramatical da base lexical e a do 

produto detectado nas ocorrências
603

, assim como o sentido
604

 e o étimo
605

 da lexia, a 

                                            
603

Foi preciso recorrer à identificação dessas três categorias, visto que nem sempre nos deparávamos com a 

coincidência entre a classe gramatical do produto léxico e a da forma registrada no corpus textual investigado. 
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averbação e as referências sobre o manuscrito em que foram depreendidas as palavras 

analisadas. Ademais, para cada entrada na tabela, imediatamente após essas informações, 

disponibilizamos as averbações, que podem ter extensões variáveis, sendo que as mais 

extensas assim o foram para assegurar a depreensão do sentido da palavra prefixada em seu 

contexto (muitas vezes o sentido não ficava claro apenas pelo período em que se encaixava o 

lexema prefixado, mas sim, somente pelo parágrafo inteiro ou vários períodos). Ilustramos a 

seguir tal configuração, através de duas entradas dos morfemários construídos, a primeira (em 

fundo cinza) para uma forma herdada; a segunda (em fundo branco), para uma forma 

propriamente vernácula
606

: 

                                                                                                                                       
Por exemplo: para um vocábulo como adeujnanc’a (APO), um substantivo, embora seja essa a sua classe 

gramatical no texto (i.e., classe da ocorrência), não é essa a classe do produto resultante da adjunção prefixal que 

constituiu tal vocábulo, pois se trata de uma verbalização deverbal (CA adeujnar < lat. *ad-dīvīnāre). Sendo 

assim, para o caso em tela, teríamos: classe-fonte: verbo, classe-alvo: verbo, classe da ocorrência: substantivo. 
604

Um emaranhado terminológico envolve os escorregadios e proteiformes conceitos básicos da semântica 

(ROTH, 1998), de tal forma que “Significado, sentido, significação recebem interpretações diferentes, que 

variam segundo as correntes de pensamento, a época, a teoria, os autores em que ocorrem, as finalidades ou a 

área de conhecimento em que são empregados.” (MARQUES, 1996). Por isso, consideramos aqui que o sentido 

é o significado apreensível no interior de dado contexto discursivo-textual, de forma que possui um valor mais 

concreto e mais preciso do que a significação, que é mais abstrata e mais difusa. Já para significado de um 

lexema, adotamos a conceptualização proposta por Viaro (2012, p. 281): “[...] estamos entendendo por 

significado de uma palavra o conjunto de relações — associadas a uma referência qualquer ou a uma imagem 

mental e depreensíveis em contextos de uso distintos — que um mesmo conjunto de realizações sonoras (ou 

visuais), numa sequência inalterável (ou seja, o significante dessa mesma palavra), pode representar.”. 

Entendemos, com Ponte (2007, p. 66), que os sentidos de uma forma linguística “[...] emergem a partir do 

entrecruzamento do texto com o processamento que o leitor faz [...].”. Para depreendermos os sentidos 

emergentes de itens lexicais e afixais das línguas em seu período arcaico, pensamos que essa seja a única forma 

válida possível, já que, obviamente, não usufruímos do conhecimento como utentes da língua dessa sincronia 

pretérita. Além disso, não podemos deixar de registrar que, para a recuperação dos sentidos de diversos 

vocábulos dos corpora estudados, embora observando com atenção a sua ativação e uso nos contextos frasais 

dos textos em que se encaixavam, houve muitas dúvidas, às vezes só dirimidas após recorrermos ao fundo 

lexicográfico etimológico que apoiou a investigação, cujos principais elementos já mencionamos acima. Não 

obstante isso, houve vezes que, mesmo com o auxílio dos dicionários etimológicos, o significado do vocábulo 

permanecia enigmático para nós e, devido a isso, tevemos que recorrer a inúmeros glossários ou banco de dados 

para a sua elucidação — p. ex., o estudo de CEJADOR (2005), o DDGM ‒ Dicionario de Dicionarios do Galego 

Medieval, o CIPM ‒ Corpus Informatizado do Português Medieval, o TMILG ‒ Tesouro Medieval 

Informatizado da Lingua Galega, o CORDE ‒ Corpus Diacrónico del Español etc. —. Houve situações 

extremas de só lograrmos chegar à identificação do sentido de dada palavra derivada após longas consultas a 

outros recursos, como, p. ex., estudos sobre direito medieval. Foi o caso de enparentado (FVA), cujo sentido 

próprio e certeiro só foi detectado a partir da leitura do estudo Notas sobre o poder paternal no direito hispânico 

ocidental durante os séculos XII e XIII: em volta do cap. CCVI do Foro de Cuenca, de Merêa (1947). Outras 

vezes, chegou a ser cogente recorrermos a obras teológicas ou de astronomia. Em suma: um labor árduo e 

labiríntico. 
605

Quando aqui ou nos morfemários usamos o termo étimo ou etimologia de dada palavra ou unidade prefixal, 

referimo-nos à sua rota etimológica, que englobaria, portanto, no caso dos derivados, os processos formativos 

neles atuantes no devir histórico. Não nos imiscuímos neste estudo nas complexas discussões que visam a 

contrapor (ou conjugar) étimo, origem e processo formativo (cf. VIARO, 2011). Fizemos o esforço de, quando 

possível, recuarmos a forma sígnica até os seus antecedentes no latim ou no grego, que comportam, não raras 

vezes, a sua origem remota detectável. 
606

A princípio, não fazíamos a distinção na configuração das formas herdadas e vernáculas nos morfemários, mas 

depois percebemos que isso se fazia necessário, a fim de através das tabelas (e, consequentemente, do estudo), 

podermos distinguir entre, de um lado, as formações efetivamente processadas no galego-português ou no 

castelhano (ou em outra língua românica, tomadas por estas como empréstimo) e, do outro, as formações 
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CÓD. 

 

FME 

SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

 

LEXEMA 

 

C. F. 

 

C. A. 

 

C. O. 
 

ÉTIMO 

 

SENTIDO DO 

PRODUTO 

 
FONTE 

C1B81 pos-  Posterioridade 

temporal 

pospone V V V Do lat. 

postponĕre < 
post- +         

-ponĕre  

aprazar, 

protelar, adiar  

BAG 

AVERBAÇÃO: “Nueue djas' a de plaz'o pa q<ua>ndo se apone / / por perentoria mas es'ta gua<r>da no<n> te 

e<n>co(s)[n]e /} / q<ue> a muchos' abogados' s'e olujda & s'e pospone / es toda perentoria la descomonjo<n> atal / / s'i pone 
cont<ra> tes'tigos' en <e>l pleyto p<ri>nc'ipal.” 

C1A55 en-2 Sentido opaco 
607

 

encomendadas V V Adj. 

PP 

Do CA      

en- +            

-comendar < 
lat. 

commendāre 

< cum- +      

-mandāre 

encarregado, 

encomendado 

 

FJZ 

AVERBAÇÃO: “Delas cosas emp<re>stadas & encom<en>dadas.” 
 

 

Tabela 19. Exemplos de duas entradas dos morfemários do castelhano. 

 

A organização de detalhados morfemários, além de imprescindível à própria 

investigação, visto que um olhar analítico geral sobre um número pujante de dados como os 

utilizados como sua base empírica só seria viável se fundado numa sistematização coerente, 

que propiciasse a sua profícua operacionalização, teve igualmente o intuito de servir como um 

banco de dados para os estudos de morfologia histórica, a ser disponibilizado nas versões 

impressa e digital da tese, esta última no Repositório Institucional da Universidade Federal da 

Bahia
608

, no Estudo Geral/Repositório Digital da Produção Científica da Universidade de 

Coimbra (UC)
609

 e na página do PROHPOR
610

. Ademais, sustentamos como um dos objetivos 

secundários do estudo a sua integração posterior a uma plataforma digital nos moldes do 

DERIV@ (DÍAZ GARCÍA, 2006), que ofereça os dados e os recursos necessários para o 

                                                                                                                                       
herdadas da matriz grecolatina. Assim, aquiescemos ao que preconiza Rio-Torto (2014b, p. 25) para o português 

(tomando-o como válido também para os demais sistemas linguísticos que estudamos), quando afirma ser “[...] 

conveniente separar as palavras eruditas das formadas em português, para que o leitor não considere que, por 

exemplo, opor ou introduzir são palavras formadas por prefixação dentro da língua portuguesa.”. Com a 

indicação das formas herdadas e formas vernáculas respectivamente sob fundo cinza ou branco nos morfemários, 

pensamos que respeitamos concomitantemente duas posturas válidas: (i) a não exclusão do que é herdado, como 

se não fizesse parte do léxico das línguas estudadas nos cortes históricos estabelecidos; (ii) a distinção entre, de 

uma margem, aqueles produtos léxicos gerados na matriz latina e subsistentes no vernáculo, e, da outra margem, 

aqueles produtos léxicos que emergiram propriamente através de processos morfolexicais  
607

Aproveitamos o ensejo para esclarecer sobre o que consideramos sentido opaco no morfemário, em 

consonância à teorização comentada e desenvolvida nas macrosseções anteriores. Tal rótulo cobre todos aqueles 

formantes prefixais cujo significado não se nos mostrou transparente aquando de sua análise, em que foi levada 

em conta a carga semântica do prefixo no vocábulo em que configurava, imerso num determinado contexto 

frasal. Isso tanto pôde ocorrer com formas herdadas quanto com formas moldadas no vernáculo, para cujo 

prefixo não foi possível destacar/atomizar alguma carga semântica, como, p. ex., o des- em desafiar ou desafio. 

Vemos, portanto, que o rótulo sentido opaco chega também a englobar aqueles casos em que o sentido do 

prefixo se lexicalizou. 
608

<https://repositorio.ufba.br/ri>. 
609

<http://www.uc.pt/sibuc/Estudo_Geral>. 
610

<http://www.prohpor.org>. 
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estudo de uma gramática geral do léxico do (galego-)português arcaico (e, posteriormente, 

também do castelhano e de outras línguas românicas peninsulares), plataforma essa 

arquitetada a partir da integração dos dados empíricos já sistematizados e analisados por 

Soledade (2001; 2004), Campos (2004), Santos (2009), Simões Neto (2016) e Lopes (2013), 

que embasaria um projeto coletivo de grande envergadura — concebido no ano de 2013 pela 

Profa. Juliana Soledade, orientadora desta tese —, Estudos léxico-semânticos do português 

arcaico: origem, constituição e funcionamento, cuja tônica é a elaboração de uma gramática 

descritiva do léxico do (galego-)português arcaico, nos moldes dos capítulos sobre morfologia 

léxica da prestigiosa obra organizada por Bosque & Demonte (1999) para a língua espanhola. 

Após as etapas aludidas e tendo como ponto de partida sempre o morfemário, para 

mantermos uma coerência com a metodologia adotada, de natureza empiricista, lançamo-nos 

à descrição e análise de cada formativo prefixal, com o arrolamento de suas características 

formais, semânticas e funcionais, de seu fluxo etimológico, de seus esquemas de formação e, 

quando se fez possível, a apreciação dos conjuntos léxicos que conforma (séries derivativas, 

famílias de palavras) e das relações paradigmáticas ou sintagmáticas que mantém com outros 

prefixos
611

.  

A partir dessa primeira apreciação mais vertical, observando os prefixos um a um, 

realizamos em seguida uma apreciação mais horizontal, debruçada sobre o paradigma prefixal 

das duas sincronias dos dois sistemas linguísticos explorados, focando na configuração fônica 

e grafemática dos prefixos encontrados, além de seu comportamento formal e semântico-

funcional (tecendo também, quando necessário, pontes em relação aos usos contemporâneos e 

ao comportamento do antepositivo no latim), procurando identificar casos sistemáticos, ou 

não, de gramaticalização, expletividade, opacidade, homomorfismo, polissemia, sinmorfismo, 

antinomorfismo e de relações entre léxico e processos cognitivos, como a metáfora e a 

metonímia, chegando-se até a alguma captação das tensões no léxico arcaico (e sua inflexão 

ao léxico hodierno) entre, de um lado, forças e componentes conservadores, mais próximos à 

matriz genolexical latina (que permaneceram ou não na língua em seu devir histórico) e, de 

outro, forças e componentes inovadores, representados pelas criações lexicais próprias, que, 

apesar de estarem incluídas nas possibilidades do sistema, apontam para novas semantizações 

e novos empregos gramaticais. 

                                            
611

Como, nas seções de análise dos dados, procedemos a vários trânsitos entre o passado e o presente da língua, 

indo, não poucas vezes, do latim aos ibero-romances em sua constituição arcaica e contemporânea, tivemos que 

expor — não poucas vezes — exemplos de derivados externos aos morfemários, ou seja, alheios ao corpus 

textual verificado. Quando isso fizemos, indicamos em nota de rodapé de onde retiramos tais formas, a fim de o 

leitor não pensar que foram extraídos do lastro documental aqui vasculhado. 
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Por fim, para satisfazermos a um estudo de natureza histórico-comparativa e já em 

posse de uma análise panorâmica da prefixação no galego-português e no castelhano em suas 

duas sincronias, levamos a termo uma comparação do fenômeno derivacional nesses dois 

sistemas, através de um cotejamento intralinguístico quantitativo-qualitativo — 1ª fase do 

português arcaico (galego-português) X 2ª fase do português arcaico; 1ª fase do castelhano 

arcaico X 2ª fase do castelhano arcaico —, bem como uma colação interlinguística qualitativa, 

de todo o período arcaico, entre os dois sistemas (galego-português medieval X castelhano 

medieval), sob pautas de cotejo no plano formal, semântico e distribucional-paradigmático-

funcional, perscrutando as suas similitudes e divergências, as suas confluências e 

especificidades, mormente no que concerne a aspectos morfossemânticos, como os esquemas 

de polissemia e a troca sistemática de prefixos. E, assim procedendo, intentamos desenvolver 

um rastreamento sistêmico dos paradigmas operacionais da prefixação nos quatro primeiros 

séculos de registro escrito desses dois complexos sistemas linguísticos ibéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE INDIVIDUAL DOS ELEMENTOS AFIXAIS DA 

MARGEM ESQUERDA VOCABULAR 

 

6.1.1 Prefixo ad- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos são 

numerosíssimos os derivados herdados e vernáculos com o prefixo a(d)- e variantes (os 

cálculos que virão mais abaixo o ratificam), de modo que, para economizar tempo e espaço, 

somos levados a listar apenas uma amostra representativa desse extenso conjunto. Uma 

listagem completa das formações encontra-se nos morfemários, que constituem os tomos II a 

V desta tese. 

 Exemplos de formas herdadas constituídas com o formante em questão são as 

seguintes: 

 

(i) avogada (P1A114) e variantes e/ou flexões, auenerom (P1A111) e variantes e/ou 

flexões, atreverom (P1B215) e variantes e/ou flexões, atravessam (P1B1118) e 

variantes e/ou flexões, asygnado (P1B197) e variantes e/ou flexões, assentou 

(P1B191) e variantes e/ou flexões, ascensom (P1B186) e variantes e/ou flexões, 

arriban (P1A91) e variantes e/ou flexões, assegurarõ (P1B188) e variantes e/ou 

flexões, apertan (P1A70), apelazon (P1A64), alumear (P1B126) e variantes e/ou 

flexões, aluguer (P1A55) e variantes e/ou flexões, agrauar (P1A44) e variantes e/ou 

flexões, dentre vários outros. 

(ii) auento (P2C274) e variantes e/ou flexões, atreva (P2C266) e variantes e/ou flexões, 

asynada (P2C262) e variantes e/ou flexões, asentar (P2D50) e variantes e/ou flexões, 

aprovada (P2C232), aparece (P2C195) e variantes e/ou flexões, administrar 

(P2C182) e variantes e/ou flexões, amoestam (P2C186) e variantes e/ou flexões, 

alegar (P2D33) e variantes e/ou flexões, agravariam (P2C126) e variantes e/ou 

flexões, dentre vários outros. 
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(iii) apriete (C1A265), arrancar (C1B93), arredrar (C1B94), asmar (C1A285) e 

variantes e/ou flexões, assimilaçiones (C1B101) e variantes e/ou flexões, atender 

(C1B105) e variantes e/ou flexões, atreuudo (C1A301), auenturado (C1A306), 

ayudar (C1A151) e variantes e/ou flexões, agraujado (C1B50), afilada (C1B46), ad 

uersario (C1A117) e variantes e/ou flexões, adurmjo (C1A116), adeuine (C1A94) e 

variantes e/ou flexões, acusado (C1B26) e variantes e/ou flexões, dentre vários 

outros. 

(iv) atreuer (C2D51) e variantes e/ou flexões, atraya (C2D50) e variantes e/ou flexões, 

atento (C2C144), arrancar (C2D45), aprobada (C2C125) e variantes e/ou flexões, 

apetytos (C2C118) e variantes e/ou flexões, apacientan (C2C98), almorzar (C2D31), 

aflicion (C2C67) e variantes e/ou flexões, adqujrir (C2C56), admirables (C2C50), 

accidentes (C2D12), dentre vários outros. 

 

Reportamos também a uma amostra representativa dos derivados de criação 

propriamente vernacular: 

 

(i) agasalhar (P1B89), afugenta (P1B87) e variantes e/ou flexões, aforteleze (P1B81), 

aconteçeo (P1B43) e variantes e/ou flexões, acertaron (P1A06) e variantes e/ou 

flexões, abraçou (P1B08), abastossamente (P1B07), alanpadas (P1B112) e variantes 

e/ou flexões, agardaria (P1B91) e variantes e/ou flexões, amassar (P1A57) e 

variantes e/ou flexões, apagua (P1B137) e variantes e/ou flexões, apodreçeo 

(P1B153) e variantes e/ou flexões, asesegado (P1B194), dentre vários outros. 

(ii) afroxassem (P2C125) e variantes e/ou flexões, afremosentar (P2C121) e variantes 

e/ou flexões, aferrarõ (P2C111), afazimento (P2C104), acudir (P2C79), acooimado 

(P2C59), acodiram (P2C58), acertamento (P2C39), apegamdo (P2C209) e variantes 

e/ou flexões, arrenegou (P2C243), assenhorou (P2C248), dentre vários outros. 

(iii) abeurauan (C1A08) e variantes e/ou flexões, abiuar (C1A09) e variantes e/ou 

flexões, acoitar (C1A54), acometer (C1A55), ha contir (C1A63) e variantes e/ou 

flexões, affincadamente (C1A129) e variantes e/ou flexões, aflaqueçieron (C1A133), 

ayrado (C1A146), ayuntan (C1A163) e variantes e/ou flexões, alechara (C1A163), 

alimpian (C1A181) e variantes e/ou flexões, amochigue (C1A198) e variantes e/ou 

flexões, apercebudo (C1A233) e variantes e/ou flexões, appresuramiento (C1A264), 

dentre vários outros. 
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(iv) athesorastes (C2C143), atormenta (C2C145) e variantes e/ou flexões, aquexado 

(C2C131) e variantes e/ou flexões, apressura (C2D41), aplazen (C2C120), 

apartimientos (C2C114), amenaza (C2C92), alimpya (C2C88), acortar (C2C38), 

abrasada (C2C07), abaste (C2D01), dentre vários outros. 

 

Para a 1ª fase do GP, o prefixo atua sobre 107 bases léxicas diferentes (num total de 

340 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 113 bases léxicas diferentes (num total de 349 

ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 135 bases léxicas diferentes (com um total de 438 

ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 95 bases léxicas diferentes (com um total de 217 

ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas herdadas, o cômputo será o seguinte: para a 1ª fase 

do GP, a atuação do formante sobre 44 bases léxicas diferentes (com um total de 189 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 55 bases léxicas diferentes (com um total de 187 

ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 53 bases léxicas distintas (com um total de 182 

ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 51 bases léxicas distintas (com um total de 132 

ocorrências). 

Por outro lado, se consideramos apenas as formas estritamente vernaculares, o 

cômputo será o seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 63 bases léxicas 

diferentes (com um total de 151 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 58 bases léxicas 

distintas (com um total de 162 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 82 bases léxicas 

distintas (com um total de 256 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 44 bases léxicas 

diferentes (com um total de 85 ocorrências). 

Esses números fazem do a(d)- o prefixo de longe mais recorrente do galego-português 

e do castelhano arcaicos, em suas duas sincronias, seja em suas formações herdadas, seja nas 

emergidas no romance (há, praticamente, um equilíbrio quantitativo-qualitativo entre essas 

duas vias de geração morfolexical). Esse número extenso de derivados e, mais ainda, o 

acoplamento do formante a um grande número de bases diferentes, alça-o ao nível do prefixo 

mais vigoroso do período arcaico, logrando superar até mesmo o in-1, o des-, o re- e o es-. 

Tanto em formas herdadas, quanto em formas vernaculares, o prefixo tinha viva e 

indiscutível preferência pela geração de verbos, devido à sua afeição por participar em 

formações parassintéticas. É, assim, o prefixo parassinteticogênico por excelência no período 

arcaico da língua (na verdade, e sem sombra de dúvidas, em toda a história do vernáculo). 

Exemplos de operações parassintéticas verbais com o prefixo, moldadas no latim: (i) fincadas 

sobre bases substantivas, afogarom (P1B79), apertada (P2C211), acordar (C1A64), 
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acompañaron (C2C26), dentre outras; (ii) fincadas sobre bases adjetivas, apropriar (P2C229), 

afijada (C1A132), dentre outras; (ii) fincadas sobre bases adverbiais, aredar (P2C242), 

arredrar (C1B94). Exemplos de operações parassintéticas verbais com o prefixo, moldadas 

no vernáculo: (i) fincadas sobre bases substantivas, aferrarõ (P2C111), alechara (C1A176), 

afortunado (C2C71), dentre outras; (ii) fincadas sobre bases adjetivas, abranda (P1B09), 

afear (P2C105), aflaqueçieron (C1A133), alimpiauan (C2C89), dentre outras; (ii) fincadas 

sobre bases prepositivas, adeantar (P1A33), adelantrar (C1A89), adelantados (C2C44). 

Registram-se também nos corpora arcaicos formações isocategoriais com o 

antepositivo, herdadas ou vernaculares, majoritariamente verbais — e.g., acolleu (P1A17), 

assentar (P2D50), auenire (C1B03), adorar (C2C52), derivações herdadas; acomendar 

(P1A18), afazimento (P2C104), assalir (C1A276), apregonar (C2D39), derivações 

vernáculas — e, só muito raramente, nominais — apenas afusaaes (P1B88), allagoas 

(P2D36) e aposturas (C2C122), todas as três, derivações vernáculas —.  

De modo semelhante ao que ocorria com outro antepositivo de dilatada presença no 

galego-português e castelhano arcaicos, o in-1/en-1, o prefixo a(d)- nunca participava com 

incremento de ordem semântica nos produtos léxicos nos quais figurava, o que equivale a se 

afirmar que não veiculava matizes semânticos acessórios plenamente depreensíveis via leitura 

componencial. Em outros termos: ou se mostrava como expletivo ou como semanticamente 

opaco, sem exceções. Chama a atenção o fato de o prefixo mais ativo na lexicogênese prefixal 

do período arcaico nunca concorrer nos derivados com uma contrapartida sêmica, o que é 

impressionante e que pode gerar, a priori, certa (e justificável) suspeição, mas que é 

plenamente confirmável ao se considerar que: (i) isso já era previsto e recorrente nas gerações 

com o ad- no interior da matriz latina (cf. exemplos atestados por ROMANELLI, 1964; 

GAFFIOT, 2016 e SEGURA MUNGUÍA, 2000); (ii) havia outrora (e há ainda hoje) 

recorrente flutuação entre formas sinonímicas corradicais (maiormente verbais) com e sem o 

ad-, com igual interpretação semântica, o que denota a existência de dois esquemas distintos 

para a sua constituição (de um lado, a verbalização sem concurso de prefixo; doutro, a 

verbalização simultânea a uma adjunção prefixal), que geram produtos morfolexicais 

sinonímicos. Para toda essa intrincada discussão sobre o tema da flutuação corradical prefixal 

remetemos, primeiro, à macrosseção 4 desta tese (sobre o fenômeno da prefixação) e à 

subseção 6.1.17, referente ao prefixo in-1. Mas, sobretudo, remetemos ao sinóptico estudo de 

Rio-Torto & Lopes (2018 [no prelo]) a respeito desse fenômeno, que, longe de ser uniforme, 

mostra uma profunda complexidade, já que pode manifestar-se como qualquer uma das 

possibilidades seguintes: 
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Equivalencia 

semántica plena 

 

 

 

Con conservación de ambas formas 

en la evolución de la lengua 

Sin rasgos diatópicos, diastráticos, 

etc. en las dos formas 

Con rasgos diatópicos, diastráticos, 

etc., en una de las formas 

Con prevalencia de la forma prefijada en la historia de la lengua 

Con prevalencia de la forma no prefijada en la historia de la lengua 

Con obsolescencia de ambas formas en la historia de la lengua 

Diferenciación 

semántica plena 

 

A causa de movimientos metafóricos o metonímicos o de ellos independiente 

Equivalencia/ 

distinción 

semántica 

parciales 

Forma prefijada más plurisignificativa que la no prefijada 

Forma no prefijada más plurisignificativa que la prefijada 
 

Ambas formas con un grado parejo de plurisignificación 

 

Tabela 20. Síntese das possibilidades de manifestação da flutuação prefixal no castelhano e no galego-português 

dos séculos XIII e XIV. Versão bruta e ampliada do quadro sinóptico que consta do estudo de Rio-Torto & 

Lopes (2018 [no prelo]). 

 

Da classificação escalar contida na tabela acima, o tipo de flutuação prefixal mais 

taxante, que justamente autenticaria a expletividade do par corradical considerado, seria o 

primeiro, o de equivalência semântica plena. Vejamos, para ilustrarmos e corroborarmos a 

nossa argumentação a respeito da abrangente assemanticidade do a(d)- no período arcaico, 

alguns exemplos desse tipo de coocorrência corradical plena de lexemas com e sem esse 

prefixo, extraídos dos corpora textuais desta tese e que constam também dos seus 

morfemários (os cinco primeiros pares são atinentes ao GP; os demais, ao CA): 

 

(i) GUARDAR ~ AGUARDAR, no FR (GP; séc. XIII)
612

: “E sabya como se deue temer e 

aguardar e amar a el rey e o seu senhoryo e todalas sas cousas. Vn(de) stabellecem(os) e 

mandam(os) q(ue) todos seya~ acordados en aguardar e cobijçar a uida e saud(e) del rey 

[...].” //// “E tuda a da fe guardar e a Eyg(re)ya d(e) Roma q(ue) a manda guardar come 

sac(ri)fiço de N(ost)ro Senh(ur) Ih(es)u C(rist)o que se faz subello altar pello sac(er)dote que 

derytamente e´ ordyado e como do baptismo e dos outros sac(ra)mentos de S(an)c(t)a 

Eyg(re)ya. E qu(er)emos e dema~damos que todo crischa~o|s| tenha esta fe e a guarde e 

q(ue~) quer q(ue) (contra) ella ueer enalgu~a cousa es erege e receba a pe~a que e´ posta 

(contra) os h(er)eges.”  

 

(ii) LEVANTAR ~ ALEVANTAR, no VSMA (GP; séc. XIV)
613

: “E q(ua)ndo ela recebeo a letra do 

bispo e a leeo, levantou-sse e muyto a pressa veo a egreja onde o bispo Nono pousava.” (fólio 

78r); “O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse [...].” (fólio 78v);  

“E ma~dou vir comigo hu~a muy honrrada dona diaconissa p(er) nome chamada Rromana, a 

q(ua)l q(ua)ndo veeo achou jaz(er) aos pees do sancto bispo Nono Pelagia com gram planto e 

doo chorando e levantou-a e disse: - Levanta-te filha e receb(er)as baptismo e todos os 

                                            
612

Flutuação igualmente presente em inúmeros outros documentos, como CA14 (GP; séc. XIV) e PP (GP; séc. 

XIV). Também detectamos flutuações dessa natureza no galego-português medieval entre as formas aguisar ~ 

guisar, ajuntar ~ juntar, arrepentir ~ repentir, arrepender ~ repender, aconselhar ~ conselhar, assanhar ~ 

sanhar, ajuntar ~ juntar, apreguntar ~ preguntar, arrenegar ~ renegar, aventura ~ ventura, acercar ~ cercar; 

para o castelhano arcaico, e.g., agisado ~ gisado, assannar ~ sannar, assannudo ~ sanhudo etc. 
613

Também no PMP (GP; séc. XV). 
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sacram(en)tos da sancta egreja seram e~ ti conp(ri)dos. E quando sse alevantou disse [o] 

bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).” 

 

(iii) MOSTRAR ~ AMOSTRAR, nas CAMI (GP; séc. XIII)
614

: “Dizede m’ ora, filha, por Santa 

Maria, / qual e´st’ o voss’ amigo que mi vos pedia? / – Madr’, eu amostrar volo ei. // – Qual 

e´[st’ o] voss’ amigo que mi vos pedia? / se mho vós mostrassedes, gracir volo ia  / – Madr’, 

eu amostrar vo[lo ei] // – [S]e mho vós amostrardes, gracir volo ia [...].” 

 

(iv) REMDAR ~ ARRENDAR, no TNAT14 (GP; séc. XIV): “It(em) o dito P(er)o ean(e)s 

p(ro)curador sobr(e) (dit)o arrendou o q(ui)nho~ de M(artim) (martinz) p(er) duas ((L014)) 

vezes.” //// “[...] ela disse ao (dit)o P(ero) ean(e)s q(ue) deytasse a ssa p(ar)te [&] de seu 

irmhao polas ((L018)) (dit)as quinh(en)tas l(i)br(a)s & p(er)o disse q(ue) daquelas 

quinh(en)tas l(i)b(ra)s p(or) q(ue) assy Remdara ((L019)) que no~ rrec[e]bera delas p(er)o 

#iijc l(i)br(a)s [&] dize~ q(ue) o (dit)o judeu [diz que esta Renda] ((L020)) das quinh(en)tas 

l(i)b(ra)s q(ue) foy por #xvj anos.” 

 

(v) CAENTAR ~ AQUEENTAR, no LUOC (GP; séc. XV): “Na noite de natal. o Celario mãde a 

dous conuersos. que façã | o fogo. no caleffetorio. aque se aqueente o Conuẽto. no antreua | 

lo. Pero se uirẽ tal frio que lhes compre. Ede pois que for dita a Colecta./ | de pos o Euãgelho. 

sairsea o Conuẽto da Egleia. [...] Eos que se quiserem caentar./ aqueentense.” 

 

(vi) BAXAR ~ ABAXAR, no GGE (CA; séc. XIII)
615

: “Dixo eston-çes dios a caym. por que te 

assanneste & se te mudo la color & abaxeste la faz.” //// “Caym quando uio que tan bien yua 

con dios asu hermano. & a el tan mal. ouo grand enuidia de abel. & cresciol grand sanna 

ademas contra el. & demu-dos le la faz. & baxo la a tierra.” 

 

(vii) BEURAR ~ ABEURAR, no LFU (CA; séc. XIII): “[...] p-lego al pozo o abeurauan to-doslos 

de la cibdat.” //// “[...] ala manceba que tu dixi-eres dam del agua & beure. e ella dixiere bef 

tu & tus cam-ellos abeura. essa estaulit. pora to sieruo ysaac.” 

 

(viii) COGER ~ ACOGER, no FSA (CA; séc. XIV): “{RUB. De coger enemigos en su casa. 

R<ubrica>.}Et a los enemigos si sus parientes del muerto les firmare<n> a todo om<n>e 

q<ue> llos acogier en su casa o los anparar & sus en-emigos o pan les dier peche .d. 

s<ueldo>s a parie<n>-tes del muerto.” 

 

(ix) CUYDAR ~ ACUJDAR, no BER (CA; séc. XIII): “Bien se cuydo el cl<er>igo: del lecho 

leuantar / E que podria por campo: en sus piedes andar / Mas a gra<n>t diferenc'ia: de sauer 

acujdar.” 

 

(x) GUARDAR ~ AGUARDAR, no CRZ (CA; séc. XIII)
616

: “Et assi como son de guardar estas 

cosas sobredichas en las con-iunctiones de las planetas; assi sonde aguardar en las 

coniunctiones & en las oppositiones de las lumina-rias.” 

 

(xi) LLEGAR ~ ALLEGAR, no JUZ (CA; séc. XIII)
617

: “[…] desq<ue> fue eneste mundo amo & 

allego assi las sci-encias & los sabidores en ellas. & alumbro & cumplio la grant mengua 

q<ue> era enlos ladinos por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & 

p<ro>uados.” //// “Enla prim<er>a parte fabla en q<u><<a>>n-tas cosas son menester a 

saber enlos iudizios ante q<ue> llegue om-ne ala q<ue>stion.” 

 

(xii) MOSTRAR ~ AMOSTRAR, no ACE (CA; séc. XIII): “Pero ante que esto digamo<<s>> 

queremos amostrar algunas razone<<s>> segunt los sabios antiguos dixieron.” ////  “E otros 

iuegos a y de mu-chas maneras. pero todos fueron fech-os a semeiança delas cosas que aca-

ecieron segund los tiempos que fuero<n> o son o podrien seer mostrando de co-mo los Reyes 

en el tiempo delas gue-rras en que se fazen las huestes han de guerrear a sus enemigos […].” 

                                            
614

Também registrada em outros textos galego-portugueses arcaicos, como o OE (séc. XVI) e o CP (séc. XV). 
615

Também no BAG (CA; séc. XIV). 
616

Também no ENC (CA; séc. XV). 
617

Também no TES (CA; séc. XV). 
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(xiii) PARECER ~ APARECER, no ALX (CA; séc. XIII): “Ally es logar; do se deue aparec'er / 

Cada vno q<ue> se p<re>cia; o q<ue> deue faz<er>. / Ally paresca tu forcia' & todo tu 

poder. / Si as a enflaq<ue>c'er; mas te ualrria morrer.” 

 

(xiv) RREMANGAR ~ ARREMANGAR, no BAG (CA; séc. XIII): “Nu<n>ca vy sacristano 

vie<r>peras' mejor tanga / / todos' los jnstrumentos' tocas' co<n> ch(c)[i]ca ma<n>ga / / la 

q<ue> vjene a tus biesperas' / por bie<n> q<ue> s'e arrema<n>ga / co<n> vjrga<m> 

vjrtut<i>s' tue faz'es' q<ue> ay rrema<n>ga [...].” 

 

(xv) UENTURA ~ AUENTURA, no ACE (CA; séc. XIII): “[…] que el qui las sopiere bien iogar. 

que aun q<ue> la suer-te delos dados le sea contraria; que por su cordura podra iogar con 

las tabla<<s>> de manera que esquiuara el danno quel puede uenir por la auentura delos 

dados.” ////  “Ell otro di-zie que mas ualie uentura que seso. ca si uentura ouiesse de perder 

o de ganar; que por ningun seso que ouiesse; non podrie estorcer dello.” 

 

(xvi) JUNTADOS ~ AYUNTADOS, no VS1 (CA; séc. XV): “[...] en pocos dias fue-ron 

ayu<n>tados muchos fisicos & c'urujanos en Roma […].” //// “[...] & ma<n>do le q<ue> 

fiziesse fazer cartas & ma<n>do por todo el jmperio d<e> par-te del emperador a todos los 

Reyes & duques & co<n>des q<ue> dende e<n> ciertos dias fuesen ju<n>tados en Roma 

por razon q<ue> el emperador queria tener cortes [...].” 

 

(xvii) PREGONAR ~ APREGONAR, no LTO (CA; séc. XVI): “E sellar con plomo & publica<<r>> 

& apregonar estas leyes e se pongan Enel archiuo & por virtud d<e>la d<ic>ha çedula su 

señoria mando llamar ante sy los al<ca>ld<e>s de est<<a>> d<ic>ha corte & les. mando 

luego las fuesen a pregonar publica mente enla plaça.” 

 

Inúmeros outros exemplos são atestáveis no CIPM, no DVPM, no DDGM, no 

CORDE e no vocabulário medieval castelhano de Cejador (2005). Como apontam Rio-Torto 

& Lopes (2018 [no prelo]), de tal forma a flutuação era presente nas sincronias mediévicas, 

que autores como Sánchez-Prieto Borja (1992) chegam a considerá-la como marca 

característica dos usos prefixais no período. Outros autores que expuseram listagens de 

lexemas corradicais sinonímicos com e sem prefixo na língua medieval foram Sánchez 

González de Herrero (1992) e García Medall (1994). Este contabiliza, para um conjunto de 

três centenas de verbos castelhanos medievais prefixados em a(d)-, correlatos não prefixados 

(para mais de 50% das comparações) e que, não obstante isso, são sinônimos dos corradicais 

prefixados. Já Sánchez González de Herrero (1992) registra uma torrente de parassintéticos 

medievais em a...ecer que não se contrapõem semanticamente às respectivas verbalizações 

sem prefixo (e.g., mollecer ~ amollecer, dormecer ~ adormecer, podrecer ~ apodrecer etc.). 

Cabe apontar que boa parte dessas e doutras flutuações registradas nos primórdios do 

vernáculo se desfazem com a evolução da língua, passando de um quadro de variação para o 

de um maior controle e uniformidade. Confirma-o a tendência (constatada nos nossos dados) 

de uma maior recorrência da flutuação na primeira sincronia arcaica que na segunda. Cabe 

apontar ainda, no entanto, que há variações antigas que subsistem às vicissitudes históricas, 
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mantendo-se até hoje, havendo também outras de geração posterior, próprias às sincronias 

mais recentes.  

Devemos esclarecer que os processos da flutuação corradical plena e da expletividade 

não são de emergência românica, pois remontam ao latim. Batllori & Pujol (2012) 

exemplificam o que consideram como uma dessemantização geral do prefijo (termo usado 

pelas autoras) através de pares latinos como exercitum ducere / exercitum adducere (ambos os 

verbos com o sentido de ‘guiar um exército, marchar à sua frente’) e capere non possunt / 

auribus accipere (tendo capere e accipere idêntico significado, ‘ouvir’).  

É de pasmar que o utente da língua, indo em direção oposta à economia linguística, 

opte, recorrentemente (ontem e hoje), pela criação de derivados sem qualquer diferenciação 

semântica substancial em relação a um corradical não-prefixado (em uso ou de criação 

virtualmente possível). Como sinalizam Rio-Torto & Lopes (2018 [no prelo]), isso talvez se 

deva a uma conjuntura de fatores, dentre os quais a existência de esquemas construcionais 

distintos em concorrência (verbalizações prefixadas X verbalizações não-prefixadas); a 

influência do latim, de onde o vernáculo decalca, em boa parte, os esquemas geradores de 

expletividade e flutuação; os valores semânticos pouco robustos e constantes dos prefixos 

implicados nessas operações (a-1, en-1 e de-, sobretudo, mas também con- e es-); bem como o 

contexto de acentuada liberdade normativa que plasmava os usos medievais, imersos no fluxo 

de própria constituição inicial da língua (e de emergência de parte considerável de seu léxico), 

naturalmente caracterizada por vacilações, alternâncias e maior liberdade criativa. 

Como dissemos acima, nos derivados dos corpora documentais que analisamos, 

quando o prefixo a(d)- não se mostra com expletividade, mostra-se semanticamente opaco. 

Da somatória desse par de fatores advém o resultado de não lograrmos detectar casos em que 

o formante veiculasse, no período medieval, valores semânticos depreensíveis. Os casos de 

a(d)- com conteúdo opacizado são infindos, pelo que reproduzimos apenas uma pequena 

amostra de exemplos, todos de criação vernacular (mas o mesmo se passa com as criações 

latinas herdadas): avisados (P1B225), aficado (P1B75), abafou (P2C01), acudir (P2C79), 

afagou (P2C103), amochigue (C1A198), amenaza (C2C92), asonadas (C2C136) e muitos 

mais. Cremos que a opacização semântica desse formante não foi recuperada na história da 

língua em suas fases subsequentes às arcaicas, de modo que, ao atuar na lexicogênese 

hodierna (o que se dá, sobretudo, em sua participação em esquemas parassinteticogênicos), o 

a-1 sempre ou quase sempre é destituído de uma contraparte semântica, apresentando apenas 

uma função morfolexical, que é o próprio engatilhamento de criação de derivados. 
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Após esses comentários sobre a (as)semanticidade do prefixo, passemos a uma 

caracterização geral desse elemento nos sistemas linguísticos vernáculos considerados: 

 

Prefixo ad- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-1 ~ af- ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1 a-1 ~ aa- ~ ad- ~ af- ~ al-

1 ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1 

Seleção de bases V, S, A V, S, A, Adv. 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos acaeseu, acenden, 

areygassen, aseentasse, 

afogarom, apropriado 

avemtuirava, arribaram, 

aredar, apropriar, 

atreva, achegou 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-1 ~ ac- ~ ad- ~ af- ~ al-1 ~ 

an-1 ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1 ~ 

at- 

a-1 ~ ad- ~ ac- ~ al-1 ~ 

ap- ~ ar-1 ~ as-1 ~ ha- ~ 

at- 

Seleção de bases V, S, A, Adv. V, S, Adv. 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos acordar, abreujar, afijada, 

arredrar, allegaron, 

adeuinase 

abreuiar, acompañaron, 

arredrar, accidentes, 

almorzar, allegue 

Prefixo ad- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-1 ~ ab-1 ~ af- ~ ar-1 ~ as-1 a-1 ~ af- ~ al-1 ~ ap- ~ 
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ar-1 ~ as-1 

Seleção de bases V, S, A, Prep. V, S, A 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos agasalhar, abranda, 

acabou, adeantar, afusaaes, 

acuydar 

abafou, aferrarõ, afear, 

allagoas, afagou, 

aleuanto, abasta 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
a-1 ~ ha- ~ af- ~ al-1 ~ ap- ~ 

ar-1 ~ as-1 

a-1 ~ ar-1 ~ as-1  

Seleção de bases 
V, S, A, Prep. V, S, A, Prep. 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos abeurauan, abraçrar, 

aflaqueçieron, adelantrar, 

adeliñas, alançar, 

aljnpiamjento 

alança, alimpiauan, 

aguardar, adelantados, 

apostura, amata 

 

Tabela 21. Síntese do comportamento do formante ad- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula em questão desempenhava na língua latina os papeis de prefixo e também 

de preposição de acusativo (MAGNE, 1952; ERNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 

2016). Em seus usos prepositivos, denotava, de acordo com Gaffiot (2016), Segura Munguía 

(2000) e o DLPPE (2001), as ideias de (i) ‘movimento espacial em direção a’ (ad urbem 

proficisci, ‘partir para a cidade de Roma’); (ii) ‘aproximação’ (redire ad Capuam, ‘voltar às 

cercanias de Cápua’); (iii) ‘propensão, inclinação a’ (ad aliquem ora convertere, ‘volver os 

rostos a alguém’); (iv) ‘limite temporal’ (ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet, ‘desde esta 

cidade se estende uma ponte até o país suíço’); (v) ‘aderência’ (ad saxa inhaerens, ‘fixado às 

rochas’); (vi) ‘limite temporal’ (ad hoc tempus, ‘até este momento’); (vii) ‘tempo 

aproximado’ (ad solis occasum, ‘pelo pôr do sol’); (vii) ‘fim’ (ad profectionem, ‘para a 

marcha’). 
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De um cotejo crítico entre as notas de Ernout & Meillet (1939), Magne (1952) — que 

praticamente copia o primeiro — e Romanelli (1964), depreendemos que o ad- revestia 

principalmente cinco sentidos na língua latina: (i) ‘aproximação, direção para’, como em 

acurro, ‘correr para junto de’ e adeo, ‘ir em direção a’; (ii) ‘começo de ação’, como em 

addormio, ‘começar a dormir’ e adamo, ‘começar a amar’; (iii) ‘adição’, como em admisceo, 

‘juntar ou acrescentar misturando’; (iv) ‘intensificação’, como em afflicto, ‘afligir muito’; (v) 

‘elevação’, como em assurgo, ‘levantar-se, erguer-se, elevar’. Nenhum desses quatro 

latinistas aponta a possibilidade de usos assemantizados (como expletivo) para o formante em 

questão, embora outros estudiosos a sinalizem, como ficou demonstrado em parágrafos 

anteriores.  

Como já afirmamos, nos dados para os romances medievais sobre os quais nos 

debruçamos, o valor do prefixo era sempre opacizado ou expletivo. A flutuação prefixal 

onipresente no período, só faz corroborar essa nossa ilação. Tanto no passado, quanto no 

presente, o prefixo se comportaria como assemantizado ou opacizado, tendo, na melhor das 

hipóteses — e não em todas as formações — uma débil carga semântica, possuindo somente 

uma contraparte funcional, a serviço da geração de novos vocábulos.    

Maurer Jr. (1951a) assinala a vitalidade do prefixo como elemento expletivo na língua 

antiga e na atual. Cunha (2010) aponta mais suas funções de gerador de verbos sobre bases 

substantivas e adjetivas do que um significado isolável para o formante. Dito isso, pensamos 

ser possível seguir sustentando que o a-1 (< lat. ad-), desde sincronias pretéritas do castelhano 

e do galego-português até a hodiernidade, serve à lexicogênese morfológica não como recurso 

de complementação/especificação semântica nas construções vocabulares verbais em que atua 

(cf. DUARTE, 1999a)618, mas sim, como engatilhador-mor de sua emergência — igualmente 

como o en-1 — via esquemas parasinteticogênicos (VARELA ORTEGA & MARTÍN 

GARCÍA, 1999; DUARTE, 1999a; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), formidáveis concorrentes de outros 

procedimentos verbalizadores. 

                                            
618

Atentamos para o fato de que essa nossa afirmação se aplica ao vernáculo. Quanto ao latim, seguimos, em 

linhas gerais e sem maiores aprofundamentos, o que apontam os estudiosos consultados. É por essa razão que, no 

esquema construcional que se seguirá, figuram valores semânticos aplicáveis ao ad- latino em formações 

próprias à matriz genolexical. 
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Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, postulamos o 

seguinte esquema construcional, concernente à geração de produtos léxicos verbais, principal 

domínio de atuação do formativo desde o latim até o vernáculo contemporâneo
619

: 

 

[ad- [X] Vi]Vj ↔ [aproximação, direção a SEM Vi]Vj 

acurro 

─ LAT ─ 
 

[a(d)- [X] Vi]Vj ↔ [passagem a um estado relacionado a SEM Vi]Vj 

addormio, aflaqueçier, acomplejar, apodreçer, acalorar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[ad- [X] Vi]Vj ↔ [adição relacionada a SEM Vi]Vj 

admisceo  

─ LAT ─ 

 

 
 

[ad- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação de SEM Vi]Vj 

afflicto  

─ LAT ─ 
 

[ad- [X] Vi]Vj ↔ [elevação relacionada a SEM Vi]Vj 

assurgo 

─ LAT ─ 

 

Figura 22. Esquema construcional das formações verbais a(d)-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Que o sentido de aproximação (espacial) seja o primígeno e prototípico parece 

comprová-lo a origem preposicional do elemento (que denotava, em seus usos como forma 

dependente, sobretudo esse valor lativo-aproximativo), bem como a tendência de a polissemia 

espraiar-se mediante trânsitos de concretude → abstração. Desse protótipo originar-se-iam 

três dos outros quatro valores, via metaforização/abstratização: APROXIMAR-SE DE X É 

                                            
619

Com o fim de podermos incluir o prefixo vernáculo no esquema (a contraparte semântica, de acordo com a 

MC booijiana, é aspecto cogente para a estruturação das construções), indicaremos para ele, pro forma, um 

sentido próprio de ‘passagem a um determinado estado relacionado a X’ (cf. ROHLFS, 1969), que nos parece 

mais cabível que o de puro ‘começo de ação’ (cf. DUARTE, 1999a), embora pensemos, como já iterado, que o  

prefixo parassinteticogênico figure como mero expletivo (ou de débil valor semântico) nas formações 

vernaculares em que atua, cuja colaboração, além de formal, é essencialmente funcional. 
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(COMEÇAR A) CONVERTER-SE EM X (‘aproximação’ → ‘passagem a um determinado 

estado relacionado a X’)
620

, APROXIMAR-SE DE X É AGREGAR-SE A X (‘aproximação’ 

→ ‘adição’) e MOVER-SE PARA PRÓXIMO DE X É MOVER-SE PARA CIMA DE X 

(‘aproximação’ → ‘elevação’)
621

. De acordo com Ernout & Meillet (1939) e Magne (1952), o 

valor intensivo deverá ter surgido do aditivo (surgido, por sua vez, do prototípico) e, assim, o 

seu trajeto metafórico seria, talvez o seguinte: APROXIMAR-SE DE X É AGREGAR-SE A 

X → SOMAR-SE A X É AUMENTAR/INTENSIFICAR X (‘aproximação’ → ‘adição’ → 

‘intensificação’). 

Pelo esquema, é notável um quadro de perdas semânticas experimentadas pelo 

formante em seu deslocamento do latim ao vernáculo castelhano e galego-português, sistemas 

nos quais, salvo melhor juízo, não mais se encontra disponível (na verdade, desde o período 

arcaico) a possibilidade de adjunção com qualquer valor que não seja o de ‘mudança de 

estado, conversão’. 

Encontra-se, à sequência, uma síntese histórico-comparativa da evolução do prefixo, 

considerando seus principais usos no latim, no vernáculo arcaico e no vernáculo 

contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o antepositivo gozava de grande vitalidade, participando sobretudo da geração de  

verbos, através de seu acoplamento isocategorial ou mediante adjunção 

parassintética a substantivos ou adjetivos; 

(ii) parecia apresentar nessa língua uma rica polissemia, estruturada sobre cinco 

sentidos principais: o aproximativo, o conversivo, o aditivo, o intensificador e o 

elevativo, podendo, ademais, ser expletivo. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) ao lado de derivados herdados do latim, a língua cria outros próprios, num 

equilíbrio qualitativo e quantitativo entre uns e outros; 

                                            
620

Que o sentido de ‘conversão’/‘princípio de ação’ advenha do lativo-aproximativo espacial é uma ilação 

também assumida por Ernout & Meillet (1939) e Magne (1952). 
621

Esse movimento metafórico não nos convence, mas foi o único que conseguimos cogitar para uma explicação 

possível para a emergência do sentido (próprio ao latim) de ‘elevação, ascensão’. 
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(ii) goza, assim, simultaneamente, de grande produtividade (formas herdadas) e de 

grande vitalidade (formas vernáculas), as maiores dentre todos os formantes do 

paradigma prefixal arcaico; 

(iii) tanto em formas latinas, quanto em formas vernaculares, o prefixo concorria 

essencialmente à geração de produtos léxicos verbais (isocategorialmente ou via 

parassíntese, que era também muito habitual); 

(iv) não obstante a sua recorrência e o seu vigor lexicogenético, praticamente nunca 

aportava valores semânticos perceptíveis aos derivados vernáculos aos quais se 

adjungia;  

(v) com o en-1, com-, sub-, es-, ob- e o in- negativo, é um prefixo que apresenta grande 

variação formal nesse período (que, só em parte, mantém-se na passagem à 

sincronia posterior), num rico e constante quadro de alomorfia/alografia; 

(vi) nas derivações de emergência galego-portuguesa ou castelhana propriamente dita, a 

língua faz exclusiva seleção e uso da forma popular do prefixo (a-1), desde o séc. 

XIII e perpassando todo o período medieval, o que demostra muito bem que, 

derivados do período arcaico ou de sincronias posteriores dessas línguas que 

comportam o prefixo sob a variante etimológica (ad-) são, necessariamente, formas 

herdadas. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo segue atuando pujantemente na emergência de novos derivados verbais 

parassintéticos, associando-se a bases substantivas ou adjetivas, mostrando-se 

geralmente como expletivo (em nossa posição), ou, para a literatura morfológica, 

com os valores de ‘aproximação’ ou de ‘conversão, transformação’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

O prefixo abordado nesta subseção é um dos dotados de maior vitalidade na história 

do castelhano e do galego-português, seja em seu período medieval, seja no moderno-

contemporâneo. Notamos, grosso modo, certa uniformidade em seu comportamento 

semântico, formal e funcional em contexto românico (i.e., em relação à diacronia vernacular 

própria ao castelhano e do galego-português), mas uma diferenciação de ordem semântica 

quando contrapomos a sua atuação nesses sistemas ibero-românicos ao seu desempenho na 
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matriz latina, visto que historicamente se processou um grande desbotamento de sua rede 

polissêmica. Houve também contrastes formais entre o latim e o romance, desde o período 

arcaico deste, já que, em toda a sua história, o galego-português e o castelhano não optam pela 

forma latina do antepositivo para a ativação lexicogenética, preferindo a variante alomórfica 

popular a-1. Não obstante, uma clara uniformidade funcional-categorial desponta do cotejo 

entre a língua latina e as suas descendentes (em suas fases pretéritas e hodiernas), pois o 

prefixo em tela serve, numa e noutras, à geração de verbos (no vernáculo, essencialmente 

através de operações parassintéticas). Portanto, como vemos, uma mão dupla de contrastes e 

similitudes atinge o a(d)- em sua trajetória diacrônica do latim à hodiernidade. 

 

6.1.2 Prefixo ab- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora textuais referentes às duas sincronias do galego-português e do 

castelhano arcaicos, identificamos os seguintes vocábulos constituídos com o prefixo ab-: 

 

(i) abscondera (P1A115), ascondidos (P1B227), escondidamente (P1B230), 

asolvimento (P1B231), asteença (P1B232) e variantes, avondada (P1A116), auonda 

(P1B233) e variantes e/ou flexões, avondança (P1A117) e variantes e/ou flexões, 

avondamẽto (P1B237), auondoso  (P1B238), auõdosamẽte (P1B239), avorrecer 

(P1A118) e variantes e/ou flexões. 

(ii) ascondidas (P2C296) e variantes e/ou flexões, escondidamente (P2C299) e variantes 

e/ou flexões, absençia (P2C301) e variantes e/ou flexões, absente (P2D56), escusos 

(P2C302), absoluia (P2C304) e variantes e/ou flexões, absolutamente (P2D57), 

abstenham  (P2C307) e variantes e/ou flexões, avantagem (P2C308) e variantes e/ou 

flexões, avantejados (P2C310) e variantes e/ou flexões, avantejarom (P2C311), 

avorrecimento (P2C312). 

(iii) abonda (C1A318) e variantes e/ou flexões, abondado (C1A321) e variantes e/ou 

flexões, abondantias (C1A323) e variantes e/ou flexões, aborresca (C1A325) e 

variantes e/ou flexões, aborresçiente (C1B114), abortar (C1A326), absente 



380 

 

(C1B115), ascondida (C1A330) e variantes e/ou flexões, asoluet (C1B116) e 

variantes e/ou flexões, asoluimiento (C1B118). 

(iv) abscondera, ascondidos e variantes e/ou flexões,  escondidamente, asolvimento, 

asteença e variantes e/ou flexões, avondada, auonda e variantes e/ou flexões, 

avondança e variantes e/ou flexões, avondamẽto, auondoso, auõdosamẽte, avorrecer 

e variantes e/ou flexões. 

 

De uma observação dos dados compilados, verificamos, para a 1ª fase do GP, a 

atuação do formante sobre 5 bases léxicas diferentes (com um total de 19 ocorrências); para a 

2ª fase do GP, sobre 9 bases léxicas diferentes (com um total de 21 ocorrências); para a 1ª fase 

do CA, sobre 6 bases léxicas diferentes (com um total de 23 ocorrências); e para a 2ª fase do 

CA, sobre 7 bases léxicas diferentes (com um total de 16 ocorrências). 

Todos os derivados nos quais o antepositivoo ocorre são fruto de operações 

isocategoriais herdadas, i.e., moldadas no estrato lexicogenético latino, nas quais o ab- se 

adjungia sempre a verbos (abscōndĕre < abs- + -condĕre) e, somente em um caso, a uma 

preposição (< fr. avantage < lat. tard. abante < ab- + -ante). Da mesma forma que ocorre 

com outros formantes, como o ob- e o apo-, o fato de todos os derivados serem herdados e 

possuírem quase sempre bases fósseis se associa à opacidade semântica do prefixo, 

lexicalizado nas formas detectadas. Não parece temeridade conjecturar que o que aqui 

apontamos em relação aos vocábulos registrados nos corpora pode ser expandido e aplicado 

às demais formações com o ab- no período arcaico das línguas enfocadas, ou seja, advém de 

procedimentos morfolexicais ocorridos na matriz latina, atingido por opacidade semântica e 

sem apresentar qualquer vitalidade no vernáculo galego-português ou castelhano
622

.  

Segue-se um quadro que sumariza a caracterização do formante ab- nos sistemas 

linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

 

 

                                            
622

Em sua tese sobre o galego medieval, subsidiada por um corpus textual considerável de textos do período, 

López Viñas (2012), ao listar os prefixos atuantes em formações estritamente vernáculas geradas dentro desse 

sistema linguístico, não inclui nela o prefixo ab-, o que confirma a assunção aqui sustentada. 
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Prefixo ab- 

─ Formas herdadas ─ 
623

 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes abs- ~ as-2 ~ es-1 ~ 

a-2 ~ s-1 ~ av- ~ au- 

abs- ~ as-2 ~ es-1 ~ 

ab-2 ~ av- 

Seleção de bases V V, Prep 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos abscondera, 

asolvimento 

assolua, avantagem 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes ab-1 ~ hab- ~ as-2 ~ 

es-1 ~ a-2 

ab- ~ as-2 ~ es-1 ~ a-2 

~ au- 

Seleção de bases V V, Prep 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos abortar, habodantia abstener, auentaja 

 

Tabela 22. Síntese do comportamento do formante ab- no GP e no CA. 

 

Devido ao comportamento do formante, explicitado acima, não se mostra em 

funcionamento para o galego-português ou o para o castelhano medievais um esquema 

construcional ativo com o ab- e, assim sendo, não lançamos a representação se seu esquema 

construcional morfolexical nesta subseção. 

Tal como se deu em outros prefixos, como o ob-, o ab- apresenta uma variedade 

considerável de alomorfes/alográfos nas línguas abordadas, conservando alguns que já se 

registravam no latim (ab- ~ abs- ~ as- ~ a-) — quase sempre resultantes de assimilações — e, 

igualmente, pela emergência de outras variantes, em virtude de evoluções sonoras (es-1 ~ s-1) 

ou do polimorfismo gráfico (hab-  ~ av- ~ au-), característico do período arcaico. 

                                            
623

Nota-se que a tabela só traz a sistematização formal, funcional e semântica das formas herdadas, pois, como já 

dissemos, não foi detectada qualquer participação do antepositivo em formações estritamente vernaculares. 
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Detectamos a incidência de dupla prefixação em alguns vocábulos dos corpora 

constituídos pelo prefixo, mas exclusivamente nas formas advindas de abscōndĕre, num 

esquema de sobreprefixação [abs- [cum- [X]]] processado ainda no latim.  

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo ab- remonta à preposição latina de ablativo homônima (ROMANELLI, 

1964), que, em tais usos prepositivos, significava ‘afastamento, separação, a partir de, depois, 

de’, marcando, com ou sem traço de movimento, o ponto de partida (em dada circunstância 

temporal ou espacial, nas proximidades, mas não desde o interior de algo), o que explica reger 

ablativo (ERNOUT & MEILLET, 1939; SEGURA MUNGUÍA, 2000). Alguns exemplos, 

extraídos do DLPPE (2001, p. 11) e de Segura Munguía (2000, p. 19): ab urbe proficisci 

(‘partir da cidade’), ab urbe condita (‘a partir da fundação de Roma’), a Caesare redire 

(‘voltar da casa de César’). Gaffiot (2016, p. 58) chega a registrar usos de sentido mais 

metafórico ou nocional, em que a preposição denotaria ‘ponto de partida de um sentimento’, 

como em metus omnis a vi atque ira deorum pulsus esset (‘qualquer medo da força e ira dos 

deuses seria quebrado’). Freire (1998, p. 342) assinala outros para a preposição, como ‘causa’ 

(niger a radiis solis, ‘negro por causa dos raios do sol’), ‘contrariedade’ (defendere ab 

hostibus, ‘defender contra os inimigos’) ou ‘em favor de’ (dicere ab reo, ‘falar a favor do 

réu’). Não subsistiu sob a função prepositiva nas línguas românicas, o que é explicado por 

Alvar & Pottier (1983) como sendo resultante das anfibologias a que se prestava. Tanto estes 

quanto Viaro (1994) esmiúçam os motivos para tal perda: a sua concorrência com de e ex (que 

veiculavam sentidos muito próximos ou equivalentes; perdeu terreno para ambas, sobretudo a 

primeira), o fato de ser monossilábica e iniciada em som vocálico e a sua confusão formal 

com ad- (sobretudo sob a forma a-, comum a ambas). 

Para a sua caracterização como elemento prefixal no latim, reproduzimos o seguinte 

excerto de Magne (1952, p. 5-6), que reflete quase que ipsis litteris as considerações de 

Ernout & Meillet (1939, p. 2-3): 

 

Prevérbio, indica afastamento, separação, ausência, privação: abdūcere, tirar de, 

arredar; aborior, não nascer, morrer antes do nascimento. Às vezes, como ex, indica 

o total cumprimento de um acto: absorbēre, sorver de todo; abūtī, usar com excesso, 

até o fim, abusar. Ocorre, assim mesmo, a par de dē-, dis-, ē-, e ex-, in- negativo, 

per-, ve-, para formar adj. que, em relação ao simples, indicam privação, ausência: 

comparem-se āmens e dēmens, demente; abnormis e ēnormis, fora das proporções 

normais; avius e invius, em que não há caminho; absimilis e dissimilis, não 

semelhante; absonus e dissonus, díssono, discordante; absolvo e dissolvo, soltar. [...] 



383 

 

Anteposto a nomes de parentesco, designa antepassados: abavus, trisavô; abavia, 

trisavó; abavunculus, irmão [do bisavô], abmātertera, irmã da bisavó; abamita, irmã 

do trisavô paterno; abpatruus, irmão do trisavô paterno; abnepos, terceiro neto; 

abneptis, terceira neta; absocer, bisavô do marido ou da mulher. [...] 

 

 

Se nos fiamos no que nos informa Magne (1952) no excerto acima, concluiremos que 

o formante prefixal constituía no latim uma pujante rede polissêmica, com não menos que 

nove sentidos diferentes, muitas vezes contíguos: (i) afastamento, (ii) separação, (iii) 

ausência, (iv) privação, (v) perfectividade, (vi) excesso, (vii) negação, (viii) oposição, (ix) 

grau de parentesco ascendente ou descendente +/- recuado/distante. Boa parte desses sentidos 

constitui um reflexo da própria semântica da partícula enquanto elemento prepositivo, mas há 

alguns deles que parecem ser inovadores, ocasionando diferenças semânticas entre a unidade 

heterossêmica ab/ab-, como os sentidos (v), (vii) e (ix) acima. É difícil estabelecer como se 

moldou radialmente tal multiplicidade de acepções. Talvez tivessem como prototípicos os 

sentidos (i) e (ii), dos quais foram sendo gerados os demais. O (ix) pode ser fruto de uma 

leitura metafórica: AFASTAMENTO PARENTAL/GERACIONAL É AFASTAMENTO 

FÍSICO. 

Chama a atenção que um prefixo com tamanha polissemia tenha se tornado 

praticamente obsoleto na passagem do latim às línguas românicas. Isso parece dar-se pelos 

mesmos motivos acima expostos para a sua obsolescência em função prepositiva, pois nos 

asseveram Ernout & Meillet (1939) que, ao menos em algumas classes de operações 

morfológicas, o ab- se mantinha em concorrência com outras partículas prefixais, como o dē-, 

dis-, e(x)-, in-, per- e ue-
624

. Lüdtke (2011) vai por essa mesma linha, afirmando que já no 

latim vulgar o de/de- assume as funções tanto da preposição a (< ad) como do prefixo ab-. 

Sendo assim, a hipótese que parece emergir dessas aclarações é que o ab- perdeu sua 

vitalidade a partir de sucessivas derrotas que enfrentou por parte de seus concorrentes 

prefixais sinmórficos, precedidas por quadros de variação e competição. 

Um exame histórico-comparativo geral do prefixo ab-, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, conduz aos seguintes apontamentos: 

 

 

 

                                            
624

Já em relação ao ob-, não se tratava de concorrência, mas de uma espécie de livre permuta em alguns 

contextos, como o afirma Magne (1952, p. 6): “Na baixa latinidade, igualmente, não é rara a troca das 

preposições ab e ob, favorecida pela afinidade semântica em frases como ob duas causas [...] a duabus causis. 

Compare-se, por exemplo, oblaqueātiō, por ablaqueātiō [...] e obirātus por abirātus.”. 
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A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo era partícipe de inúmeras derivações isocategoriais, tanto verbais quanto 

nominais  (ROMANELLI, 1964)  — e também outras prepositivas ou adverbiais, nas 

quais funcionava como reforço (VIARO, 1994) —, fornecendo-lhes distintos traços 

semânticos (cf. parágrafos anteriores), constituindo um indiscutível conjunto 

polissêmico, circungirante (ao que parece) sobre os sentidos axiais de ‘afastamento’ 

e ‘separação’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não mais mostra vitalidade na língua, atuando apenas em formas herdadas, 

nas quais já se mostrava lexicalizado e, praticamente sempre, com opacidade 

semântica.  

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) quanto à vitalidade e ao processamento semântico do ab-, o que se diz para o período 

medieval das línguas em questão pode ser aplicado às demais sincronias posteriores, 

ou seja, as vozes em que atua foram moldadas no latim e ingressaram no vernáculo 

como formas eruditas ou semieruditas (CUNHA, 2010), salvo raríssimas exceções, 

todas pertencentes ao vocabulário de cunho científico, como abmigração (< port. ab- 

+ -migração), abaxial (< port. ab- + -axial), abirritar/abirritação/abirritativo (< 

port. ab- + -irritar), formações vernáculas portuguesas que se registram por primeira 

vez pelos sécs. XIX/XX (HOUAISS & VILLAR, 2009)
625

; 

 

                                            
625

Nessas formações mais recentes, próprias ao léxico técnico-científico, o sentido apresentaria uma carga 

semântica componencialmente depreensível ou igualmente se encontra lexicalizado? É uma dúvida que nos 

assolou e para a qual não soubemos fornecer uma resposta satisfatória. Se abaxial significa ‘que se encontra do 

lado oposto ou afastado do eixo’ ou ‘situado fora do eixo óptico’, podemos conjecturar que denota per se o 

sentido de ‘afastamento’ ou ‘separação’? Parece que sim. E em abirritar, que significa ‘diminuir ou fazer cessar 

a sensibilidade reflexa, a reação aos impulsos externos’, podemos considerar o prefixo como denotador dos 

sentidos de ‘extinção’, ‘reversão’ ou ‘ausência’? Parece-nos que nesses casos é possível chegar a sentidos 

composicionais, mas isso nada mais é que uma conjectura nossa. Se sim, veremos que se corrobora a asserção de 

Duarte (1999a, p. 116): “A opacidade semântica das bases é, no geral, tamanha, que dificulta não só a 

depreensão de ab- ou de sua variante abs-, mas também a caracterização do prefixo, no que respeita ao seu 

significado. Ela constitui a regra, salvo um ou outro caso, como abjurar e abnegar.”. Ou seja, são raros os casos 

em que um vocábulo derivado em ab- é passível de ser semanticamente analisável fora do âmbito técnico-

científico, pelo falante comum (IACOBINI, 2004). 
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 CONCLUSÃO 

 

Pelo panorama observado, parece ser possível cogitar que o formante prefixal ab- 

nunca gozou de vitalidade no percurso histórico próprio de evolução do castelhano ou do 

português, não desempenhando qualquer papel na emergência de palavras propriamente 

vernáculas, seja no período arcaico, seja no moderno-contemporâneo. Só se apresenta em 

formas herdadas do latim ou em cultismos, muitas vezes sem uma semântica unívoca e 

transparente (VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999), tanto num quanto noutro 

sistema linguístico vernáculo, sinalizando uma convergência comportamental entre eles 

quanto ao emprego do formante em tela. Talvez tenha colaborado para o ostracismo sofrido 

pelo formante o seu serviço passivo à prolificidade de a(d-), que não raras vezes se mostra a 

ele homomórfico (a-1 : a-2). Para apontamentos que podem fundamentar essa hipóte, cf., por 

exemplo, os que se encontram presentes no estudo de Viaro (1994)
626

. 

 

6.1.3 Prefixo al- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O antepositivo al- mostra-se presente em formações registradas nas duas sincronias 

medievais do galego-português e do castelhano, sob os alomorfes a-3
627

, al-2
628

 e ar-2, como 

podemos observar nas agrupações abaixo, atinentes a cada uma delas: 

 

(i) açouge (P1B242) e variantes e/ou flexões, alacran (P1A120) e variantes e/ou flexões, 

alcaçar (P1A121) e variantes e/ou flexões, alcaçoua (P1A122), alcayde (P1A125) e 

variantes e/ou flexões, alcauala (P1B247), aleyuosa (P1B248) e variantes e/ou flexões, 

alfaça (P1B249), alfayate (P1B250), alfaraz (P1A128), alferaz (P1A129), algodon 

(P1A130), aljofar (P1B252), almocadem (P1B253), almocela (P1A131) e variantes e/ou 

flexões, almocoúuar (P1A132), almotaçaria (P1B255), almotaçees (P1A133) e variantes 

e/ou flexões, almoya (P1B257) e variantes e/ou flexões, almoxarifado (P1A135), 

almoxarife (P1A137) e variantes e/ou flexões, almude (P1A138), aluara (P1B259), 

                                            
626

A saber: “A queda das consoantes finais ocasionou a confusão formal entre ab, a e ad. [...] Todos os prováveis 

resquícios de ab são de difícil verificação, por se confundirem com os de ad.” (VIARO, 1994, p. 65). 
627

A-2 para a 2ª fase do GP. 
628

Al- para a 1ª fase do GP. 
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aluazil (P1B260) e variantes e/ou flexões, alveytaria (P1B262), arreuatado (P1B263) e 

variantes e/ou flexões, arroua (P1B264). 

(ii) adarga (P2D58), alcaçar (P2C314), alcaide (P2C316) e variantes e/ou flexões, alcatifa 

(P2C317), alcouetou (P2C318), algodam (P2C319), alliceces (P2D59), allaaos 

(P2C313), almaadia (P2C320), almyrãte e variantes e/ou flexões (P2C322), alqueires 

(P2D60), alvaraaes (P2C323), alvyssara (P2C324), areçife (P2C325), arrabalde 

(P2C326) e variantes e/ou flexões. 

(iii) acedrex (C1A334) e variantes e/ou flexões, achaque (C1B119), açotado (C1A337), açote 

(C1A338), ac’ucar (C1B120), adalid (C1B121), adib (C1A339), adufle (C1A340), 

albricia (C1A341), albuhera (C1A342), alcaçar (C1A343), alcahuet (C1A344), alcalde 

(C1A345) e variantes e/ou flexões, alcandaras (C1A348), alcandora (C1B130), aldeanos 

(C1A349), alfagem (C1A350), alfaquim (C1A351), alfayat (C1A353) e variantes e/ou 

flexões, alfferez (C1A354) e variantes e/ou flexões, alfferza (C1A355), alffiles (C1A356), 

algara (C1A357), algarauia (C1A358), alguaziles (C1B133), almenas (C1A359), 

almofalla (C1A360), alquilear (C1A362), arrebata (C1A363), ataçyr (C1A364), ataleas 

(C1B135). 

(iv) açafran (C2D56), ac’otado (C2C178), açucar (C2D57), açunbre (C2C179), alcaçar 

(C2C180), alcalde (C2C181) e variantes e/ou flexões, alcandara (C2C183), alguaziles 

(C2C184) e variantes e/ou flexões, almiuar (C2D60), almisque (C2D61), aluerchigas 

(C2D62), arrebatado (C2C187), arebatamjento (C2C186), azeyte ~ azeite (C2C188). 

 

De uma observação dos dados compilados, verificamos, para a 1ª fase do GP, a 

atuação do formante sobre 25 bases léxicas diferentes (com um total de 44 ocorrências); para 

a 2ª fase do GP, sobre 15 bases léxicas diferentes (com um total de 17 ocorrências); para a 1ª 

fase do CA, sobre 15 bases léxicas diferentes (com um total de 17 ocorrências); e para a 2ª 

fase do CA, sobre 14 bases léxicas diferentes (com um total de 19 ocorrências). Todas as 

bases são substantivas e, destarte, podemos afirmar que o al-, pelo menos no corpus 

analisado, selecionava exclusivamente vocábulos de classe-fonte nominal, o que entra em 

consonância com o que afirmam Santana Suárez et al. (2004) para os derivados com esse 

formante no castelhano. As formas verbais ou adjetivais (participiais ou não) aleyuosa 

(P1B248) ~ aleivosa (P1B248), arreuatada (P1B263) ~ arreuatado (P1B263) ~ arrebatado 

(C2C187), alcouetou (P2C318), açotado (C1A337) ~ ac’otado (C2C178), alquilear 

(C1A362), ataleas (C1B135) não contradizem a afirmação anterior, pois embora sejam tais, 
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têm como étimos remotos formas substantivas, às quais se acoplou o artigo árabe, através de 

um processo de gramaticalização
629

. 

Tal como indicou Lopes (2013), as alomorfias que se materializam são decorrentes de 

assimilações causadas pelo processamento da adjunção ou contiguidade da partícula às bases, 

no próprio árabe, embora devamos ressalvar que mais recorrentemente no árabe hispânico que 

no clássico propriamente dito
630

, o que leva à hipótese do surgimento desse afixo a partir de 

uma reanálise do artigo, fomentado pela situação de contato linguístico
631

 — que se estenderia 

até cerca de oito séculos, a depender da região ibérica considerada —, e talvez 

primordialmente processado pela razão de que os invasores muçulmanos que chegaram ao 

território pensinsular eram majoritariamente berberes superficialmente arabizados 

(CORRIENTE, 1999) e que, ao adentrarem o território andaluz, “[...] difundirían entre los 

nativos un tipo de ár. criollizado o pidginizado, con uso abusivo del artículo [...].” 

(CORRIENTE, 1999, p. 59)
632

. Essas assimilações, segundo Houaiss & Villar (2009), 

ocorriam quando se seguiam ao artigo al vocábulos iniciados com as consoantes < r >, < z >, 

< c > e < d >, o que se pode comprovar pelos exemplos acima elencados.  

Todos os derivados em al- encontrados no corpus textual que embasou a pesquisa são 

formados no período medieval, no árabe hispânico e, assim sendo, são empréstimos, não 

tendo sido moldados no vernáculo castelhano ou português. Trata-se, por conseguinte, de um 

elemento da margem esquerda vocabular que, até onde sabemos, ficou restrito a esse período, 

não apresentando qualquer vitalidade após ele, pois não mais atua na formação de novos itens 

lexicais, não figurando na ativação de nenhum esquema estrutural mórfico (LOPES, 2013). 

O quadro a seguir sintetiza a sua atuação (exclusivamente em formas herdadas) nas 

quatro sincronias, através do qual percebemos que comparativamente se comporta de forma 

                                            
629

Pari passu a um processo de gramaticalização, é possível também cogitar um processo de lexicalização 

envolvendo o al- e as suas bases léxicas, se se pensa, com Moreno Cabrera (1998), que neste dá-se o movimento 

da sintaxe ao léxico, sendo um processo de criação léxica, em que, por exemplo, um sintagma se transforma em 

um novo elemento léxico (BUENAFUENTES DE LA MATA, 2009), como em deus-dará. 
630

O que concluimos a partir do que informam os dicionários etimológicos consultados, pois, para os vocábulos 

castelhanos que compõem o corpus desta pesquisa, Corominas & Pascual (1991) sempre apresentam étimos sem 

o elemento al- (pelo que se entende que se tratam de étimos remotos, i.e., do ár. cláss.), o que se levaria a pensar 

que o acoplamento do dito antepositivo se processou no árabe em sua vertente ibérica, algo que se confirma 

através das rotas etimológicas apontadas no DLE / RAE. Pensamos que o mesmo se aplica ao galego-português. 
631

Se se pensa que a interpretação do artigo al- como parte constitutiva do vocábulo a que antecedia deveria dar-

se, ao menos inicialmente, por parte daqueles que não tinham o árabe como língua materna. 
632

Tese pouco ou nada aceita por Noll (2006). 
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idêntica, semanticamente (não apresenta uma carga semântica depreensível
633

), formalmente 

(apresenta os mesmos alomorfes) e funcionalmente (seleciona o mesmo tipo de base). 

 

Antepositivo al- 

─ Formas herdadas ─ 
634

 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-3 ~ al- ~ ar-2 a-2 ~ al-2 ~ ar-2 

Seleção de bases S S 

Sentidos opaco / assemântico opaco / assemântico 

Exemplos alcaçoua areçife 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-3 ~ al-2 ~ ar-2 a-3 ~ al-2 ~ ar-2 

Seleção de bases S S 

Sentidos opaco / assemântico opaco / assemântico 

Exemplos ataçyr almiuar 

 

Tabela 23. Síntese do comportamento do formante al- no GP e no CA. 

 

O antepositivo árabe não participa no período arcaico de processos de superposição 

prefixal, nem em primeira nem em segunda posição sintagmática vocabular. Podemos dizer 

que o mesmo se dá nas sincronias posteriores, para as quais a única manifestação possível da 

partícula seria em primeira posição (a mais interna à base), exclusivamente em presumíveis 

criações ad hoc (e, portanto, insuficientes como atestações corroborantes), como, p. ex., em 

no aceitunado/não azeitado, desaceitunado/desazeitado, minialfiler/minialfinete.  

 

                                            
633

O que, de acordo com Noll (2006), deveria ser já perceptível aos falantes de outrora, para os quais a 

prefixação com a(l)- não deveria ter uma função identificável, o que se deduz de um glossário veneziano 

quinhentista citado por esse próprio linguista, em que para os termos harbe e alharbe dizia-se: quia idem sunt.  
634

Nota-se que a tabela só traz a sistematização formal, funcional e semântica das formas herdadas, pois, como já 

dito, não foi detectada a participação do antepositivo em formações estritamente vernaculares. 
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

É notável o caráter atípico do antepositivo, tanto por sua procedência (não surge do 

latim ou do grego), quanto por sua natureza gramatical (era originalmente um artigo, não uma 

preposição ou advérbio) e semântica (sempre se comporta como opaco, sem qualquer 

relevância no conteúdo dos derivados), embora pensemos que essas peculiaridades não 

impliquem necessariamente na exclusão do elemento al- do rol de partículas prefixais, o que 

será discutido de modo um pouco mais pormenorizado mais adiante. 

Levando-se em conta a absoluta convergência formal e semântica do comportamento 

morfolexical do formante al- nas sincronias arcaicas das línguas em destaque, podemos 

conjecturar um único esquema construcional que recubra o seu processamento lexicogenético: 

 

 

 

[al- [X]Ni]Nj ↔ [SEMNi]Nj 

 

*alḥazzáq, alveytaria, algara 

 

─ ÁR. MED., GP
635

, CA
636

 ─ 
 

 

 

Figura 23. Esquema construcional das formações al-X. 

 

Transformando a representação esquemática numa descrição, revela-se que o al- 

seleciona exclusivamente bases nominais (o fato de ser originalmente um artigo o explica), 

sem propiciar-lhes alterações categoriais ou semânticas.  

Não parece supérfluo destacar a completa opacidade de sentido do al- (e alomorfes) já 

no período arcaico da língua, em que sempre funcionava como assemântico — tanto no 

português quanto no castelhano, língua em que também não permaneceu com valor semântico 

algum (GARCÍA DE DIEGO, 1970) —, uma vez que, tal como explicitou Lopes (2013), 

advém de um processo reinterpretativo de uma situação de contato linguístico em que um 

elemento gramatical (forma dependente) na L1 (língua-fonte) passa a ser interpretado como 

prefixo (forma presa) na L2 (língua-alvo). Vemos, portanto, que o processo formativo deve 

ser entendido no contexto histórico do contato, que se dá entre os séculos VIII e XV-XVI 

(com especificidades temporais para cada uma das línguas neolatinas ibéricas em foco, pois o 

                                            
635

Provavelmente. 
636

Provavelmente. 
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contato foi mais prolongado no castelhano que no galego-português), para o qual Piel (1989, 

p. 12) tece as seguintes considerações: 

 

Entre os elementos que, nas épocas obscuras em que se foi constituindo o Idioma, 

vieram avolumar o património vocabular latino, não há nenhuns que, quantitativa e 

qualitativamente, se possam comparar com aqueles, cuja aceitação se deve ao 

convívio e relações culturais das populações hispânicas com as muçulmanas. O 

‘superstrato’ árabe revela-se, com efeito, incomparavelmente mais avultado que o 

visigodo, pois abrange praticamente todos os sectores da vida material. Contam-se 

por várias centenas os vocábulos árabes, comuns, regionais ou antigos, que o 

português, antes ainda de merecer este nome, fez seus, adaptando na medida do 

possível os sons da língua semita ao sistema fonológico próprio. Por muito 

importante que seja, esta contribuição limita-se, na verdade, quase exclusivamente, a 

substantivos, sendo virtualmente inexistentes expressões respeitantes a qualidades 

morais e outras noções abstractas. De um ponto de vista formal, convém lembrar que 

a grande maioria dos arabismos assimilados apresenta a aglutinação do artigo semita 

al, cuja função gramatical não teria sido sentida quando os vocábulos em causa 

foram adoptados e adaptados, evidentemente por via oral, pela gente de fala 

hispânica. Daí o artigo pleonástico: o alguidar, a alface, etc. [Destaques no original] 

 

Praticamente o mesmo que Piel (1989) distingue para o português, Lapesa (1981, p. 

133) atribui ao castelhano, afirmando que “El elemento árabe fue, después del latino, el más 

importante del vocabulário español hasta el siglo XVI.” 

Do ponto de vista morfológico, uma vez que a sua recorrência como partícula da 

margem esquerda vocabular é patente, e não obstante as peculiaridades que sustenta, parece-

nos ser possível propor a incorporação do al- no sistema de prefixos do GP e do CA, nos 

quais perdeu completamente a sua natureza semântico-funcional de determinante, passando a 

funcionar como uma partícula totalmente integrada à base, restrita a um papel de 

sinalizador
637

 de que o item lexical do qual faz parte é um empréstimo do árabe (SOUSA, 

1830; FAULSTICH & CARVALHO, 2006). 

Ao se observar o quadro da contribuição do adstrato árabe aos sistemas 

intralinguísticos do castelhano e galego-português, é recorrente deparar-se nos manuais de 

história da língua apenas com uma listagem de arabismos relacionados aos campos léxicos do 

vocabulário comum, da agricultura, dos pesos e medidas, das ciências ou da toponímia 

(FAULSTICH & CARVALHO, 2006), quando essa influência parece ter sido mais profunda, 

conforme aponta Frías Conde (2002). Segundo este último, o árabe forneceu contribuições ou 

influenciou a consolidação de fenômenos de natureza morfológica ou sintática, como, p. ex., o 

                                            
637

Sinalizador, mas não determinador, ou seja, não se trata de um traço distintivo para o português e o espanhol 

das palavras de origem árabe (MILLAR, 1998-1999), visto que há outros vocábulos não-árabes que começam 

com esse segmento, como alabastro (< lat. alabaster, -tri < gr. ἀλάβαστρος (alabastros)) ou alarme/alarma (< 

it. allarme). 
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antepositivo al-, plurais duais típicos, impessoalidade verbal, construções oracionais sem 

cópula, infinitivo flexionado (para o galego e o português). 

Ainda segundo Frías Conde (2002), o elemento al, no árabe, além de comportar-se 

como artigo — funcionando como determinante
638

, anteposto a formas nominais substantivas 

—, com a perda da consoante, podia figurar como forma presa em verbos, agregando-lhes um 

valor semântico causativo, como nos pares lexicais házina (‘estar triste’) : áhzana 

(‘entristecer’), káruma (‘ser honrado’) : ákrama (‘honrar’), mât (‘morrer’) : amâta (‘matar’), 

dáxala (‘entrar’) : ádxala (‘introduzir’). O mencionado estudioso chega a conjecturar que a 

grande frequência da adjunção do ad- latino causativo (e às vezes expletivo, como sabemos) 

nas línguas ibero-românicas advenha de uma influência árabe, tendo sido favorecida pelo uso 

do antepositivo causativo a(l)- nessa língua semita.  

Além da função aludida acima, de acordo com Faulstich & Carvalho (2006), o artigo 

al árabe, na condição de  partícula inseparável, apresentava ainda duas outras funções nessa 

língua, pois ora atuava como antepositivo que se acoplava — sem restrições categoriais ou 

semânticas — a formas nominais; ora funcionava como determinante, restringindo a 

significação de um nome apelativo.  

O que pode basear a consideração do antepositivo mencionado no conjunto de formas 

prefixais que ocorrem nas línguas galego-portuguesa e castelhana é a sua configuração 

recorrente em uma posição esperada no interior da estrutura mórfica do vocábulo (afixa-se 

sempre à sua extremidade esquerda), o que, ao mesmo tempo, é fruto e causa da 

gramaticalização que ocorreu no artigo árabe al, que, no interior de uma situação de contato 

linguístico — sofrendo a pressão de uma reanálise morfolexical posta em marcha pelos 

falantes da língua-alvo (romances/ línguas românicas) sobre a língua-fonte (o árabe) —, migra 

do rol das formas dependentes para o grupo das formas presas (LOPES, 2013). Como é 

possível notar, o processo é engatilhado pelo uso e só se efetiva devido à recorrência, o que se 

corrobora pela seguinte assunção de Noll (2006, p. 44): “Evidentemente, la aparición 

frecuente de a-, al- aglutinados a sustantivos de origen árabe favorecía la prefijación de estos 

vocablos, asociándolos formalmente, por lo tanto, al grupo de los arabismos.”. 

Trata-se, pois, de um percurso recorrente nos fluxos de gramaticalização (COSTA, 

2004; CASTILHO, 2006; 1997; POGGIO, 2002), já que, inseridas em um esquema de 

continuum, “[...] categorias lexicais dão surgimento a categorias gramaticais, e estas a 
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Veiculando um valor determinativo, demonstrativo, presentativo ou enfático (SOLÁ-SOLÉ, 1967-1968). 
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categorias ainda mais gramaticais, entendendo-se por isto os afixos.” (CASTILHO, 2006, p. 

248). De forma semelhante ao ocorrido com os prefixoides, pseudoprefixos e mesmo com os 

prefixos latinos, a inserção do antepositivo árabe nas categorias afixais decorreu de um 

processo de gramaticalização, necessariamente gradiente, através do qual um artigo 

fossilizou-se como uma forma presa, nomeadamente, um afixo. Observa-se, portanto, o 

respeito às pautas da gramaticalização, em seu movimento “unidirecional”: um elemento 

gramatical, figurando recorrentemente em contextos linguísticos específicos, torna-se ainda 

mais gramatical (MANZANO ROVIRA, 2009), pari passu a uma maior fixação na cadeia 

sintagmática (nesse caso, uma fixação na sintaxe interna vocabular, ou seja, uma amálgama 

morfológica), a perda de material fônico (pensemos na emergência do alomorfe a-3
639

) e a 

evolução semântica a um sentido mais abstrato (na verdade, a perda de conteúdo semântico 

e/ou de função gramatical, que, para o elemento em tela, foi absoluto). 

Não é supérfluo salientar que a manifestação do al- como partícula mórfica, por 

vincular-se a procedimentos de gramaticalização e lexicalização, consequentemente está 

imersa em fluxos de variação e mudança, perceptíveis através de um prisma diacrônico. 

Fluxos esses que se processavam em idiomas que refletiam em si o caráter cambiante e de 

nenhum modo estático das sociedades que os utilizava (MAÍLLO SALGADO, 1998), o que 

comprova “[...] a indelebilidade da história e da sócio-história na composição das línguas 

naturais.” (MACHADO FILHO, 2013, p. 68).  

Como no árabe a partícula al, além de artigo, podia funcionar como elemento 

inseparável — no papel de um determinante restritivo, segundo Faulstich & Carvalho (2006) 

—, podemos cogitar que foi essa a motivação para a sua reanálise, no âmbito do contato 

ibérico, como forma presa em todos os vocábulos, perdendo, concomitantemente, o seu 

caráter restritivo (FAULSTICH & CARVALHO, 2006). Que tal incorporação amalgâmica 

(ligadura morfolexical) ao vocábulo que inicialmente determinava e antecedia se dê sobretudo 

no castelhano e no galego-português — diferentemente do francês e do italiano, em que não  

ocorre, como assinala Lapesa (1981); ou do catalão, em que se processa menos 

frequentemente, conforme indica Fasla (2000) — parece ser uma prova corroborante de seu 

surgimento atrelar-se a contextos de contato linguístico árabico-ibérico. 

Os autores que se opõem à inclusão do antepositivo al- ao sistema mórfico galego-

português ou castelhano geralmente se pautam no caráter expletivo de tal partícula — pois 

não veicula no vernáculo nenhuma informação semântica depreensível — ou na sua total falta 

                                            
639

A-2 para a 2ª fase do GP. 
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de vitalidade nas sincronias modernas do idioma, não atuando em esquemas construcionais 

para a formação de novos itens léxicos. No entanto, apoiando-nos em uma caracterização 

gradiente do morfema, que inclusive pode mostrar-se assemantizado, e apreciando também (e 

principalmente) a produtividade e não apenas a vitalidade como requisitos precípuos na 

identificação e determinação dos itens afixais, podemos considerar os dois critérios acima 

como insuficientes para a exclusão da dita partícula do paradigma prefixal das línguas 

neolatinas abordadas. 

No grupo dos refutadores dessa hipótese, Freitas (1997, p. 137) chega a expor o 

seguinte questionamento: “Quem ousaria, em palavras como alface e alfaiate, por exemplo, 

destacar, numa análise morfológica do Português, o segmento al-, lembrando tratar-se do 

artigo árabe?”. Algo similar é dito por Bustos Gisbert, Puigvert e Santiago (1993, p. 100) para 

o castelhano: “Es claro que el artículo árabe al-, presente en la mayoría de los arabismos del 

castellano, no es un prefijo del español. Y lo mismo puede decirse desde una perspectiva 

diacrónica.”. Além destes, outros estudiosos, como Vasconcelos (1911-1912), também são 

partidários da eliminação de tal partícula do rol dos elementos prefixais, não a considerando 

um morfema do português (e, por conseguinte, do castelhano). Destoando desse ponto de 

vista, reputamos, com Viaro (2013c), Noll (2006), Faulstich & Carvalho (2006), Santana 

Suárez et al. (2004), Frías Conde (2002), Odisho (1997), Houaiss & Villar (2009) e García de 

Diego (1970), que esse segmento comportar-se-ia, sim, como uma forma prefixal nessas 

línguas
640

, dada a sua recorrência (produtividade) na atuação de formações em série (em bases 

substantivas) no período medieval (nomeadamente, nos séculos VIII a XV-XVI), graças ao 

contato árabe-ibérico que nelas ocorreu (FAULSTICH & CARVALHO, 2006). 

Outro ponto a favor da consideração da partícula al-
641

 como integrante do sistema 

léxico-morfológico dos idiomas novilatinos em tela, como um formante da margem esquerda 

do vocábulo, é a possibilidade de seu acoplamento a vozes de procedência distinta do árabe, 

nomeadamente latinas, num contexto de hibridação
642

 (MAÍLLO SALGADO, 1998) — como 

em almena (< lat. mena), almadreña (< lat. *materinĕa), aligustre (< lat. ligustrum), para o 

castelhano
643

; ameia (< lat. mena), para o galego-português; alpiste (< ár. hisp. alpíšṭ < lat. 

                                            
640

Também Corriente (2011), prolífico arabista, rotula o al- como prefixo. O mesmo o faz Gómez Bautista 

(2013), em estudo seu sobre processos de formação de palavras no mirandês. 
641

Considerada por Millar (1998-1999), juntamente com o sufixo formador de gentilícios -í (em marroquí, iraquí 

e maladí, por exemplo), como um dos dois elementos de origem árabe que persistem no plano morfológico do 

castelhano. 
642

Algo que foi produtivo até o séc. XVI (NOLL, 2006). 
643

Exemplos extraídos de Lapesa (1981), aos quais poderíamos adicionar azufre (< lat. sulphur, -ŭris) e agalla (< 

lat. galla), registrados em Noll (2006). 
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pistum, part. pass. de pinsĕre, ‘moer, machucar’), comum às duas línguas —, ou sua 

influência, em outros vocábulos, na introdução de um / l / epentético (como em ammĭdŭla > 

almendra), ou, ainda, sua troca em lugar de uma consoante implosiva (como em admordiu > 

almuerzo / almoço / almorzo; arbuteus > alborzo), como indica Lapesa (1981). 

Pelos dados específicos que analisamos para esta tese chegamos primeiramente ao 

entendimento de que o esquema construcional com tal partícula não foi atuante em 

construções propriamente vernaculares nas línguas novilatinas abordadas, pelo fato de só 

haver (até onde pensávamos) o processamento de formações exógenas a esses sistemas, 

tomadas como empéstimos por eles. No entanto, isso só parece ser plenamente aplicável ao 

léxico comum (e talvez nem mesmo a ele; caberia fazer uma investigação mais profunda para 

se chegar a uma resposta mais segura sobre isso), já que no onomástico, atua no português 

peninsular, pelo menos em quatro topônimos: Alcórrego, Alquerubim, Alportel, Alpedrinha, 

cuja emergência provavavelmente se deu dentro do próprio vernáculo, com o acoplamento do 

al- a bases desse domínio. A presença dessa partícula em topônimos cujas bases são 

claramente identificadas, no nosso entendimento, reforça a ideia de um prefixo al- nessa fase 

histórica da língua. Assim sendo, é possível evocar esse fato como mais um argumento 

considerável para a consideração da dita partícula como um formante prefixal do/no galego-

português (e talvez também no castelhano). 

De um exame histórico-comparativo geral do prefixo al-, do árabe ao vernáculo 

contemporâneo, emerge o seguinte panorama: 

 

A) FASE GENOLEXICAL ÁRABE 

 

(i) de um uso como forma dependente (artigo determinativo), emerge no ár. med. hisp., 

via reanálise, o antepositivo al-, participando de inúmeras formações, às quais não 

atribui, desde o princípio, qualquer traço semântico ou categorial. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) praticamente todos os vocábulos que apresentam o al- árabe em sua composição 

morfolexical são empréstimos do árabe, ou seja, formas de constituição exógena que 

foram incorporadas ao galego-português ou ao castelhano, sendo raras as que foram 
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cunhadas estritamente no interior do sistema vernacular, seja no léxico comum, seja no 

onomástico. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o antepositivo subsiste apenas em formas herdadas, não apresentando qualquer 

vitalidade após o período medieval. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Embora postulemos o tratamento da mencionada partícula como elemento 

morfolexical da margem esquerda vocabular, ou seja, um antepositivo, vale ressalvar que se 

trata de uma hipótese incipiente, que merece uma apreciação mais delongada e mais 

esmerada, que igualmente leve em consideração, de forma mais exaustiva, a apreciação 

oposta sobre o elemento árabe al- no interior do léxico ibero-românico, ou seja, como parte 

integrante da base léxica, como um artigo aglutinado (BRAMO, 1987
644

; FASLA, 2000), sem 

qualquer valor morfolexical. 

 

6.1.4 Prefixo ambi- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos dados da tese, amb(i)- nunca ocorre como prefixo na formação de derivados 

vernáculos do GP ou do CA. Ocorre unicamente na família léxica do verbo andar, verbo de 

origem controversa, talvez oriundo do lat. *ambitare < lat. cláss. ambire, segundo Cunha 

(2010). No latim, o prefixo apresenta duas formas: amb-, forma normal diante de vogal 

                                            
644

Ao mesmo tempo em que essa autora utiliza a etiqueta terminológica artículo aglutinado para referir-se ao 

dito elemento, rotula-o também de morfema al-. Ora, sendo considerado individualmente como um morfema, 

devido à sua posição na periferia esquerda do vocábulo, seria necessariamente um elemento prefixal (hipótese 

que buscamos sustentar nesta tese) ou um elemento compositivo preso (o que não pareceria ser acertado, pois o 

elemento não apresenta nenhum outro traço característico de um formante compositivo, excetuando-se a sua 

posição dentro da cadeia sintagmática lexical). Sendo assim, parece ser possível conjecturar que a autora 

implicitamente considere a partícula em questão como um elemento afixal da margem esquerda do vocábulo, um 

prefixo. 



396 

 

(ambāctus, ambedō, amburbiālēs) e am- e an- diante de consoante (amfāriam, amputō, 

anquīrō, ancīsus). 

Nos dados da tese, o prefixo amb(i)- ocorre sob formas alomórficas não prototípicas 

(erosionadas fônica e semanticamente: an- ~ ã- ~ am-), seja como uma das flexões dessa 

forma verbal, seja como derivações nominais, substantivas ou adjetivas dele provenientes — 

andar
645

 (P1A145, P2C330), andados (P1A141, P2C327) e variantes e/ou flexões, andança 

(C1A375) e variantes e/ou flexões, andadura (C1A376), andariego (C1B138), bien andança 

~ bienandança (C1A377), bem-andante (P1B278) ~ bienandant ~ bienandantes (C1A378), 

mal-andante (P1B279), malandança (P1A149). São 24 ocorrências para a 1ª sincronia do GP 

e 13 para a 2ª; já para o CA, são 17 ocorrências para a sua 1ª sincronia e 8 ocorrências para a 

2ª. Todas as ocorrências são derivações isocategoriais verbais incidentes sobre uma única base 

léxica, processadas no latim e adentradas no vernáculo por via popular. 

Segue-se um quadro que sintetiza a caracterização do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos considerados: 

 

Prefixo amb(i)- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes an-1 ~ am-1 an- ~ ã- ~ am- 

Seleção de bases V V 

Sentidos opaco opaco  

Exemplos andarei andados 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes an-2 an-1 

Seleção de bases V V 

Sentidos opaco opaco  

                                            
645

Substantivo. 
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Exemplos andadura andouiere 

 

Tabela 24. Síntese do comportamento do formante amb(i)- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula ambi- participava em latim em diversas formações, fosse como tal, fosse 

sob os alomorfes amb-, am- ou an-. Ernout & Meillet (1939) afirmam que sob a primeira 

forma o antepositivo é atestado tão-somente em palavras arcaicas conservadas em gramáticas 

e glossários (ambiegnus, ambilustrum, ambiuium etc.). Afirmam também que amb- é a forma 

normal diante de vogal (ambāctus, ambedō, amburbiālēs) e am- e an- diante de consoante 

(amfāriam, amputō, anquīrō, ancīsus)
646

. Tanto esses autores quanto Gaffiot (2016) sinalizam 

o parentesco de amb(i)- com a partícula grega ἀμφί- (anfi-); Houaiss & Villar (2009) e Cunha 

(2010), ademais, asseveram a equivalência entre elas. 

A partícula prefixal em tela provém da antiga preposição latina am (GAFFIOT, 2016), 

como em am fines, am segetes (ERNOUT & MEILLET, 1939), que regia acusativo 

(GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001), veiculando o sentido de ‘em ambos os lados de’ (ERNOUT 

& MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016). 

Atuando como antepositivo no latim, conforme distinguem Gaffiot (2016), Magne 

(1952), o DLPPE (2001) e Cunha (2010), amb(i)- (e alomorfes) podia portar uma noção de 

‘duplo, dos dois lados, de ambos os lados, de cada lado’
647

 (ambiguus
648

, ‘variável, duvidoso, 

que tem duas faces, dois aspectos’; anceps
649

, ‘de duas cabeças, de duas faces, duplo, que tem 

uma cabeça de cada lado’) ou ‘em volta de, ao redor de’
650

 (ambīrĕ
 651

, ‘andar ao redor, ir em 

volta, rodear, cercar’; amicio
652

, ‘pôr uma veste ao redor de si, meter ao redor, envolver’; 

amburĕre
653

, ‘queimar em volta’). Da consulta ao lastro lexicográfico latino e etimológico da 

tese, constatamos que o prefixo no latim participava exclusivamente em formações 

isocategoriais, verbais (ambīrĕ
654

, amplectī
655

, ambages
656

, ambifarius
657

, ambiguus
658

) ou 

                                            
646

Já ambi- é usado tanto num caso como no outro, de acordo com Magne (1952). 
647

De acordo com Carvalho Costa (1940), o prefixo contém uma ideia de ‘dualidade’. 
648

De ambigĕre (< amb(i)- + -agĕre), ‘discutir, entrar em controvérsia’. Essa e as outras etimologias latinas 

expostas em nota de rodapé nesta subseção foram extraídas de Gaffiot (2016). 
649

De amb(i)- + -caput. 
650

I.e., noção de ‘circuito’. Como podemos perceber, o amb(i)- nessa acepção mostrava-se como sinmórfico ao 

circum-. 
651

De amb(i)- + -īrĕ. 
652

De amb(i)- + -jacĕre. 
653

De amb- + -urĕre. 
654

De amb(i)- + -īrĕ. 
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nominais (sempre substantivas, como ambĭdēns, -entis
659

; ambiegna, -ae
660

; ambivium, ii
661

; 

anceps
662

). 

No galego-português e no castelhano medievais, amb(i)- participa apenas no verbo 

andar (séc. XI para o gal.-port.
663

; séc. X para o cast.
664

) e nos derivados que dele se 

originam, pelo que se conclui que o prefixo não atuava em nenhuma formação vernácula 

propriamente dita. 

Em época moderna, desde o séc. XVI até o XIX, ingressam no vernáculo algumas 

raras formações tomadas do latim: ambages
665

 (séc. XVI, para ambas as línguas), 

ambidestro/ambidiestro
666

 (séc. XVII, para o port.
667

; séc. XVIII, para o cast.
668

), ambigeno
669

 

(séc. XIX, para ambas as línguas
670

). A partir do séc. XVII
671

 para o port. e do séc. XIX para o 

cast., são cunhados os primeiros derivados estritamente vernaculares contendo o formante 

mencionado, como ambiesquerdo
672

 (séc. XVII
673

, apenas para o port.), ambíparo
674

 (séc. 

XIX, para o port.; séc. XIX ou XX para o cast.), ambianular
675

 (séc. XX para o port.; séc. 

XIX para o cast.
676

), ambilátero
677

 (séc. XX, para ambas as línguas), 

ambitendência/ambitendencia
678

 (séc. XX, para ambas as línguas), ambis(s)exuado
679

 (séc. 

XX, para ambas as línguas), ambissinistro
680

 (séc. XX, apenas para o port.), ambivalente
681

 

                                                                                                                                       
655

De amb(i)- + -plectĕre. 
656

De amb(i)- + -agĕre. 
657

De amb(i)- + -fārī. 
658

De ambigĕre < amb(i)- + -agĕre. 
659

De amb(i)- + -dens. 
660

De amb(i)- + -agnus. 
661

De amb(i)- + -via. 
662

De amb(i)- + -caput. 
663

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, registra-se por primeira vez no séc. XIII. 
664

Segundo Corominas & Pascual (1991). 
665

Do lat. ambāges. 
666

Do lat. ambidexter. 
667

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, registra-se por primeira vez no séc. XIX. 
668

Conforme se observou no CORDE. 
669

Do lat. ambigĕnus, -a, -um. 
670

Não registrado no CORDE ou em Corominas & Pascual (1991), mas presente no Diccionario Universal 

Francés-Español, obra dirigida por Ramón Joaquín Domínguez (1845; tomo I). 
671

Em apenas uma formação: ambiesquerdo. Todas as demais formas para o port. são cunhadas a partir do séc. 

XIX. 
672

Do PC ambi- + -esquerdo. 
673

Segundo Cunha (2010). Para Houaiss & Villar (2009), porém, registra-se por primeira vez no séc. XVIII. 
674

Do PC/CC ambi- + -paro. 
675

Do PC/CC ambi- + -anular. 
676

Não registrado no CORDE ou em Corominas & Pascual (1991), mas presente no Diccionario Universal 

Francés-Español, obra dirigida por Ramón Joaquín Domínguez (1845; tomo I). 
677

Do PC/CC ambi- + -látero. 
678

Do PC/CC ambi- + -tendência. 
679

Do PC/CC ambi- + -sexuado. 
680

Do PC ambi- + -sinistro. 
681

Do PC/CC ambi- + -valente. 
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(séc. XX, para ambas as línguas) etc. Como é perceptível, são formas próprias da língua de 

especialidade, embora uma ou outra acabe penetrando (em grau e intensidade variáveis) no 

léxico comum. 

O prefixo, no devir histórico da língua, participa em processos de sobreprefixação, 

sempre exclusivamente em 1ª posição nas combinatórias prefixais, desde a matriz latina, em 

diversas combinações — praticamente todas da família léxica de ambulāre: ab-/ad-/ante-

/cum-/de-/ex-/per-/red- + amb(i)-: abambulāre, adambulāre, anteambŭlō, -ōnis, coambulāre, 

deambulāre, exambulāre, perambulāre, redambulāre (LOPES, 2017) —, chegando ao 

período medieval (bien-/mal- + an-: bienandantes (C1A378), malandança (P1A149) etc.) e ao 

período moderno-contemporâneo, mas nesse último apenas em hipotéticas formações ad hoc, 

como ex-ambíguo, não-ambidestro etc. 

Esboçamos a seguir os esquemas construcionais hipotéticos para o prefixo amb(i)-, 

contemplando a sua rota diacrônica em formações verbais e nominais, respectivamente: 

 

 

[amb(i)- [X]Vi]Vj ↔ [dos dois lados, duplicidade relacionada a SEMVi]Vj 

ambigĕre 

─ LAT. ─ 

 

 

 

[amb(i)- [X]Vi]Vj ↔ [circuito relacionado a SEMVi]Vj 

amburĕre 

─ LAT. ─ 
 

 

Figura 24. Esquema construcional das formações verbais amb(i)-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 
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[amb(i)- [X]Ni]Nj ↔ [dos dois lados, duplicidade relacionada a SEMNi]Nj 

anceps, ambisexuado, ambitendência 

─ LAT., CM, PM ─ 

 

 

 

[amb(i)- [X]Ni]Nj ↔ [circuito relacionado a SEMNi]Nj 

amburbĭum, ĭī
682

 

─ LAT. ─ 
 

 

Figura 25. Esquema construcional das formações nominais amb(i)-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A razão de delinearmos dois esquemas construcionais para o prefixo amb(i)-, um para 

cada categoria (verbal e nominal) — diferentemente do que se deu com alguns outros 

prefixos, para os quais apresentamos um único esquema geral, aplicado aos verbos, mas 

extensivo aos nomes, ou vice-versa —, deve-se ao fato de haver realmente uma diferença 

substancial entre os dois grupos de formações: ao contrário do que ocorria no latim, não são 

processados, no vernáculo, derivados verbais, mas apenas nominais.  

Além dessa diferença, notamos, pelos esquemas construcionais expostos, que a 

acepção de ‘circuito’ só se mostrava ativa no latim, tendo se tornado inoperante no sistema 

morfolexical vernáculo. Isso permite concluir que o prefixo em tela atuava no latim tanto em 

formações nominais quanto verbais, fornecendo-lhes o sentido de ‘duplicidade’ ou de 

‘circuito’, sofrendo uma mudança no vernáculo, no qual apenas faz emergir formas nominais, 

provendo-lhes exclusivamente com o primeiro desses dois traços semânticos683. 

A derivação do sentido de ‘circularidade’ (i.e., ‘em volta de, ao redor de’) a partir do 

sentido prototípico de ‘duplicidade’ (i.e., ‘duplo, dos dois lados, de ambos os lados, de cada 

lado’) — o que também é crido por Martin (1976)684 — parece respeitar uma pauta 

metafórica, metonímica, metaftonímica ou de perspectivização O QUE ESTÁ DE AMBOS 

                                            
682

De amb(i)- + -urbs, ‘ambúrbio, i.e., sacrifício no qual a vítima é transportada em volta da cidade’. 
683

Parece haver uma única exceção a esse quadro, o vocábulo ambianular (‘substâncias minerais cristalizadas 

em prismas, cujas bases são rodeadas por anéis de facetas’), cujo prefixo comporta uma noção de ‘ao redor de’. 

Sendo o único exemplo encontrado, pensamos que não seja suficiente para evocar a reabilitação da vitalidade 

em época moderna do sentido de ‘circuto’ no elemento prefixal em discussão. 
684

Outro argumento favorável a essa assunção é a evolução diacrônica da partícula do sistema de preposições ao 

sistema de prefixos latinos: no primeiro (que é historicamente mais antigo), o único sentido que o elemento 

apresentava era o de ‘em ambos os lados’, o que leva à conclusão de que no sistema prefixal a noção de 

‘circuito’ adveio da noção de ‘duplicidade’. 
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OS LADOS DE X ESTÁ AO REDOR DE X, que não parece seguir um fluxo [+ concreto] → 

[+ abstrato] (tão comum nas derivações semânticas lexicais como um todo e nas prefixais em 

particular), mas apenas uma ampliação espacial de uma concretude, gerando outra 

espacialmente mais dilatada que a primeira da qual surgiu685. 

Uma apreciação histórico-comparativa geral para o prefixo, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, conduz-nos às seguintes considerações: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim portava as noções de ‘duplo, dos dois lados’ ou ‘ao redor de’, em 

formações isocategoriais, tanto nominais quanto verbais; 

(ii) apresentava, portanto, uma inovação semântica quanto à partícula prepositiva da 

qual proveio686, que só continha o valor de ‘em ambos os lados’, não o de ‘circuito’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não possui qualquer capacidade geradora de novos vocábulos no GP e no 

CA, participando apenas na família léxica do verbo andar687, de constituição 

morfolexical latina, não vernácula. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) em época moderna, do séc. XVI ao XIX, passam a entrar na língua alguns poucos 

derivados em amb(i)- de constituição morfolexical latina e, também nesse período 

(a partir do séc. XVII para o port. e a partir do séc. XIX para o cast.), o prefixo 

recobra parte da vitalidade que possuía na língua originante, mas sem uma 

correspondência plena com o seu comportamento primevo, visto que passa a atuar 

apenas em formas nominais, com o valor de ‘duplicidade’ (diferindo em parte, 

portanto, de sua atuação na matriz latina, em que processava verbos e nomes, 

                                            
685

Em outras palavras, de um sentido locativo-quantificativo origina-se outro sentido locativo, talvez com o 

acréscimo de algum traço de movimento. 
686

E demonstrando, por conseguinte, algum rompimento no paralelismo dos sistemas prepositivo e prefixal 

latinos nos quais se encaixava. 
687

De acordo com Cunha (2010), advindo provav. do lat. *ambĭtāre, do cláss. ambīre, ‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre. Já para Corominas & Pascual (1991), oriundo de uma forma romance *amlare, pronúncia 

descuidada do lat. ambulāre, dim. de ambīre, ‘dar voltas, rodear’ < ambi- + -īre. 
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propiciando-lhes, além desse sentido, um outro, o de ‘circuito’, inoperante no 

vernáculo)688. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Ao atentarmos para o percurso histórico do prefixo amb(i)-
 689

, verificamos que nunca 

foi partícipe no vernáculo na emergência de derivados no léxico geral, apenas atuando 

timidamente em época moderna como prefixo quantificador
690

 (VARELA & MARTÍN 

GARCÍA, 1999) na criação de vocábulos da terminologia técnico-científica, conquanto se 

perceba que alguns desses produtos tenham ingressado (com maior ou menor penetração) no 

léxico comum. 

 

6.1.5 Prefixo ante- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo ante- mostra-se atuante nos corpora documentais das duas fases do período 

arcaico, tanto para o galego-português quanto para o castelhano, em vocábulos formados quer 

no latim, quer no âmbito vernáculo: 

 

(i) amparança
691

 (P1A150), amparamento (P1A151), anpar (P1A152) e variantes, 

amparar (P1A154) e variantes, apparar (P1A157), enparar (P1A158), desenpares  

(P1B281), desenparado (P1B282), antedisse (P1B283), antollança (P1A159), 

enteado (P1B284), entrecessores (P1A160). 

(ii) amteçessores (P2C338) e variantes, amtepos (P2C340) e variantes, desemparar 

(P2C342), desemparado (P2C343). 

                                            
688

Sem tal correspondência semântica e funcional, mas também sem uma correspondência formal, já que, de 

uma pluralidade alomórfica no estrato latino (ambi- ~ amb- ~ am- ~ an-) passa-se a uma total uniformidade no 

vernáculo, em cujos derivados o prefixo sempre se apresenta sob uma única forma (ambi-). 
689

Assim considerado por Varela & Martín García (1999), Nunes (2011), Cunha (2010), Houaiss & Villar 

(2009), mas tido por Rio-Torto (2016) como pertencente ao grupo de formantes entre a prefixação e a 

composição. 
690

I.e., que fazem referência a um número exato (NUNES, 2011). 
691

Amparança, amparamento, amparar, enparar etc. advêm da forma lat. vulg. *anteparāre. Nelas, o prefixo 

apresenta uma configuração formal diferenciada, menos prototípica (am- e variantes). 
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(iii) anparar (C1B139) e variantes, enparada (C1A379), desemparada (C1A380), 

desampararon (C1A381) e variantes, desenparada (C1A383) e variantes, antedichas 

(C1A385) e variantes, antoja (C1B141), antojo (C1B142) e variantes, antoiadizo 

(C1A388). 

(iv) amparar (C2C196) e variantes, desempararon (C2C199) e variantes, desamparado 

(C2D65) e variantes, antecediesse (C2C200) e variantes, antecedente (C2C201) e 

variantes, antec’essores (C2C202), anticipar (C2C203), antepassados (C2D66) e 

variantes, anteponer (C2C205) e variantes. 

 

Observando os dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas quanto 

as vernáculas, constatamos, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 5 bases léxicas 

diferentes (com um total de 16 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 3 bases léxicas 

diferentes (com um total de 6 ocorrências); para a 1ª fase do CA, também sobre 3 bases 

léxicas diferentes (com um total de 14 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 5 bases 

léxicas diferentes (com um total de 14 ocorrências). 

Se consideramos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo se restringiria 

ao seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 2 bases léxicas diferentes (com 

um total de 2 ocorrências, antedisse (P1B283) e antollança (P1A159)); nenhuma ocorrência 

para a 2ª fase do GP; para a 1ª fase do CA, sobre 1 base léxica (com um total de 3 ocorrências, 

o verbo antoja (C1B141), o substantivo  antojo (C1B142) e variantes e o adjetivo antoiadizo 

(C1A388)); para a 2ª fase do CA, igualmente sobre 1 base léxica (com um total de 2 

ocorrências, antepassados (C2D66) e variantes). 

Uma caracterização do ante- nos sistemas linguísticos vernáculos sob apreciação é 

sintetizada no quadro a seguir: 

 

Prefixo ante- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes am-2 ~ an-2 ~ ap- ~ en-1 ~ 

ente- ~ entre- 

amte- ~ ante- ~ em-1 
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Seleção de bases V V 

Sentidos 1. anterioridade temporal 

2. opaco  

1. anterioridade temporal 

2. preeminência 

3. opaco 

Exemplos entrecessores, enteado amteçessores, amtepos, 

desemparar 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes an-3 ~ am- ~ em-1 ~ ante- ~ 

en-1 

am- ~ han- ~ an-2 ~ ante- 

~ anti- ~ em-1 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. anterioridade temporal 

2. opaco 

1. anterioridade temporal 

2. anterioridade espacial 

3. opaco 

Exemplos antedicho anticipar 

Prefixo ante- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes ante-, ant- 
_____ 

Seleção de bases V 
_____ 

Sentidos 1. anterioridade temporal 

2. opaco 

_____ 

Exemplos antedisse, antollança 
_____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes ant-  ante-  

Seleção de bases S V 

Sentidos 1. opaco 1. anterioridade temporal 
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Exemplos antojo antepassados 

 

Tabela 25. Síntese do comportamento do formante ante- no GP e no CA. 

 

Pelos exemplos elencados no início desta subseção, notamos a ocorrência de dupla 

prefixação em vocábulos constituídos pelo ante-, exclusivamente no verbo desamparar e no 

adjetivo participial desamparado (e respectivas variantes)
692

, formas herdadas, ocupando 

neles a 1ª posição na concatenação sintagmática vocabular, ou seja, a mais interna à base 

léxica: [des- [ante- [parāre]]]. Esse comportamento, que permanecerá inalterado na evolução 

diacrônica ulterior
693

, destoa do que outrora tal formante sostinha no latim, em que só atuava 

em 2ª posição (a mais externa à base léxica), acoplando-se a formas já prefixadas com amb(i)- 

e ob-: anteambŭlō, -ōnis, anteoccupāre (LOPES, 2017). 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo ante- já funcionava como tal no latim, indicando nessa língua, ‘anterioridade 

espacial’ (antecedĕre, ‘caminhar na frente’, anteferre, ‘levar adiante, caminhar adiante’), 

‘anterioridade temporal’ (antedicĕre, ‘dizer antes, adivinhar, predizer’) e ‘preeminência’
694

 

(antestāre ~ antistāre, ‘estar em primeiro lugar, exceder, ter vantagem ou primazia’)
695

. De 

acordo com Gaffiot (2016), manifestava-se como antepositivo nessa língua sob as formas 

ante-, ant-, anti- ou antid-. Originou-se da partícula homônima, que funcionava como 

advérbio — denotando, conforme o mesmo latinista, o sentido espacial ou temporal de 

‘anterioridade’, e.g., respectivamente, em ingredi non ante, sed 

retro (‘andar não para frente, mas para trás’) e paucis annis ante (‘poucos anos antes’) — e 

também como preposição de acusativo (vinculada ao indo-europeu *ant-s
696

, ‘frontispício, 

                                            
692

Observemos que é uma forma cujo primeiro prefixo já se encontra tão lexicalizado que sequer se consideraria, 

numa perspectiva a-histórica (estritamente sincronicista), um caso de sobreprefixação. 
693

O ante- não parece acoplar-se, na história do castelhano e do galego-português, a vocábulos previamente 

prefixados, o que leva à conclusão de que não participa de superposições prefixais (excetuando-se em alguns 

casos de formas herdadas do latim). Talvez a única possibilidade para o surgimento de sobreposições com o 

concurso desse formante seja em formações ad hoc com o prefixoide não-: não-antecipação, não-antepassado, 

não-anteposto etc. 
694

Tido, nesta subseção, como equivalente a ‘primazia’ e a ‘anterioridade nocional’. 
695

Exemplos extraídos de Romanelli (1964). 
696

As raras remissões etimológicas a reconstruções do indo-europeu apontadas ao longo dessa tese foram 

tomadas de Viaro (1994) e/ou Romanelli (1964). Por figurarem em comentários breves, de teor aditício e de 

aparição esporádica, contentamo-nos, para tanto, com consultas a informações expostas nos estudos desses dois 

autores. Para maior aprofundamento atualizado quanto a essas reconstruções, poderiam ser consultadas as obras 

de Fortson IV (2011) e Mallory & Adams (2006), entre outras. 
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parte anterior, testa, fachada’
697

), veiculando esses dois sentidos (equitatum ante se misit, 

‘enviou sua cavalaria à frente’; perpaucis ante mortem diebus, ‘poucos dias antes de sua 

morte’) e mais um terceiro, o de ‘preeminência’: quem ante me diligo, ‘a quem amo mais que 

a mim mesmo’
698

. 

Embora seja perceptível, no quadro anterior, a existência de discrepâncias no 

comportamento semântico e funcional do prefixo abordado para as duas fases do castelhano e 

para o galego-português, sendo o que depreendemos dos dados coletados, devemos esclarecer 

que, na verdade, há uma convergência quase absoluta em sua atuação em tais línguas e 

sincronias, o que provamos quando recorremos a outros dados do período e a estudos 

pertinentes
699

. Sendo assim, podemos dizer que o ante-, em formações vernáculas 

propriamente ditas, na 1ª e 2ª fase desses sistemas linguísticos mediévicos, acoplava-se a 

verbos e, em menor escala, a nomes (substantivos; nunca a adjetivos
700

), formando produtos 

isocategoriais e fornecendo-lhes uma carga semântica subsidiária de ‘anterioridade’, temporal 

ou, mais raramente, espacial (esta última, ao que parece, não atuante na 1ª fase de ambas as 

línguas, só passando a sê-lo na 2ª sincronia)
701

. Diferentemente do que ocorreu com as formas 

herdadas, são raras as formas vernáculas nas quais esse prefixo se mostra semanticamente 

opaco, como em antollança (P1A159) e antoiadizo (C1A388). 

Uma divergência quanto ao ante-, entre o latim e as duas línguas que dele 

descenderam, encontra-se no fato de o sentido de ‘preeminência’ fazer-se presente apenas 

                                            
697

Segundo Romanelli (1964). Observa-se, mais uma vez, ao que parece, uma rota diacrônica de 

gramaticalização atuante desde o étimo recuado (neste caso, uma forma livre substantiva) até o seu estágio 

afixal, em um fluxo que parte do [+ concreto] e [+ específico] — ‘frontispício, parte anterior, testa, fachada’, no 

indo-europeu — até chegar a uma noção paulatinamente [+ abstrato] e [+ geral], como ao veicular ‘anterioridade 

temporal’ ou ‘preeminência’. 
698

Exemplos extraídos de Gaffiot (2016). 
699

Para dirimir qualquer dúvida, podemos evocar as vozes antemaão (séc. XIV), antecâmara e antemanhã (séc. 

XV), consultadas em Cunha (2010), e que atestam a adjunção do prefixo a bases substantivas no galego-

português, tanto na 1ª quanto na 2ª sincronia. Uma consulta ao Corpus Diacrónico del Español (CORDE) 

confirma também a existência do mesmo tipo de adjunção na 2ª sincronia medieval do castelhano (o que não se 

revelou no corpus textual da tese), no vocábulo antedata, cuja primeira datação é do ano 1497. 
700

Pela observação dos vocábulos constituídos pelo prefixo ante- listados por Cunha (2010) e por Houaiss & 

Villar (2009) para o português e pelo CORDE para o castelhano, constatamos apenas um único caso de adjunção 

do ante- a bases adjetivais presente no período arcaico: antepenúltimo (1536 para o português; 1498 para o 

castelhano). Como se trata de um vocábulo cujo primeiro registro se dá já no limite final do período arcaico, e 

mais ainda por ser o único testemunho desse tipo de seleção de base e por ser uma forma moldada no latim (< 

antĕ-paenultĭmus, segundo Cunha (2010)), pensamos que podemos sustentar que no GP e no CA o prefixo ante- 

ocorre selecionando bases verbais ou substantivas, passando tal prefixo a acoplar-se a bases adjetivais a partir do 

séc. XVII, mas em pouquíssimos casos, como antediluviano (séc. XVII para o português; séc. XVIII para o 

castelhano), anteprimeiro (registrado, por primeira vez, em fins do séc. XVII, e apenas para o português), 

antenupcial (séc. XIX, para ambas as línguas), antebraquial (séc. XIX para o português; provav. séc. XX para o 

castelhano). Dito isso, podemos concluir que a adjunção vernacular do prefixo em tela a bases adjetivais é algo 

que emerge apenas no período moderno, e nunca apresentando produtividade relevante. 
701

Para a 1ª fase do GP e do CA não encontramos nenhum exemplo de derivado em que o ante- denotasse 

‘anterioridade espacial’. 
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numa forma herdada, o verbo antepor/anteponer
702

, cuja derivação foi processada no latim e 

que nessa língua, além de uma ideia de ‘pôr diante, antepor’ (i.e., ‘anterioridade espacial’), 

podia também denotar ‘pôr acima, preferir’ (i.e., ‘preeminência’). Constatamos, com isso, que 

não se trata de uma noção propriamente vernácula. 

Em suma, a partir de um cotejo geral, é possível assumir a hipótese de que o prefixo 

ante- apresentava um funcionamento muito similar no castelhano e no galego-português 

medievais e também internamente nessas línguas, ou seja, entre as suas respectivas 1ª e 2ª 

sincronias, tanto no aspecto funcional (seleção de bases e manutenção categorial), quanto no 

semântico (acepções ativadas), com a única diferença de que, como já apontado, o ante- com 

o sentido de ‘anterioridade espacial’ não parecia gerar novos derivados na 1ª fase dessas 

línguas, mas apenas na fase subsequente. 

Considerando o comportamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português medievais e chegando até o seu processamento contemporâneo, podemos 

propor para ele o seguinte esquema construcional: 

 

[ante- [X]Vi]Vj ↔ [anterioridade espacial relacionada a SEMVi]Vj
703

 

anteferre, anteiglesia, antecapilla, antecâmara, antebraço 

─ LAT, CA, CC, GP, PC ─ 

 

 

[ante- [X] Vi]Vj ↔ [anterioridade temporal relacionada a SEM Vi]Vj 

     antedicĕre, antepasado, anteproyecto, antedizer, anteclássico 

                             ─ LAT, CA, CC, GP, PC ─ 

 

 

                                                [ante- [X] Vi]Vj ↔ [preeminência relacionada a SEM Vi]Vj 

                                                      antestāre 

                                                      ─ LAT ─ 

 

Figura 26. Esquema geral das construções ante-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 

                                            
702

Que, além do GP, mostra-se também já na 1ª fase do CA, como, e.g., no seguinte trecho do Fuero Juzgo 

(1250-1260), que consta do CORDE: “Ca aquella cosa non puede nacer en paz, la qual es fecha por discordia, 

ca nós uimos ya algunos que eran engannados por gran cobdicia, que casauan sus fijos tan desondradamientre 

que en el casamiento non se acordauan las personas en edat nin en constunbres, ca los omnes an nonbre 

uarones porque deuen auer poder sobre las mugieres, & ellos quieren anteponer a las mugieres a los uarones 

contra natura quando casan las mugeres de gran edat con los ninnos pequenos.”. 
703

Devido à confluência semântica entre os esquemas nominal e verbal para o antepositivo sob análise, optamos 

por descrever a sua rede construcional de modo unificado, e daí só haver um esquema, referente tanto às 

formações verbais quanto às nominais. Numa aplicação mais rigorosa da morfologia construcional, far-se-ia 

necessário construir esquemas para cada rol categorial de formativos. 
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O esquema construcional acima é hipotético, pautando-se em algumas inferências, 

como a unidirecionalidade da derivação polissêmica de traços temporais a partir de noções 

espaciais e de sentidos abstratos (ou gerais) a partir de noções concretas, físicas [+ 

específicas]. Daí o sentido ‘anterioridade espacial’ figurar como sentido prototípico, 

encabeçando o esquema dominante da teia sêmica proposta. Desse sentido primigênio e 

nuclear, [+ concreto], originar-se-ia um sentido [+ abstrato], o de ‘anterioridade temporal’ e, a 

partir de ambos, muito provavelmente através de um fluxo metafórico — condensado nas 

metáforas conceptuais O QUE ESTÁ ANTES É MELHOR e O QUE OCORRE ANTES É 

MELHOR —, originar-se-ia o sentido [+ metafórico] de ‘preeminência’704, que seria uma 

espécie de ‘anterioridade nocional’ ou ‘anterioridade apreciativa’705. Esse último sentido, 

cunhado no latim e nele atuante, parece não ter persistido com vitalidade nas suas línguas 

descendentes aqui abordadas706, visto que, tanto para as sincronias mediévicas quanto para as 

modernas, não ocorre em nenhuma formação estritamente vernácula707. Destarte, do esquema 

construcional acima, apenas as duas primeiras acepções seriam aplicáveis às línguas 

novilatinas sob apreciação. Ressalve-se, no entanto, que apenas mediante uma observação 

mais acurada sobre a diacronia das formações (e, por conseguinte, de seus sentidos 

correspondentes), pautada em um lastro empírico muito mais pujante, é que se poderia propor 

com maior exatidão o esquema construcional para o afixo analisado, no que se refere à sua 

atuação no latim
708

. 

Uma apreciação histórico-comparativa sobre o antepositivo em análise, do latim ao 

vernáculo contemporâneo, poderia ser traçada nos seguintes termos: 

 

 

 

                                            
704

Essa evolução semântica atinente ao item ante no latim pode ter se processado primeiramente no sistema 

preposicional e, deste, a posteriori, ter sido transposto ao sistema prefixal, ou ter ocorrido concomitantemente 

nos dois sistemas. 
705

Essa evolução parece coadunar-se à proposta de hierarquização evolutiva da abstração metafórica delineada 

por Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991): PESSOA > OBJETO > PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > 

QUALIDADE. Tal como se pode conferir no esquema construcional esboçado, a deriva semântica do ante- 

corresponderia aos três últimos estágios da abstração. 
706

Como ficou perceptível, tal sentido só se manifesta no galego-português e no castelhano (arcaicos ou 

modernos) de forma residual, em uma única formação, herdada do latim: antepor/anteponer. 
707

O que foi corroborado através da consulta a estudos gerais sobre a prefixação e a dicionários gerais e 

etimológicos dessas línguas (e também do italiano). 
708

O que permitiria esclarecer, p. ex., se o sentido de ‘preeminência’ adviria apenas através do sentido 

prototípico de ‘anterioridade espacial’ ou também por influência do sentido de ‘anterioridade temporal’, tal 

como se encontra no esquema hipotético aqui traçado. 
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A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim atuava na constituição isocategorial de verbos e nomes 

(substantivos e, menos recorrentemente, adjetivos), conservando os sentidos de 

‘anterioridade espacial, temporal e nocional’ veiculados pela partícula da qual se 

originou (a preposição ante) atestando uma correspondência absoluta entre o seu 

comportamento semântico nos sistemas paralelos de preposições e prefixos dessa 

língua; 

(ii) muito provavelmente, o sentido de ‘anterioridade no tempo’ originou-se do sentido 

de ‘anterioridade no espaço’; 

(iii) por sua vez, o sentido metafórico de ‘preeminência’ provavelmente adveio do 

sentido de ‘anterioridade no espaço’ e, talvez, também sob influência do sentido de 

‘anterioridade no tempo’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo, nas duas sincronias do galego-português e do castelhano, segue 

acoplando-se a substantivos
709

, mas de forma ainda menos recorrente que no latim, 

em que tais adjunções já eram quantitativamente inferiores às verbais; 

(ii) inexistem formações adjetivais cunhadas no período, o que parece ser uma 

peculiaridade do período arcaico; 

(iii) a maioria esmagadora das formações que constitui são verbais, fornecendo-lhes, 

ordinariamente, o sentido de ‘anterioridade temporal’ e, apenas 

extraordinariamente, o de ‘anterioridade espacial’ (restrita à 2ª sincronia arcaica, 

pois era inoperante na 1ª); 

(iv) o sentido de ‘proeminência’ mostra-se desativado para a construção de novos 

vocábulos, apenas permanecendo em raras palavras herdadas; 

                                            
709

Por exemplo, em anteporta/antepuerta (séc. XVI, para ambas as línguas), em antenombre/antenome 

(exclusivamente ao castelhano, cujo primeiro registro é de 1490; para o português isso se dá no séc. XVII, ou 

seja, já em sua fase moderna), antedata (exclusivamente ao castelhano, cujo primeiro registro é de 1497; para o 

português isso se dá em 1541, ou seja, já em sua fase moderna), anteguardia/anteguarda (exclusivamente ao 

castelhano, cujo primeiro registro é de 1527; para o português isso se dá em 1556, ou seja, já em sua fase 

moderna), antemanhã (séc. XV, exclusivo ao português) e anteiglesia (forma exclusiva ao castelhano, datada de 

1508). Vide também os exemplos do GP e CA listados no início desta subseção. Como notamos, esse subtipo 

de adjunção é bem mais prolífico na 2ª sincronia das línguas analisadas que na primeira. 
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(v) a evolução formal e semântica do prefixo em algumas formações, como amparar (< 

lat. vulg. *anteparāre), antollança (< GP ante- + -olhar < lat. adoculāre < ad- +    

-oculāre) e enteado (< lat. antĕnātus), levou a uma opacidade semântica do mesmo. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo segue atuando isocategoricamente, formando principalmente verbos 

derivados a partir de verbos primitivos, mas, diferentemente do que ocorria nas 

sincronias arcaicas (e em consonância com a latina), passa a constituir também 

várias formas nominais, sejam substantivas
710

, sejam adjetivas
711

 
712

; 

(ii) nas formações moldadas no período, o prefixo veicula produtivamente tanto o 

sentido de ‘anterioridade temporal’ quanto o de ‘anterioridade espacial’; 

(iii) o sentido de ‘proeminência’ segue desativado para a construção de novos 

vocábulos, apenas permanecendo em raras vozes herdadas. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Ao considerarmos a atuação do prefixo em sua evolução diacrônica, percebemos que 

no período moderno/contemporâneo, nos vocábulos que lhe chegam do período medieval (ou 

seja, gerados nesse período), tende a manter a carga semântica que veiculava nessas 

sincronias pretéritas. De igual modo, nos vocábulos presentes no período arcaico e herdados 

do latim, o formante tende também a uma manutenção dos sentidos da matriz genolexical, 

salvo nas escassas ocorrências em que se lexicaliza. 

Um último apontamento sobre a caracterização histórico-diacrônica do prefixo ante-

concerne a uma possível associação entre carga semântica e seleção de bases: o incremento 

quantitativo no período moderno/contemporâneo de formações em que esse antepositivo 

denota ‘anterioridade espacial’ parece estar atrelado de algum modo à nova leva de derivações 

                                            
710

Exemplos: anteporto/antepuerto (provav. séc. XX para o português; séc. XIX para o castelhano), 

antebraço/antebrazo (séc. XIX para o português; séc. XVI para o castelhano), antefirma (séc. XIX, para ambas 

as línguas), antecoro (séc. XVII, para ambas as línguas), antecanto (séc. XIX para o português; séc. XVI para o 

castelhano), anteboca (séc. XIX, apenas para o português) etc. 
711

Muito escassas: antediluviano (séc. XVII para o português; séc. XVIII para o castelhano), antenupcial (séc. 

XIX, para ambas as línguas), antebraquial (séc. XIX para o português; provav. séc. XX para o castelhano), 

anteclássico/anteclásico (séc. XX, para ambas as línguas), antepeitoral (séc. XIX, apenas para o português).  
712

Um contraste, portanto, entre o comportamento do prefixo no período arcaico e moderno.  
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isocategoriais substantivais
713

. Pese esse fato, cabe ressaltar que, quando comparado a outros 

formantes, o prefixo nunca parece ter sido especialmente produtivo na história da língua
714

, 

embora sempre mantivesse alguma vitalidade, atuando na emergência de algumas unidades 

em cada sincronia, do latim ao período hodierno
715

. 

6.1.6 Prefixo apo- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo erudito apo- é identificado nas duas sincronias arcaicas do galego-português 

e do castelhano, em poucos vocábulos: 

 

(i) adega
716

 (P1A161), apocalipsi (P1B286), apostolico (P1B287) e variantes e/ou 

flexões, apostolo (P1B288) e variantes e/ou flexões. 

(ii) adegas (P2C344), apostolico (P2C345), apostolos ~ apostolo (P2C346). 

(iii) apostoligo (C1A389), apostol (C1A390) e variantes e/ou flexões. 

(iv) apostema (C2D67). 

 

De uma observação dos dados compilados, verificamos, para a 1ª fase do GP, a 

atuação do formante sobre 3 bases léxicas diferentes (com um total de 10 ocorrências); para a 

2ª fase do GP, sobre 2 bases léxicas diferentes (com um total de 3 ocorrências); para a 1ª fase 

do CA, sobre 1 base léxica (com um total de 3 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, também 

sobre 1 base léxica (com um total de 1 ocorrência). 

Todos os derivados nos quais o apo- ocorre são vozes exógenas, moldadas no grego, 

em operações isocategoriais
 
(subst. > subst.; adj. > adj.). 

                                            
713

Essa hipótese funda-se na observação de formações como as reproduzidas na nota de rodapé nº 709 e também 

nas seguintes: antessala/antesala (séc. XVIII para o português; séc. XVII para o castelhano), antepalco (séc. 

XVIII para o português; séc. XVII para o castelhano), anteface e antefosso (séc. XIX; exclusivos ao português), 

antecontrato e anteduna (provav. séc. XX; formas exclusivas ao português). 
714

Na contemporaneidade, para ambas as línguas sob apreciação, na concorrência de prefixos com o valor de 

‘anterioridade’ (no tempo ou no espaço), pré- mostra-se muito mais profuso que ante-. Isso fica ilustrado, p. 

ex., no estudo de Szijj (2009), que, ao incidir sobre o dicionário da Porto Editora (2006), encontrou apenas dois 

vocábulos mais recentes constituídos pelo prefixo ante-, frente a 26 formados com o pré-. 
715

O prefixo parece ter sido mais prolífico no latim que no vernáculo. 
716

Advém do lat. apothēca < gr. apothē’kē. Nesse vocábulo, o prefixo apresenta uma configuração formal 

diferenciada, menos prototípica. 
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Segue-se um quadro que esquematiza uma caracterização do prefixo nos sistemas 

linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

Prefixo apo- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes a-4 ~ apo- a-3 ~ apo- 

Seleção de bases S S 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos apocalipsi apostolico 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes apo- apo- 

Seleção de bases S S 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos apostol apostema 

 

Tabela 26. Síntese do comportamento do formante apo- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo em questão já funcionava como tal no grego, remontando a uma preposição 

homônima (HOUAISS & VILLAR, 2009), que veiculava os sentidos de ‘longe de, separado 

de’ (CUNHA, 2010) ou ainda ‘proveniente, derivado de’ (HOUAISS & VILLAR, 2009). No 

galego-português e no castelhano medievais mostrava-se em algumas palavras de geração 

exógena, adjetivas ou substantivas: apoplexia (séc. XIII, mas apenas para o cast.
717

), apócrifo 

(séc. XV, para ambas as línguas
718

), apologia/apología (séc. XV para o gal.-port., séc. XVI 

                                            
717

Já que, para o port., seu primeiro registro é do séc. XVI (CUNHA, 2010). 
718

Segundo o CORDE, para o cast. 
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para o cast.
719

), apologético (séc. XVI, para ambas as línguas)
720

, apócope (séc. XVI para o 

port.; séc. XV para o cast.), apostasia (séc. XV, para ambas as línguas
721

), apóstata (séc. XIV, 

para ambas as línguas)
722

 e, deste, apostatar (séc. XV, para ambas as línguas
723

), além das 

listadas na subseção anterior. Como é possível notar, são quase todas atinentes ao domínio 

lexical eclesiástico (várias delas ingressadas na língua através do latim eclesiástico, como 

apontam alguns dos dicionários etimológicos consultados). 

Em época moderna, novos derivados, moldados no grego e presentes já no latim 

(clássico ou vulgar), vão sendo incorporados no vernáculo, desde o séc XVI — apózema (< 

lat. tard. apozema/apócema
724

 < gr. apózema; séc. XVI, para ambas as línguas), apodixe (< 

lat. tard. apodīxis < gr. apódeixis; séc. XVII, talvez apenas para o port.), apólogo (< lat. 

apolŏgus, -i < gr. apólogos; séc. XVII para o port., séc. XVI para o cast.), apogeu/apogeo (< 

lat. tard. apogaeum, -i < gr. apógeios; séc. XVIII
725

 para o port.; séc. XVI para o cast.
726

)  —, 

mas, sobretudo, a partir do séc. XIX (HOUAISS & VILLAR, 2009; CUNHA, 2010): 

apocatástase (< gr. apokatástasis, -eōs; séc. XIX para o port.; séc. XX para o cast.
727

), 

apodacrítico (< gr. apodakrutikós, -e, -ón; séc. XIX, para ambas as línguas
728

), apódose (< 

lat. apodŏsis, -is < gr. apódosis; séc. XIX, mas apenas para o port.
729

), apófige (< lat. 

apophigis, -is < gr. apophuge; séc. XIX, para o port.
730

; provav. séc. XIX ou XX, para o 

cast.
731

), apógrafo (< lat. apogrăphon, -i < gr. apógraphos; séc. XIX, para ambas as 

línguas
732

) etc. 

Concomitantemente a essas formações geradas no grego, apo- participa, a partir do 

séc. XIX, em formações estritamente vernáculas, restritas à língua de especialidade, à 

terminologia científica: apocarpo (< PC/CC apo- + elemento compositivo -carpo < gr. 

                                            
719

Conforme consulta ao CORDE; Já Corominas & Pascual (1991) indicam o primeiro registro como do séc. 

XVII. 
720

Séc. XV, segundo Houaiss & Villar (2009). 
721

Segundo o CORDE, para o cast. 
722

Séc. XIII, segundo Houaiss & Villar (2009). 
723

Segundo o CORDE, para o cast. 
724

Para o cast., além de apócema, mostrava-se sob outras variantes: apócima e pócima, sendo que apenas essa 

última foi detectada no CORDE, tanto para o séc. XVI quanto para os seguintes. No entanto, o DLE/RAE 

registra as três formas. 
725

Séc. XVII, segundo Houaiss & Villar (2009). 
726

De acordo com o CORDE. 
727

De acordo com o CORDE. 
728

Não apontado no CORDE ou em Corominas & Pascual (1991), mas registrado no Diccionario Universal 

Francés-Español, obra dirigida por Ramón Joaquín Domínguez (1845; tomo I). 
729

Visto que, de acordo com o CORDE, registra-se no cast. já em fins do séc. XVI. 
730

Séc. XVIII, segundo Houaiss & Villar (2009). 
731

Datação conjecturada. O vocábulo é registrado no DLE/RAE, mas não no CORDE ou em Corominas & 

Pascual (1991). 
732

Segundo o CORDE, para o cast. 
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karpós, -oû, ‘fruto’; séc. XIX para o port.; provav. séc. XIX ou XX para o cast.), apofonia (< 

PC/CC apo- + -fonia, sob o influxo do fr. apophonie
733

; séc. XIX para o port.; provav. séc. 

XIX ou XX para o cast.), apogáster (< PC
734

 apo- + -gáster; séc. XIX), apomorfina (< 

PC/CC apo- + -morfina; séc. XIX; séc. XIX ou XX para o cast.), apoastro (< PC/CC apo- + 

elemento compositivo -astro < gr. ástron, -ou, ‘astro’
735

; séc. XX, para ambas as línguas
736

), 

apocíntio/apocintio (< PC/CC apo- + elemento compositivo cíntio < gr. kúnthios, -a, -on, 

‘relativo ao monte Cintos’; séc. XX, para ambas as línguas), apocromático (< PC/CC apo- + -

cromático; séc. XX para o port.; séc. XIX para o cast.
737

), apandria (< PC/CC ap(o)- + -

andria; séc. XX para o port.; provav. também séc. XX para o cast.), apoenzima (< PC/CC 

apo- + -enzima; séc. XX, para ambas as línguas), apofilita (< PC/CC apo- + -fil(o)- + -ita; 

séc. XX, para ambas as línguas), apogamia (< PC/CC apo- + -gamia; séc. XX, para ambas as 

línguas), apomixia/apoximis (< PC/CC apo- + -mixia/mixis; séc. XX, para ambas as línguas) 

etc. 

Da consulta aos diversos dicionários (gerais ou etimológicos) que embasam a pesquisa 

(CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009; COROMINAS & PASCUAL, 1991; 

EURNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016; DLPPE, DLE/RAE, DHLE), constatamos 

que apenas os dois primeiros lematizam o elemento apo-, sendo que exclusivamente Houaiss 

& Villar (2009) apontam os sentidos que tal partícula sói veicular, a saber: (i) ‘afastando-se, 

separando-se (como circunstante ao processo expresso pelo formante que o segue)’: apócope, 

apóstrofo, apótema; (ii) ‘o que está afastado de, o que está contrário a (o especificado pelo 

formante que o segue)’: apogamia, apogeu; 3) ‘proveniente ou derivado de (especialmente em 

vocábulos da terminologia química)’: apocrênico, apomorfina, apossórbico. 

Já da consulta a vários estudos gerais sobre a prefixação (RIO-TORTO, 2016; REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009; LÓPEZ VIÑAS, 2012; ALVES, 2000; IACOBINI, 2008; SANTANA 

SUÁREZ et al., 2004), apenas o último apresenta notas sobre os sentidos do prefixo sob 

discussão, afirmando que pode denotar em castelhano ‘longe de’ (apoastro), ‘contrário ou 

isento a’ (apomeiosis) e, no âmbito da química, ‘nomenclatura’
738

 (apoenzima). 

                                            
733

De acordo com Cunha (2010), para o port. Para o cast., afirma-se no DLE/RAE que advém do gr. ἀπό (apó, 

‘longe de’) + -φωνία (-phōnía, ‘som’). 
734

Não foi identificado nenhum registro desse vocábulo para o cast. 
735

Segundo Cunha (2010), para o port. Para o cast., afirma-se no DLE/RAE que advém do gr. ἀπό (apó, ‘longe 

de’) + -ἄστρον (-ástron, ‘astro’). 
736

Segundo o CORDE, para o cast. 
737

Segundo o CORDE. 
738

Causou-nos estranheza a indicação de tal sentido, que não parece ser adequada. 
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Da consideração desses apontamentos semânticos concernentes ao apo-, faz-se 

necessário aclarar o seguinte: diferentemente do que Houaiss & Villar (2009) parecem 

sustentar, nem sempre o valor semântico do prefixo é transparente, a não ser através de um 

recurso à etimologia. Basta pensar nas vozes adega, apóstolo, apocalipse, apogeu etc. Para 

diversos outros casos, considerados tecnicismos, o valor do prefixo é analisável, mas apenas 

por quem tenha conhecimento da língua de especialidade ou que se valha de consultas 

etimológicas, como para apocarpo, apofonia, apocromático, apoenzima etc. 

Do dito acima, extraímos a seguinte conclusão a respeito do comportamento semântico 

da partícula apo-: em boa parte das vozes antigas, moldadas no grego, ingressantes através do 

latim (clássico ou vulgar) no vernáculo medieval ou em de inícios da época moderna e que 

acabaram sendo absorvidas pelo léxico comum, o prefixo parece comportar-se como 

semanticamente opaco. É o caso de adega, apologia, apóstolo, apocalipse etc. Já nas formas 

eruditas restritas à língua de especialidade, ou seja, que não ingressaram no léxico comum, 

sejam as exógenas (introduzidas na língua de especialidade desde o período arcaico até o séc. 

XIX, como apózema, apodixe, apólogo, apocatástase, apodacrítico, apódose, apófige, 

apógrafo), sejam as propriamente vernáculas (cunhadas para o âmbito técnico a partir do séc. 

XIX, como apocarpo, apomorfina, apoastro, apocromático, apoenzima etc.), o prefixo parece 

sempre veicular algum valor semântico, depreensível para quem domina a terminologia ou a 

etimologia, mas não pelo falante comum.  

De uma síntese crítica das notas semânticas expostas pelos autores supramencionados, 

podemos propor um esboço de um esquema construcional para o apo-, mas restrito a 

vocábulos da língua de especialidade formados dentro do sistema vernáculo (ou seja, a partir 

do séc. XIX), quer agregando-se a formas livres, quer acoplando-se a temas greco-latinos: 
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[apo- [X]Ni]Nj ↔ [afastamento relacionado a SEMNi]Nj 

apódosis, apoastro 

─ GR., CC, PC ─ 

 

 

 

[apo- [X]Ni]Nj ↔ [proveniência relacionada a SEMNi]Nj 

                                                           apodakrutikós, -e, -ón; apomorfina; apossórbico 

                                                          ─ GR., CC, PC ─ 

 

[apo- [X]Ni]Nj ↔ [isenção relacionada a SEMNi]Nj 

                      apogamia, apomixia 

                            ─ CC, PC ─ 
 

 

Figura 27. Esquema construcional geral das formações apo-X, do grego ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Um esmiuçamento do esquema permite entender que o prefixo atua em formações 

isocategoriais nominais, na matriz grega ou no vernáculo contemporâneo (do âmbito técnico), 

veiculando os sentidos de ‘afastamento’, ‘proveniência’ e ‘isenção’ (o último sentido apenas 

para o CC e o PC). Observando diacronicamente o processamento de tais sentidos, parece que 

o prototípico é o de ‘afastamento’ — que possivelmente é o mais antigo e o que atua no maior 

número de derivados —, do qual dimanariam os dois outros, via as rotas metafóricas 

hipotéticas O QUE SE AFASTA DE X PROVÉM DE X (‘afastamento’ → ‘proveniência’) e 

O QUE ESTÁ AFASTADO DE X É ISENTO DE X (‘afastamento’ → ‘isenção’), 

provavelmente encaixáveis nas etapas PROCESSO/ESPAÇO > QUALIDADE do fluxo de 

hierarquização evolutiva da abstração metafórica elaborada por Heine, Claudi e Hünnemeyer 

(1991)
739

. 

O prefixo, visto em sua rota diacrônica, não parece participar em processos de 

sobreprefixação, exceto em raras formações hipotéticas hodiernas ad hoc, como em não-

apocalíptico, semi-apóstata, pós-apostolado etc. 

Expomos a seguir uma síntese histórico-comparativa geral para o formante em tela, do 

grego ao vernáculo contemporâneo: 

 

                                            
739

PESSOA > OBJETO > PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE. 
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A) FASE GENOLEXICAL GREGA 

 

(i) o prefixo no grego atuava em formações nominais isocategoriais (subst. > subst., 

adj. > adj.), fornecendo-lhes os sentidos de ‘afastamento’ e ‘proveniência’, em 

plena consonância com o comportamento semântico do termo do qual proveio, a 

preposição grega homônima. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não possui qualquer capacidade geradora de novos vocábulos no GP e no 

CA, participando apenas de formas oriundas do grego que ingressam nos romances, 

veiculando, em algumas delas, os mesmos sentidos que portava nessa matriz 

(mormente o de ‘afastamento’), mas sendo semanticamente opaco em outras 

(justamente as que deixam se ser um tecnicismo e adentram ao léxico comum). 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o antepositivo atua como partícula integrante em formas gregas que seguem 

ingressando na língua (do séc. XVI ao XIX), pari passu a uma atuação em 

derivações processadas dentro do próprio vernáculo, no âmbito técnico-científico (a 

partir do séc. XIX), nas quais, além dos sentidos de ‘afastamento’ e ‘proveniência’, 

passa também a denotar o de ‘isenção’, um aditamento moderno, portanto, à teia 

polissêmica do prefixo, em sua rota diacrônica. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Como é possível observar, o prefixo apo- só passa a ter vitalidade na língua a partir do 

séc. XIX e, mesmo assim, apenas no vocabulário da ciência, o que leva à conclusão de que 

nunca se fez atuante na emergência de formas estritamente vernaculares do léxico comum. 

Quiçá por essa razão ou por seu caráter abstruso — Nunes (1930 apud López Viñas, 2012) 

considera-o, junto com anfi-, ana-, epi-, peri- etc., como uma partícula que “faz as vezes de 

prefixo”; já pelo que expõe Rio-Torto (2016), depreenderíamos que faria parte do grupo de 
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partículas entre a prefixação e a composição
740

 — a partícula não seja suficientemente 

contemplada nas obras lexicográficas ou nos estudos de morfologia derivacional. 

 

6.1.7 Prefixo arqui- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo arqui-/archi-/arce-/arz-, no conjunto empírico da tese, ocorre quase que 

exclusivamente em formas herdadas: arcabispo (P1A164) ~ arcebispo (P1B293) ~ arzibispo 

(P1A167) ~ arçibispo (P1B294) ~ arçebispo (P2C347) ~ arçobispo (P2C347; C1B144; 

C2D69) e variantes e/ou flexões, arçebispado (P2C351) ~ arçobispado (C2D68), arzidiago 

(P1A168) ~ arçadiagoo (P1A170) ~ arçadiagóó (P1A171) ~ arçediago (P2C352) ~ 

arcydiago (P2C352) ~ arçeriagoo (P2C353) ~ arçediagoo (P2C353) ~ arcediago (P2C354) ~ 

archidiago (P2C355), archangos ~ archangeos (P1A172) ~ ancangelos (C1A392), 

archipelligo (P1B295), arciprestes (C1A393) e variantes e/ou flexões. A única exceção é o 

vocábulo archiduquesa (C2D70), moldado no vernáculo. Foram 13 ocorrências para a 1ª fase 

do GP, incidentes sobre 3 bases léxicas distintas; 12 ocorrências para a 2ª fase do GP, 

incidentes sobre 2 bases léxicas distintas; 7 ocorrências para a 1ª fase do CA, incidentes sobre 

3 bases léxicas distintas; 3 ocorrências para a 2ª fase do CA, incidentes sobre 2 bases léxicas 

distintas. 

A tabela a seguir resume o comportamento do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos sob apreciação, a partir dos corpora textuais perscrutados: 

 

Prefixo arqui- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
arca- ~ arce- ~ arzi- 

~ arçi- ~ arci- ~ 

arça- ~ arch- ~ 

archi- 

arçe- ~ arço- ~ arcy- 

~ arce- ~ archi- 

                                            
740

Iacobini (2004) inclui o apo- no grupo dos elementos de composição neoclássica de posição inicial, como 

acro-, ana-, endo-, epi-, iso-, oni-, per-, proto-, tri-, uni- etc. 
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Seleção de bases S S 

Sentidos 1. preeminência 

2. opaco 

1. preeminência 

 

Exemplos 
arcebispo (P1A165) 

archipelligo 

(P1B295) 

arçebispado 

(P2C351) 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes anc- ~ arci- ~ aci- ~ 

arço- 

arço-  

Seleção de bases S S 

Sentidos preeminência preeminência 

Exemplos arçobispo (C1B144) arçobispo (C1B144) 

Prefixo arqui- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ 

archi- 

Seleção de bases 
_____ 

S 

Sentidos _____ preeminência 

Exemplos 
_____ 

archiduquesa 

(C2D70) 

 

Tabela 27. Síntese do comportamento do formante arqui- no GP e no CA. 
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo arqui-/archi- já atuava como tal na língua grega (ἀρχι-, arkhe, es), em 

vocábulos como arquiteto (ἀρχιτέκτων), arquidiácono (ἀρχιδιάκονος), arquivo (ἀρχεῖον), 

arqueologia (ἀρχαιολογία) etc., neles denotando as noções de ‘ser o primeiro, o que está na 

frente e, daí, origem, começo, o que manda’, derivadas dos sentidos do termo do qual o dito 

antepositivo emergiu, o verbo ἄρχειν (árchein), ‘ser chefe, mandar, governar, comandar, 

chefiar’ (COROMINAS & PASCUAL, 1991; CUNHA, 2010; DLE/RAE, online; HOUAISS 

& VILLAR, 2009). Tomando por base os registros de Gaffiot (2016), depreendemos que o 

latim (desde a sua fase clássica, como em obras de Cícero), ao lado de vozes adotadas do 

grego (como archĭpīrāta, -ae < ἀρχιπειρατής, ‘líder pirata’; archĭĕrōsyna, -ae < ἀρχιερωσύνη, 

‘dignidade do sumo sacerdote’), que constituem a maioria das formações, passa, ainda em sua 

fase clássica, mas, também (e sobretudo) na medieval (baixo latim), a derivar algumas poucas 

palavras com o prefixo em tela, como  archĭgallus,- ī (ἀρχι- + -gallus), ‘chefe dos sacerdotes 

de Cibele’ (séc. I d.C.); archĭsynăgōga, -ae (archĭ- + -synăgōga), ‘líder da sinagoga’ (séc. IV 

d.C.), archĭgŭbernus, -ī (archĭ- + -gŭbernus), ‘líder dos pilotos’ (séc. VI d.C.); e 

archĭsăcerdōs, -ōtis (archĭ- + -săcerdōs), ‘arcebispo’ (séc. VI d.C.)
741

. Tanto no latim quanto 

no grego, atuava, como é possível comprovar, em formações nominais isocategoriais, 

denotando principalmente os sentidos de ‘chefe, líder’ e, daí, o sentido de ‘principal, superior, 

mais importante’, ou seja, ‘superioridade, preeminência’. 

Embora no lastro empírico textual esquadrinhado só tenhamos detectado uma 

derivação propriamente vernacular (castelhana) com o antepositivo — archiduquesa 

(C2D70)
742

 —, sendo todas as demais encontradas formas herdadas do grego através do 

latim
743

, a partir da consulta ao conjunto lexicográfico levado em consideração neste estudo, 

foi-nos possível deparar com alguns raríssimos casos de derivados constituídos 

                                            
741

Destoando do que parece sugerir Gaffiot (2016), Maurer Jr. (1951) assinala a proveniência grega (e não 

latina) de muitas dessas formações. 
742

Embora ocorra no lastro textual apenas em um documento do séc. XVI, a partir de consultas ao CORDE, 

verificamos que já se registra no castelhano pelo menos desde fins do século precedente. Para o português, 

segundo Cunha (2010), o primeiro registro é de inícios do séc. XIX, o que foi corroborado após buscas no 

Corpus do Português, de Mark Davies (<https://www.corpusdoportugues.org>). 
743

Geralmente ingressantes nos dois sistemas linguísticos nos primórdios de sua manifestação escrita, como se 

verifica nas ocorrências listadas no início desta subseção; não obstante, há derivados que nele se registram a 

partir de sua segunda fase arcaica, como archimandrita/arquimandrita (séc. XV para ambas as línguas, de 

acordo o CORDE/RAE e Cunha (2010)). 
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especificamente no âmbito vernáculo
744

, em seu período arcaico, nomeadamente arquichantre 

(séc. XIII, exclusivamente para o gal.-port.)
745

 e arquiduque/archiduque (séc. XVI para o 

gal.-port.; séc. XV para o cast.)
746

. O que apontam Corominas & Pascual (1991) para o 

castelhano, aplica-se também, pelo visto, ao (galego)-português: é principalmente a partir de 

fins do séc. XVI / inícios do séc. XVII que passam a brotar mais produtivamente novos 

derivados, tendo seu auge a partir do séc. XIX. Assim, documenta-se em fins do séc. XVI o 

vocábulo archibribón
747

; no séc. XVII, formas como arquimosteiro/archimonasterio
748

, 

archiprior
749

, arqui-irmandade
750

, archicofradía
751

, archipámpano
752

, archicantor, 

archiclavo e archiacolyto
753

; no séc. XVIII, archinotario e arquichanciller
754

, além de 

                                            
744

Corrobora também essa rareza o estudo de López Viñas (2012), que, após rastrear a formação de palavras via 

afixação no galego medieval, não inclui o arqui- no rol de seus prefixos, por não haver encontrado no corpus 

textual que perscrutou nenhuma formação estritamente vernácula constituída por tal formante. 
745

Segundo Houaiss & Villar (2009). Do GP arqui- + -chantre < fr. chantre, de acordo com os mesmos autores. 

Cunha (2010) não a registra. Ao que parece, essa voz prefixada não foi nem é corrente no castelhano, para o 

qual se emprega o corradical primitivo chantre.  
746

De acordo com Cunha (2010), para o português, e a partir de consultas ao CORDE, para o castelhano. Do 

GP/CA arqui-/archi- + -duque < fr. duc < lat. dux, ducis.  
747

Segundo Corominas & Pascual (1991) e o CORDE. Exclusivo para o castelhano, consiste na adjunção do 

prefixo ao adj. bribón < briba < bribia < blibia < biblia < lat. tard. biblĭa < gr. βιβλία (DLE/RAE, online). 
748

Conforme Houaiss & Villar (2009). Do PM arqui- + -mosteiro < lat. tard. monasterĭum < gr. μοναστήριον 

(monastḗrion, -ou), de acordo com os mesmos autores. Cunha (2010) não o registra; tampouco Corominas & 

Pascual (1991) ou o CORDE. No entanto, a partir de buscas na internet, detectamos a forma castelhana no 

quarto tomo da Coronica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, de Fray Antonio de 

Yepes, publicada em 1613, obra que traz, inclusive, um interessante comentário morfossemântico a respeito do 

prefixo considerado e alguns de seus produtos léxicos: “[...] le han venido á dar este campanudo titulo de 

Archicenobio, y Archimonasterio, porque aquella palabra Archi Griega, significa excelencia,  como el nombre 

Archipresbytero, quiere dezir el mas principal de los Presbyteros, y Archiepiscopo, el mas principal de los 

Obispos. Assi auiendo en Francia Monasterios tan grandes, tan calificados, tan poderosos, (como hemos ydo 

representando en esta larga historia,) llamarse esta casa Archicenobio, ò Archimonasterio, como si dixessemos 

el principal Monasterio, ò el mas auentajado, loa es muy grande, y que supone, que deue de tener mayores 

calidades, aun de las que yo dexo puestas […]” (YEPES, 1613, p. 115). Observe-se no excerto a ocorrência de 

outro derivado em archi-: archicenobio, também de cariz vernáculo, registrado, portanto, pelo menos desde o 

séc. XVII. Os dicionários etimológicos portugueses não trazem esse vocábulo, que também não aparece no 

Corpus do Português de Mark Davies. Os primeiros registros indicados na internet para o português são do 

início do séc. XX, embora seja lícito pensar que sua emergência seja mais remota. 
749

Vocábulo ausente em Corominas & Pascual (1991), no CORDE e em Cunha (2010), mas documentado na 

obra Coronica de la milicia y sagrada religion de San Juan Bautista de Jerusalem (1626), de Juan A. Funes. 

Houaiss & Villar (2009) datam-nos do séc. XIX. Do PM/CM arqui-/archi- + -prior < lat. prior, -ōris.  
750

Visto que já aparece em um sermão do Pe. Antonio Vieira, o Sermaõ das Chagas de S. Francisco, pregado 

em Roma na Archi-irmandade das mesmas Chagas, anno de 1672, que consta do 12º tomo de seu sermonário, 

publicado em Lisboa no ano de 1699. As demais fontes lexicográficas e textuais consultadas neste estudo ou 

não a registram ou não a datam.  
751

Conforme apontam os dados do CORDE. Do PM/CM archi-/arqui- + -cofradía/confraria < fr. confrérie. 

Para o português, o registro mais antigo captado da internet (os materiais lexicográficos consultados não 

registram essa palavra) é do séc. XVIII, no Estatuto da Archiconfraria do Cordam do Seráphico Patriárcha S. 

Francisco da Cidade de Marianna.  
752

Que consta do DLE/RAE, com o significado de ‘persona que ejerce gran dignidad o autoridade imaginaria’. 

O primeiro registro encontrado, via acesso ao CORDE, é do apócrifo Don Quijote de la Mancha, de Alonso 

Fernández de Avellaneda, publicado em 1614.  
753

Essas três últimas formas, datadas do séc. XVII para o castelhano, encontram correspondências portuguesas 

oitocentistas, registradas, p.ex., no Supplemento ao vocabulario portuguez e latino (1727), do Pe. Rafael 

Bluteau.  
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archienemigo
755

; no séc. XIX, arquibasílica/arquibasilica
756

, arquidiocese/archidiócesis
757

, 

arquiabade
758

 e vários outros
759

; por fim, no séc. XX: arquirrival/archirrival
760

, 

arqui(a)laúde
761

 e, ao que indica, exclusivamente ao português, a forma arquibancada
762

. 

Como se nota, a emergência propriamente vernácula de derivados com o antepositivo, 

desde o período medieval até o moderno-contemporâneo, faz-se sempre através de arqui-

/archi-, não tendo qualquer representatividade os alomorfes arce-/arci-/arc-/arz-. Outro 

aspecto interessante quanto ao prefixo enfocado é que, a partir de inícios do séc. XX
763

, passa 

a perder força geradora o seu sentido prototípico de ‘superioridade’ ou ‘preeminência’ (i.e., o 

de ‘mais importante ou destacado’, ‘superior em hierarquia ou autoridade’)
764

, tanto no 

português quanto no castelhano, a favor de um novo matiz, intensificador, e passando a 

                                                                                                                                       
754

Ambos os vocábulos ausentes em Corominas & Pascual (1991) e no CORDE, mas documentados no El Gran 

dicionário histórico (1753), de Louis Moreri. Houaiss & Villar (2009) datam-nos do séc. XIX. 

Respectivamente, do PM/CM arqui-/archi- + -notário/notario < lat. notārius (HOUAISS & VILLAR, 2009; 

DLE/RAE, online) e do PM/CM arqui-/archi- + -chanceler/chanciller < fr. chancelier < lat. tard. cancellarius 

(HOUAISS & VILLAR, 2009; DLE/RAE, online). 
755

A partir de consultas ao CORDE, para o castelhano. Houaiss & Villar (2009) ubicam-no, para o português, 

sob a grafia arqui-inimigo, no séc. XX. Do PM/CM arqui-/archi- + -inimigo/enemigo < lat. inimīcus.  
756

Detectado em um texto castelhano de 1869, a Crónica del próximo concilio, traduzida do La Civilta Cattolica 

para a Revista Eclesiástica. 
757

Conforme Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), para o português; e a partir das informações do CORDE, 

para o castelhano, visto que Corominas & Pascual (1991) não assinalam datações para o vocábulo. Do PM/CM 

arqui-/archi- + -diocese/diócesis < lat. tard. dioecēsis < gr. bizantino διοίκησις (dioíkēsis), de acordo com o 

DLE/RAE e Houaiss & Villar (2009). Não obstante o que apontam o rol lexicográfico e os corpora textuais 

consultados, é possível cogitar que o dito vocábulo fora cunhado antes da datação assinalada, o que parece 

corroborar-se pelo registro do derivado arquidiocesano já no séc. XVII (CUNHA, 2010). 
758

Datação de Houaiss & Villar (2009), mas que talvez possa ser recuada um ou dois séculos. Nem Cunha 

(2010) nem o CORDE nem Corominas & Pascual (1991) registram tal palavra, que, no entanto, como se pôde 

verificar após pesquisas na internet, aparece — sob a forma Archi-Abad — já em um documento castelhano do 

séc. XVII, o Montesa ilustrada (1669), da pena do Doutor Frey Hippolyto de Samper. 
759

Talvez alguns deles exclusivos ao português e talvez sendo criações ad hoc ou que logo tiveram um descenso 

em seu uso, como archiacolyto, archiapóstata, archicadeira, archicancellario, archicantor, archiflamine, 

archiperbole, archiministro, archipropheta, archiprophetissa e archisátrapa, que constam do Novo diccionario 

critico e etymologico da lingua portugueza, de Francisco Solano Constancio, publicada em 1836. Para o 

castelhano (e talvez exclusivos dela), os derivados archicamarero, archilevita, archilocuo/arquilocuo, 

archimágiro, archinauta, archipocomo, archipoeta, que constam do Compendio del Diccionario Nacional de la 

lengua española, de D. R. J. Dominguez (tomo I; 1852). 
760

Datação de Houaiss & Villar (2009). Nem Cunha (2010) nem o CORDE nem Corominas & Pascual (1991) 

registram tal palavra, que, no entanto, como se pôde verificar após pesquisas na internet, aparece em 

publicações em castelhano pelo menos desde o último quartel do séc. XX. Do PM/CM arqui-/archi- + -rival < 

lat. rivālis. 
761

Datação de Houaiss & Villar (2009). Nem Cunha (2010) nem o CORDE nem Corominas & Pascual (1991) 

registram tal palavra, que, no entanto, como se pôde verificar após pesquisas na internet, aparece em 

publicações em castelhano pelo menos desde o séc. XIX (sob a forma archilaúd), como no Compendio del 

Diccionario Nacional de la lengua española, de D. R. J. Dominguez (tomo I; 1852). Do PM/CM arqui-/archi- 

+ -laúd(e) < ár. hisp. al-haúd (HOUAISS & VILLAR, 2009). 
762

Para esse último vocábulo, cujo prefixo possui um sentido lexicalizado ou de difícil análise, a datação foi 

extraída de Houaiss & Villar (2009), visto que Cunha (2010) não o registra. A forma castelhana correspondente 

não aparece no CORDE nem em Corominas & Pascual (1991); não parece ser usada nessa língua. 
763

Talvez até mesmo um pouco antes, a partir da última quadra do século precedente. 
764

De tal forma que praticamente não há na hodiernidade a geração de novos vocábulos em que o prefixo 

veicule essa noção, o que é reforçado pelo fato de estudos sincronicistas não o mencionarem (cf., p. ex., 

VARELA ORTEGA, 1999; 2005), enfocando apenas o seu comportamento como intensificador. 



423 

 

selecionar quase exclusivamente bases adjetivais: arquidivertido/archidivertido, 

arquiconhecido/archiconocido, arqui-inteligente/archi-inteligente, archisabido, 

archifamoso/arquifamoso, archioriginal/arquioriginal etc. 

Faz-se necessário aclarar que esse novo sentido intensificador não se comporta 

uniformemente, mas se ramifica em pelo menos quatro matizes hiponímicos: (i) 

‘intensificação dimensional’ ou ‘aumento dimensional’, como em arqui(a)laúde/archilaúd
765

 

e arquiviola
766

; (ii) ‘intensificação quantitativa’ ou ‘muitas vezes’
767

, como em 

arquimilionário/archimillonario, arquissecular, arquibilionário; (iii) ‘intensificação 

qualitativa’
768

, como em todos os exemplos expostos no parágrafo anterior; (iv) 

‘superlatividade’, ‘grau extremo’ ou ‘grau máximo’
769

, como em arqui-inimigo/arquienemigo, 

arquirrival/archirrival, arquidivino, arquilinfático, arquipulha, arquitolo, arquivulgar
770

. 

Talvez a deriva semântica que deu origem aos sentidos de ‘intensificação qualitativa’ e 

‘superlatividade’ (e talvez também o de ‘intensificação quantitativa’) tenha sido um fenômeno 

panromânico, visto que, ademais do castelhano, português e galego, igualmente ocorre no 

                                            
765

De acordo com informações do DLE/RAE e de Houaiss & Villar (2009), trata-se de um instrumento musical 

antigo, desenvolvido no séc. XVI, da família do alaúde, porém maior, mais volumoso que este. 
766

“Antigo instrumento de música constituído pela reunião duma espécie de cravo e dum jogo de viola, que 

trabalhava por meio de manivela como a sanfona”, segundo a Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, de 

1936 (vol. 3, p. 300). 
767

Sendo sinmórfico, portanto, a multi- e pluri-. Depuydt (2009), muito acertadamente, rotula também esse 

sentido como ‘recorrência’, exemplificando-o com as vozes archicitadas, archidemostrado, archimencionado, 

archirrepetido, archivendido, dentre outras. Por sua vez, também de modo acertado, Lopes (2003), entende essa 

acepção como ‘mais do que X’, exemplificando com arquimilionário (= ‘mais do que milionário’). 
768

I.e., ‘intensidade nocional’, ‘intensidade apreciativa’ ou ‘intensidade avaliativa’, correspondendo ao advérbio 

intensificador muito. Para o castelhano, nessa acepção, o prefixo se inscreve em um domínio mais coloquial 

(VARELA & MARTÍN GARCÍA, 1999; MARTÍN GARCÍA, 1998b), o que também se processa no português. 
769

Ou ‘superioridade absoluta’, que é como Alves (2000) se refere a essa acepção, associando-a aos vocábulos 

arquiadversário, arquirival, arquitraficante e arquivilão. Lang (1992) aponta que essa acepção corresponde 

exatamente à semântica do sufixo -íssimo, o mesmo fazendo o DRAG (online), quando a rotula de ‘grau 

intensivo absoluto’. 
770

A interpretação semântica do prefixo como ‘grau extremo’ ou ‘grau sumo’, nos cinco últimos vocábulos, foi 

tomada de Cândido de Figueiredo, em seu Novo Diccionário da Língua Portuguesa (edição de 1913), em que 

são definidos, respectivamente, da seguinte maneira: arquidivino adj. Superiormente divino; arquilinfático 

adj. Med. Linfático em alto grau; arquipotente adj. Poderosíssimo; arquipulha m. Grandíssimo pulha; 

arquitolo m. e adj. Tolo no mais alto grau; arquivulgar adj. Extremamente vulgar. Da mesma forma que há 

derivados cujo prefixo claramente indica ‘grau máximo’ ou ‘extremo’ e não ‘muito’ — p. ex., em 

arquirrival/archirrival ou archidiablo (DEPUYDT, 2009) —, há alguns casos (tal como é possível notar e 

como adverte DEPUYDT (2009)) em que é difícil determinar se o prefixo arqui-/archi- denota um sentido de 

‘intensificação qualitativa’ (i.e., ‘muito’) ou ‘grau sumo’ (i.e., ‘o maior X’ ou ‘o que é o mais X’). É o que 

parece ocorrer com os quatro últimos exemplos listados nesta nota. Disso advém a interrogação se de fato 

Martín García (1998b, p. 108), ao analisar, p. ex., os vocábulos archiconvincente, archiagradable e architípico, 

tem razão ao considerar que “Unido a bases adjetivas, el prefijo expresa el grado máximo de la cualidad [...]” e, 

portanto, que seriam interpretados, necessariamente, como ‘convincentíssimo’/‘convincente ao extremo’, 

‘agradabilíssimo’/ ‘agradável ao extremo’ e ‘tipicíssimo’/‘típico ao extremo’. Pensamos que, além dessa leitura, 

essas e outras formas adjetivais em archi-/arqui- podem ser interpretadas em um grau de intensificação inferior 

ao máximo, simplesmente como ‘muito convincente’, ‘muito agradável’ ou ‘muito típico’. 
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italiano
771

, no catalão
772

 e no francês
773

 e, provavelmente, noutros sistemas linguísticos desse 

domínio. 

O estabelecimento das subcategorias semânticas acima delineadas fundamentou-se na 

constatação de que a simples indicação de ‘intensidade’ ou ‘intensificação’ não daria conta de 

abarcar todo o conjunto multiface de formações com o prefixo arqui-/archi-, aproveitando-se 

também de boa parte das reflexões desenvolvidas por Depuydt (2009) em seu estudo sobre 

alguns prefixos intensificadores em espanhol, quando estabelece, para o archi-, as noções 

semânticas de (i) ‘preeminência ou superioridade’, (ii) ‘muito’, (iii) ‘extremamente’; (iv) 

‘intensidade de tamanho’.  

Conquanto tenhamos absorvido na proposta de delineamento semântico para o prefixo 

em tela quase tudo o que preconiza Depuydt (2009)
774

, fez-se necessário um ajuste: levamos 

em consideração o fato de que o sentido prototípico de ‘primazia hierárquica’, ‘preeminência’ 

ou ‘superioridade’
775

, embora se manifeste em algumas palavras de uso corrente da língua 

portuguesa ou castelhana, goza de uma força produtiva muito débil, atuando em raríssimos 

esquemas construcionais hodiernos e não chegando a ter qualquer impacto ou difusão no 

léxico comum. Concordamos com a autora quanto ao fato de que o archi- (e também o arqui- 

português) “[...] con el valor de ‘preeminencia’ o superioridad’ no sólo se limita a palabras 

lexicalizadas, sino que también se encuentra en nuevos derivados que tienen una base 

semejante.” (DEPUYDT, 2009, p. 41), mas com o cuidado de se apontar que tais “novos 

derivados” ou são oriundos de séculos passados, do XIX para trás — situação que contempla 

a maioria esmagadora dos casos —, ou são de uso muito restrito, muito culto ou criações ad 

hoc, fazendo com que se possa afirmar que esse sentido primígeno de ‘superioridade 

hierárquica’ praticamente caiu no ostracismo no fluxo histórico da língua, pelo menos no seu 

léxico geral e para o seu utente comum
776

. 

                                            
771

E.g., archiconvinto, ‘muito convicto’ ou archirrico, ‘muito rico’; arcibeato, ‘extremamente beato’,  

arcibello, ‘extremamente belo’ (ROHLFS, 1969). 
772

P. ex., arxifamós, ‘muito famoso’. 
773

P. ex., archiconnu, ‘muito conhecido’ (LÜDTKE, 1996), e archifaux, ‘muito falso’ (APOTHÉLOZ, 2002). 
774

Exceptuando-se também uma ou outra interpretação semântica do formante em alguns dos vocábulos que 

distingue, p. ex., archimilionario, para cujo prefixo a autora aponta o sentido de ‘grau absoluto, extremo’, 

quando se pensa aqui que corresponderia a um sentido de ‘intensificação quantitativa’. 
775

Ou seja, a expressão do ‘grau superior duma hierarquia’ (DARDANO, 1996; DRAG, online). 
776

O que também parece ter ocorrido no italiano, pois assinala Iacobini (2004, p. 152) que “Non è produttivo 

nella língua comune.”. Os próprios exemplos elencados pela autora parecem corroborar essa assunção. Ela 

menciona, por uma parte, archipastor, archipoeta, dentre outros, todos de constituição bem anterior ao século 

XX (o primeiro, já presente no Laurel de Apolo, de Lope de Vega, publicado em 1630; o segundo, detectado no 

CORDE numa obra do mesmo autor, Rimas, datada de inícios do séc. XVII); e de outra, archiarzobispo e 

archiempresario, que, embora sendo mais atuais, são, indubitavelmente, de uso restrito ou mesmo criações ad 

hoc. 
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Resumindo-se as considerações morfossemânticas aqui expostas sobre o archi/arqui-, 

podemos entender que o prefixo apresenta, por um lado, em formações herdadas do 

latim/grego ou cunhadas no (gal.)-port. e/ou castelhano até o séc. XIX (e só muito 

extraordinariamente nos dois séculos seguintes), o sentido de ‘primazia, preeminência, 

superioridade hierárquica’; por outro lado, passa a funcionar, maciçamente a partir do séc. 

XIX ou XX, mas esporadicamente desde o séc. XVI/XVII, como um intensificador (relativo 

ou absoluto) do grau em que se manifesta uma determinada propriedade da base a que se 

adjunge (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009), seja ela dimensão, quantidade ou qualidade. 

O prefixo não tomava parte no latim ou no cast. e gal.-port. arcaicos em esquemas de 

dupla prefixação, situação que perdura no período moderno-contemporâneo, salvo em 

hipotéticas criações ad hoc
777

, maiormente com a superposição de outros prefixos escalares 

(mega-arquiconhecido, super-arquiinteligente etc.). 

Tendo em vista que o prefixo, em sua rota diacrônica, relaciona tão-somente nomes 

(substantivos ou adjetivos), nunca verbos ou advérbios, delineamos a seguir para ele um único 

esquema construcional supositício, do grego/latim ao castelhano e português contemporâneos: 
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E.g., a que é mencionada por Depuydt (2009, p. 40): “Hemos encontrado en nuestro corpus una palabra en que 

el prefijo archi- se adjunta a una base con otro prefijo: archiantieuropeo. En este caso archi- intensifica la 

palabra ya prefijada por el prefijo negativo anti-: antieuropeo (‘no europeo’). Por lo tanto, archiantieuropeo 

refiere a algo o alguien que es muy antieuropeo.” 
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[ἀρχι-/archi-/arqui- [X]Ni]Nj ↔ [primazia relacionada a SEMNi]Nj
778

 

ἀρχιπειρατής
779

, archĭsăcerdōs, arquichantre, archiduque, archiprior, arqui-irmandade 

─ GR., LAT, CA, GP, CM, PM
780

 ─ 

 

 

 

 

 

 

                 [archi-/arqui- [X] Ni]Nj ↔ [ampliação dimensional relacionado a SEM Ni]Nj
781

 

archilaúd, arquiviola 

─ CM, PM
782

 ─ 

 

             [archi-/arqui- [X] Ni]Nj ↔ [intensificação propriamente dita de SEM Ni]Nj
783

 

archidivertido,  arquifamoso 

─ CM, PM ─ 

 

[archi-/arqui- [X] Ni]Nj ↔ [superioridade absoluta de SEM Ni]Nj
784

 

archienemigo,  arquirrival 

─ CM, PM ─ 

 

  [archi-/arqui- [X] Ni]Nj ↔ [multiplicidade relacionada a SEM Ni]Nj
785

 

arquimillonario,  arquissecular 

─ CM, PM ─ 

 

Figura 28. Esquema construcional das formações substantivas arqui-/archi-X, do grego ao latim, e ao português 

e castelhano contemporâneos. 

 

Se consideramos a partícula em tela desde a sua origem na língua grega até a sua 

atuação no latim, vemos que provavelmente foi alvo de um processo de gramaticalização 

(desde a sua configuração primeva como forma livre substantiva, no grego, até a sua mutação 

como um antepositivo nessa última língua), engatilhado pela ativação de metáforas e 

                                            
778

Exclusivamente atuante na geração de substantivos. 
779

‘Chefe dos piratas’. 
780

Não se incluem nessa construção prototípica o CC e o PC por se entender, como já discutido, que todos os 

exemplos cogitados ou encontrados são ou formações ad hoc ou de circulação muito limitada, não tendo 

relevância para o léxico geral e o utente comum dos sistemas linguísticos estudados. 
781

Exclusivamente atuante na geração de substantivos. 
782

Mas inativo hodiernamente para a geração de novos vocábulos. 
783

Exclusivamente atuante na geração de adjetivos. 
784

Exclusivamente atuante na geração de substantivos. 
785

Exclusivamente atuante na geração de adjetivos. 

PROCESSO DE INTENSIFICAÇÃO, 
SALIÊNCIA OU 

PERSPECTIVIZAÇÃO 
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perspectivizações, tendo como partida uma forma de teor [+ concreto] e [+ específico] e de 

natureza [+ lexical], que evoluiu, progressivamente, a um elemento portador de noções de teor 

[+ abstrato] e [+ geral] e de uma natureza [+ gramatical], observável no tentame de 

reconstrução evolutiva semântica delineado a seguir. 

O esquema construcional bosquejado apresenta o prefixo archi-/arqui- como formador 

de nomes a partir de nomes, sendo, destarte, isocategorizante, tanto na matriz grega quanto no 

latim, no castelhano e no (galego-)português, arcaicos ou modernos. No entanto, embora 

sempre relacione nomes, algumas de suas construções selecionam (e, por conseguinte, geram) 

com exclusividade formas substantivas (as que contemplam as acepções ‘primazia’, 

‘ampliação dimensional’ e ‘superioridade absoluta’), ao passo que outras sempre só 

selecionam (e, por conseguinte, geram) formas adjetivas (as que contemplam as acepções 

‘intensificação propriamente dita’ e ‘multiplicidade’).  

O sentido primitivo e prototípico de ‘primazia’
786

, que constituía a única construção 

genolexical disponível para ἀρχι-/archi- no grego e no latim e que deste último se transpõe às 

línguas românicas, passa nestas a constituir um esquema polissêmico — possivelmente 

através de processos de intensificação, saliência ou perspectivização —, devido ao surgimento 

de quatro veios semânticos, todos eles, de algum modo, consistentes numa intensificação 

(com saliências e perspectivas próprias) do sentido primevo
787

.  

Sendo assim, de um entendimento de que O QUE TEM PRIMAZIA É 

DIMENSIONALMENTE MAIOR, ou seja, SER MAIOR EM HIERARQUIA É SER 

MAIOR EM TAMANHO, surge, metaforicamente, da acepção de ‘primazia’, o sentido de 

‘ampliação dimensional’ (presente em archi-/arqui(a)laúd(e) e arquiviola), 

surpreendentemente não sob um processo de abstratização, mas sim, de concretização
788

. A 

segunda acepção considerada, a de ‘intensificação propriamente dita’, parece ter surgido via 

uma leitura generalizadora do matiz prototípico, com o trânsito de um sentido abstrato para 

outro igualmente abstrato, através de metaforização ou perspectivização: SER UM X 

                                            
786

Originado, por sua vez, via metaforização (com abstratização e generalização), dos sentidos do verbo grego 

ἄρχειν (árchein), ‘ser chefe, mandar, governar, comandar, chefiar’. 
787

A resolução de indicar no esquema construcional do prefixo e na explicação imediata a ele que todos os 

sentidos inovadores (intensificativos) derivam diretamente do prototípico deve-se ao fato de não ter sido possível 

precisar, em termos certeiros ou confiáveis, uma cronologia do surgimento de cada acepção inovadora. Na 

verdade, pelo que aporta o lastro lexicográfico-textual-etimológico considerado, a ideia que temos é que as novas 

acepções — salvo um ou outro derivado precursor — parecem ter surgido na mesma época (sécs. XIX-XX). No 

entanto, pela própria diacronia relativa das formações, podemos ter como certa a proveniência dos sentidos 

intensificadores a partir do sentido de ‘preeminência’. Essa ideia é compartilhada por Martín García (1998b, p. 

113-114), quando afirma que “En el caso de ARCHI-, el valor de intensidad procede del significado de 

‘superior’ dentro de jerarquías sociales: archiduque, archipreste.”. 
788

Entenda-se: no sentido de que a acepção originada não apresenta um matiz [+ abstrato] que a sua acepção 

originante, mas sim, [+ concreto]. 
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PRIMAZ É SER MUITO X, com o surgimento de derivados como arqui-inteligente ou 

archisabido. Por sua vez, através de uma saliência máxima do caráter de ‘primazia’, numa 

espécie de superlativização cabal dessa condição/acepção, emerge um sentido tão abstrato 

quanto, o de ‘superioridade absoluta’, fazendo com que um derivado como arqui-inimigo não 

seja interpretado simplesmente como ‘um inimigo importante’, um ‘grande inimigo’ ou um 

‘inimigo superior’, mas sim, ‘o maior de todos os inimigos’
789

. Por fim, saindo também do 

cerne semântico prototípico e original de ‘primazia’, brota um quarto sentido, o de 

‘multiplicidade’, talvez mediante uma perspectivização, pois o que era ‘superioridade 

hierárquica’ passa a ser compreendido em termos de ‘superioridade numérica’, de modo que a 

leitura semântica de arquimilionário/arquimillonario, p. ex., não é exatamente a de ‘grande 

milionário’ ou ‘milionário de categoria superior’, mas de ‘indivíduo várias vezes milionário’. 

Apresentamos abaixo dois excertos do estudo de Wang (2013, p. 77 e 85) — 

fundamentados em contribuições suas e de outros autores —, que trazem alguns aportes sobre 

a evolução semântica do prefixo no castelhano, vistos como um significativo complemento ao 

que é apontado nesta subseção: 

 

El hispanista Werner Beinhauer (1968: 238) confirma también que el prefijo griego 

archi- se ha difundido mediante formaciones originariamente humorísticas, (en 

Stilstudien, de Spitzer, I,  141). Beinhauer dice que “el prefijo archi-, procedente a 

su vez de ambientes eclesiástico-jerárquicos, ha desarrollado un matiz paródico, 

como en architonto, archimalo, archifresco, archisabido, como también se puede 

apreciar en compilaciones francesas: nous sommes archiprêts”. 

 

Según L. Guilbert y J. Dubois (1961: 87-111), archi- se difunde a partir de la 

primera mitad del siglo XVI en Francia sobre todo en combinación con los 

sustantivos, en el ámbito de la lengua popular y familiar (archipirate, archirenard). 

En el siglo XVII continúa este empleo literario de tono cómico y, al mismo tiempo, 

los adjetivos se vuelven más numerosos: archifou, archidétestable, etc. Esta 

tendencia a aumentar perdura en el siglo XVIII, en el que los lexicógrafos dan fe de 

su empleo eminentemente coloquial. También es la versión de María Isabel 

Rodríguez Ponce (2002: 60), quien comenta que Guilbert y Dubois matizan que en 

el siglo XIX archi- se circunscribe a los adjetivos que expresan un defecto moral, 

“ce qui accentue le caractère familiar et péjoratif du mode de formation”, carácter 

que lo excluye del vocabulario comercial o culto, en opinión de sus autores. La 

autora recoge las palabras de Leo Spitzer cuando afirma que archi- ha desarrollado 

un matiz paródico, y se pueden encontrar a partir de entonces creaciones barrocas: 

archibribón, archipámpano, archigato, archinariz, archimuñeco, archirreina, etc. 

 

                                            
789

Concordamos com o que Lopes (2007, p. 112) admite a respeito do arqui- e outros prefixos sinmórficos, 

indicadores de superlatividade: “[...] [traduzem] por deslizamento semântico, uma noção hiperbólica de 

intensidade. [...] por transferência de sentido, são capazes de intensificar de tal modo a base modificada por eles 

que o aumento da noção pode ir bem além dos limites da escala gradativa básica, razão pela qual podem ser 

parafraseados por muitíssimo, extremamente, excessivamente, extraordinariamente, demasiado. Assim, fica 

fácil perceber que tais amplificadores, por marcarem um grau excessivo de intensidade, são também 

responsáveis pela operação da modalidade de intensidade denominada amplificação absoluta.”. 
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Segue abaixo um epítome histórico-comparativo geral para o prefixo, do grego ao 

latim e deste ao castelhano e (galego-)português arcaicos e moderno-contemporâneos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL GREGA 

 

(i) a partir do verbo ἄρχειν (árchein), ‘chefiar, comandar’ (CUNHA, 2010; 

COROMINAS & PASCUAL, 1991), origina-se a partícula ἀρχι- (arkhe, es), 

veiculadora dos sentidos ‘chefe, líder, superior, mais importante’ (ROHLFS, 1969; 

HOUAISS & VILLAR, 2009) em formações nominais isocategoriais. 

 

B) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o latim, em sua manifestação clássica, incorpora ao seu léxico palavras gregas 

iniciadas em ἀρχι- — archipirata, archiclinicus etc. (MAURER JR., 1951a) —, ao 

mesmo tempo que, sobretudo na sua fase medieval (nomeadamente no registro 

eclesiástico), gera, através de construções morfolexicais isocategoriais, algumas 

poucas palavras com tal prefixo. Segue denotando os sentidos que o antepositivo 

contemplava na língua originante, ou seja, ‘superioridade, preeminência’. 

 

C) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) a geração propriamente vernacular de derivados com o formante é extremamente 

escassa no período medieval (arquichantre, archiduque/arquiduque, arquiduquesa 

foram os únicos espécimes encontrados); a maioria esmagadora das prefixações 

nele registradas, presentes desde os primórdios da manifestação escrita galego-

portuguesa e castelhana, é um legado do latim tardio (moldadas, em geral, no 

grego): arcebispo, arcediago, arcipreste, arcanjo, archipelligo; 

(ii) nota-se, portanto, que a entrada do antepositivo no vernáculo dá-se, inicialmente, 

sobretudo a partir das formas de feição popular (p. ex., arc- ~ arce- ~ arci- ~ arço-

)790, como observado por Coutinho (1976), em vocábulos do âmbito teológico-

eclesiástico, gerados no grego. 

                                            
790

O que parece ocorrer é o seguinte: no vernáculo, as formas herdadas geralmente apresentam o prefixo sob 

feição popular, enquanto as formas propriamente cunhadas nos sistemas novilatinos apresentam-no sob feição 
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D) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) já em inícios do período moderno das línguas enfocadas (sécs. XVI/XVII), seguem 

ingressando em seu depósito lexical alguns poucos derivados de constituição greco-

latina — e.g., arcangélico
791

; séc. XVII para o cast. (CORDE), séc. XIX para o 

port. (CUNHA, 2010) —, pari passu à eclosão de várias formações 

verdadeiramente vernáculas
792

 com o prefixo, cuja produtividade mantém-se ativa e 

constante desde o séc. XVII até a hodiernidade
793

, se bem que com a ativação 

preferencial de novos matizes semânticos
794

; 

(ii) diferentemente do que ocorria nas formações medievais, as novas formações 

privilegiam a forma etimológica grecizante do prefixo (archi-/arqui-), e passa a ser 

minoritária e esporádica (ínfima) a sua atualização com o sentido de 

‘preeminência’, dando lugar  a um rol de novas acepções indicadoras de 

intensificação (dimensional, quantitativa, qualitativa relativa ou qualitativa 

absoluta), o que, ipso facto, faz com que selecione (embora não exclusivamente) 

bases adjetivais, em operações homocategorizantes. 

 

 CONCLUSÃO 

 

A partir de uma observação panorâmica da diacronia do prefixo arqui-/archi-, do 

grego ao galego, português e castelhano contemporâneos, verificamos que passou por várias 

alterações importantes, mormente quanto às suas características semânticas, mas também em 

relação a aspectos funcionais. No latim, seu comportamento semântico era similar ao da 

matriz geradora grega, aportando aos produtos lexicais o conteúdo de ‘superioridade 

hierárquica’, quadro que se manterá intocável no período medieval — aquando do surgimento 

e consolidação como expressão escrita do galego-português e do castelhano —, mas passando 

por alterações muito significativas a partir do período moderno-contemporâneo, com o 

surgimento de uma teia polissêmica com novos sentidos, que acabou por desbancar a acepção 

                                                                                                                                       
grecizante/latinizante (cf. arquichantre ou archiduque/arquiduque), demonstrando o caráter culto das 

derivações. 
791

Do gr. tard. arkhaggelikós (HOUAISS & VILLAR, 2009). 
792

O que é per se uma diferença em relação ao período histórico anterior. 
793

Não se levando em conta nessa estimativa, obviamente, as formações ad hoc ou de uso muito restrito, mas 

apenas aquelas de alguma fixação e/ou circulação no léxico geral. 
794

Com a predileção por algum ou alguns deles em especial. 
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prototípica, deixando-a em quase absoluto ostracismo, configurando uma situação de inegável 

mudança linguística. Essa assunção sintoniza-se com o que Lang (2002, p. 234-235) demarca 

para o archi- em sua performance no castelhano atual: 

 

archi- 

 

a) enemigo → archienemigo                       b) malo → archimalo  

    millonario → archimillonario                     estúpido → archiestúpido 

    pámpano → archipámpano                          permisivo → archipermisivo  

 

La base analógica para este tipo de formaciones está constituida por un término 

tradicional como archiduque o archidiácono. En la actualidad, se prefieren 

formaciones adjetivas del tipo de las de b), donde la función de archi- se 

corresponde exactamente con la del adverbio muy o la del sufijo -ísimo. a) recoje 

algunos ejemplos de formaciones denominales. Este uso es muy popular en el 

lenguaje coloquial actual, donde la derivación se encuentra fortemente motivada y la 

unión semántica entre base y prefijo no es completamente estable. 

 

Tal como abaliza Alves (2000), “A esse formante é, em geral, atribuído um caráter 

prefixal pelos lexicógrafos e gramáticos da língua portuguesa.”, o mesmo ocorrendo para o 

galego e o castelhano. Isso não deixa de ser curioso, pois conquanto não seja considerado 

como tal pela tradição grego-latina e tampouco tenha uma origem preposicional (TORRES 

MARTÍNEZ, 2009), é tomado como prefixo pelos estudos sobre a formação de palavras, 

mesmo naqueles mais tradicionais, que se fixam nos critérios acima para demarcar o espectro 

de unidades prefixais. Como percebemos, trata-se de uma postura um tanto quanto incoerente 

ou maleável, que escancara a impossibilidade de demarcação fixa dos processos e elementos 

morfolexicais, muito mais afeitos, portanto, a encaixamentos gradientes, sob a forma de 

continuum. 

A vitalidade do formante continua sendo notada nas línguas abordadas, mas, ao que 

tudo indica, na fala e escrita coloquiais
795

, com a seleção do rol de sentidos intensificadores 

                                            
795

Mesmo na língua da publicidade escrita, em geral inovadora e avant-garde no manejo de procedimentos 

morfolexicais, o arqui-/archi- não parece ser recorrente, pelo que podemos pensar que fica restrito ao âmbito da 

fala coloquial. Albuquerque (2010) detecta casos de vocábulos do léxico da publicidade na mídia escrita 

brasileira constituídos pelos intensificadores extra-, hiper-, re-, super- e ultra-, mas nenhum sequer com arqui-, 

sendo mais uma prova para considerarmos que este último é o menos produtivo entre os prefixos superlativos 

do português, tal como aponta Wang (2013) para o castelhano. Que seja assim no castelhano hodierno é o que 

constatamos no seguinte excerto de Rodríguez Ponce (2002, p. 112): “O sentido jocoso e burlesco de archi- em 

muitas fontes, como o DRAE, indica a sua frequência na linguagem coloquial. Seu valor nasce com um 

conceito de hierarquia, e passa a ser usado como um afixo apreciativo que expressa grau máximo, enquanto seu 

uso se registra tanto na fala popular, quanto na linguagem irônica e festiva. Mas a sua popularidade não 

encontra espaço na linguagem jornalística e tampouco pode ser comparado com outro prefixo superlativo, como 

super-, que aparece em qualquer âmbito de fala, especialmente no publicitário.” [Tradução nossa]. Tampouco 

parece ser relevante a contribuição de arqui-/archi- para a terminologia científica. Assim, no estudo de Macías 

(2013) sobre a contribuição do grego e do latim à criação do léxico técnico-científico do espanhol, em que 
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— e não mais (ou apenas muito extraordinariamente) o sentido prototípico de ‘preeminência’ 

— para a geração de novos produtos léxicos, principalmente o de ‘intensificação quantitativa’ 

(i.e., intensificação propriamente dita) e o de ‘superlatividade’. 

 

6.1.8 Prefixo bis- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo bis-, nos dados, ocorre no galego-português e no castelhano em suas duas 

sincronias arcaicas, mas apenas nos seguintes vocábulos: bischocos (P1A173), bisneto 

(P2C356) ~ visnjeto (C2C207), bissiesto (C1A396) e visahuelo (C2D71). Atua sobre 1 base 

léxica, tanto na 1ª quanto na 2ª fase do GP, em 1 e 2 ocorrências, respectivamente; já no 

castelhano, atua, na 1ª sincronia, sobre 1 base léxica (em apenas 1 ocorrência) e na 2ª, sobre 2 

(em 2 ocorrências). Todas as formas são substantivas, forjadas através de operações 

derivativas isocategoriais, nas quais o prefixo veiculava o sentido de ‘duplicação’. Dos quatro 

lexemas registrados, a metade foi formada no latim (bischocos < ant. fr. bescuit < lat. 

biscoctus; bissiesto < bisextus) e a outra metade no vernáculo (bisneto ~ visnjeto < GP/CA 

bis- + -n(i)eto; bisahuelo < CA bis- + -ahuelo). 

O quadro a seguir sumariza a caracterização geral do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos abordados: 

 

Prefixo bis- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes bis- 
_____ 

Seleção de bases S 
_____ 

Sentidos 1. duplicação _____ 

                                                                                                                                       
elenca vários elementos prefixais atuantes nesse âmbito (peri-, endo-, ecto-, exo-, epi-, an-, di-, hipo-, hiper- 

etc.), não consta o archi-. 
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Exemplos bischocos 
_____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes bis- 
_____ 

Seleção de bases S 
_____ 

Sentidos 1. duplicação _____ 

Exemplos bissiesto 
_____ 

Prefixo bis- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ 

bis- 

Seleção de bases 
_____ 

S 

Sentidos _____ 1. duplicação 

Exemplos 
_____ 

bisneto 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ 

vis- 

Seleção de bases 
_____ 

S 

Sentidos _____ 1. duplicação 

Exemplos 
_____ 

visahuelo 

 

Tabela 28. Síntese do comportamento do formante bis- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O formativo bi(s)- provém do prefixo lat. homônimo, oriundo, por sua vez, do 

advérbio lat. bis, ‘dois, duas vezes’ (CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009), forma 

dependente que, de acordo com Gaffiot (2016), é atestada em diversos escritos remanescentes 
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de autores dessa língua, como em Cícero (bis in die, ‘duas vezes por dia’; bis terve summum 

literas accepi, ‘recebi cartas duas ou três vezes, no máximo’), Virgílio (bis denæ naves, ‘duas 

vezes dez navios’), dentre outros. 

Trata-se, portanto, de um prefixo quantificador determinativo
796

 (LOPES, 2013), 

marcador de um sentido de ‘duplicação’ (ERNOUT & MEILLET, 1939), tanto em 

substantivos, adjetivos e verbos advindos de operações isocategoriais — e.g., bĭcĭnĭum, ĭī 

(‘canto a duas vozes’; < bis- + -cano); bĭsaccĭum, ĭī (‘carteira’; < bis- + -saccus); bĭsellĭum, ĭī 

(‘assento para duas pessoas’; < bis- + -sella); bīdŭum, ī (‘espaço de dois dias’; < bis- + -dies); 

bĭgĕmĭnus, a, um (‘duplamente dobro, i.e., quádruplo’; < bis- + geminus); bĭpartīre
797

 

(‘dividir em duas partes’; < bis- + -partīre) —, quanto em adjetivos oriundos de operações 

transcategorizadoras (subst. > adj.), como, p. ex., bĭsŏnus, a, um (‘que faz ouvir dois sons’; < 

bis- + -sonus), bĭsulcus, a, um (‘dividido em dois’; < bis- + -sulcus), bĭsyllăbus, a, um (‘de 

duas sílabas’; < bis- + -syllaba)
798

. 

No período medieval, ao lado da conservação de formas herdadas — patrimoniais 

(biscoito, bissexto, bisalho
799

) ou cultismos (bigamia/bígamo ― séc. XIV para o port.; séc. 

XIII para o cast.; binário/binario — séc. XVI para o port.; séc. XV para o cast.) —, registra-

se no vernáculo castelhano e galego-português a criação de um pequeno número de novas 

vozes com o prefixo, quiçá apenas duas (com as suas respectivas variantes): bisavô/bisabuelo 

(séc. XIII para o port.; séc. XII para o cast.) e bisneto/bisnieto (séc. XIII, para ambas as 

línguas), o que é ratificado pelos achados da tese de López Viñas (2012), que também só se 

deparou com esses dois vocábulos na documentação galega medieval perscrutada. Esse 

mesmo autor afirma que o prefixo, no par de derivados em tela, já se encontra lexicalizado, 

tendo se acoplado a nomes de parentesco para veicular um sentido de ‘proximidade na linha 

familiar’. Consideramos necessário emendar essa afirmação, pois, nos dois itens lexicais, o 

sentido de ‘proximidade genealógica’ deve-se às suas respectivas bases, não ao prefixo, que 

mais propriamente designaria, como acertadamente expôs Iacobini (2004) para o italiano, um 

valor de ‘grau imediatamente sucessivo àquele expresso pela base’.  

                                            
796

Ou, em outros termos, um prefijo cuantificativo numeral, como o classifica a NGLE (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), que seriam aqueles que 

veiculam valores idênticos ou próximos ao de numerais cardinais (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), denotando, assim, quantidades 

precisas (RIO-TORTO, 2016). 
797

A formação de verbos em bi(s)- parece ter sido extremamente rara no latim; da consulta ao corpus 

lexicográfico-etimológico da tese, foi esse o único exemplar verbal encontrado. 
798

Todos estes derivados, seu significado e a etimologia de suas formações foram depreendidos de Gaffiot 

(2016). 
799

Este último, apenas para o galego-português. 
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Ao que parece, o alomorfe bis-
800

, em formações estritamente vernáculas na história 

do galego-português e do castelhano (mas não na do italiano) — e não se considerando a sua 

emergência em casos de adaptação ortográfica no português (bissecular, bissemanal, bissulco, 

bissulfeto) —, ficou praticamente limitado aos dois vocábulos supramencionados e a poucos 

outros, como bistorta
801

, bisanual
802

, bisesdrúxulo
803

, bisfenol
804

 e bisina
805

 (os três últimos, 

da língua de especialidade). É, por conseguinte, uma variante formal de muito baixa 

vitalidade na língua moderna. 

Após o período medieval, novos derivados em bi(s)- vão ingressando paulatinamente 

como cultismos no português e no castelhano, timidamente no séc. XVI (bifronte
806

, 

biforme
807

, bilíngue/bilingüe
808

) e passando a demonstrar maior expressividade nas centúrias 

seguintes (bíjugo
809

, birreme
810

 — séc. XVII; bimembre
811

, bípede/bípedo — séc. XVIII; 

bimestre
812

, bívio
813

, biênio/bienio
814

, bimo
815

, bifurcar
816

 — séc. XIX). Outras formas 

ingressam nas duas línguas como empréstimos do francês, no séc. XIX (e.g., bilateral
817

, 

bicromato e bicicleta) ou, mais raramente, no séc. seguinte: (bicromia/bicromía
818

); há 

                                            
800

Que pode se manifestar também sob a forma biz- no castelhano. 
801

Planta da família das poligonáceas, de raiz duas vezes retorcida sobre seu eixo. O termo, cunhado no 

vernáculo, advém de bis- + torta (‘torcido’), ocorrendo no cast. desde fins do séc. XV (conforme detectamos no 

CORDE) e no port. desde o XVII (segundo Houaiss & Villar (2009); já para Cunha (2010), só a partir do XIX). 
802

Bem menos frequente que a sua variante bianual. Provavelmente foi cunhado no séc. XX, em ambas as 

línguas. 
803

Não lematizado em dicionários castelhanos consultados. Portanto, parece ocorrer apenas no português (para o 

castelhano, há um derivado corradical sinonímico, mas formado com outro prefixo: sobresdrújulo), 

provavelmente tendo sido criado no séc. XX. 
804

Criado, provav., no séc. XX. 
805

Exclusivo ao port. e criado no séc. XX (HOUAISS & VILLAR, 2009). 
806

Séc. XVI ou XVII para o castelhano. 
807

Apenas para o cast., já que para o port. se registra por primeira vez no séc. seguinte. 
808

Apenas para o cast., já que para o port. se registra por primeira vez no séc. seguinte. 
809

Exclusivamente para o port. 
810

Datação não encontrada para o cast., mas inquestionavelmente anterior ao séc. XIX. 
811

Apenas para o port., já que para o cast. parece só se registrar por primeira vez no séc. seguinte. 
812

Apenas para o port., visto que para o cast. registra-se por primeira vez já no séc. XVII. Para Houaiss & Villar 

(2009), a primeira ocorrência em port. remonta ao séc. XVIII, não ao XIX. 
813

Exclusivamente para o port. 
814

Apenas para o port., já que para o cast. registra-se por primeira vez já no séc. XVI. Para Houaiss & Villar 

(2009), a primeira ocorrência em port. remonta ao séc. XVIII, não ao XIX. 
815

Exclusivamente para o port. 
816

Que advém do lat. bĭfurcus, a, um (bis- + -furca). Para Houaiss & Villar (2009), a primeira ocorrência em 

port. remontaria ao séc. XVIII, não ao XIX. 
817

É o que afirma Cunha (2010) para o port. Talvez tenha ocorrido da mesma forma para o castelhano, o que não 

passa aqui de uma suposição, já que isso não é indicado pelo corpus lexicográfico consultado para essa última 

língua (o DLE / RAE e o DHLE simplesmente indicam que advém de bi- + -lateral; o mesmo apontam Houaiss 

& Villar (2009) para o português). 
818

É o que afirmam Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) para o port. Talvez tenha ocorrido da mesma forma 

para o castelhano, o que não passa aqui de uma suposição, já que isso não é indicado pelo corpus lexicográfico 

consultado para essa última língua (o DLE / RAE simplesmente indica que advém de bi- + gr. χρῶμα (chrôma), 

‘cor’). 
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também alguns estrangeirismos tomados do inglês (biciclo
819

, bem como outros da área 

técnico-científica). Mas a onda de formas moldadas nos sistemas vernáculos castelhano e 

português propriamente ditos toma corpo fundamentalmente a partir do séc. XIX, com 

derivados que entram no léxico geral (bimens(u)al, bimotor, bis(s)emanal, 

bicampeão/bicampeón, bisexualidad(e)
820

) ou no de especialidade (biflexo
821

, bifloro
822

, 

bifólio
823

, bicéfalo
824

, bilabial
825

, bilítero
826

, bilocular
827

 etc.). No âmbito da terminologia 

química, do séc. XIX ao período hodierno, o prefixo demonstra produtividade/vitalidade, 

expressando a mesma noção quantificadora determinativa duplicativa: biácido, bisulfuro, 

biacromial, bibásico, biborato, bicarbonado, bicarbonato
828

 etc. Cabe apontar também que há 

vozes que foram forjadas no domínio do jargão técnico-científico, mas que a posteriori 

tiveram alguma penetração (maior ou menor, dependendo do vocábulo) no léxico comum, 

como bialado e bifocal
829

, por exemplo.  

Iacobini (2004, p. 88) assinala um dado interessante a respeito de bis- e dos demais 

prefixos de carga semântica quantitativa numeral:  

 

Si può comunque notare que la quantità di formazione di uso comune e di 

neologismi è in rapporto di proporzione inversa con la quantità numerica expressa 

dall’elemento formativo: gli elementi più usati per formare parole nuove della lingua 

comune sono infatti mono-, uni-, bi- e tri-. 

 

O que o supracitado morfólogo distingue para o italiano é também aplicável ao 

português e ao castelhano modernos: a produtividade desses formantes quantitativos 

determinativos
830

 é inversamente proporcional à quantidade numérica a eles associada (mono-

, uni-, bi- e tri- são muito mais recorrentes que quadri-, penta- ou hexa-, que, por seu turno, 

são bem mais usuais que hepta- e octa-, que, por sua vez, são mais recorrentes que enea-, 

deca-, hendeca e dodeca-). Talvez também seja lícito afirmar que, em termos gerais, a sua 

emergência histórico-diacrônica é inversamente proporcional à quantidade numérica que 

exprimem, sendo mais remotos em derivações vernáculas os que se associam a números mais 

                                            
819

Do ing. bicycle < fr. bicycle < bi- + gr. κύκλος (kýklos), ‘círculo, roda’. 
820

A primeira forma emerge em ambas as línguas no séc. XIX; as demais, no séc. XX. Outro exemplo seria o 

subst. biplaza (‘veículo com dois lugares, dois assentos’), exclusivo ao cast., moldado nessa língua no séc. XX. 
821

Exclusivamente para o port., no qual entra no séc. XIX. 
822

Séc. XIX, para ambas as línguas. 
823

Exclusivamente para o port., no qual entra no séc. XIX. 
824

Séc. XIX, para ambas as línguas. 
825

Provav. séc. XIX, para ambas as línguas. 
826

Séc. XIX, para ambas as línguas. 
827

Séc. XIX para o cast.; séc. XX para o port. 
828

Exemplos extraídos de Houaiss & Villar (2009). 
829

As duas do séc. XIX, para ambas as línguas. 
830

Também rotulados em textos da internet como prefixos matemáticos, termo muito adequado, pois preciso. 
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baixos. O fato de no corpus empírico da tese
831

, dentre todos os elementos da classe semântica 

dos prefixos quantificadores determinativos (ou numerais), só termos encontrado o 

processamento de bis- (seja em vozes herdadas, seja em vozes moldadas no léxico 

propriamente novilatino), parece corroborar essa assunção. 

Considerando o funcionamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português arcaicos e desembocando em seu processamento contemporâneo, 

esboçamos o seguinte esquema construcional geral para evidenciar a sua atuação 

lexicogenética: 

 

[bi(s)- [X]Ni]Nj ↔ [duplicação relacionada a SEMNi]Nj
832

 

bĭgĕmĭnus, bimensual, bicampeão 

─ LAT, CC, PC ─ 

 

 

 

[bis- [X] Ni]Nj ↔ [grau imediatamente sucessivo relacionado a SEM Ni]Nj 

visahuelo, bisneto 

─ CA, GP ─ 

 

Figura 29. Esquema geral das construções bi(s)-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 

 

O esquema construcional revela que o prefixo bis- (e alomorfes/alógrafos) atua no 

latim, no castelhano e no português contemporâneos (não no galego-português nem no 

castelhano arcaico) como partícipe de derivações nominais (substantivas ou adjetivas) 

isocategoriais
833

 às quais oferece um valor semântico subsidiário de ‘duplicação’
834

. Desse 

valor [+ prototípico], [+ concreto] e [+ remoto]
835

 originar-se-ia outro — via um fluxo 

semântico-cognitivo que não foi possível precisar —, o de ‘grau imediatamente sucessivo’, 

                                            
831

E também no de López Viñas (2012), para o galego medieval. 
832

Como a maioria esmagadora das ocorrências para as três línguas é de nomes, optamos por descrever a rede 

construcional do prefixo a partir delas, e daí só haver um esquema geral, referente às formações nominais e 

extensivo às verbais, que são extremamente raras (não detectadas no port. ou cast.; no lat., como já dito, tendo 

apenas um exemplar). 
833

Mas também em formações heterocategoriais no latim, no interior da macroclasse nominal (subst. > adj.), o 

que não fere a estabilidade e a precisão do esquema construcional proposto, que só informa a geração de 

derivados nominais (N) a partir de formas primitivas também nominais (N). 
834

Que pode, em determinados derivados, ser analisado como ‘dois’ e, em outros, como ‘duas vezes’ 

(SANTANA SUÁREZ ET AL., 2004). 
835

I.e., [+ historicamente recuado]. 
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muito pouco relevante (quantitativa e qualitativamente), ocorrendo apenas nas formas bisavô 

e bisneto, geradas na 1ª sincronia arcaica das línguas românicas sob análise. 

Uma síntese histórico-comparativa geral para o prefixo bis-, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, poderia ser exposta nos seguintes termos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim atuava com considerável produtividade em formações 

isocategoriais (subst. > subst.; e, mais raramente, adj. > adj.) e transcategoriais 

(subst. > adj.), quase exclusivamente nominais, já que a geração de produtos 

verbais era raríssima, dando-se apenas no derivado isocategorial bipartīre; 

(ii) propiciava às bases a que se adjungia um traço de ‘duplicação’, conservando, 

portanto, o mesmo valor semântico do termo do qual proveio, o advérbio latino 

homônimo. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo possui muito baixa capacidade geradora de novos vocábulos no GP e no 

CA, em adjunções semanticamente restritas a bases do campo semântico-lexical do 

parentesco, constituindo apenas um par de formas (bisavô, bisneto), nelas 

apresentando um novo sentido — ausente tanto na matriz latina quanto na fase 

vernácula moderno-contemporânea —, o de ‘grau imediatamente sucessivo’; 

(ii) exclusivamente para o castelhano, atua também (mas somente em fins da 2ª 

sincronia arcaica) com o sentido de ‘duplicação’, ao que parece, na geração de 

apenas um vocábulo, bitorta; 

(iii) pari passu, permanece como partícula integrante em algumas poucas formas 

herdadas, nelas sempre veiculando o sentido prototípico de ‘duplicação’ (bissexto, 

bigamia/bígamo, biscoito, binário). 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) desde o séc. XVI e, principalmente, no séc. XIX, ingressam na língua vários 

cultismos (moldados, portanto, no estrato latino) em bis-, nos quais tal prefixo 

segue significando ‘duplicação’; 
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(ii) a partir do séc. XIX, brotam vozes estritamente moldadas no interior do vernáculo 

(o que praticamente não ocorria desde o séc. XV para o cast. e desde o XVII para o 

port.), quer isocategoriais (adjetivais ou substantivas), quer heterocategoriais 

(menos recorrentes que as primeiras e sendo praticamente exclusivas ao âmbito 

científico-tecnológico, como bifloro e bilítero), em cuja derivação o prefixo 

continua denotando o sentido prototípico; 

(iii) simultaneamente (e a partir de então), entram como estrangeirismos na língua 

alguns poucos vocábulos gerados no francês (tomados, pelo port. e pelo cast., tanto 

diretamente dessa língua, quanto através da mediação do inglês) e outros no inglês, 

sendo que os desse último são, quase sempre, da língua de especialidade, como o da 

terminologia química. 

 

 CONCLUSÃO 

 

A partir de uma colação diacrônica sumária, depreendemos um comportamento similar 

do prefixo no latim e na história do (galego)-português e do castelhano, visto que em geral 

atuava e atua (mais sob a forma bi- que sob as formas bis-/biz-, todas elas átonas
836

) na 

emergência de formas nominais isocategoriais (RIO-TORTO, 2016), fornecendo-lhes um 

sentido de ‘duplicação’. No entanto, nessa rota histórica, ao lado de tal similitude, 

apresentam-se algumas diferenciações no funcionamento do antepositivo em questão, 

fundamentalmente as duas seguintes: (i) de uma produtividade considerável no latim, decai a 

escassos produtos vernáculos gerados no castelhano e no galego-português medievais, 

retomando a sua vitalidade só apenas em época moderna, sobretudo a partir do séc. XIX, 

quando constitui inúmeros neologismos, no léxico comum e, mormente, no da especialidade; 

(ii) denota, exclusivamente na fase arcaica vernacular, um novo sentido de ‘grau 

imediatamente sucessivo’, que, logo após essa sincronia, torna-se improdutivo. 

 

 

 

 

                                            
836

Salvo em raras manifestações tônicas, como em bípede (SANTANA SUÁREZ et al., 2004). 
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6.1.9 Prefixo circum- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo circum-, nos corpora empíricos desta tese, ocorre nas duas fases arcaicas do 

galego-português e do castelhano, apenas nos seguintes vocábulos, sendo todos formas 

eruditas ou semieruditas (moldadas, portanto, no latim, não propriamente no vernáculo): 

circũdada (P1B296), circumcisam ~ circũcisam (P2D66), circumcidado ~ circumcidados 

(P2D67), circonstãcias (P2C358) e variantes e/ou flexões, çircomferemçia (P2C360), 

circumferenciales (C1A397), circunstantes (C2D72). Atua sobre 1 base léxica (apenas 1 

ocorrência) na 1ª fase do GP e sobre 3 bases léxicas (com um total de 5 ocorrências) em sua 2ª 

fase; já no castelhano, atua, tanto na 1ª quanto na 2ª fase arcaicas, sobre 1 base léxica em cada 

uma delas, também com 1 ocorrência em cada. Embora as classes gramaticais dessas 

ocorrências sejam adjetivas (participiais ou não) ou substantivas, a adjunção do prefixo para 

formá-las sempre se processou sobre bases verbais — dentro do sistema morfolexical latino 

—, em operações homocategoriais, veiculando, invariavelmente, o sentido de ‘posição ao 

redor’, ou seja, de ‘circuito’. 

O quadro a seguir sumariza a caracterização geral do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos abordados: 

 

Prefixo circum- 

─ Formas herdadas ─ 
837

 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes circũ- circum- ~ circũ- ~ 

circon- ~ çircom- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. posição ao redor 1. posição ao redor 

Exemplos circũdada circonstãcias 

                                            
837

A tabela só traz a sistematização formal, funcional e semântica das formas geradas no latim, pois, como já 

apontamos, não detectamos a participação do antepositivo em formações estritamente vernaculares. 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes circum- circun- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. posição ao redor 1. posição ao redor 

Exemplos circumferenciales circunstantes 

 

Tabela 29. Síntese do comportamento do formante circum- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

Circum- é um prefixo culto, advindo do prefixo latino homônimo, e este da preposição 

latina de acusativo e também advérbio circum, acusativo de circus, -i, ‘círculo’ (GAFFIOT, 

2016), cognato do grego kírkos, ‘anel’, ou talvez antigo empréstimo deste (HOUAISS & 

VILLAR, 2009). Conforme indica Gaffiot (2016), essa partícula, em sua atuação adverbial, 

veiculava os sentidos de (i) ‘em torno de, ao redor’ (quæ circum essent opera tueri, ‘ver as 

estruturas construídas ao seu redor’) e (ii) ‘em ambos os lados’ (aram amicitiæ efgiesque 

circum Cæsaris ac Sejani censuere, ‘foi dedicado um altar à amizade, tendo em cada um de 

seus lados as estátuas de Tibério e  Sejano’); já como preposição regendo acusativo, 

apresentava as acepções de (i) ‘em torno de’ (terra circum axem se convertit, ‘a terra gira em 

torno de seu eixo’), (ii) ‘ao redor’ (pueros circum amicos dimittit, ‘enviou escravos a todos os 

seus amigos ao redor’), (iii) ‘em vários locais, sucessivamente’ (concursare circum tabernas, 

‘andar de taberna em taberna’; eos circum omnia provinciæ fora rapiebat, ‘levou-os 

sucessivamente a todos os centros forais da província’), (iv) ‘proximidade’ (circum haec loca 

commorabor, ‘pararei nas proximidades destes lugares’), (v) ‘companhia’ (eos qui circum 

illum sunt, ‘aqueles que (o seu séquito) acompanhará’). 

Da consulta a dicionários etimológicos e latinos, só identificamos notas associando o 

circum- prefixal (e sua variante alomórfica circu-) exclusivamente a um sentido, o de ‘posição 

ao redor’, atestável em circumcumulāre (‘acumular-se em torno de’), circumadjăcĕre 

(‘manter-se em torno de’), circumadspĭcĕre (‘olhar ao redor de si’), circumcolĕre (‘morar ao 

redor de’), circumfŏdĕre (‘cavar em volta’), circumfrĭcāre (‘esfregar ao redor de’), 

circumgȳrāre (‘girar ao redor de’), circumlambĕre (‘lamber ao redor de’), circumpūrgāre 
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(‘limpar ao redor de’), circumsignāre (‘fazer uma marca em torno de’), dentre outras formas 

verbais. No entanto, por algumas vozes reproduzidas em Gaffiot (2016) e pelas próprias 

traduções latinas que oferece, parece ser possível conjecturar um outro sentido para o prefixo, 

correspondendo a ‘totalidade’, ‘completamente’, ou seja, um sentido de ‘perfectividade’, 

como em circumamburĕre (‘queimar tudo ao redor’), circumamicīre (‘envolver de todos os 

lados’), circumauferre (‘eliminar completamente’), circumcingĕre (‘cercar, cercar por todos 

os lados’), circumcircāre (‘percorrer em todos os sentidos’), circumdolāre (‘cortar totalmente, 

causando dor’), circumungĕre (‘ungir em todos os lugares’)
838

.  

Embora mais recorrente como partícipe de derivações isocategoriais verbais, há alguns 

raros registros do prefixo constituindo formas derivadas adjetivais a partir de adjetivos 

primitivos, como em circumcordĭālis, -e (‘que está ao redor do coração’), circumfŏrānĕus, -a, 

-um (‘que está ao redor do fórum’), circumpurpŭrātus, a, um (‘totalmente envolvido de 

púrpura’). 

Conforme foi sistematizado por Lopes (2017), circum- atuava na matriz latina em 

alguns esquemas de dupla prefixação, figurando tanto em segunda posição — circum- + in-1 

[locativo] (circumincidĕre), circum- + pro- (circumprojicĕre) — quanto, mais raramente, na 

primeira, em apenas um molde construcional: in-2 [negativo] + circum- (incircumcīsus, a, um). 

Não encontramos exemplos de sobreprefixação com tal formante nos corpora documentais da 

tese, embora haja alguns poucos que entraram na língua como formas eruditas (moldadas no 

próprio latim e dele tomadas), mas já em época moderna: incircunciso (séc. XVI para o port.; 

séc. XVII para o cast.), incircunscrito (séc. XVI, para ambas as línguas) etc. A participação 

do circum- em esquemas de superposição prefixal no período contemporâneo parece 

restringir-se a essas e outras formas herdadas e a possíveis (e, portanto, questionáveis) 

derivações ad hoc, como, e.g., circum-envaretar, descircunscrever, não-circuntelúrico, 

recircunvolver. 

Tal como ocorreu com o ante- e com outros prefixos, parece ter atuado na rota 

diacrônica de gramatizalização do elemento circum (desde a sua configuração primeva como 

forma livre substantiva, no grego e no latim, até a sua mutação como uma partícula afixal 

nessa última língua) um fluxo gradiente — movido sobretudo por operações metafóricas, 

metonímicas e de perspectivização —, que teve como ponto de partida formas de sentido [+ 

concreto] e [+ específico] e de natureza [+ lexical], que evoluíram, progressivamente, a um 

                                            
838

Ressalve-se, contudo, que não se tem aqui qualquer propósito de desafiar a autoridade desse latinista ou 

propor emendas a seu meticuloso dicionário; trata-se apenas de um comentário de natureza hipotética. O que é 

dito sobre Gaffiot (2016), aplica-se também a Ernout & Meillet (1939), cujo dicionário também se inclui na leva 

de obras consultadas. 
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elemento portador de noções de teor [+ abstrato] e [+ geral] e de uma natureza [+ gramatical], 

o que é perceptível na reconstrução evolutiva hipotética delineada a seguir: 

 

 

kírkos, ‘anel’ (SUBST.) 

 

 

 

circus, -i, ‘círculo’ (SUBST.) 

 

                                                                                              

 

circum, ‘em torno de, 

ao redor’ (ADV.) 

 

circum, ‘em torno de, ao redor’ (PREP.) 

 

 

                                                                             

circum, ‘em ambos os 

lados’ (ADV.) 

circum, ‘em 

vários locais, 

sucessivamente’ 

(PREP.) 

circum, 

‘proximidade’ 

(PREP.) 

circum-, ‘em torno 

de, ao redor’ 

(PREF.) 

 

  

 

circum, ‘companhia’ 

(PREP.) 

circum-, ‘totalidade, 

completamente, 

perfectividade’ 

(PREF.) 
 

 

 

Figura 30. Rota diacrônica hipotética para o elemento circum-, do grego ao latim. 
 

Considerando o funcionamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português arcaicos e desembocando em seu processamento contemporâneo, podemos 

propor o seguinte esquema construcional para evidenciar a sua atuação lexicogenética, o 

primeiro relativo a formas verbais e o segundo a formas nominais (adjetivais): 
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[circum- [X]Vi]Vj ↔ [posição ao redor relacionada a SEMVi]Vj 

circumadspĭcĕre, circungirar, circunver 

─ LAT, CC
839

, PC ─ 

 

 

 

[circum- [X] Vi]Vj ↔ [perfectividade relacionada a SEM Vi]Vj 

circumdolāre  

─ LAT ─ 

 

 

Figura 31. Esquema construcional das formações verbais circum-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

[circum- [X]Ni]Nj ↔ [posição ao redor relacionada a SEMNi]Nj 

circumfŏrānĕus, circunsolar, circunvizinho 

─ LAT, CC, PC ─ 

 

Figura 32. Esquema construcional das formações nominais circum-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A razão de delinearmos dois esquemas construcionais para o prefixo circum-, um para 

cada categoria (verbal e nominal) — diferentemente do que se deu com outros prefixos, como 

o ante-, para o qual apresentamos apenas um único esquema geral, aplicado aos verbos, mas 

extensivo aos nomes —, deve-se ao fato de o formante no latim ter um comportamento 

semântico diferenciado em formações de cada uma dessas categorias, só sendo producente 

com o sentido de ‘perfectividade’ em construções verbais, nunca nas nominais. No entanto, 

como podemos perceber nos dois esquemas, essa diferenciação só é cabível na matriz latina, 

já que no português e castelhano modernos o prefixo apresenta um comportamento uniforme: 

gera nomes ou verbos, sempre lhes aportando uma carga semântica complementar de ‘posição 

ao redor de’. 

Observemos também que no interior de ambos os esquemas construcionais só 

aparecem as siglas correspondentes ao latim e ao castelhano e português contemporâneos, 

indicando que o prefixo não se mostrava ativo para a emergência de novos vocábulos no 

período medieval dessas línguas românicas, nem nos corpora textuais que fundamentam esta 

                                            
839

Foi e é extremamente rara a geração de formações verbais com esse prefixo no castelhano. Das inúmeras 

consultas feitas à literatura e aos dados da internet, circungirar foi a única forma identificada. 
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investigação, nem nos vocabulários, glossários e dicionários históricos ou etimológicos 

consultados. Em outras palavras, o circum- não apresentava vitalidade no período arcaico, 

embora mostrasse alguma produtividade (i.e., atuação em formas legadas pelo latim). 

O sentido perfectivo da unidade prefixal em formações latinas quiçá tenha advindo do 

sentido prototípico de ‘posição ao redor’, através de um processamento metonímico (ou 

metafonímico), fundado na relação geral PARTE/TODO, expresso nos termos ESTAR EM 

TORNO É ESTAR TOTALMENTE > EM TORNO É TOTALMENTE. Assim, de um 

sentido primevo caracterizado por maior concretude e maior especificidade, origina-se outro 

de cariz mais abstrato e mais geral (ESPAÇO > QUALIDADE e/ou ESPAÇO > 

PROCESSO). 

Se no período medieval o circum- não engatilhava a geração de novos vocábulos, 

apenas constando dos moldados a priori no latim e perpetuados no vernáculo, passa a 

mostrar-se ativo no período moderno, fazendo emergir quase exclusivamente neologismos 

adjetivais
840

 (formas estritamente vernáculas): circunvizinho/circunvecino (séc. XVII para o 

port.; séc. XVI para o cast.), circunsolar, circumboreal, circumpolar, circunlunar, 

circuntropical e circunterrestre (séc. XX, para ambas as línguas). A esse número somam-se 

outros derivados, eruditos e semieruditos (CUNHA, 2010), não processados na base 

românica, mas latina, e que ingressaram na língua como cultismos, desde o período medieval, 

em um crescendo, até o século XIX (HOUAISS & VILLAR, 2009): circundar (séc. XIV para 

o gal.-port.; séc. XIII para o cast.), circunspecto (séc. XV para o port.; séc. XIV para o cast.), 

circunduto (séc. XV para o port.; séc. XVI para o cast.), circulaçam/circulación e 

circonspecçom/circunspección (séc. XV, para ambas as línguas), circunfuso (séc. XVII, para 

ambas as línguas), circunfluir (séc. XVII, apenas para o port.), circunvolver (séc. XVIII, 

apenas para o port.), circum-navegar/circunnavegar (séc. XIX, para ambas as línguas), 

circundução/circunducción (séc. XIX para o port.; provav. séc. XX para o cast.), 

circunfundir, circunvagar e circunsoante (séc. XIX, apenas para o port.), 

circunvoar/circunvolar (séc. XX, para ambas as línguas) etc. 

Um exame histórico-comparativo geral do prefixo circum-, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, pode ser sumariado nos seguintes termos: 

 

                                            
840

As formações verbais e substantivas são extremamente raras. De um rastreamento exaustivo das obras 

lexicográficas consultadas, foram detectados poucos exemplos para cada uma dessas categorias: circungirar, 

circunver, circumpercorrer (séc. XIX ou XX, sendo a primeira forma comum a ambas as línguas; as duas 

últimas, exclusivas ao port.) e circuncentro (séc. XIX, para o port.; séc. XIX ou XX, para o cast.). A baixa 

frequência de novas formações substantivas com circum- é também assinalada por Santana Suárez et al. (2004), 

em estudo referente à prefixação no espanhol moderno. 
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A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim atuava na constituição isocategorial de verbos e, mais raramente, 

de adjetivos, veiculando os sentidos de ‘posição ao redor’ e ‘perfectividade’ (esse 

último apenas nos derivados verbais); 

(ii) conservava, portanto, apenas alguns sentidos daqueles que denotava a preposição 

homônima da qual se originou, passando, como dito acima, a ter também um 

sentido inovador, o de ‘perfectividade’, surgido, provavelmente, do sentido locativo 

primitivo, através de influências metonímicas e/ou metafóricas; 

(iii) do que é apontado nos dois itens acima — e diferentemente do que ocorria com 

outros formantes, como o ante- —, podemos dizer que não havia uma 

correspondência absoluta entre o seu comportamento semântico nos sistemas 

paralelos de preposições e prefixos dessa língua. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo, nas duas sincronias do galego-português e do castelhano, é destituído de 

qualquer vitalidade, não formando novos vocábulos, mas apenas atuando em 

formas eruditas ou semieruditas verbais (e, em menor número, adjetivais), geradas 

no latim, que ingressam na língua como cultimos, desde a primeira fase arcaica; 

(ii) em tais cultismos, o prefixo sempre denotava o sentido de ‘posição ao redor’ (o de 

‘perfectividade’, operante no latim, já se mostrava desativado), mantendo, nos 

vocábulos em que ocorria, a carga semântica que era veiculada na língua geradora. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo, tal como no período medieval, segue atuando em formas eruditas ou 

semieruditas, geradas no latim, que ingressam na língua como cultismos; 

(ii) no entanto, diferentemente do que ocorria nas sincronias arcaicas, o prefixo passa a 

atuar produtivamente em novas derivações, quase exclusivamente adjetivais
841

 

                                            
841

Ou seja, de modo inversamente proporcional ao que se dava no quadro morfolexical latino, cujos derivados 

com circum- eram majoritariamente verbais, sendo só extraordinariamente adjetivais. 
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(isocategoriais), sempre com o sentido de ‘posição ao redor’
842

 (o de 

‘perfectividade’, ativo no latim, segue inoperante, tal como no período medieval). 

 

 CONCLUSÃO 

 

A partir de um cotejo diacrônico geral, é possível depreender um funcionamento muito 

similar do prefixo no castelhano e no galego-português medievais e também internamente 

nessas línguas, ou seja, entre as suas respectivas 1ª e 2ª sincronias, nas quais não propiciava o 

surgimento de novas palavras, apenas atuando em cultismos. Essa similitude comportamental 

manter-se-á nas fases moderna e contemporânea, mas apenas parcialmente, pois, em tais 

sincronias, tanto para o castelhano quanto para o português, embora o formante continue 

atuando em cultismos que nelas ingressam, retomará a vitalidade que apresentava na matriz 

latina, com a criação de alguns poucos novos vocábulos (DUARTE, 1999a; FERREIRO, 

1997; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 1999; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), majoritariamente 

adjetivais, fornecenendo-lhes o valor semântico locativo de ‘posição ao redor’
843

. 

 

6.1.10 Prefixo com- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo com-, nos corpora documentais verificados, mostrava-se atuante 

fundamentalmente em formações herdadas, advindas do latim, presentes nas duas fases do 

galego-português e do castelhano arcaicos, das quais damos uma mostra (o conjunto completo 

de formações pode ser visualizado nos morfemários, que constam dos tomos II a V desta 

tese): 

 

(i) cobra (P1B297) e variantes e/ou flexões, cobre (P1B298) e variantes e/ou flexões, 

cubertas (P1B299) e variantes e/ou flexões, descobra (P1A175) e variantes e/ou 

                                            
842

I.e., ‘à volta de’ (RIO-TORTO, 2016). 
843

O mesmo parece ocorrer no italiano moderno, conforme aponta Iacobini (2004, p. 136): “Circum- è presente 

con il valore ‘intorno’ in un piccolo numero di parole di origini latina (circumnavigare), la sua produttività è 

limitata alla formazione di aggettivi di ambito geografico (circumlunare, circumterrestre, circumvesuviano).” 
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flexões
844

, descuberta (P1B301) e variantes e/ou flexões, descubertamente (P1B303), 

encobrir (P1A177) e variantes e/ou flexões, encoberto (P1A178), cuidam (P1B304) 

e variantes e/ou flexões, cõgregaçõ (P1B389), comjurou (P1B390), conoscã 

(P1B391) e variantes e/ou flexões, conhecimentos (P1B398) e variantes e/ou flexões, 

recognocimẽto (P1A234) e variantes e/ou flexões, conhucuda (P1A235) e variantes 

e/ou flexões, conheçedor (P1B399), conocença (P1A237), coniura (P1A238), 

conortar (P1B400), conposiçõ (P1A239), cõpras (P1A241), contenta (P1B474) e 

variantes e/ou flexões, contento (P1B476) e variantes e/ou flexões, contẽ (P1B478) e 

variantes e/ou flexões, contiuda (P1B481) e variantes e/ou flexões, continuadamente 

(P1B484), contristey (P1B485), cõtrito (P1B486), cõuenẽtes (P1A266), conveniavel 

(P1A267) e variantes e/ou flexões, comuento (P1A270) e variantes e/ou flexões, 

corrumpimẽto (P1B515) e variantes e/ou flexões, corrupçom (P1B516) e variantes 

e/ou flexões, corrupta (P1B517) e variantes e/ou flexões, acostumeastes (P1A283) e 

variantes e/ou flexões, costume (P1A284) e variantes e/ou flexões, cunhados 

(P1B521) e variantes e/ou flexões, custa (P1B522), dentre inúmeros outros.. 

(ii) comemoraço (P2C418) e variantes e/ou flexões, encomendava (P2C1114) e variantes 

e/ou flexões, encomemdado (P2D236), comendatario (P2D83), comedor (P2C422), 

comedorias (P2C423), comer (P2D84) e variantes e/ou flexões, cometer (P2D86) e 

variantes e/ou flexões, cometida (P2D87) e variantes e/ou flexões, conpanhas 

(P2C435) e variantes e/ou flexões, companhia (P2C435), aconpanhou (P2C438) e 

variantes e/ou flexões, comunallmemte (P2C556), comunicã (P2C557) e variantes 

e/ou flexões, escomungados (P2C559) e variantes e/ou flexões, escominhom 

(P2C562) e variantes e/ou flexões, conciẽcia (P2C564) e variantes e/ou flexões, 

cõseguir (P2D114) e variantes e/ou flexões, consselhando (P2C571) e variantes e/ou 

flexões, consselho (P2C574) e variantes e/ou flexões, consselheiro (P2C581) e 

variantes e/ou flexões, consintemento (P2C582) e variantes e/ou flexões, consentyo 

(P2C583) e variantes e/ou flexões, consideremos (P2C588) e variantes e/ou flexões, 

consideraçooes (P2C594), consiste (P2D117), consolaçaõ (P2C595), cõstituçõ 

(P2C596), constranger (P2C597), cõnstrãgido (P2C598) e variantes e/ou flexões, 

coctrẽgimẽto (P2C600) e variantes e/ou flexões, comta (P2C601) e variantes e/ou 

flexões, comtemtou (P2C604) e variantes e/ou flexões, cõtente (P2C605) e variantes 

e/ou flexões, comtinhas (P2C607), conuersos (P2C675), convertendo (P2C676), 

                                            
844

Esse e vários outros derivados são exemplos de superposição prefixal, nos quais o antepositivo com- ocupa a 

primeira posição na estruturação vocabular, i.e., a mais interna à base. 
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comvidar (P2C677), corregessem (P2C678) e variantes e/ou flexões, correiçom 

(P2C684), corregimento (P2C685), corretor (P2C687), corroboração (P2C688), 

corrõpe (P2D134) e variantes e/ou flexões, dentre inúmeros outros. 

(iii) comadre (C1B160), combatian (C1A434), comedjr (C1B161), comedida (C1A437), 

comjença (C1B162) e variantes e/ou flexões, començados (C1B166), començamiento 

(C1A445), comienço (C1A448) e variantes e/ou flexões, acomendo (C1A452) e 

variantes e/ou flexões, acomendados (C1B168) e variantes e/ou flexões, 

encomendadas (C1A454), comendara (C1A455), comunion (C1A558), concebido 

(C1B207) e variantes e/ou flexões, conçeio (C1B209) e variantes e/ou flexões, 

conçertar (C1B214), conçiençia (C1B215), concilios (C1A564), concluy (C1B216), 

concluyda (C1B217), confiando (C1A580), confirmo (C1A581) e variantes e/ou 

flexões, confirmacion (C1A583), confirmamiento (C1B228), confonda (C1B229) e 

variantes e/ou flexões, confortados (C1B230), coniunction (C1A585) e variantes 

e/ou flexões, coniuramiento (C1A587) e variantes e/ou flexões, coniuren (C1A588), 

conjuro (C1B231), coniuradas (C1B232), cuedado (C1A700) e variantes e/ou 

flexões, cuidadoso (C1A704), descuydado (C1A705), acujdar (C1A706), cuydo 

(C1A707). 

(iv) combatir (C2C218), comiençan (C2C220) e variantes e/ou flexões, encomjença 

(C2C230), començado (C2C231), comienço (C2C232) e variantes e/ou flexões, 

comendadores (C2D81), subcomendadores (C2D82), encomjende (C2C236) e 

variantes e/ou flexões, encomiendas (C2C237), comer (C2C238) e variantes e/ou 

flexões, comido (C2C241), comidas (C2D86), commouedora (C2C242), compadeçen 

(C2C243), acompañar (C2C244) e variantes e/ou flexões, aconpañados (C2C246), 

compañias (C2C247) e variantes e/ou flexões, comparacion (C2D87), comparar 

(C2C251) e variantes e/ou flexões, conparados (C2C253) e variantes e/ou flexões, 

incomparable (C2C254) e variantes e/ou flexões, encomparablemente (C2C255), 

compelido (C2D89), condenar (C2C317) e variantes e/ou flexões, condyçiones 

(C2C318) e variantes e/ou flexões, confesion (C2C320) e variantes e/ou flexões, 

confirmacion (C2D110), confuerta (C2C321), continuamente (C2D136), 

descontentamiento (C2C400), descontento (C2D138), acontecido (C2D139), 

acontescimiento (C2C28), contrechos (C2C402), conuenible (C2D140) e variantes 

e/ou flexões, conuertida (C2C404), conujene (C2C405) e variantes e/ou flexões, 

conueniente (C2C412), dentre outros. 
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Nessas formas herdadas, o formativo atuava principalmente em formações 

isocategoriais, verbais — cobria (P1B298), condenar (C1B222) — e nominais — 

companeyro (P1A198), constellation (C1A633) —, mas também em raras formações 

heterocategoriais propriamente ditas — cõcordia (P2C463) — ou via parassíntese lato sensu 

— contempraçom (P2C628), confuerta —. Além das formas em que se apresentava como 

expletivo — contristey (P1B485), coniuren (C1A588) — ou como semanticamente opaco — 

cuidam (P1B304), começou (P2C400), confonda (C1B229), contagioso —, podia denotar em 

outras os seguintes sentidos: (i) ‘companhia’, como em combater (P1B319) e concurrir; (ii) 

‘ação de uma parte em relação a outra’, como em contrabto (P2D129); (iii) ‘contiguidade’, 

como em colaterall (P2C375) e conjuncta (C2D113); (iv) ‘perfectividade’, apenas em 

congelar (C2C322) e derivados. 

Por sua vez, as derivações propriamente vernaculares foram extremamente raras: 

apenas uma para a primeira fase do galego-português (concãbio (P1B354)); três para a sua 

segunda fase (comarcaõs (P2C396), concanbear (P2D89) e comrresponda (P2C686)); quatro 

para a primeira sincronia do castelhano arcaico (commedio (C1A435), compeçar (C1A492), 

conombren (C1B233), cormanos (C1B281)) e duas para a sua segunda sincronia (comarcas 

(C2D74), compiesa (C2C256)). Nessas, o prefixo poucas vezes era inexpletivo, denotando ou 

(i) ‘ação de uma parte em relação a outra’, em comrresponda (P2C686); ou (ii) 

‘contiguidade’, como em cormanos (C1B281). Geralmente, portava-se como expletivo 

(concãbio (P1B354), conombren (C1B233)) ou opaco (comarcaõs (P2C396), commedio 

(C1A435)). 

A partir dos dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas quanto as 

vernáculas, constatamos, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 71 bases léxicas 

diferentes (com um total de 332 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 84 bases léxicas 

diferentes (com um total de 422 ocorrências); para a 1ª fase do CA, também sobre 81 bases 

léxicas diferentes (com um total de 515 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 85 bases 

léxicas diferentes (com um total de 309 ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo apresentar-

se-ia da seguinte forma: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 1 base léxica (com 

um total de 1 ocorrência, concãbio (P1B354)); para a 2ª fase do GP, sobre 3 bases léxicas 

(com um total de 3 ocorrências, comarcaõs (P2C396), concanbear (P2D89), comrresponda 

(P2C686)); para a 1ª fase do CA, sobre 4 bases léxicas (com um total de 11 ocorrências, das 

quais são exemplos comedio (C1A436), compeçamento (C1A497), conombren (C1B233), 
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cormanos (C1B281)); para a 2ª fase do CA, sobre 2 bases léxicas (com um total de 2 

ocorrências, comarcas (C2D74), compiesa (C2C256)). 

Uma caracterização sintética do prefixo nos sistemas linguísticos vernáculos sob 

apreciação vai exposta no quadro a seguir: 

 

Prefixo com- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes co- ~ cu- ~ com- ~ coim- ~ 

cõ- ~ con- ~ cor- ~ cõr- ~ 

conr- 

co- ~ cu- ~ col- ~  cõ- ~  

com- ~ con- ~ cum- ~ 

cun- ~ cõn- ~ cor- 

Seleção de bases V, N, A V, N, A 

Sentidos 1. companhia 

2. ação de uma parte em 

relação a outra 

3. opaco 

4. expletivo 

1. companhia 

2. ação de uma parte em 

relação a outra 

3. contiguidade 

4. opaco 

Exemplos cõuenẽtes, confortava, 

condepnar, contristey 

comemoraço, contrabto, 

comfinão, congostra 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes
845

 co- ~ cu- ~ com- ~  con- ~  

cum- ~ cun- ~ cuen- ~ cor- 

~ cue- 

cu- ~ co- ~ com- ~  con- 

~  cum- ~ cuen- ~ cor- 

Seleção de bases V, N, A V, N, A 

Sentidos 1. companhia 

2. ação de uma parte em 

relação a outra 

3. contiguidade 

1. companhia 

2. ação de uma parte em 

relação a outra 

3. contiguidade 

                                            
845

É interessante, desde uma visão comparativa das variantes prefixais no GP e o CA, a ditongação que atinge 

alguma delas em derivados herdados próprios ao castelhano, marcando uma certa diferenciação formal entre um 

e outro sistema prefixal quanto a esse aspecto.  
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4. opaco 

5. expletivo 

4. perfectividade 

5. opaco 

Exemplos companna, confortados, 

compadradgo, colgare, 

coniuren 

combatir, confuerta, 

conjuncta, congelar, 

comparar 

Prefixo com- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes
846

 con-  
co- ~ con- ~ com-  

Seleção de bases V 
V, N 

Sentidos 1. expletivo 1. expletivo 

2. opaco 

3. ação de uma parte em 

relação a outra 

Exemplos concãbio 
concanbear, comarcaõs, 

comrresponda 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes
847

 
com- ~ co-  com- ~ co-  

Seleção de bases 
V, N V, N 

Sentidos 1. expletivo 

2. opaco 

3. contiguidade 

1. expletivo 

2. opaco 

Exemplos 
conombren, commedio, 

cormanos 

compiesa, comarcas 

 

Tabela 30. Síntese do comportamento do formante com- no GP e no CA. 

 

 

                                            
846

Também chama a atenção a inconteste diminuição das variantes alomórfico-alográficas nos produtos 

morfolexicais vernaculares em comparação com os produtos morfolexicais herdados do latim, demonstrando 

uma maior estabilização da forma do prefixo nos primeiros. 
847

Idem ao comentário imediatamente anterior.  
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo com- origina-se do antepositivo e preposição de ablativo latinos homônimos 

e, diferentemente do que sóia acontecer com outros elementos preposicionais latinos, não 

atuava como advérbio (ERNOUT & MEILLET, 1939; VIARO, 1994). Conforme Segura 

Munguía (2000), em sua forma prepositiva, o elemento em tela podia denotar ‘companhia’ 

(como em habitare cum aliquo, ‘habitar com alguém’), ‘simultaneidade’ (e.g., cum ortu solis, 

‘ao raiar do sol’), ‘circunstância acompanhante’ (e.g, cum diis bene juvantibus, ‘com a eficaz 

ajuda dos deuses’), ‘modo’ (como em cum virtute vivere, ‘viver virtuosamente’) ou 

‘instrumento’ (e.g., cum oleo ungere, ‘ungir com óleo’). Encontramos descrições praticamente 

idênticas em Gaffiot (2016) e outras muito semelhantes em Ernout & Meillet (1939), 

excetuando-se para o último sentido, o instrumental, não sinalizado por esses dois últimos 

autores. 

A partir das observações de Romanelli (1964), concluímos que o com- prefixal latino 

adjungia-se majoritariamente a verbos (com- + -habeo > cohibeo; com- + -lavo > colluo; 

com- + -premo > comprimo; com- + -rego > corrigo; com- + -sacro > consecro), mas 

também podia se acoplar a algumas bases nominais (com- + -lex, legis> colega e collegium; 

com- + -merx > commercium; com- + -forma > conformis; com- + -clavis > conclave; com- 

+ -cor, cordis > concordia) e a muitas outras também nominais, mas cuja constituição 

morfolexical primeva era verbal (condicio < com- + -dicio; colloquium < com- + -loquor; 

convivium < com- + -vivo; compendio < com- + -pendo; complementum < com- + -pleo), o 

que confirma a predileção (mas não a exclusividade) do formativo em figurar em esquemas 

léxico-morfológicos isocategoriais possuidores de verbos como classe fonte e classe alvo.  

Da síntese do que se registra em Romanelli (1964) e no Dicionário Latim-Português 

da Porto Editora (2001), a teia polissêmica do sobredito formante da matriz latina parecia 

contemplar os seguintes sentidos: (i) ‘companhia’ (comcumbo, ‘deitar-se juntamente ou ao 

lado de’; convivo, ‘viver com, viver junto’; condisco, ‘aprender na companhia de alguém’; 

commilito, ‘companheiro de armas’); (ii) ‘simultaneidade’ (coemo, ‘comprar ao mesmo 

tempo, comprar por atacado’; commorior, ‘morrer ao mesmo tempo’; complaceo, ‘agradar ao 

mesmo tempo a vários’; concido, ‘cair ao mesmo tempo’); (iii) ‘convergência, afluência, 

movimento para o mesmo lugar’ (competo, ‘encontrar-se com, ir dar no mesmo ponto’; 

comporto, ‘transportar para o mesmo lugar’; concorporo, ‘unir num só corpo, incorporar’; 

corrivo, ‘conduzir águas para o mesmo lugar’); (iv) ‘reunião, junção’ (coacervo, ‘reunir em 

massa, em multidão’; colluvio, -onis, ‘reunião de águas da lavagem’; congrego, ‘reunir o 
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rebanho ou reunir pessoas’; confluo, ‘reunir-se correndo, confluir’); (v) ‘concordância, 

acordo, conformidade’ (consentio, ‘ser da mesma opinião, estar de acordo, decidir 

unanimemente’; consono, ‘produzir um som junto, ressoar juntamente, estar em harmonia 

com, estar de acordo com’; conspiro, ‘estar de acordo, concordar, conspirar’); (vi) 

‘acabamento, plenitude, perfectividade’ (collevo, ‘tornar inteiramente liso, alisar por 

completo’; colluo, ‘lavar ou limpar completamente’; comburo, ‘queimar inteiramente, destruir 

pelo fogo’; commuto, ‘mudar inteiramente, alterar completamente’); (vii) ‘intensidade’ 

(collacrimo, ‘chorar abundantemente’; collaudo, ‘cumular de louvores, fazer um grande 

elogio’; condoleo, ‘sofrer muito, sofrer grande dor’; converbero, ‘açoitar com força’); (viii) 

‘movimento omnilateral’ (colluceo, ‘brilhar por todos os lados’; concrucior, ‘ser atormentado 

por todos os lados’; confremo, ‘retumbar por todos os lados’; convallis, ‘vale fechado por 

todos os lados’). 

Do elenco acima, e a partir das obras consultadas, constatamos a existência de oito 

sentidos para o antepositivo com- latino. Observemos, entretanto, que há alguns exemplos que 

poderiam ser associadas a mais de uma das acepções, como a voz concrucior, que, por indicar 

‘ser atormentado por todos os lados’ permite também ser parafraseável como ‘ser 

atormentado muito’, o que o faria denotar um sentido intensificador; ou o vocábulo 

concorporo, parafraseável por ‘unir num só corpo, incorporar’ (tendo, destarte, uma carga 

semântica de ‘convergência, movimento para um mesmo lugar’), mas também por ‘reunir, 

juntar em um mesmo corpo’, portanto, tendo também um sentido conjuntivo-comitativo
848

. 

Assim sendo, é possível perceber uma espécie de cruzamento ou identificação (ao menos 

parciais) entre as acepções de ‘companhia’ e ‘simultaneidade’, ‘convergência’ e ‘reunião’, 

‘intensidade’ e ‘movimento omnilateral’, o que leva a elucubrações sobre o caráter muitas 

vezes impreciso ou fluido das classificações semânticas adotadas, causado, não tanto pela 

imperícia dos estudiosos, mas, sobretudo, pela dificuldade inerente a uma proposta de 

acepções para línguas pretéritas, ou seja, pelo caráter implexo do labor de semântica 

histórica
849

. 

Ernout & Meillet (1939) assinalam que o com- era um prevérbio frequente no latim 

(clássico, podemos pensar). Segundo Maurer Jr. (1951), já não o seria no latim vulgar e muito 

menos nos romances, visto que as formas neles registradas eram simples formas petrificadas 

                                            
848

A rede polissêmica implica que os sentidos de um afixo ou uma palavra derivam uns dos outros, via relações 

semântico-cognitivas. Nesses exemplos fica clara a relação entre ‘movimento omnilateral’ e ‘intensidade’ e, por 

sua vez, entre ‘convergência’ e ‘reunião’.  
849

Daí que chegar ao nível mais básico do significado que relaciona todos esses sentidos demanda uma precisão 

semântica impossível ou quase impossível de se alcançar, não parecendo poder ir além das veredas da 

interpretação conjectural. 
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advindas do latim, como *cominitiāre (> cominciare, commencer, começar, comenzar etc.), 

combattuĕre, comedĕre etc. Quanto a essa última assunção, mostra-se ratificada pelos 

resultados a que chegamos com a observação dos derivados em com- nos primórdios do 

galego-português e castelhano, em sua maioria esmagadora formas cunhadas no latim e dele 

tomadas, sendo muito escassas as de emergência propriamente vernacular. 

Outra informação aportada por Maurer Jr. (1951) e que consideramos acertada é a de 

que a produtividade que posteriormente experimentaria o formante, já em época moderna, é 

devedora da língua culta, sendo parca, por conseguinte, a sua manifestação na língua popular. 

Seu atrelamento a derivações eruditas é igualmente defendido por Cunha (2010) e Houaiss & 

Villar (2009). Duarte (1999a), baseando-se em Maurer Jr. (1951), credita ao modelo do latim 

medieval e eclesiástico inúmeras formações verbais, dessubstantivais ou deadjetivais, que se 

incorporaram à língua em seu percurso evolutivo, sejam as extraídas do latim (coexistir, 

coincidir, cooperar, consócio, consogro etc.), sejam as cunhadas no próprio vernáculo 

(codirigir, coocorrer, cofundador, corresponsável etc.). 

Como já apontamos, a produção de vozes derivadas vernaculares no romance 

medieval era reduzidíssima para o com-, resultado ao qual também chegou López Viñas 

(2012; 2014) em relação ao galego(-português) dessa época, deparando-se em seu corpus com 

derivados latinos e apenas dois propriamente vernáculos: comarca e coirmãa/coyrmão, 

também registrados no lastro empírico que perscrutamos. Com ele concordamos quando 

assevera que “Igual que acontecía cos prefixos ante- e bis-, con- preséntase como pouco 

produtivo na formación de novas palabras no galego medieval.”
850

, expandido a aplicação de 

tal quadro também para o castelhano, pois, se vamos a corpora de apoios, como o de Cejador 

(2005), chegaremos a idêntico resultado
851

. 

Além das formas herdadas detectadas nos corpora textuais examinados, há outras que 

se integram no período arcaico no galego-português e no castelhano, especialmente a partir de 

sua segunda sincronia, como concubinário/concubinario e comensal (séc. XV, para ambas as 

línguas), coeterno (séc. XV, para o castelhano
852

) e coeternidade (séc. XV, para o galego-

português
853

). Na sincronia subsequente, a moderno-contemporânea, seguirão ingressando 

novas vozes moldadas no latim, todas através de via culta, como consogro (fins do séc. XVI, 

                                            
850

“Igualmente como acontecia com os prefixos ante- e bis-, con- apresenta-se como pouco produtivo na 

formação de novas palavras no galego medieval.” [Trad. nossa] 
851

As formas vernáculas em com- registradas no vocabulário compilado por esse estudioso são as mesmas que 

identificamos em nosso estudo; todas as demais são de constituição latina. Esse fato corrobora a baixa vitalidade 

do antepositivo no castelhano medieval com a qual nos deparamos na análise do corpus textual próprio de nossa 

tese para essa língua. 
852

Mas fins do séc. XVI para o português. 
853

Mas séc. XVIII para o castelhano. 
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para o português
854

), coarctar (fins do séc. XVI, para o castelhano; séc. XVII, para o 

português), cooperar (séc. XVII, para o português
855

), coetâneo/coetáneo (séc. XVII, para o 

português
856

), coexistir (séc. XIX, para ambas as línguas), coadunar (fins do séc. XVI, para o 

castelhano; séc. XIX, para o português), coadunação/coadunación (séc. XVII, para o 

português; séc. XX, para o castelhano)
857

. 

Em época moderna, sobretudo a partir do séc. XIX, uma profusão de formas 

neológicas começa a forjar-se no sistema morfolexical vernáculo, mas com absoluta 

preferência (parece até mesmo que com exclusividade) de uso do alomorfe co-: coautor, 

coessencial, codiretor, coabitar etc., sempre com a informação semântica de ‘companhia’, 

‘simultaneidade’, ‘conjunção’. A sua vitalidade nessas sincronias mais coevas pode ser 

ratificada pelos vários produtos léxicos registrados nos dicionários consultados, bem como 

pelas listagens que constam dos estudos de Rio-Torto (2016), Duarte (1999a) e Santana 

Suárez et al. (2004). 

Considerando o comportamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português medievais e chegando até o seu processamento contemporâneo, podemos 

propor o seguinte esquema construcional hipotético para ele
858

: 

 

                                            
854

Mas séc. XV para o castelhano. 
855

Mas um século antes para o castelhano. 
856

Mas séc. XV para o castelhano. 
857

As datações para o galego-português são as apontadas por Houaiss & Villar (2009) e Cunha (2010), enquanto 

as referentes ao castelhano foram identificadas a partir da consulta às primeiras ocorrências registradas no 

CORDE. 
858

Figura no esquema construcional como notação subscrita as marcações V e N, que reportam a verbos e a 

nomes. Optamos por descrever a rede construcional dessa língua a partir de um esquema unificado, 

exemplificado tanto por derivações verbais quanto nominais e adjetivais, já que percebemos similitude no 

comportamento semântico das derivações para essas macrocategoriais, seja no latim, seja no vernáculo. A 

diferença notada, a partir de consulta a outros bancos de dados, é que, enquanto em algumas raras formações 

nominais galego-portuguesas arcaicas, o prefixo podia denotar o sentido conjuntivo ou comitativo, nas verbais 

praticamente só funcionava como opaco ou expletivo. Contudo, tanto em umas como em outras, geralmente não 

atuava inexpletivamente e daí podermos postular, pensamos, um esquema unificado. Numa aplicação mais 

exata da morfologia construcional, far-se-ia necessário construir esquemas para cada rol categorial de 

formativos. Assim, no caso do com-, haveria esquemas verbais ao lado de esquemas nominais. Para não soar 

repetitivo, omitimos os conjuntos construcionais relativos aos substantivos e adjetivos, reportando-os ao 

esquema construcional verbal acima delineado. 
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[com- [X]Vi/Ni]Vj/Nj ↔ [companhia relacionada a SEMVi/Ni]Vj/Nj
859

 

convenīre, cormanos, codirector, comarcaõs, corresponsabilizar 

─ LAT, CA, CC, GP, PC ─ 

 

 

[com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [reunião, junção de SEM Vi/Ni]Vi/Ni 

congregāre 

─ LAT ─ 

 

                                                 

  [com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [convergência de SEM Vi/Ni]Vi/Ni      [com- [X] Vi]Vj ↔ [simultaneidade de SEM Vi/Ni]Vi/Ni 

corrivāre                                                                                          complacēre 

─ LAT ─                                                                                          ─ LAT ─ 

 [com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [movimento omnilateral de SEM Vi/Ni]Vi/Ni 

  collucēre 

─ LAT ─ 

 

 

       [com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [intensidade de SEM Vi/Ni]Vi/Ni             [com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [perfectivid. de SEM Vi/Ni]Vi/Ni 

                collacrimāre                                                              comburĕre 

                   ─ LAT ─                                                                  ─ LAT ─ 

 

  [com- [X] Vi/Ni]Vi/Ni ↔ [concordância de SEM Vi/Ni]Vi/Ni 

                           conspirāre 

                             ─ LAT ─ 

 

Figura 33. Esquema geral das construções com-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 

 

                                            
859

Sob esse rótulo de ‘companhia’ albergamos também o sentido de ‘contiguidade’ (de ‘conjunção’, na 

terminologia adotada por RIO-TORTO, 2016), pois na maior parte das vezes é difícil estabelecer a diferença 

entre uma e outra noção, cuja diferenciação parece dar-se apenas quanto a divergentes graus de 

concretude/abstratização. Como a maior parte das obras consultadas (especialmente as referentes ao latim) 

adota a primeira acepção e não a segunda, resolvemos deixar como encabeçadora do esquema construcional a 

acepção de ‘companhia’. No entanto, ficamos em dúvida se o sentido primigênio seria realmente o [+ concreto] 

e [+ específico], o de ‘companhia’, do qual derivaria o [+ abstrato] e o [+ geral], de ‘contiguidade’, ou 

justamente o contrário. Se tomamos como mais recorrentes os fluxos concretude → abstração e especificidade 

→ generalização (tão comuns nas evoluções semânticas de formas prefixadas, via ondas de metaforização ou 

metonimização), talvez seja possível postular como mais provável a primazia prototípica do sentido comitativo. 

Sob esse guarda-chuva do sentido prototípico inserimos também o sentido pontual de ‘ação de uma parte em 

relação a outra’, i.e., ‘reciprocidade’, como em corresponder, confortar, contrato etc. Também é difícil em 

alguns casos estabelecer a fronteira entre, de um lado, ‘companhia’, ‘conjunção’ e, de outro, ‘simultaneidade’, 

como, e.g., para coautor, codiretor, coorientador, cofundador. Boa parte dos estudos morfológicos consultados 

incluem tais derivados sob o guarda-chuva das duas primeiras acepções; contudo, consideramos evidente a 

informação de simultaneidade aportada pelo prefixo em tais casos. 
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O esquema construcional hipotético acima — não é supérfluo reiterar — é provisório, 

pautando-se em algumas inferências, como a (quase) unidirecionalidade da derivação 

polissêmica de traços temporais a partir de noções espaciais e de sentidos abstratos (ou gerais) 

a partir de noções concretas, físicas (mais específicas). Daí o sentido ‘companhia’ figurar 

como sentido prototípico, encabeçando o esquema dominante da teia sêmica proposta. 

Observe-se que há sentidos que parecem se influenciar mutuamente, identificáveis por setas 

bidirecionais (↔), num fluxo que vai do geral ao específico e vice-versa, num ritmo de 

especificação e generalização, como ‘reunião’ e ‘movimento unilateral’; ‘reunião’ e 

‘simultaneidade’; ‘reunião’ e ‘convergência’; ‘intensidade’ e ‘perfectividade’. Fluxos 

metafóricos, metonímicos ou metaftonímicos, bem como perspectivizantes, seriam em boa 

parte responsáveis pela geração de um sentido através do outro, sob pautas de interinfluência 

e com a emanação a partir do núcleo prototípico. Por exemplo, REUNIR-SE COM X OU 

CONVERGIR COM X OU ESTAR SIMULTANEAMENTE COM X É ESTAR EM 

COMPANHIA DE X OU CONTÍGUO A X. 

Cabe dizer, não obstante, que apenas uma observação bem mais aprofundada sobre a 

diacronia das formações no latim (e, por conseguinte, de seus sentidos correspondentes), 

pautada em um lastro empírico mais alargado, é que permitiria estabelecer com maior rigor e 

precisão o fluxo de surgimento de um sentido a partir de outro nessa matriz genolexical, que é 

a maior responsável pela implexa conformatação do esquema construcional proposto.  

Uma apreciação histórico-comparativa sobre o antepositivo em análise, do latim ao 

vernáculo contemporâneo, poderia ser traçada nos seguintes termos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim clássico gozava de franca vitalidade (ERNOUT & MEILLET, 

1939; cf. também FELÍU ARQUIOLA, 2003), atuando sobretudo na constituição 

isocategorial de verbos, mas também de alguns nomes (substantivos e, menos 

recorrentemente, adjetivos), conformando uma rica teia polissêmica, com ao menos 

oito acepções distintas (ROMANELLI, 1964), estabelecida a partir de um núcleo 

semântico prototípico, o de ‘companhia, contiguidade’; 

(ii) tal força produtiva se mostraria já desbotada no latim vulgar, sendo reativada 

parcialmente no latim eclesiástico medieval, com a formação predominante de 

derivados nominais (MAURER JR., 1951a). 
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B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo, nas duas sincronias do galego-português e do castelhano, forma 

raríssimos derivados neológicos
860

 para a época, alguns verbais e alguns nominais, 

tendo, portanto, baixa vitalidade
861

, diferentemente do que ocorria no latim clássico 

e em consonância com o comportamento que ostentava no latim vulgar; 

(ii) não obstante, permanecem em uso na língua diversos derivados herdados do estrato 

latino e outros dessa proveniência vão ingressando no castelhano e no galego-

português no devir de suas sincronias arcaicas, sendo poucos os de caráter popular 

(a maioria é de constituição erudita); 

(iii) nas raras vozes derivadas precisamente no vernáculo, o prefixo podia denotar o 

sentido de ‘companhia’ (e outros a ele congêneres, como ‘contiguidade’, 

‘simultaneidade’ e ‘ação de uma parte em relação a outra’), mas principalmente 

atuava como expletivo ou opaco. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) seguem ingressando na língua, via erudita, diversas formas prefixadas moldadas no 

latim, tanto verbais como nominais, com os sentidos que eram contemplados no 

período medieval, mormente os de ‘companhia’, ‘simultaneidade’, ‘contiguidade’; 

(ii) desde fins do séc. XVI, potencializando-se a partir do séc. XIX, passam a ser 

geradas no vernáculo muitas formas neológicas
862

, a maioria absoluta delas com o 

alomorfe co-
863

, de grande vitalidade no castelhano (FELÍU ARQUIOLA, 2003) e 

no português atuais, não apresentando restrições categoriais de adjunção (RIO-

                                            
860

Tal constatação é reforçada a partir de consultas a outros bancos de dados, de modo que chega a 

impressionar. No DVPM, p. ex., que cobre todo o período arcaico do (galego-)português, de todos os verbos 

registrados em com-, há apenas dois de constituição indubitavelmente vernacular: contangen (< con- + -tanger) 

e comgallardoar (< com- + -gallardoar), o primeiro do séc. XIII e o segundo do séc. XV. Para tais verbos, o 

mesmo DVPM indica os sentidos de ‘bater, jogar’ e ‘galardoar, recompensar’, o que nos permite concluir 

(juntamente com a leitura dos excertos textuais em que tais verbos figuravam) que o prefixo neles atuava como 

expletivo. 
861

De acordo com Väänänen (1979 apud FELÍU ARQUIOLA, 2003), co- era especialmente prolífico no francês 

e inglês medievais, mas pouco utilizado em inovações léxicas no italiano, espanhol, português, catalão e 

romeno do mesmo período. 
862

Neológicas para aquela época, claro. Hoje, obviamente, já não mais o seriam. 
863

Os outros alomorfes desse prefixo, como o con-, são praticamente improdutivos, e isso não somente para o 

castelhano (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009), o galego e o português, mas também para o italiano (IACOBINI, 2004). 
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TORTO, 2016)
864

 e sendo sempre veiculador das acepções de ‘companhia’, 

‘conjunção’, ‘simultaneidade’
865

. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Ao consideramos a atuação do prefixo em sua evolução diacrônica, chegamos à 

conclusão geral preliminar de que passou por fluxos e refluxos, não sendo uniforme o seu 

comportamento na linha temporal. Assim, de uma prolífica ativação no latim clássico, dotada 

de uma rica e complexa polissemia, experimenta um claro declínio no latim vulgar, o que se 

mantém em boa parte da rota diacrônica dos sistemas dele oriundos, como o castelhano e o 

galego-português, só voltando a recobrar a sua vitalidade já bem avançado o período 

moderno-contemporâneo. Tal recuperação de vitalidade quantitativa não foi simultaneamente 

qualitativa, já que, de todos os sentidos que o com- veiculava no latim clássico, somente os de 

‘companhia’/‘contiguidade’/‘simultaneidade’ permaneceram (e permanecem) ativos no 

vernáculo, quase sempre ativados em formações substantivais ou adjetivais isocategoriais. 

 

6.1.11 Prefixo de- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo de- faz-se presente em textos das duas fases do galego-português e do 

castelhano medievais, fundamentalmente em derivados herdados da matriz latina
866

: 

 

(i) debulhado (P1B523), decaer (C2C438) e variantes e/ou flexões,  declaraçõ 

(P1A287), decrepito (P1B528), deffemder (P1A290) e variantes e/ou flexões, 

                                            
864

Concordamos com essa morfóloga, mas chamamos a atenção que, após incidir sobre um vasto corpus 

jornalístico, Alves (2000) nos informa, para o português brasileiro contemporâneo, que co- serve 

majoritariamente (mas não exclusivamente, claro) à formação de substantivos, sejam primitivos (co-candidato), 

sejam deverbais (co-patrocinador, co-financiamento). 
865

Ou, nos termos de Alves (2000), ‘concomitância’, ‘companhia’, ‘sociedade’. Já nos termos de Alves (2015), 

um prefixo denotativo de ‘temporalidade concomitante’. Segundo Varela Ortega & Martín García (1999), o 

prefixo só é produtivo no castelhano atual com o valor comitativo, marcando, tanto em verbos quanto em 

nomes, uma ação conjunta levada a cabo reciprocamente por dois ou mais sujeitos, indicando também, quando 

unido a nomes abstratos, ‘conjunção’/’união’. 
866

Para este prefixo, optamos por reproduzir apenas alguns exemplos para as formas herdadas. O rol total das 

formações detectadas pode ser apreciado nos morfemários, que constituem os volumes II a V deste estudo. Já as 

formas propriamente vernáculas são todas elas reproduzidas no elenco que se seguirá, nesta mesma subseção 

sobre o de-.  
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degolou (P1A300) e variantes e/ou flexões, degredo (P1A301) e variantes e/ou 

flexões, delectastes (P1B555) e variantes e/ou flexões, delivrança (P1A307), 

demandar (P1B566) e variantes e/ou flexões, deostasse (P1A332) e variantes e/ou 

flexões, desejar (P1A338) e variantes e/ou flexões, desejar (P1A338) e variantes 

e/ou flexões, deuacom (P1B620) e variantes e/ou flexões, diuidas (P1A351) e 

variantes e/ou flexões, dilicados (P1B641), dentre outros. 

(ii) deçebjda (P2C713) e variantes e/ou flexões, declarador (P2C717), degratal 

(P2C727), diffiniçoões (P2C743) e variantes e/ou flexões, deitou (P2C750), 

demostradores (P2C770), doestada (P2C775), deradeira (P2C782) e variantes e/ou 

flexões, deserto (P2C808), deteem (P2C813), detrayam (P2C817), deuaçom 

(P2C818) e variantes e/ou flexões, deue (P2C823) e variantes e/ou flexões, divisam 

(P2D174) e variantes e/ou flexões, deuotamente (P2C849), dentre outros. 

(iii) debdo (C1A713), decaydas (C1A716), decoraua (C1A720), deffendiessen (C1A726) 

e variantes e/ou flexões,  delexar (C1A739), demandas (C1A754) e variantes e/ou 

flexões, demetio (C1A758), denuesto (C1A773) e variantes e/ou flexões, derraigar 

(C1A788), destellar (C1A807), destruymiento (C1A810) e variantes e/ou flexões, 

detardedes (C1A817),  deuen (C1A820) e variantes e/ou flexões, deuocion 

(C1A834) e variantes e/ou flexões, dentre outros. 

(iv) debate (C2C436), decision (C2D160), defeto (C2D165), delibra (C2C458) e 

variantes e/ou flexões, demandase (C2C120) e variantes e/ou flexões, demudo 

(C2C469), discriue (C2C480), despojados (C2C499), detardare (C2C508) e 

variantes e/ou flexões, devemos (C2C525) e variantes e/ou flexões, devocion 

(C2C531) e variantes e/ou flexões, dentre outros. 

 

No rol de formações herdadas, o formativo atuava de modo mais frequente em 

formações isocategoriais, sobretudo verbais — decaer (C2C438), detrayam (P2C817), 

demudando (C1A767), deuocion (C2C532) —, sendo raras as que não se circunscreviam a 

esse esquema (e.g., deradeira (P2C782), formação isocategorial adverbial), havendo algumas 

derivações geradas via parassíntese lato sensu, com a inerente mudança categorial — derribe 

(P1B591), degollaron (C1A735), deriva (P2C784), desierto (C2C497) —. Na maior parte dos 

casos, o sentido do prefixo já se mostrava opacizado — e.g., devotas (P2C848), debatio 

(C1B293) —; em outros, comportava-se o formante como expletivo — e.g., deuedado 

(P1A348), demostraçion (C1A759), detardare (C2C508) — e, nos raros casos restantes, 
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sendo inexpletivo, veiculava as noções de (i) ‘movimento de cima para baixo’, como em 

deçẽderẽ (P2C791); (ii) ‘separação’, como em departir (P1B582) e departimientos (C1A785); 

(iii) ‘afastamento’, como em despuesto (C1A804); (iv) ‘perfectividade’, apenas em deperder 

(C2C472). 

Raras foram, por sua vez, as formações propriamente vernáculas: nenhuma para a 

segunda sincronia do galego-português ou do castelhano arcaicos; cinco para a primeira fase 

do galego-português (defallir (P1A289), dependurado (P1B588), deregue (P1B590), 

detardança (P1B617), deuedado (P1B632)); oito para a primeira sincronia do castelhano 

arcaico (decogiendo (C1A719), defallimiento (C1A724), defloxada (C1A733), denegada 

(C1A768), denegrjda (C1A769), deparar (C1B336), depenno (C1A787), deuaneo 

(C1B348)). Nessas, o prefixo quase sempre era opaco (deregue (P1B590), defallimiento 

(C1A724)) ou expletivo (dependurado (P1B588), denegada (C1A768)) e somente em uma 

ocorrência como inexpletivo, denotando ‘movimento de cima para baixo’, em depenno 

(C1A787). São quase todas formações isocategoriais verbais, com pontuais formações 

parassintéticas lato sensu (deregue (P1B590), defloxada (C1A733), denegrjda (C1A769), 

depenno (C1A787)), nas quais, de uma base substantiva ou adjetiva, é cunhada uma forma 

derivada verbal. 

A partir dos dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas quanto as 

vernáculas, constatamos, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 40 bases léxicas 

diferentes (com um total de 187 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 35 bases léxicas 

diferentes (com um total de 179 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 36 bases léxicas 

diferentes (com um total de 193 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 39 bases léxicas 

diferentes (com um total de 122 ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo apresentar-

se-ia da seguinte forma: 7 ocorrências (4 bases léxicas diferentes) para a 1ª fase do GP; 8 

ocorrências (8 bases léxicas diferentes) para a 1ª fase do CA; nenhuma ocorrência para a 2ª 

sincronia arcaica desses dois sistemas linguísticos. 

O quadro seguinte concentra uma caracterização do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos sob análise, a partir dos dados perscrutados: 
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Prefixo de- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes de-1 ~ di-1 ~ d- ~ des-1 de-1 ~ di-1 ~ d- 

Seleção de bases V, N, A, Adv. V, N, Adv. 

Sentidos 1. separação 

2. movimento de cima para 

baixo 

3. opaco 

4. expletivo 

1. separação 

2. movimento de cima 

para baixo 

3. opaco 

4. expletivo 

Exemplos departir, descendeu, 

declarar, deliurardes 

departe, descendem, 

deçebjda, demostrarem 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes de-1 ~ des-1 de-1 ~ di-1 ~ des-1 

Seleção de bases V, N, A, Prep. V, Adv. 

Sentidos 1. afastamento 

2. movimento de cima para 

baixo 

3. separação 

4. opaco 

5. expletivo 

1. perfectividade 

2. movimento de cima 

para baixo 

3. separação 

4. opaco 

5. expletivo 

Exemplos despuesto, degradado, 

derraigar, denostat, 

demudar 

deperder, descendio, 

departimiento, deportan, 

detardare 

Prefixo de- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes de-  
_____ 
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Seleção de bases V, N 
_____ 

Sentidos 1. expletivo 

2. opaco 

_____ 

Exemplos dependurado, deregue 
_____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
de-  _____ 

Seleção de bases 
V, N, A _____ 

Sentidos 1. expletivo 

2. opaco 

3. movimento de cima para 

baixo 

_____ 

Exemplos 
denegada, defallimiento, 

depenno 

_____ 

 

Tabela 31. Síntese do comportamento do formante de- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento de- na língua latina, além de prefixo, atuava como preposição de ablativo. 

De acordo com as indicações de Segura Munguía (2000), podia denotar, como preposição, os 

sentidos de (i) ‘afastamento’ (de finibus suis exire, ‘sair dos seus territórios’); (ii) 

‘posterioridade temporal’ (de prandio, ‘depois da refeição’); (iii) ‘partitivo’ (homo de plebe, 

‘homem da plebe’); (iv) ‘causalidade’ (lassus, fessus de via, ‘cansado da viagem’); (v) 

‘origem’ (Priami de gente, ‘da família de Príamo’); (vi) ‘material’ (templum de marmore, 

‘templo de mármore’); (vii) ‘movimento de cima para baixo’ (de muro se deicere, ‘lançar-se 

do alto do muro’). Ernout & Meillet (1939) oferecem informações semelhantes em relação a 

tais usos, sinalizando que o de prepositivo, tal como outras partículas congêneres (ab e ex), 

além de marcar ‘origem’ e ‘afastamento’, podia apresentar outras nuances (acessórias ou não), 

como ‘movimento de cima para baixo’ (segundo os mesmos autores, noção bem conservada 

nas aplicações prefixais da partícula), ‘extração’, ‘a partir de X’ e, em decorrência dessa 

última, ‘resultante de X’. Além de concorrer com ab e ex (tendo sucesso sobre elas e as pondo 

à margem, mormente no latim falado, devido ao fato de ter o de uma conformação sonora 
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mais plena e iniciar por consoante
867

), também o fazia com super (ERNOUT & MEILLET, 

1939). 

Ainda em relação ao latim, no que concerne ao de- prefixal, vejamos o que Ernout & 

Meillet (1939, p. 254) asseveram: 

 

Dē sert de préverbe dans un grand nombre de composés verbaux, où il marque 

souvent, comme on l’a vu, un mouvement de haut en bas. Il peut indiquer aussi une 

action faite d’après un objet: dēscribō, dēpingō: un déplacement: dēplantō et par 

suite un changement d’état; il peut aussi, marquant l’éloignement, avoir une valeur 

privative ou diminutive: deargentō, deartuō, dēcollō, dēficiō, dēsum, dēmens (cf. 

āmēns), dēbilis, dēdecus. Il a pu servir à indiquer l’achèvement: dēbellō, ‘livrer un 

combat qui met fin à la guerre’, dēuincō, ‘vaincre définitivement’ (et dēcrepitus?). 

C’est par là que s’explique le sens de superlatif qu’il exprime par ex dans dēpereō, 

deamō, ‘j’aime à mort’, etc. Du reste, dans les verbes comme dans les adverbes, il 

arrive souvent que le sens de dē (comme celui de ex) soit affaibli, et que le préverbe 

serve simplement à renouveler une forme simple vieillie et usée: dealbō, deambulō, 

deaurō, dērelinquō d’après dēserō. Usité de tout temps. Panroman.
868

 

 

Esse informe dos dois latinistas supracitados nos esclarece que o prefixo gozava de 

grande vitalidade em todas as esferas e épocas da língua latina, nomeadamente na constituição 

de verbos (e de nomes deverbais, como o indica ROMANELLI, 1964), mas também de 

advérbios e formas nominais propriamente ditas (ROMANELLI, 1964). Conjugando as 

observações de Ernout & Meillet (1939), Romanelli (1964) e Segura Munguía (2000), 

chegamos ao entendimento de que o prefixo latino veiculava os seguintes sentidos principais 

(os dois primeiros parecem ser os prototípicos): (i) ‘movimento de cima para baixo’ (decurro, 

‘correr descendo’; devolo, ‘descer voando, voar para baixo’), (ii) ‘afastamento, separação, 

deslocamento’ (demoveo, ‘afastar, desviar de, deslocar’; decīdo, ‘separar cortando, cortar’) e, 

espraiando-se desses, as nuances semânticas de (iii) ‘privação’ (deflocco, ‘tirar o pelo, pelar’; 

                                            
867

Tal êxito do de prepicional sobre suas congêneres foi praticamente absoluto, pois as substituía frequentemente 

no latim falado e, além disso, finalmente as eliminou entre as línguas românicas (ERNOUT & MEILLET, 1939). 

O mesmo nos é indicado por Viaro (1994, p. 68): “De tornar-se-á a preposição de afastamento por excelência nas 

línguas românicas, encabeçando combinações e locuções prepositivas que substituirão ab e ex. [...] tornou-se 

praticamente a única preposição a expressar afastamento nas línguas românicas [...].”. Essa preeminência do de 

sobre as demais concorrentes, dentre outras causas — como a confluência do ablativo e do genitivo (VIARO, 

1994) —, convertê-la-á em um elemento preposicional dotado de extrema complexidade nas línguas românicas 

(VIARO, 1994). 
868

“Dē serve como um prevérbio em um grande número de compostos verbais, nos quais freqüentemente marca, 

como vimos, um ‘movimento de cima para baixo’. Também pode indicar uma ‘ação feita de acordo com um 

objeto’: dēscribō, dēpingō; um ‘deslocamento’: dēplantō e, consequentemente, uma ‘mudança de estado’; 

também pode, marcando a distância, ter um valor privativo ou diminutivo: deargentō, deartuō, dēcollō, dēficiō, 

dēsum, dēmens (cf. āmēns), dēbilis, dēdecus. Tem sido usada para indicar ‘realização [plena]’: dēbellō, ‘realizar 

uma luta que acabe com a guerra’, dēuincō, ‘vencer completamente’ (e dēcrepitus?). Esse é o âmbito a partir do 

qual o significado de superlatividade pode ser expressado, como, por exemplo, em dēpereō, deamō, ‘eu amo a 

morte’, e assim por diante. Além disso, tanto em verbos quanto advérbios, acontece frequentemente que o 

sentido de dē (como ex) mostra-se enfraquecido, e o prevérbio simplesmente serve para renovar uma forma 

simples/primitiva antiga e [semanticamente] desgastada: dealbō, deambulō, deaurō, dērelinquō e depois dēserō. 

Usual em todos os tempos [do latim]. Panromânico.” [Trad. nossa] 
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deartuo, ‘desmembrar, deslocar’), (iv) ‘redução’ (decresco, ‘decrescer, diminuir’; detero, 

‘gastar pelo atrito ou pelo uso’), (v) ‘perfectividade, acabamento’ (defungor, ‘satisfazer por 

completo’; detexo, ‘tecer completamente’) e (vi) ‘intensificação, superlatividade’ (deamo, 

‘gostar muito’; deparcus, ‘excessivamente econômico, avarento’), podendo, inclusive, 

mostrar-se claramente desbotado, funcionando como mero reforço (cf. VARELA ORTEGA 

& MARTÍN GARCÍA, 1999) ou como expletivo — i.e., com sentido zero, com esvaziamento 

de conteúdo semântico, nas palavras de Romanelli (1964) —, como em dealbo, ‘branquear’; 

deauro, ‘dourar’. 

Ainda segundo Ernout & Meillet (1939), o prefixo é de circulação panromânica. 

Porém, parece-nos que só é possível sustentar tal assunção se entendemos essa presença, essa 

circulação como representada pelo caudal de derivados forjados no latim (e que subsistiram 

nos sistemas românicos) e pela discreta participação das formações propriamente 

vernaculares. Disso talvez discorra o fato de Maurer Jr. (1951) não ter incluído o de- entre os 

formantes listados e analisados em sua descrição da prefixação em âmbito panromânico.  

Os nossos dados parecem chancelar a percepção acima, pois o percentual de 

formações vernáculas frente às latinas detectadas nos corpora visualizados é ínfimo e apenas 

incidente sobre a primeira sincronia do galego-português e do castelhano. Tal redução não é 

apenas quantitativa (vitalidade), mas também qualitativa, atingindo a rede polissêmica do 

formante e a sua combinatória pluricategorial: de formador de verbos, nomes e pronomes no 

latim, com a denotação de pelo menos seis matizes semânticos distintos, passa no vernáculo 

medieval (nos dados perscrutados) a formar alguns verbos (via parassíntese lato sensu, 

sobretudo), praticamente sempre com sentido opacizado ou expletivo (somente em um único 

caso aportando algum valor semântico à base). Da consulta ao lastro lexicográfico 

etimológico em que nos baseamos, bem como em alguns corpora complementares, 

encontramos um ou outro caso adicional às formações vernáculas que acima citamos para o 

medievo: decepar (séc. XIII, para ambas as línguas), dearticulaçion e desudacion (séc. XV, 

apenas para o castelhano)
869

. Certamente, após buscas mais avançadas, o resultado não 

apresentaria alterações significativas, pelo que chegaríamos à conclusão (que já nos parece 

suficientemente evidente) da baixíssima vitalidade do formante no período arcaico.  

Só já bem entrado o período moderno é que o português e o castelhano passam a 

constituir com maior recorrência formações próprias com o prefixo de-, das quais são 

exemplos dearticular (séc. XVII, apenas para o português), debicar (séc. XVII, apenas para o 

                                            
869

Datações tomadas de Houaiss & Villar (20009) e a partir de consultas ao CORDE, para o galego-português e o 

castelhano, respectivamente. 
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português), desudar (séc. XVII, apenas para o castelhano)
870

, decruar (séc. XIX, apenas para 

o português), defoliación/defoliação (séc. XX, para o português; séc. XIX, para o castelhano), 

defasado e decodificar (séc. XX, para ambas as línguas)
871

. Observemos, contudo, que são 

termos de pouca difusão no léxico comum, embora não sejam necessária e exclusivamente 

pertencentes ao léxico especializado. Os sentidos que o formante veicula nesses produtos 

léxicos (e nos demais que poderíamos arrolar), são, como é possível perceber, os de 

‘separação’, ‘extração’, ‘privação’. 

Quanto às formas herdadas, seguem ingressando como aluvião nas centúrias 

subsequentes, como eruditismos, notavelmente a partir do séc. XVII. Assim, temos declamar 

e debelar (para o português; meados e finais do séc. XVI, respectivamente; fins do séc. XV, 

para o castelhano), decertar (séc. XVII, apenas para o português), declive e decocção (séc. 

XVII, para o português; séc. XVI, para o castelhano), decremento (séc. XVII, para ambas as 

línguas), decapitar e detonar (séc. XVIII, para ambas as línguas), dedecorar (séc. XVIII, 

apenas para o português), dedignar (séc. XVIII, para o português; séc. XVI, para o 

castelhano), deblaterar (séc. XIX, apenas para o português), decepção/decepción (séc. XIX, 

para o português; séc. XVI, para o castelhano), depilar (séc. XIX, para ambas as línguas)
872

. 

Como vemos, são (salvo raros casos esporádicos) formações verbais ou deverbais.  

Observando panoramicamente o comportamento do prefixo no latim, no castelhano e 

galego-português arcaicos, inflectindo até ao seu processamento contemporâneo, para ele 

adumbramos o seguinte esquema construcional hipotético: 

 

 

                                            
870

Existe dessudar para o português, de criação igualmente moderna, mas nenhum dos dicionários etimológicos 

consultados o registra. Essa e inúmeras outras ausências mostram quão lacunar é ainda o lastro lexicográfico-

etimológico que até então dispomos para a língua portuguesa. Da consulta ao Google Books, encontramos obras 

em português que trazem o derivado em questão, sendo a mais antiga de 1841, no primeiro tomo do Novo 

diccionario francez-portuguez, de José da Fonseca. 
871

Todas essas datações referentes ao galego-português constam da obra de Houaiss & Villar (2009) e todas para 

o castelhano são resultantes de consultas ao CORDE. 
872

Todas essas datações referentes ao galego-português constam da obra de Houaiss & Villar (2009) e todas para 

o castelhano são resultantes de consultas ao CORDE. 
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            [de- [X] Vi]Vj ↔ [movim. de cima para baixo relacionado a SEM Vi]Vj
873

      

      detrudo  

     ─ LAT ─ 
874

 
 

            [de- [X] Vi]Vj ↔ [afastamento, separação, deslocamento de SEM Vi]Vj 

     decido 

    ─ LAT ─ 
 

               [de- [X] Vi]Vj ↔ [privação, carência, extração, redução relacionada a SEM Vi]Vj 

         deflocco, decepar, decodificar, decepar, decruar 

         ─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

  [de- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação SEM Vi]Vj 

      depugno, desudar, dearticular 

    ─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

           [de- [X] Vi]Vj ↔ [perfectividade, acabamento de SEM Vi]Vj 

      deperdo 

       ─ LAT ─ 

 

Figura 34. Esquema construcional das formações verbais de-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Vemos um esquema construcional pujante no latim, com cinco nuances semânticas 

distintas, interligadas, tendo como centrais as de valor locativo: ‘movimento de cima para 

baixo’ e ‘afastamento, separação, deslocamento’. A partir das pistas oferecidas por alguns 

expoentes da literatura consultada (e.g., ERNOUT & MEILLET, 1939; ROMANELLI, 1964; 

VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999; DUARTE, 1999a), parece ser crível que 

esses dois sejam os sentidos primevos e prototípicos, dos quais emergiriam, mediante fluxos 

metafóricos, os sentidos periféricos. Assim, conjecturalmente, é possível pensar que do 

                                            
873

Numa aplicação mais rigorosa da morfologia construcional, far-se-ia necessário construir esquemas para cada 

rol categorial de formativos. Assim, no caso do de-, haveria esquemas verbais ao lado de esquemas nominais. 

Para não soar repetitivo (já que os esquemas construcionais para verbos e nomes são semanticamente idênticos), 

omitimos o conjunto construcional relativo aos nomes. Essa coincidência ou grande similitude na configuração 

da rede polissêmica dos prefixos em produtos de categorias morfissintáticas distintas (nomes e verbos) levanta a 

questão se de fato a especificação categorial é uma informação primordial e indispensável para o delineamento 

de todos os esquemas cognitivo-construcionais aplicados à prefixação (a nosso ver, a partir da empiria, não o é; 

outra história é a sua aplicação à sufixação, cujas implicações categoriais são muito mais salientes e restritivas). 
874

Como houve apenas uma única ocorrência em todo o universo de dados analisado do de- com o sentido de 

‘movimento de cima para baixo’, no derivado vernáculo depenno (‘despenhar’), exclusivamente para o 

castelhano medieval, preferimos desconsiderá-lo no esquema construcional. 
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sentido de ‘afastamento, separação, deslocamento’ tenha surgido o de ‘privação, carência, 

extração, redução’ (O QUE SE AFASTA OU SE SEPARA DE X É CARENTE OU 

PRIVADO DE X). Também o de ‘intensificação’ deve ter sua origem nos sentidos 

prototípicos, mas não logramos identificar razoavelmente uma rota semântico-cognitiva que 

possibilite explicar tal evolução. Em contraposição, podemos cogitar que, tal como ocorre 

com outros formativos, da noção intensificadora, reforçativa, tenha emergido a de 

‘acabamento, perfectividade’, entendida como uma intensificação completa, superlativa (O 

QUE É MUITO X É COMPLETAMENTE X). 

Segue abaixo uma síntese histórico-comparativa, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, sobre o prefixo abordado: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo apresentava grande atividade, sendo gerador de inúmeros derivados 

isocategoriais verbais e também alguns nominais e outros de classes invariáveis, nos 

quais contribuía com noções de ‘movimento de cima para baixo’, ‘afastamento, 

separação, deslocamento’, ‘privação’ ‘redução’, ‘perfectividade, acabamento’ e 

‘intensificação, superlatividade’, podendo também se mostrar assemantizado. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo perde grande parte de sua força producente, ocorrendo em poucos 

derivados vernáculos (majoritariamente, formações verbais
875

), embora participe da 

constituição morfológica de muitos vocábulos herdados, tomados do latim, que 

ingressam no vernáculo em toda a sua sincronia arcaica; 

(ii) nos raros vocábulos propriamente vernáculos que gera, bem como naqueles 

tomados do latim, o formativo, na maioria das vezes, mostra-se semanticamente 

opacizado ou assemantizado
876

 e, no conjunto de vozes em que seu sentido é 

                                            
875

No estudo de López Viñas (2012) sobre a afixação no galego medieval, todos os casos identificados para o de- 

são de formações isocategoriais verbais, o que corrobora o entendimento de que tal prefixo, desde o período 

arcaico até o moderno-contemporâneo, presta-se primordialmente (quase que exclusivamente) à criação de 

verbos. Trata-se, como vemos, de uma mudança funcional do prefixo em sua evolução diacrônica, já que no 

latim também era responsável pela geração de derivados nominais, o que só muito raramente acontece no 

vernáculo, quer medieval, quer moderno-contemporâneo. 
876

Essa não é uma conclusão apenas nossa, mas também de outros autores sobre a prefixação no período arcaico 

e, para comprová-lo, podemos evocar as palavras de López Viñas (2012, p. 195), em sua tese sobre a 

lexicogênese morfológica via afixação no galego medieval: “O prefixo de-, procedente da preposição latina DĒ, 
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depreensível, denota um número bem menor de sentidos que na língua latina, 

destacando-se o de ‘separação, extração, privação’. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) continuam ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas 

no latim, constituídas com o prefixo em questão, bem como passam a ser gerados, 

desde meados do séc. XVI até a hodiernidade, derivados propriamente vernáculos, 

majoritariamente verbais, nos quais o formante apresenta ordinariamente os 

sentidos privativos e, muito extraordinariamente, o sentido intensificativo. 

 

 CONCLUSÃO 

 

É notável o paralelismo na evolução histórico-diacrônica do prefixo de- no castelhano 

e no galego-português, com alto grau de similitude, pois em ambos os idiomas atua como 

formador de poucos derivados, maiormente verbais, tanto em seu período arcaico (sobretudo 

na primeira sincronia
877

) quanto no moderno-contemporâneo, com a veiculação do sentido de 

‘privação, extração, separação’ e, bem menos frequentemente, o de ‘reforço, intensificação’. 

Se bem que seja possível extrair tal conclusão para os sistemas novilatinos em tela, é 

claro o contraste que há no comportamento semântico e funcional do prefixo de- entre elas, de 

um lado, e o latim, do outro, num patente contexto de mudança diacrônica, no qual o formante 

só sofre perdas: tanto em sua vitalidade quanto em sua polissemia e difusão, visto que os 

termos em que figura são ou do léxico especializado
878

 ou de aplicações pontuais no léxico 

                                                                                                                                       
modifica levemente a significação original da base, indicando ‘tendência a menos’ ou ‘movimento para baixo’, 

ainda que o mais habitual é que não altere praticamente o significado da base, como em dependorar (CSM, CT, 

MS), demudar (CT) e detardar (CSM, CT, CSMI).” [Trad. nossa] 
877

De tal modo são raras as formações com de- geradas na segunda sincronia medieval do castelhano e do 

galego-português, que talvez nos permita concluir que se deu uma diferenciação no comportamento do prefixo 

na passagem de uma a outra fase arcaica, ou seja, da criação de uns poucos derivados, passa, na segunda 

sincronia, a uma quase absoluta estagnação. É, assim, um dos poucos prefixos que apresenta um comportamento 

díspar em uma e outra fase mediévica, já que em praticamente todos os outros (ou na grande maioria deles) é 

possível visualizar uma semelhança muito forte em seu comportamento semântico e funcional na 1ª e na 2ª 

sincronias arcaicas. 
878

Nesse âmbito, o prefixo se destaca principalmente na terminologia químico-física, denotando ‘extração, 

privação’, como em dealquilação, detoxificação, delaminação, derivados de cariz deverbal, com possível salto 

de etapa em sua formação, já que não se registram os respectivos verbos, embora as formações virtualmente os 

pressuponham (cf. DUARTE, 1999a). Além disso, o de- apresenta um valor semântico específico (e inovador) de 

‘proveniência’ (IACOBINI, 2004; DUARTE, 1999a) na terminologia da Linguística (e.g., em deverbal, 

denominal, deadjetival, deadverbial etc.), sentido esse claramente conectado aos sentidos prototípicos latinos de 

‘movimento de cima para baixo’ e ‘afastamento, separação, deslocamento’ (O QUE SE AFASTA OU SE 

SEPARA DE X PROVÉM DE X). 
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geral. Nesse fluxo de mutação comportamental do elemento afixal, parece que o seu eixo 

semântico prototípico sofreu deslocamentos, passando do âmbito locativo-direcional para o 

domínio das acepções de ‘privação, extração, separação’
879

. 

Por fim, não é supérfluo registrar que, timidamente desde o período medieval, mas, 

sobretudo, na sincronia contemporânea, o prefixo mantém certa competição com o des-, 

perceptível na coocorrência de pares léxicos corradicais sinonímicos mediévicos, como 

decinger ~ descingir, depennar ~ despenar (‘deitar abaixo’; ‘jogar(-se) ou precipitar(-se) de 

grande altura’) e derraigar ~ desarraigar (cf. LÓPEZ VIÑAS, 2012; COROMINAS & 

PASCUAL, 1991; CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009), ou hodiernos, como 

decodificar ~ descodificar, defibrilar ~ desfibrilar, decolar ~ descolar (‘levantar, alçar voo’), 

decolorar ~ descolorar (os três primeiros pares dessa última série, apenas para o português; o 

último par citado, apenas para o castelhano). 

 

6.1.12 Prefixo des- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

É vigorosa a atuação do des- nos corpora textuais verificados, com um sem-fim de 

derivados. Sendo um prefixo vernáculo-novilatino (SANTOS, 2016; DUARTE, 1999a), 

popular, nada mais esperado que seja constituidor de formas geradas no próprio romance. As 

únicas exceções são os verbos descobrir
880

 e desviar
881

, para os quais os dicionários 

etimológicos apontam a origem latina (< lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- + -cooperīre < cum- +          

-operīre). Respeitando essas informações etimológicas, consideramo-los como uma forma 

herdada, mas, ainda assim, com ressalvas, pois parece haver se dado nesse caso ou uma 

natural evolução dis- → des-/de- → des- ou uma substituição do dis-/de- pelo des- (< de- + 

                                            
879

Afirma Rio-Torto (2016, p. 443) que “O prefixo de- de origem latina denota ‘movimento de cima para baixo’ 

(decair, decompor, decrescer, depor) e ‘movimento de extração’ (decapitar, depenar).”. Entendemos que, com 

tal descrição sinóptica, essa morfóloga quis apresentar os dois sentidos prototípicos do elemento prefixal 

enfocado, o primeiro para os derivados que ele gera no latim (e que são herdados pelos romances) e o segundo 

para os derivados especificamente vernáculos. Para confirmar essa percepção, basta dizermos que os exemplos 

que ela menciona para a primeira acepção são todos de geração latina, enquanto os da segunda são todos de 

emergência propriamente vernacular. 
880

Fruto de uma prefixação de natureza isocategorial verbal, na qual o formante denota o valor reversativo. As 

formas sob as quais se manifesta esse vocábulo, com sua rede de derivados e flexões, são: descuberta (P1B301), 

descubierto (C1A407), descubertamente (P1B303), descobrao (P1A364), descobrio, descobrier (C1B147), 

descubrir, descobridor (C1A410). 
881

Resultante de uma operação heterocategorial no latim (S → A). O sentido do prefixo nesse derivado parece ser 

o de ‘movimento para fora de X’, embora ficássemos com dúvidas se não já se mostraria lexicalizado, opaco. 

Formas sob as quais se manifesta nos corpora: desvia (P1A374), desviou (P2C913), desviar. 
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ex-), o que relativizaria bastante a adscrição dos vocábulos mencionados à categoria de 

formas latinas herdadas. De qualquer forma, o seu registro é importante, pois, pelo próprio 

percurso etimológico e pela frequência de uso, parecem ter sido uma das primeiras palavras 

nas quais se manifestou o prefixo vernáculo des-, advindo ou por uma rota etimológica (dis- 

→ des-) ou por outra (de- + ex- → des-), o que discutiremos mais abaixo. 

Inventariamos abaixo os demais derivados constituídos com o prefixo des-, que são, 

em sua totalidade, como já dissemos, criações processadas no âmbito românico. 

 

(i) desaconsellada (P1A19), desacordar (P1A24) e variantes e/ou flexões, desacordo 

(P1B50), desguisada (P1A356) e variantes e/ou flexões, desamado (P1B645) e 

variantes e/ou flexões, desamor (P1B646), despareceu (P1B647), desasperança 

(P1A358), desesperããdo (P1B648), desaueenças (P1A359), desauenturado 

(P1B650), descavalgassem (P1B651), descomunal (P1A361), desconfortado 

(P1B652), descreer (P1A362) e variantes e/ou flexões, desdiga (P1B656) e variantes 

e/ou flexões, desenbargar (P1B657) e variantes e/ou flexões, desembargadamente 

(P1B658), desembargos (P1B659), desenpares (P1B660), desenparado (P1B661) e 

variantes e/ou flexões, desherdar (P1B662), desfará (P1B663) e variantes e/ou 

flexões, desffalleçido (P1B664), desguiar (P1A367), desigual (P1B665), 

desmericimẽtos (P1B666), desmesurada (P1B667), desobediente (P1B668), desonra 

(P1A369) e variantes e/ou flexões, desonrradamẽte (P1B671), desordiadamẽte 

(P1A370), desplazer (P1B672) e variantes e/ou flexões, desprezes (P1B673) e 

variantes e/ou flexões, despreçada (P1B675) e variantes e/ou flexões, desprizil 

(P1B676), desarraygados (P1A372), desvayrados (P1B677) e variantes e/ou flexões, 

desvenecida (P1A373); 

(ii) desacompanhado (P2C64), desacustumadas (P2D19) e variantes e/ou flexões, 

desarmou (P2C853) e variantes e/ou flexões, desasperaçom (P2C855), desatar 

(P2D177), desaventurado (P2C271) e variantes e/ou flexões, desaviinr (P2C272), 

desbarato (P2D178), desbaratado (P2D179), desbaratou (P2D180) e variantes e/ou 

flexões, descantem (P2C861), desconto (P2D181), disconuersauel (P2C865), 

desculpar (P2C866), desenbargada (P2C867) e variantes e/ou flexões, 

desembargadores (P2C868) e variantes e/ou flexões, desembargos (P2C869) e 

variantes e/ou flexões, desenfadamento (P2C871), desenfadar (P2C872), desemparar 

(P2C342), desemparado (P2C343), desempatar (P2C876), desengenhosa (P2C877), 
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desenvolta (P2D186), desestimaua (P2C878), deserdada (P2C879), desfazedores 

(P2C880), desfaleçe (P2C881) e variantes e/ou flexões, desygualleza (P2C884), 

desljndado (P2D187), desmentiu (P2C885), desmerecem (P2D188), desmerecimento 

(P2D189), desonesta (P2C886) e variantes e/ou flexões, desonestamente (P2C888), 

desomrra (P2C890), desomrrada (P2C891), desomrradamente (P2C892), 

desordenada (P2C893) e variantes e/ou flexões, despedidos (P2D191), desplegada 

(P2D192), despraz (P2C895) e variantes e/ou flexões, desprazer (P2D193), 

despreçou (P2C900) e variantes e/ou flexões, desterrado (P2C903), desuayrados 

(P2C904) e variantes e/ou flexões, desvairo (P2C909), desuistir (P2C912); 

(iii) desabenencias (C1B111), desacuerdo (C1A70), desafiar (C1B42) e variantes e/ou 

flexões, desaffiado (C1B43) e variantes e/ou flexões, desafiamientos (C1B45), 

desaguisada (C1B48) e variantes e/ou flexões, desalmado (C1A842), desapostura 

(C1A243), desapuestas (C1A244), desatan (C1A845) e variantes e/ou flexões, 

desauenturada (C1A846), descaualgaua (C1A847) e variantes e/ou flexões, 

descabec’emos (C1A848), descabec’ado (C1A849), descolgar (C1A433), 

descomonjon (C1B370) e variantes e/ou flexões, descomulgado (C1B204) e 

variantes e/ou flexões, descuydado (C1A705), desconortado (C1A590), desampara 

(C1A858) e variantes e/ou flexões, dessemeiantes (C1A863), desentendudas 

(C1A864) e variantes e/ou flexões, desfambrido (C1B372), desfazen (C1A865) e 

variantes e/ou flexões, desfazedor (C1A867), desfazimiento (C1A868), desseredare 

(C1B374), desheredado (C1B375) e variantes e/ou flexões, desleyales (C1A870), 

desmayado (C1A871), desmandara (C1A872), desmarrido (C1A873) e variantes 

e/ou flexões, desmesurada (C1A872), desollada (C1A876), desordenado (C1A877), 

desordir (C1A878), desnuda (C1A879) e variantes e/ou flexões, desonrra (C1B376), 

desonrado (C1A885), desonrrar (C1A886) e variantes e/ou flexões, desorna 

(C1A887), despaga (C1B379), despagado (C1A888), despidio (C1A889), despertar 

(C1A890) e variantes e/ou flexões, despreciamiento (C1A893), despreciaua 

(C1A895) e variantes e/ou flexões, despreçante (C1B381), despechados (C1B382), 

destaiar (C1A897) e variantes e/ou flexões, destemprança (C1A900), desterrados 

(C1A901) e variantes e/ou flexões, desterramiento (C1A903), destorbo (C1A904), 

desuariar (C1B383), desuergonçado (C1A905); 

(iv) desaenconan (C2C59), desafios (C2C61), desagravare (C2D25), desamado 

(C2C535), desaperçebido (C2D184), dessatara (C2C537), desatinada (C2C538), 
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desauenturadas (C2C539), desauentura (C2D54), desbaratado (C2C541), desbraue 

(C2C542), descansso (C2C543) e variantes e/ou flexões, descarriado (C2C545), 

desconosçio (C2D115) e variantes e/ou flexões, desempararon (C2C199) e variantes 

e/ou flexões, desamparado (C2D65), descontentamiento (C2C400), descontento 

(C2D138), desdichado (C2C549), desembargado (C2D190), desenfrenada 

(C2C550), desesperar (C2C551) e variantes e/ou flexões, deseredamjentos 

(C2C553), degastado (C2C554), desgreñada (C2C556), desyguales (C2C557), 

desmandadas (C2D191), desmesuradas (C2C558), desonestas (C2D192), 

desordenada (C2C559), desnude (C2C560), desobediencia (C2D193), desouedientes 

(C2D194), despidieron (C2C561) e variantes e/ou flexões, despierten (C2C564), 

desplaze (C2C565), despresçio (C2C566), destenprada (C2C567) e variantes e/ou 

flexões, desterrados (C2C569), destierro (C2C570). 

 

A primeira observação que temos a fazer, patentemente fundada no arrolamento 

acima, é que, de modo em tudo contrastante com quase todos os prefixos atuantes na língua 

medieval, no des- são as formas de processamento vernáculo que dominam a cena, tendo 

absoluta (total, podemos dizer) prevalência sobre as latinas — apenas representadas em duas 

bases léxicas, descobrir e desviar, o que é irrisório —, que são meros portadores resquiciais 

do dis-/de-, transmudados, ao que parece, a des-. 

Nos corpora documentais analisados, exluindo-se os dois usos excêntricos latinos, o 

prefixo atuava exclusivamente em formações vernaculares: sobre 31 bases léxicas diferentes 

(num total de 54 ocorrências) na primeira sincronia do galego-português; sobre 36 bases 

léxicas diferentes (num total de 77 ocorrências) em sua segunda sincronia; sobre 41 bases 

léxicas diferentes (com um total de 91 ocorrências) na primeira sincronia do castelhano 

arcaico; e sobre 37 bases léxicas diferentes (com um total de 49 ocorrências) em sua segunda 

sincronia. 

Dos números acima, fica mais uma vez comprovada a vigorosa atuação do formante já 

desde o período arcaico, tanto pela quantidade das ocorrências, quanto (principalmente) pelo 

amplo número de bases léxicas diferentes que cooptava. Emergiam tais formações 

ordinariamente a partir de operações isocategoriais verbais, em menor medida a partir de 

operações isocategoriais adjetivais, só ocorrendo, de modo muito extraordinário, geração 

isocategorial de substantivos e, ainda mais pontualmente, formações transcategorizantes 

parassintéticas. O prefixo serve, portanto, tanto no passado quanto hodiernamente, à criação 
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isocategorial de produtos lexicais da classe dos verbos882 e adjetivos, sendo extraordinária 

qualquer coisa que disso se afasta. 

Nas formações em que atua, dito elemento afixal da margem esquerda vocabular 

confere-lhes principalmente a tríade semântica dos valores de ‘negação’ — e.g., em 

desacordo (P1B50), desamado (P1B645), descreer (P1A362), desaviinr (P2C272), 

desestimaua (P2C878), dessemeiantes (C1A863), desleyales (C1A870), desaperçebido 

(C2D36) —, ‘privação’ — e.g., em desasperança (P1A358), desenpares (P1B660), desarmou 

(P2C853), desaventurado (P2C271), desculpar (P2C866), desalmado (C1A842), desapostura 

(C1A843), descuydado (C1A705), desauentura (C2D54) — e ‘reversão’ — e.g., em 

despareceu (P1B647), descavalgassem (P1B651), desfará (P1B663), desatar (P2D177), 

desenfadar (P2C872), desuistir (P2C912), descolgar (C1A433), desfazen (C1A865), 

desagravare (C2D25), dessatara (C2C537) —
883

. Só a um único derivado adjudica um 

sentido intensificador — desfambrido (C1B372) —, raramente também atuando como 

expletivo — desmarrido (C1A873), desnuda (C1A879), destorbo (C1A904), desuariar 

(C1B383), degastado (C2C554), desnude (C2C560) — ou com opacização (lexicalização) de 

seu conteúdo
884

 — desffalleçido (P1B664), desguiar (P1A367), desbaratou (P2D180), 

desmentiu (P2C885), desafiar (C1B42), desmayado (C1A871), despaga (C1B379), despidio 

(C1A889) —. 

À sequência, um quadro com uma caracterização geral do funcionamento do prefixo 

nos sistemas linguísticos vernáculos enfocados: 

 

Prefixo des- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

                                            
882

Preferência essa que, segundo Lang (1992), particulariza o des- em relação aos demais prefixos negativos que 

com ele concorrem. 
883

Em algum lugar desta tese já o dissemos, mas não custa repetir, reverberando o que se encontra na NGLE 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), 

de que há derivados que podem ser adscritos a mais de uma categoria semântica, o que se deve (dizemos nós) à 

contiguidade e assemelhação entre esses valores, que formariam um macrogrupo de acepções dominado pelo 

valor geral de ‘negação’. 
884

Possibilidade também aventada pela NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p. 720-721), oferecendo um exemplo comprobatório: “É 

considerado como morfologicamente opaco o vocábulo descomunal, que não se relaciona na consciência 

linguística dos falantes com comunal (< latim tardio communālis) nem com comum, ainda que uma de suas 

possíveis paráfrases seja ‘fora do comum’.” [Trad. nossa] 
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Variantes des-2  des-1 

Seleção de bases V, S V, S 

Sentidos 1. reversão 

2. opaco 

1. reversão 

2. opaco 

Exemplos descobrao, desvia descobrio, desviou 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes des-2  des-2 

Seleção de bases V V, S 

Sentidos 1. reversão 1. reversão 

2. opaco 

Exemplos descobrier descubrir, desuiar 

Prefixo des- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes des-2 des-1 ~ dis-1 

Seleção de bases V, S, A V, S, A 

Sentidos 1. negação 

2. privação 

3. reversão 

4. opaco 

5. expletivo 

1. negação 

2. privação 

3. reversão 

4. opaco 

5. expletivo 

Exemplos descreer, desasperança, 

descavalgassem, 

desbaratou, desuayrados 

desestimaua, desarmou, 

desatar, desmentiu, 

descanten 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
des-2 des-2 ~ dess- ~ de-2 
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Seleção de bases 
V, S, A V, S, A 

Sentidos 1. negação 

2. privação 

3. reversão 

4. intensificação 

5. opaco 

6. expletivo 

1. negação 

2. privação 

3. reversão 

4. opaco 

5. expletivo 

Exemplos dessemeiantes, desalmado, 

desfazen, desfambrido, 

despaga, desnuda 

desaperçebido, 

desempararon, 

dessatara, despidieron, 

degastado 

 

Tabela 32. Síntese do comportamento do formante des- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

Parece ser consensual entre os estudiosos que o prefixo des- é de criação românica, 

não tendo, ipso facto, existência anterior no latim. Esse consenso logo se desfaz quando se 

trata de estabelecer o étimo do elemento prefixal, que, para alguns, é o dis- latino (DUARTE, 

1999a; CUNHA, 2010; LÓPEZ VIÑAS, 2012; RIO-TORTO, 2016); para outros, o ex, 

preposição no latim (HOUAISS & VILLAR, 2009; PENNY, 1993), e, para outros, o resultado 

de um acoplamento dos antepositivos ou preposições latinos de e ex (HOUAISS & VILLAR, 

2009). Há autores que vacilam entre duas ou mais dessas hipóteses (p. ex., PENA, 2004; 

HOUAISS & VILLAR, 2009; LÜDTKE, 2011; CARVALHO, 2016). De acordo com Alves 

(2000), Mattoso Câmara Jr. (1975) considera o prefixo des- como resultante da combinação 

das preposições latinas de e ex, desenvolvida no romanço, enquanto para Said Ali (1964), o 

nosso prefixo seria uma evolução românica do dis-. Há, ainda, a existência de outra solução 

sustentada por alguns linguistas: dis- + ex (cf. SANTOS, 2016). Finalmente, o DLE/RAE (on-

line) indica para a origem do formante em tela uma confluência de diversas unidades prefixais 

latinas: de-, ex-, dis- e, por vezes, e-. 

Não nos é possível afirmar com algum grau de fiabilidade qual das vias etimológicas 

hipotéticas é a mais convincente, pois não procedemos a maiores incursões etimológicas. 

Fiamo-nos no parecer de Santos (2016), que, após estudar a diacronia do prefixo no português 

(coligindo-a, mais ou menos sistematicamente, com a de outras línguas românicas), chegou à 
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conclusão provisória de que o advento, desenvolvimento e expansão do des- foram resultantes 

de relações simbióticas entre de-, ex- e dis-. 

Como a sistematização dos dados da subseção anterior logrou destrinchar o cerne do 

comportamento semântico funcional do formativo no período arcaico do galego-português e 

do castelhano — o que se dava de forma muito semelhante entre as duas línguas —, pensamos 

que não há porque iterarmos essas considerações, para não sermos ainda mais prolixos. 

Faremos apenas a reprodução de alguns pontos de outros dois estudos históricos sobre o 

formante (LÓPEZ VIÑAS, 2012; SANTOS, 2016), dada a pertinência que apresentam. 

Remetemos, portanto, aos parágrafos anteriores, que dão conta da descrição do 

funcionamento do elemento prefixal em época pretérita. Para outras informações histórico-

funcionais sobre o des-, especialmente sua concorrência e vantagens em relação a es-, cf. 

também a subseção 6.1.15 desta tese (dedicada à descrição desse último formante), bem como 

a subseção correspondente ao des- na monografia de Duarte (1999a). 

Como anunciamos, vejamos o que nos diz López Viñas (2012) sobre a prefixação em 

des- na história do galego(-português), que são interessantes escólios a respeito de seu 

funcionamento, servindo de ratificação e complemento aos breves comentários que já fizemos 

e faremos mais abaixo sobre tal formativo. 

 

O prefixo des- procede probabelmente do prefixo latino DĬS-, aínda que tamén se 

apunta a posibilidade de se orixinar a partir da aglutinación de DĒ-+ĔX- (Ferreiro 

1997: 78). Constitúe o prefixo máis produtivo ao longo da lingua galega, así como o 

mais habitual na formación de palabras con significado privativo. Neste sentido, no 

noso corpus esta afirmación fica revalidada, pois únese a 94 bases diferentes (cfr. 

Dicionario) para indicar a noción de ‘acción contraria, negación, oposición ou 

privación’. En concreto, no corpus lírico é onde se usa a prefixación con des- de 

maneira máis fecunda, talvez pola existencia de binomios contrapostos do tipo 

amor/desamor (LP, CSM, CT), mesura/desmesura (LP, CSM, CT) etc. 

 

Talvez a alta produtividade deste prefixo se ache en que des- se pode xuntar a toda 

clase de bases, isto é, a substantivos (desamor, desaveença, descousimento, 

deslealdade…), a adxectivos (desaventuroso, descomunal, deshonesto, desleal…) e a 

verbos (desacordar, desamar, descavalgar…). Por tanto, o prefixo des-, como 

evidencian os exemplos recollidos, viola a Hipótese da Unicidade da Base (cfr. 

§3.3.1. e §4.2.1.1.), ao se asociar a diferentes categorías de palabras base, “o que 

parece mostrar que a selecção das bases estará sobretudo dependente de critérios 

semânticos” (Brocardo/Caetano 2000: 44-45).
885

 

                                            
885

“O prefixo des- procede provavelmente do prefixo latino DĬS-, ainda que também seja apontada a 

possibilidade de se ter originado a partir da aglutinação de DĒ- + ĔX- (Ferreiro 1997: 78). Constitui o prefixo 

mais produtivo ao longo da língua galega, bem como o mais habitual na formação de palavras com significado 

privativo. Nesse sentido, no nosso corpus, essa afirmação fica revalidada, pois se une a 94 bases diferentes (cfr. 

Dicionario) para indicar a noção de ‘ação contrária, negação, oposição ou privação’. É no corpus lírico onde a 

prefixação com des- é usada de maneira mais fecunda, talvez pela existência de binômios contrapostos do tipo 

amor/desamor (LP, CSM, CT), mesura/desmesura (LP, CSM, CT) etc. //// Talvez a alta produtividade desse 

prefixo encontre-se no fato de des- poder-se juntar a toda classe de bases, isto é, a substantivos (desamor, 

desaveença, descousimento, deslealdade…), a adjetivos (desaventuroso, descomunal, deshonesto, desleal…) e a 
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Baseando-nos em nossos dados, assim como nas achegas extraídas de estudos que 

consultamos, propomos, finalmente, uma esquematização construcional para o prefixo, do 

latim ao vernáculo hodierno, atinente aos principais sentidos que evoca em sua atuação em 

operações verbais, que são as mais recorrentes e representativas para tal formante em sua rota 

diacrônica: 

 

[des- [X] Vi]Vj ↔ [negação de SEM Vi]Vj 

despreciar, desincentivar, desestimar, desinformar 

─ CA, CM, GP, PM ─ 
 

[des- [X] Vi]Vj ↔ [privação de SEM Vi]Vj 

desemparar, desabejar, desculpar, descaroçar 

─ CA, CM, GP, PM ─ 
 

[des- [X] Vi]Vj ↔ [reversão de SEM Vi]Vj 

descolgar, desenfurecer, desuistir, despoluir 

─ CA, CM, GP, PM ─ 

 

Figura 35. Esquema construcional das formações verbais des-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A interpretação do esquema construcional permite vislumbrar certa uniformidade no 

desempenho do prefixo em seu desempenho semântico-morfolexical do período arcaico em 

direção ao contemporâneo, com a manutenção ativa dos três sentidos centrais de sua 

polissemia.  

A dita tripartição parece ter como núcleo prototípico o sentido mais geral e mais 

abarcador, o de ‘negação’, a que se conectariam os outros dois, gerados via perspectivização e 

metáfora. Assim, podem ter brotado através de algumas pautas semântico-cognitivas, quais 

sejam: SE ALGO NÃO É X, FOI PRIVADO DE SER X, ou NÃO SER X É SER PRIVADO 

DE X (‘negação’ → ‘privação’) e SE ALGO NÃO É X, PODIA ANTES TER SIDO X E 

DEPOIS DEIXAR DE SÊ-LO, ou NÃO SER X É DEIXAR DE SER X (‘negação’ → 

‘reversão’). 

                                                                                                                                       
verbos (desacordar, desamar, descavalgar…). Portanto, o prefixo des-, como evidenciam os exemplos 

recolhidos, viola a Hipótese da Unicidade da Base (cfr. §3.3.1. e §4.2.1.1.), ao se associar a diferentes categorias 

de palavras-base, “o que parece mostrar que a selecção das bases estará sobretudo dependente de critérios 

semânticos” (Brocardo/Caetano 2000: 44-45).” [Trad. nossa] 
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Antes de nos acercarmos à conclusão, apresentamos abaixo uma síntese da diacronia 

do prefixo, considerando sua funcionalidade no devir histórico: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) Sendo de geração vernácula, o prefixo não se manifestava na língua latina, embora 

sua geração românica posterior se devesse à evolução do antepositivo latino dis- ou 

à amalgamação dos também latinos de- e ex-; 

(ii) o des- que brotará no vernáculo passará a assumir diversos sentidos anteriormente 

veiculados no latim por prefixos de frequente uso nessa língua, como o de- e o dis- 

(cf. SANTOS, 2016). 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) encetando uma tendência que se seguirá nas sincronias posteriores, o prefixo 

adjungia-se preferentemente a verbos, com isocategorização, mas também se 

acoplava a alguns nomes (substantivos e adjetivos), sendo raras as 

transcategorizações, realizadas via operações parassintéticas; 

(ii) já então se mostrava com amplíssima vitalidade, gerando um sem-fim de derivados, 

nos quais contribuía, sobretudo, com os valores de ‘negação’, ‘reversão’, ‘privação’ 

e, muito oacasionalmente, ‘intensificação’; 

(iii) esse vigor produtivo foi entabulado e favorecido por diversos fatores (cf. conclusão, 

mais adiante), dentre os quais a queda irreversível do de-, que passa a figurar na 

língua basicamente apenas sob usos prepositivos (cf. SANTOS, 2016); 

(iv) em raros casos, era assemantizado, ou por encontrar-se já semanticamente 

opacizado ou por mostrar-se efetivamente sob expletividade; 

(v) diferentemente dos demais formativos (ou da maioria esmagadora deles), 

apresentava pobre alomorfia/alografia, com um domínio quase que absoluto da 

forma des-; 

(vi) concorria com outros formantes, como o dis-, o de-, o in- negativo e, especialmente, 

o es- (cf. NEIRA, 1976; PHARIES, 2013; LÓPEZ VIÑAS, 2012), com os quais às 

vezes mantinha uma confusão e intercruzamentos de formas, que acabavam 

gerando corradicais sinmórficos (doublets léxicos), nos quais quase sempre 

despontava vitorioso, em detrimento de seus congenéricos. 
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C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo mantém, em sua passagem para o período moderno-contemporâneo, todo 

o seu vigor, comprovável pela sua posição como um dos mais recorrentes da língua 

atual (cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; ROMERO GUALDA, 2008; SANTOS, 2016; 

DUARTE, 1999a; CUNHA, 2010); 

(ii) tanto no português, quanto no castelhano, também há a manutenção da polissemia 

do formante, que, desde os primórdios dessas línguas, assentava-se sobre três 

marcos semânticos principais (e, nesse aspecto, segue sem alterações substanciais): 

‘negação’/‘privação’/’reversão’; 

(iii) outros matizes semânticos que se registram modernamente (alguns dos quais desde 

o período arcaico)886 são de bem menor aplicação e recorrência, não tendo 

representatividade considerável, além de poderem ser abarcados pela tríade 

multissêmica supramencionada. 

 

 CONCLUSÃO 

 

O prefixo des-, é, sem lugar a dúvidas, o mais importante prefixo vernáculo medieval, 

não somente por sua emergência autóctone e grandiosa vitalidade, mas também pela 

sistematicidade de sua contribuição semântica (praticamente sempre se mostra com conteúdo 

detectável e componencialmente analisável) e pela sua indiscutível onipresença nas duas 

sincronias medievais. Podemos afirmar, com segurança, que esse prefixo não tem páreo na 

língua antiga, pois logra desbancar quantitativa e qualitativamente todos aqueles formantes 

que, por terem vitalidade nessa época, poderiam ser considerados seus concorrentes e/ou 

congêneres, como o es-, o in- lativo, o in- negativo, o a(d)-, o re- ou o prefixoide não-. É, por 

conseguinte, o prefixo por excelência para o período arcaico da língua e, talvez, para toda a 

sua história887. 

                                            
886

P. ex., para o castelhano, (i) ‘excesso’, em deslinguado, e (ii) ‘fora de’, em descamino e deshora (DLE/RAE, 

on-line). Para o português, (i) ‘coisa ou ação malfeita’, como em desserviço ou desgoverno (CUNHA, 2010). 
887

O mesmo afirma López Viñas (2012) em relação à história do galego. Se considerarmos o período 

contemporâneo, diríamos que os únicos formantes capazes de poderem comparar-se ao des- seriam (nesta 

ordem) o super- intensificador, o ex- cessativo, o in- negativo, o re- iterativo e o prefixoide não-. Há autores que 

afirmam ser super- o de aplicação mais vigorosa (cf., p. ex., ALBUQUERQUE, 2010a; VARELA ORTEGA & 

MARTÍN GARCÍA, 1999; OROZ, 1954), mas realmente ficamos em dúvida qual desses acima — considerando-
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Se o des- se mostra, no passado e no presente, com uma extraordinária vitalidade, isso 

se deve, pensamos nós, a toda uma conjuntura favorável, que engloba vários fatores, dentre os 

quais se encontram, indubitavelmente, a sua capacidade de adjunção pluricategorial888 (cf. 

RIO-TORTO, 2016; LANG, 1992; ROMERO GUALDA, 2008; LÓPEZ VIÑAS, 2012), com 

restrições mínimas, a sua completa inexpletividade (só muito raramente afetada por 

dessemantizações), a inalterância, a solidez e o caráter geral889 dos valores semânticos que 

aporta aos seus inúmeros derivados, a sua geração e desenvolvimento vernaculares, a sua 

maciça configuração sonora (encabeçada por consoante e constituída por três fonemas e não 

apenas dois ou um como outros prefixos, tais como o a(d)-, o a(b)-, o o(b)-, o es-, o en-, o in- 

etc.) e a sua uniformidade alomórfico-alográfica (no período arcaico, só muito 

extraordinariamente não se manifestava como des- e, quando o fazia, era através de mais um 

ou dois alomorfes; no período moderno-contemporâneo, só possui essa forma), que permite a 

sua rápida e inconfundível identificação, interpretação e aplicação por parte do utente da 

língua, de ontem e de hoje. 

Por fim, não é supérfluo apontar que a presença do sobredito prefixo em toda a 

România (SANTOS, 2016) parece ser uma prova adicional e contundente de sua sempre 

vicejante atuação, desde o período medieval até os tempos atuais. 

 

6.1.13 Prefixo dis- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

A atuação do prefixo dis- nos corpora das duas fases arcaicas do galego-português e 

do castelhano é restrita a derivados moldados no latim e dele herdados
890

: 

 

                                                                                                                                       
se também o des- — poderia ser o mais pujante. Não nos arriscamos a dar uma resposta, contentando-nos a 

apontar que, a nosso parecer, os quatro mais recorrentes seriam o ex-, o super-, o re- e o des- (não 

necessariamente nessa ordem). Talvez o super- seja o mais pujante do ponto de vista pragmático-discursivo, pois 

qualquer coisa pode ser super-, mas, do ponto de vista lexicogênico, de gerar palavras autônomas e passíveis de 

serem lematizadas em dicionários, provavelmente o des- se mostraria como o mais vigoroso.  
888

Que seria um dos traços caracterizantes de sua vívida prefixalidade, nos termos de Rio-Torto (2016). 
889

‘Negação’, ‘privação’, ‘reversão’ podem ser tidos como noções gerais e, por isso mesmo, ideias de ampla 

aplicação. 
890

Para este prefixo, como todos os derivados em cuja constituição participa são de gênese latina, reproduzimos 

apenas alguns exemplos para tais formas herdadas. O rol total das formações detectadas pode ser apreciado nos 

morfemários, que constituem os volumes II a V desta tese.  
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(i) directuras (P1A376) e variantes e/ou flexões,  derramara (P1B689), descordias 

(P1A382), despendeu (P1A383) e variantes e/ou flexões, destrebuio (P1B696), 

diluuio (P1B699) e variantes e/ou flexões, diligentemente (P1B701), dentre outros. 

(ii) aderençara (P2C97)
891

, dereyta (P2C921) e variantes e/ou flexões, direitamente e 

variantes e/ou flexões, endereçamos (P2C937) e variantes e/ou flexões, deferença 

(P2C938) e variantes e/ou flexões, discordaua (P2C940) e variantes e/ou flexões, 

descoreo (P2C942), dispensaua (P2C951), discreto (P2C967), dentre outros. 

(iii) derechuria (C1A922), darramadas (C1A923), desputar (C1B398) e variantes e/ou 

flexões, diuerssidad (C1A940) e variantes e/ou flexões, diuiso (C1A945),  dilatoria 

(C1B399), diligencia (C1A935), dentre outros. 

(iv) derramador (C2C579), desechasse (C2C585) e variantes e/ou flexões, differentes 

(C2C591) e variantes e/ou flexões, disc’erner (C2C603), discuto (C2C614), 

disypado (C2C616), dissimular (C2C617), diuersiua (C2D217), diuidiendo 

(C2D218), disposicion (C2C627), dentre outros. 

 

Esses e os demais vocábulos encontrados nos textos analisados sempre são fruto de 

operações morfolexicais dentro do próprio latim, em sua maioria isocategoriais — em grande 

parte, V → V, como em derõper (P1A381) e dymynuyr (C2C602); mas também, 

extraordinariamente, S → S, como em discordia (P2C941), e A → A, como em dyfficille 

(C2C593) —, com alguns raros casos de heterocategorização resultante de operações 

parassintéticas lato sensu (S → V, como em derramo (P2C939)) ou não (S → A, como em 

desastrada (C2C582)). O cômputo é de 38 ocorrências para a primeira sincronia do galego-

português medieval (sobre 11 bases léxicas distintas), 64 para a sua segunda sincronia (sobre 

15 bases léxicas diferentes), 57 para a primeira fase do castelhano arcaico (sobre 15 bases 

lexicais diferentes) e 81 para a sua segunda fase (sobre 23 bases léxicas diferentes). Na 

maioria esmagadora dos vocábulos em que se encontrava acoplado, o antepositivo 

apresentava carga semântica opaca — e.g., descoreo (P2C942), dilatoria (C1B399) e disputa 

(C2C587) —, mas em alguns outros (bem escassos) veiculava algum sentido saliente e/ou 

passível de depreensão via composicionalidade, que foram os seguintes: ‘oposição’, em 

discuerdan (C2C606); (ii) ‘privação’
892

, em descalços (C1A927); ‘separação’, em disjuncion 

                                            
891

Esse e alguns outros derivados são exemplos de superposição prefixal, nos quais o antepositivo dis- ocupa a 

primeira posição na estruturação vocabular, i.e., a mais interna à base. 
892

Ou, talvez, ‘reversão’. 
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(C2D211)
893

. Participava em alguns poucos esquemas de combinação prefixal, sempre em 

primeira posição — aderençara (P2C97), endereçamos (P2C937), indisposicion (C2D219). 

Encontra-se no quadro seguinte uma caracterização sumária do elemento afixal da 

margem esquerda vocabular nas sincronias arcaicas dos sistemas idiomáticos vernáculos 

enfocados: 

 

Prefixo dis- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes de-2 ~ di-2 ~ des-3 de-2 ~ di-2 ~ des-2 ~ dis-2 

Seleção de bases V, S V, S, A 

Sentidos 1. oposição 

2. sentido opaco 

1. oposição 

2. sentido opaco 

Exemplos derõper, derramara, 

descordias 

discordaua, derramo, 

dificuldade 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes de-2 ~ da- ~ des-3 ~ dis- ~ 

dif- ~ di- 

de-3 ~ d- ~ di-2 ~ des-3 ~ 

dis- ~ dif- ~ dyf- ~ dy- ~ 

dj- 

Seleção de bases V, S V, S, A 

Sentidos 1. oposição 

2. privação 

3. sentido opaco 

1. oposição 

2. separação 

3. sentido opaco 

Exemplos discordias, descalços, 

disputac’ion 

discuerdan, disjuncion, 

diffamadores 

 

Tabela 33. Síntese do comportamento do formante dis- no GP e no CA. 

                                            
893

Chama a atenção o fato de, contrariamente a outros prefixos de atuação majoritariamente/exclusivamente 

latina, o dis- (bem como o ob-) jamais se mostrar como expletivo nas formações herdadas em uso nos romances 

medievais. Na língua latina, sempre aportava alguma informação semântica às bases a que se adjungia, sendo, 

destarte, sempre inexpletivo, ainda que fosse meramente com um papel reforçativo (cf. ROMANELLI, 1964 e 

SEGURA MUNGUÍA, 2000; ERNOUT & MEILLET, 1939). 
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

Diferentemente da maior parte dos elementos prefixais em uso no âmbito românico, a 

partícula dis- não mantinha na matriz genolexical latina qualquer papel relacional/prepositivo 

ou adverbial (cf. ERNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016; LÜDTKE, 2011), o que era 

compensado, assim digamos, pela grande vitalidade que nela apresentava quanto à sua 

atuação afixal, de acordo com Viaro (1994). 

Dos exemplos listados por Romanelli (1964) e Segura Munguía (2000), concluímos 

que o formante participava, maiormente, na constituição isocategorial de verbos, como diligo, 

discludo, dispergo etc. (ou nomes deverbais, como diludium < dis- + -ludo e discipulus < dis- 

+ -capio), com um concurso muito pontual na emergência de derivados nominais 

propriamente ditos (discors < dis- + -cor, cordis; dissors < dis- + -sors, sortis; diverbium < 

dis- + -verbum etc.)
894

. A respeito de sua contraparte semântica, afiançam Ernout & Meillet 

(1939, p. 271): 

  

Marque la séparation, l’écartement, la direction en sens opposés (discurrō, 

dīuersus), et par suite le contraire, la négation et s’oppose à con-: placeō/displiceō, 

similis/dissimilis, facilis/difficilis, concors/discors, cf. disconducit, disconuenit, 

discooperiō, formations populaires; sens que les langues romanes ont bien conservé, 

cf. entre autres [...] *disdignāre [...], *disjējūnāre, [...] displicāre. Quelquefois sert à 

renforcer le sens du verbe simple: discupiō, ‘je crève de désir’, distaedet, ‘je crève 

de dépit’, dispereō, dispudet, dīrumpor, etc. Correspond souvent pour le sens à gr.  

διά [...].
895

 

 

Tanto Ernout & Meillet (1939) quanto Lüdtke (1996; 2011) ressaltam a relação 

antinomórfica entre dis- e com- no latim, comprovável pela identificação da existência de 

antônimos léxicos corradicais por eles constituídos. Vejamos o que nos revela esse último 

romanista a respeito do mencionado fenômeno: 

 

Die Präfixe CON- und DIS- dienten im Lateinischen der Modifizierung von Verben, 

die im Falle des Redebedeutungstyps CON- ‘zusammen-‘ und DIS- ‘auseinander’ in 

unmittelbarer Opposition zueinander standen: [...] CONTRAHERE 

                                            
894

Os exemplos foram extraídos, em sua totalidade, da monografia de Romanelli (1964). 
895

“Marca a separação, a dispersão, o movimento em direções opostas (discurrō, dīuersus), e conseqüentemente 

o oposto, a negação, opondo-se a con-: placeō/displiceō, similis/dissimilis, facilis/difficilis, concors/discors, cf. 

disconducit, disconuenit, discooperiō, formações populares; sentidos esses que as línguas românicas preservaram 

bem, cf. entre outros [...] *disdignāre [...], *disjējūnāre, displicāre. Às vezes serve para reforçar o sentido do 

verbo simples: discupiō, ‘estou morrendo de desejo’, distaedet, ‘estou morrendo de despeito’, dispereō, dispudet, 

dīrumpor etc. Frequentemente corresponde ao significado para o gr. διά [...].” [Trad. nossa] 
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‘zusammenziehen’, DISTRAHERE ‘auseinanderziehen’. Diese Opposition ist 

verschwunden, da DIS- die Funktion von AB-, DE- und EX- übernahm. (LÜDTKE, 

1996, p. 250)
896

 

 

Em suma, de uma colação crítica entre os aportes de Segura Munguía (2000), Gaffiot 

(2016), Romanelli (1964) e Ernout & Meillet (1939), podemos estabelecer o seguinte espectro 

polissêmico para o dis- latino, abarcando os quatro sentidos mais proeminentes/frequentes 

nessa língua: (i) ‘separação, divisão, disjunção, afastamento’: dirumpo, ‘quebrar em vários 

pedaços, destroçar’; dimoveo, ‘afastar, separar, dividir, desviar’; (ii) ‘dispersão, movimento 

em várias direções’
897

: discurro, ‘correr em várias direções, correr para diferentes lugares, 

correr de todos os lados, espalhar(-se)’; (iii) ‘negação, oposição’: diffiteor, ‘negar, não 

confessar’; dissimilis, ‘dessemelhante’; (iv) ‘intensificação’: dispudet, ‘ter grande 

vergonha’
898

. 

Tal como ocorreu com outros formantes, dis- mostra-se completamente destituído de 

vitalidade no castelhano e galego-português arcaicos. Todo o copioso cômputo de formas 

prefixadas registradas nesse período (cujas significativas amostras encontram-se nos 

morfemários que acompanham este estudo) é remanescente da língua latina, sem uma única 

formação autóctone sequer. A sua situação se complexifica ainda mais ao insistirmos no dado 

de que quase sempre seu conteúdo semântico se encontra fossilizado/opacizado nas formações 

detectadas nas línguas novilatinas, embora em algumas poucas ainda denote um sentido 

depreensível, geralmente o de ‘negação/oposição’ (cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; DUARTE, 1999a), 

numa convergência apenas parcial com o seu comportamento no latim. Mais ainda: 

diferentemente do que ocorrera com outros antepositivos na transição entre o período 

medieval e o moderno-contemporâneo, o dis- jamais experimentou no vernáculo uma 

mudança nesse quadro, nem mesmo no âmbito da terminologia técnico-científica
899

, 

permanecendo praticamente inativo em toda época, constatação que vale tanto para o 

português quanto para o castelhano. As únicas formas em dis- moldadas no vernáculo com as 

quais nos deparamos em nossas incursões lexicográficas e em estudos sobre neologia lexical e 

                                            
896

“Os prefixos CON- e DIS- serviam no latim para a modificação de verbos que, no caso do sentido CON- 

(‘junto’) e DIS- (‘separado’), estavam em oposição direta entre si: [...] CONTRAHERE, ‘trazer juntamente’; 

DISTRAHERE, ‘arrastar em sentidos opostos’. Essa oposição desapareceu à medida que DIS- assumiu a função 

de AB-, DE- e EX-.” [Trad. nossa] 
897

A nosso ver, com um sentido de ‘movimento omnilateral’ em algumas formações. 
898

Os exemplos foram tomados de Gaffiot (2016), de Segura Munguía (2000) e, principalmente, de Romanelli 

(1964). 
899

Notável exceção é o vocábulo português disconformidade (‘discordância de camadas’), atrelado à geologia, 

segundo Houaiss & Villar (2009). 
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terminologia foram disfunção/disfunción (port./cast.), dissemelhança (port.), dissabor (port.), 

disconformidade/disconformidad (port./cast.), discontinuo (cast.) e disgusto (cast.). Com 

Duarte (1999a), somos de parecer que um conjunto tão reduzido de derivados é insuficiente 

para demonstrar a vitalidade do formativo no vernáculo contemporâneo, sobretudo quando 

levamos em consideração que parte considerável dessas vozes possue doublets léxicos 

sinonímicos constituídos pelo prefixo des- — dessemelhança (port.), 

desconformidade/desconformidad (port./cast.), descontinuo (cast.) —, o que não parece ser 

algo pontual ou aleatório
900

. 

Parte substancial das breves ilações expostas no parágrafo acima, referentes à 

atividade do formativo no castelhano e no (galego-)português, são confirmadas na literatura 

morfológica pertinente, de cujo interior destacamos as considerações da NGLE (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009) e de Duarte (1999a). Este destaca que a dis- e a suas variantes não pode 

ser atribuída qualquer saliência (qualitativo-quantitativa) no português (algo que 

equivocadamente é feito nos compêndios gramaticais), no qual é praticamente inativo e quase 

sempre engastado em contextos de opacidade semântica; a NGLE, por sua vez, além de aludir 

à fossilização semântica que atinge o formativo, expõe a sua perda de 

prefixalidade/morfematicidade/segmentabilidade aquando de sua apreciação e uso por parte 

do falante, que já não o reconheceria como elemento prefixal, mas parte não-isolável da base 

léxica. 

Reproduzimos abaixo os esquemas construcionais preliminares para o formante dis-, 

referentes, respectivamente, às formas verbais e nominais, englobando o seu comportamento 

semântico-funcional, desde a matriz genolexical latina até o castelhano e português hodiernos. 

A proposição de um esquema duplicado e não um geral/unificado deve-se ao fato de haver 

diferença no comportamento semântico do prefixo em derivações verbais e nominais latinas, 

bem como ao fato de as poucas formações vernáculas detectadas serem exclusivamente 

formas nominais, não parecendo haver verbos propriamente vernaculares constituídos com o 

antepositivo. 

                                            
900

Seria temerário pensar que, nesses casos, tratar-se-ia apenas de uma mera diferenciação alomórfica, fundada 

em motivações fonológicas, em vez de verdadeira troca de prefixos distintos? Resta-nos a dúvida, mas se nos 

fincamos na percepção de Rio-Torto (2016), parece que a resposta apontaria para uma corroboração, haja vista o 

entendimento dessa morfóloga de que des- e dis- seriam, sincronicamente, covariantes: “Este prefixo [des-] 

parece ter origem no prefxo latino dis-, que significava ‘separação, cessação, movimento em sentidos 

divergentes, divisão em duas partes, negação, diferenciação’, e que está presente em discorrer, dissemelhança, 

díspar, disproporção, dissabor, dissimetria, e em cultimos, como discernir, discórdia, disjungir, disrupção, 

dissecar, disseminar, dissimilar, distender. Este prefixo apresenta-se na variante di-, em difícil, digerir, 

dilacerar, dirimir, divagar.” (RIO-TORTO, 2016, p. 431). 
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            [dis- [X] Vi]Vi ↔ [separação, disjunção, afastamento relacionado a SEM Vi]Vi      

      dimoveo 

     ─ LAT ─  
 

            [dis- [X] Vi]Vj ↔ [dispersão, movimento em várias direções de SEM Vi]Vi 

    dilabor 

    ─ LAT ─ 
 

               [dis- [X] Vi]Vj ↔ [negação, oposição de/a SEM Vi]Vi 

         displiceo 

         ─ LAT ─ 
 

  [dis- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação SEM Vi]Vj 

      dispudet 

    ─ LAT ─ 

 

Figura 36. Esquema construcional das formações verbais dis-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

 

    [dis- [X] Ni]Ni ↔ [negação, oposição de/a SEM Ni]Ni      

      dissimilis, discontinuo, disconformidade 

     ─ LAT, CM, PM ─  

 

Figura 37. Esquema construcional das formações nominais dis-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Pelo par de esquemas construcionais delineados, depreendemos que o prefixo só 

manifestava a sua polissemia no latim quando participava de derivados verbais, sendo restrito 

o seu concurso em produtos léxicos nominais à veiculação do matiz semântico negativo-

opositivo
901

. Há, por conseguinte, uma clara diferenciação no comportamento semântico do 

formante enquanto constituinte de verbos e enquanto constituinte de nomes
902

. 

                                            
901

Uma observação é necessária: embora os nomes apresentem um comportamento esquemático diferenciado ao 

dos verbos, no sentido daqueles não conformatarem uma rede polissêmica tão complexa quanto a destes, o valor 

semântico que as formações nominais apresentam (‘negação, oposição’) também está previsto no esquema das 

formações verbais e, com isso, cabe-nos questionar se de fato procederia para as formações prefixais a resolução 

da teoria construcional booijiana de preconizar para cada esquema a obrigatoriedade de determinação de uma 

única categoria para o produto léxico (output) das construções (como sendo um aspecto diferenciador mesmo 

dos distintos esquemas construcionais possíveis). Pelo que estamos observando, na grande maioria dos casos, a 

categoria gramatical do input e output não têm efeitos diferenciatórios ou especificantes no delineamento do 

esquema prefixal, mas sim, as próprias relações entre os diversos sentidos. Essas, sim, que parecem constituir o 
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No latim, em vozes verbais, eram quatro as principais nuances semânticas para o dis-: 

uma central-prototípica, de valor espacial-lativo (‘separação, disjunção, afastamento’), da qual 

parecem ter brotado as outras três, quiçá mediante fluxos metafóricos como O QUE SE 

SEPARA OU SE AFASTA DE X SE DISPERSA OU SE IRRADIA EM VÁRIAS 

DIREÇÕES (‘separação, disjunção, afastamento’ → ‘dispersão, movimento omnilateral’), O 

QUE SE SEPARA OU SE AFASTA DE X PASSA A OPOR-SE A X OU A NÃO SER X 

(‘separação, disjunção, afastamento’ → ‘oposição, negação’). A acepção intensificadora-

reforçativa igualmente deve ter tido sua origem nos sentidos prototípicos, mas não logramos 

identificar razoavelmente uma rota semântico-cognitiva que possibilite explicar tal evolução.  

No que concerne ao vernáculo, o esquema do prefixo parece contar com apenas um 

único valor semântico, o de ‘negação, oposição’, o que pode estar associado à restrição do 

prefixo à geração de formas nominais, ausente no período medieval e muito timidamente 

atuante no período moderno-contemporâneo, de modo que até mesmo sua real vitalidade é 

passível de questionamento. 

Segue-se um bosquejo histórico-comparativo concernente ao elemento prefixal sob 

análise, contemplando sua rota diacrônica do latim ao vernáculo moderno-contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo apresentava considerável prolificidade, gerando um sem-fim de derivados 

isocategoriais verbais (só raramente nominais), imersos numa teia polissêmica 

tetrafatorial, constituída pelos valores disjuntivo, lativo-dispersivo, negativo-

opositivo e intensificador-reforçativo. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não goza de nenhuma representatividade propriamente vernacular
903

, 

embora ocorra em diversas vozes herdadas, tomadas do latim, que vão 

paulatinamente ingressando nos romances; 

                                                                                                                                       
ponto fulcral no qual se apoiam todos os fluxos de moldagem e evolução das redes polissêmicas de dado 

formante prefixal. 
902

Notável exceção é o vocábulo português disconformidade (‘discordância de camadas’), atrelado à geologia, 

segundo Houaiss & Villar (2009). 
903

A idêntico resultado chegou López Viñas (2012) em sua investigação sobre a lexicogênese afixal no galego 

antigo.  
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(ii) nesses derivados, em sua esmagadora maioria, o prefixo mostra-se semanticamente 

opacizado e, nas escassas vozes em que seu sentido é depreensível, denota 

principalmente os valores de ‘oposição’, ‘separação’, ‘privação’. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) continuam ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas no 

latim, constituídas com o antepositivo, bem como passam a ser gerados (ao que 

parece somente a partir do séc. XX) alguns raros derivados vernaculares 

propriamente ditos, preponderantemente (exclusivamente, talvez seja possível dizer) 

nominais (substantivais ou adjetivais) e com as acepções de ‘negação’, ‘oposição’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Mais uma vez, o conjunto dos dados e informações sobre o elemento afixal da margem 

esquerda vocabular dá margem à proposição hipotética de um paralelismo entre o galego-

português e o castelhano, desde o período arcaico até sua evolução em direção às sincronias 

moderno-contemporâneas. Na história de ambas as línguas, jamais gozou de franca vitalidade, 

que era nula no medievo e muito debilmente processada na hodiernidade. Vemos, assim, uma 

polarização extrema entre o dis- latino e o dis- vernacular: este, um modestíssimo afixo, 

pouco recorrente, praticamente monossêmico e atrelado a operações nominais (substantivas e 

adjetivais); aquele, um elemento prefixal vigorosamente ativo e conformador de uma rica 

polissemia, em produtos léxicos majoritariamente verbais. 

 

6.1.14 Prefixo epi- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora empíricos da tese, o prefixo erudito epi- encontra-se em apenas duas 

formas, na 2ª fase do castelhano arcaico: epilogo (C2C629) e epilogal (C2C630), atuando, 

portanto, em apenas uma base léxica. Trata-se de uma voz de constituição alheia ao 

vernáculo, pois foi moldada no grego.  
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Segue-se um quadro que esquematiza uma caracterização do prefixo nos sistemas 

linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

Prefixo apo- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ 

epi- 

Seleção de bases 
_____ 

S 

Sentidos _____ opaco  

Exemplos 
_____ 

epílogo 

 

Tabela 34. Síntese do comportamento do formante epi- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento epi- já atuava como partícula prefixal no grego, conexa à preposição 

homônima, que veiculava os sentidos de ‘em cima de, em posição superior’, ‘movimento 

para’ (CUNHA, 2010) ou ainda ‘muito perto’, ‘depois, a seguir’, ‘além de’, ‘no meio de’, 

‘segundo, conforme a’, ‘por, por causa de, em vista de’, ‘com respeito a, ao alcance de, no 

poder de’, ‘contra’ etc. (HOUAISS & VILLAR, 2009). No galego-português e no castelhano 

medievais, o prefixo atuava em alguns cultismos, formados no próprio grego e dele tomados 

— diretamente ou, como é mais comum, através do latim, conforme sinalizam Houaiss & 

Villar (2009) —: epístola (séc. XIII, para ambas as línguas), epitáfio (séc. XIV, para o gal.-
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port.; séc. XIII para o cast.), epiciclo (séc. XV para o port.; séc. XIII para o cast.), epifania 

(séc. XV, para ambas as línguas), epílogo (séc. XVI para o port.; séc. XV para o cast.), 

epidemia (séc. XVI para o port.; séc. XV para o cast.
904

), epíteto (séc. XVI para o port.; séc. 

XV para o cast.
905

). 

Em época moderna, novos derivados, moldados no grego e tomados por intermédio do 

latim (clássico, tardio ou científico) ou do francês, incorporam-se no vernáculo, quase em sua 

totalidade no léxico especializado
906

, muito timidamente no séc XVI — epêntese/epéntesis (< 

lat. tardio epenthĕsis, -is < gr. ἐπένθεσις (epénthesis), ‘intercalação’; séc. XVI, para ambas as 

línguas), epigrama (< lat. tard. epigrama, -atis < gr. ἐπίγραμμα (epígramma); séc. XVI, para o 

port.; séc. XV para o cast.) — e, mais recorrentemente, a partir do séc. XVII: 

epiderme/epidermis (< lat. epidermis, -ĭs
907

 < gr. ἐπιδερμίς (epidermís); séc. XVII, para o 

port.
908

; séc. XVIII, para o cast.
909

), epilepsia (< lat. tardio epilepsĭa, -ae < gr. ἐπιληψία 

(epilēpsía), ‘ataque’; séc. XVII, mas apenas para o port.
910

), epifonema (< lat. tardio 

epiphonēma, -atis < gr. erud. ἐπιφώνημα (epiphṓnēma), ‘frase exclamativa que fecha um 

discurso’; séc. XVII, mas apenas para o port.
911

), epígrafe (< lat. med. epigraphe
912

 < gr. 

ἐπιγραφή (epigraphḗ), ‘inscrição, registro escrito’; séc. XVIII, para o port.; séc. XVII para o 

cast.), epífora (< lat. epiphŏra, -ae < gr. ἐπιφορά (epiphorá); séc. XVIII, para o port.; prov. 

séc. XIX para o cast.
913

), epicarpo/epicarpio (< lat. epicarpium
914

 < gr. ἐπι- + καρπός 

(epikárpios); séc. XIX para ambas as línguas
915

), epicrise/epicrisis (< gr. ἐπίκρισις (epíkrisis); 

séc. XIX para o port.; provav. séc. XIX ou XX para o cast.
916

), epiglote/epiglotis (< lat. 

                                            
904

Conforme se detectou no CORDE, para o cast. 
905

Conforme se detectou no CORDE, para o cast. Corominas & Pascual (1991), por sua vez, adscrevem ao séc. 

XVI a primeira ocorrência. 
906

Embora alguns poucos vocábulos da língua de especialidade acabem migrando para o léxico geral, como 

epilepsia, por exemplo. 
907

Porém, segundo Cunha (2010), advém do fr. epidèrme < gr. epiderma, -atos. 
908

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, é de inícios do séc. XIX. 
909

A partir do que foi observado no CORDE. Corominas & Pascual (1991), por sua vez, adscrevem o primeiro 

registro ao séc. XIX. 
910

Visto que, de acordo com Corominas & Pascual (1991), já se registra no castelhano pelo menos desde o séc. 

XVI. Sob a forma epilencia, desde o séc. XV, segundo os mesmos etimólogos. 
911

Visto que, para o castelhano (através de consultas ao CORDE), já se registra pelo menos desde o séc. XVI. 
912

Porém, segundo Cunha (2010), advém do fr. épigraphe < gr. epigraphḗ, ‘inscrição’. 
913

A partir do que se observou no CORDE. 
914

Segundo o DLE/RAE e Cunha (2010). Houaiss & Villar (2009) indicam que advém de ep(i)- + -carpo. 
915

A partir do que se observou no CORDE, para o cast., e em Cunha (2010), para o port. Houaiss & Villar 

(2009) associam o primeiro registro português ao séc. XVIII. 
916

Não registrado em Corominas & Pascual (1991). No CORDE, o primeiro registro é de meados do séc. XX. 
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tardio
917

 epiglōttis, -idis < gr. ἐπιγλωττίς (epiglōttís); séc. XIX, para ambas as línguas
918

), 

epicrânio/epicraneo (< gr. epikránios; séc. XX, para ambas as línguas
919

) etc. 

Concomitantemente a essas formações geradas no grego, o antepositivo participa, a 

partir dos sécs. XVIII/XIX (muito raramente, sendo mais pujante no séc. XX), em formações 

estritamente vernáculas, restritas à terminologia científica: epipétalo (< PC/CC epi- + -pétalo; 

séc. XVIII para o port.
920

; séc. XIX, para o cast.
921

), epiparasita/epiparásito (< PC/CC epi- + 

-parasita/parásito; séc. XX, para ambas as línguas
922

), epipelágico(a) (< PC/CC epi- +           

-pelágico; séc. XX, para ambas as línguas
923

), epicolesterol (< PC/CC epi- + -colesterol; séc. 

XX, para ambas as línguas
924

), epiramnosa (< PC/CC epi- + -ramnosa; séc. XX, para ambas 

as línguas
925

). 

Da consulta aos diversos dicionários (gerais ou etimológicos) que embasam a pesquisa 

(CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009; COROMINAS & PASCUAL, 1991; 

EURNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016; DLPPE, DLE/RAE, DHLE), verificamos 

que somente os dois primeiros lematizam o elemento epi-, sendo que apenas Houaiss & Villar 

(2009) apontam os sentidos que tal partícula denota. Da consideração crítica das notas 

semânticas dessa última obra lexicográfica, propomos um esquema construcional hipotético 

para o elemento afixal epi-, mas restrito a vocábulos da língua de especialidade formados 

dentro do sistema vernáculo (ou seja, a partir do séc. XVIII), quer se agregando a formas 

livres, quer se acoplando a temas greco-latinos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
917

Ou do lat. científico, segundo Cunha (2010). 
918

Houaiss & Villar (2009) indicam o primeiro registro português como do séc. XVII. 
919

Conforme se observou no CORDE, para o castelhano. O vocábulo não é registrado no DLE/RAE ou em 

Corominas & Pascual (1991). 
920

Segundo Houaiss & Villar (2009). Cunha (2010) não registra tal vocábulo. 
921

Conforme se observou no CORDE, para o castelhano. O vocábulo não é registrado no DLE/RAE ou em 

Corominas & Pascual (1991). 
922

De acordo com registros encontrados na internet. 
923

De acordo com registros encontrados na internet. 
924

De acordo com registros encontrados na internet. 
925

De acordo com registros encontrados na internet. 
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[epi- [X]Ni]Nj ↔ [posição superior relacionada a SEMNi]Nj 

ἐπιδερμίς (epidermís), epipétalo, epipelágico 

─ GR., CC, PC ─ 

 
 

[epi- [X]Ni]Nj ↔ [adição a SEMNi]Nj                                           [epi- [X]Ni]Nj ↔ [relação a SEMNi]Nj 

 ἐπιφαινόμενον (epiphainómenon)                                       epicolesterol, epiramnosa 

                  ─ GR. ─                                                                          ─ CC, PC ─  
 

 

Figura 38. Esquema construcional geral das formações epi-X, do grego ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A distensão das informações compactadas e codificadas no esquema anterior leva ao 

entendimento de que o prefixo atua em formações isocategoriais nominais, na matriz grega ou 

no vernáculo contemporâneo (nesse último, exclusivamente no âmbito técnico), veiculando os 

sentidos de ‘adição a’ (exclusivo ao grego), ‘posição superior’ ou ‘relação a’
926

 (o último 

sentido apenas para o CC e o PC). Observando diacronicamente o processamento de tais 

sentidos, constatamos que o prototípico é o locativo (‘posição superior’), sendo o genesíaco, o 

mais antigo e o mais concreto, do qual quiçá derivaria, dentro do próprio grego, a acepção 

mais abstrata e mais geral de ‘adição’ (através de procedimentos linguístico-cognitivos que 

não foi possível precisar)
927

, além de uma terceira acepção, ainda mais periférica e mais 

abstrata, via uma rota metafórica e/ou metonímica hipotética O QUE ESTÁ SOBRE X 

RELACIONA-SE A X (‘posição superior’ → ‘relação’), com algum encaixamento nas etapas 

ESPAÇO > QUALIDADE do fluxo de hierarquização evolutiva da abstração metafórica 

elaborada por Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991)
928

. 

Houaiss & Villar (2009) distinguem uma rede polissêmica mais intricada para o 

formante: (i) ‘sobre, por cima de’: epiblema, epicarpo, epicentro, epiglote; (ii) ‘a mais, 

somado a’: epanalepse, epifania, epifenômeno, epigênese; (iii) ‘molécula (ou radical) 

relacionada, de alguma forma, a outra, tomada como referência’: epicolesterol, epiramnosa; 

(iv) ‘molécula que se distingue de outra pela presença de uma ligação em ponte entre átomos 

não vizinhos de uma cadeia’: epicloridrina, epidioxifenantreno. No entanto, da consideração 

semântica das acepções e da apreciação etimológica dos exemplos que nessa obra se 

                                            
926

I.e., “[...] ‘molécula (ou radical) relacionada, de alguma forma, a outra, tomada como referência’ [...]” 

(HOUAISS & VILLAR, 2009). 
927

Talvez através de uma leitura metafórica O QUE ESTÁ SOBRE X É UMA ADIÇÃO A X. 
928

PESSOA > OBJETO > PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE. 
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apresentam, podemos concluir que, em formações estritamente vernáculas
929

, a polissemia se 

restringe a duas noções, as de ‘posição superior’ e ‘relação a’, tal como figuram no esquema 

construcional anteriormente esboçado. 

Assinalamos também que o prefixo, visto em sua rota diacrônica, não parece participar 

em processos de sobreprefixação, exceto em raras formações hipotéticas hodiernas ad hoc, 

como em pré-epiclese, não-epifleódico, pós-epigenia etc. 

Segue-se uma síntese histórico-comparativa geral para o prefixo epi-, do grego ao 

vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL GREGA 

 

(i) o prefixo no grego atuava em formações nominais isocategoriais, fornecendo-lhes 

sobretudo os sentidos de ‘sobre, por cima de’ (i.e., ‘posição superior’) e ‘adição’ 

(i.e., ‘a mais, somado a’), selecionando, ao que parece, poucas noções da complexa 

rede de sentidos que sua partícula originante (preposição homônima) veiculava. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não possui qualquer capacidade geradora de novos vocábulos no GP e no 

CA, participando apenas de formas oriundas do grego que ingressam nos romances, 

no léxico culto ou especializado, denotando idêntico (ou similar) sentido ao que 

portava na matriz genolexical grega. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o antepositivo atua como partícula integrante em formas gregas que seguem 

ingressando na língua (do séc. XVI ao XIX), pari passu a uma atuação em 

derivações processadas dentro do próprio vernáculo, no âmbito técnico-científico (a 

partir dos sécs. XVIII/XIX, mas, sobretudo, no séc. XX), nas quais, além de um 

sentido locativo de ‘superposição’ (a de ‘adição’, presente na matriz grega, 

permanece desativada), passa também a denotar uma noção mais geral e abstrata, a 

                                            
929

Muitos dos exemplos apresentados por Houaiss & Villar (2009) são criações internas ao próprio grego, 

adotadas em época moderna (geralmente através do lat.) pelo jargão da ciência. 
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de ‘relação a’, o que constitui uma novidade em relação à configuração da teia 

semântica do prefixo no devir histórico. 

 

 CONCLUSÃO 

 

O caráter prefixal do formativo epi- (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 1999; 

SANTANA SUÁREZ et al., 2004; CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009) não parece 

ser um postulado unânime entre os estudiosos, havendo os que o consideram um elemento 

formativo neoclássico (IACOBINI, 2004), uma partícula que faz as vezes de prefixo (NUNES, 

1930 apud López Viñas, 2012) ou pertencente ao grupo de partículas entre a prefixação e a 

composição (RIO-TORTO, 2016). 

Como podemos notar, o prefixo epi- só passa a ter vitalidade na língua em época 

moderna (a partir dos sécs. XVIII/XIX) e, mesmo assim, apenas no vocabulário da ciência, o 

que leva à conclusão de que nunca se fez atuante na emergência de formas estritamente 

vernáculas do léxico comum. Logo, embora concordemos com Iacobini (2004, p. 133), 

quando assume que: “Ha il significato ‘posizione superiore’ anche l’elemento formativo epi- 

presente in alcune parole di uso comune, quali epicentro, epiderme, epigono, epigrafe, 

epilogo.”, devemos aclarar que essas e/ou outras formas que hodiernamente já adentraram 

(em maior ou menor grau) no léxico comum não foram nele geradas, sendo oriundas da 

terminologia científica. 

 

6.1.15 Prefixo es- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

São numerosos os derivados em es- nos corpora documentais do galego-português e 

do castelhano arcaicos, havendo os de criação latina e os de moldagem vernácula. 

Principiamos com o arrolamento de uma amostra representativa para as formas herdadas, em 

virtude do número elevado de derivados detectados
930

: 

 

                                            
930

A listagem completa das formações pode ser conferida nos morfemários (tomos II a V deste estudo).  
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(i) effectos (P1B703), em menda (P1B704) e variantes e/ou flexões, erguer (P1B709) e 

variantes e/ou flexões, esalcem (P1B710), esbulades (P1B711), escaentassen 

(P1A395), esqueeceu (P1B712), excelencia (P1B715), escorregou (P1B722), 

excusarey (P1B724), espantados (P1A411) e variantes e/ou flexões, dentre outros; 

(ii) eloquentes (P2C976), emleito (P2C977), emgeitar (P2D202) e variantes e/ou flexões, 

escasso (P2C988), exaltou (P2C992), escrareçerõ (P2C999), experiencia (P2D211) e 

variantes e/ou flexões, espertar (P2C1031) e variantes e/ou flexões, espirou 

(P2C1034), explicitamente (P2D214) e variantes e/ou flexões, estorvar (P2C1044) e 

variantes e/ou flexões, executam (P2C1050) e variantes e/ou flexões, dentre outros; 

(iii) electiones (C1A946) e variantes e/ou flexões, escassos (C1A963), escoia (C1B406) e 

variantes e/ou flexões, escome (C1A967), escomulgado (C1A968), escorri 

(C1A969), escossa (C1B410), esmerado (C1A992), espantar (C1B418) e variantes 

e/ou flexões, esponimjentos (C1A1000), esamjnado (C1B419), exanbre (C1B420), 

exçelsso (C1B422), dentre outros; 

(iv) efecto (C2C631), egregio (C2C632), elegir (C2C633), excusacion (C2C646), esentos 

(C2C648), expendido (C2C658), esperiencia (C2C660) e variantes e/ou flexões, 

espresar (C2D229), estoruos (C2C668), euitar (C2D235), essequucion (C2C677) e 

variantes e/ou flexões, exepçiones (C2C680), exhortadora (C2C691), dentre outros. 

 

As criações propriamente vernáculas, em sua totalidade, foram as seguintes: 

 

(i) escambhar (P1A396), escambyo (P1A397) e variantes e/ou flexões, escauar 

(P1B714), esforçada (P1A405) e variantes e/ou flexões, esforça (P1B730), esforço 

(P1A406), esfraldadas (P1A407), esguardey (P1B733) e variantes e/ou flexões, 

esmalhada (P1A409), esmorece (P1A410), estorcendo (P1B745), estremece 

(P1A416); 

(ii) escambar (P2D203) e variantes e/ou flexões, esconiuraçõis (P2C1007) e variantes 

e/ou flexões, esforça (P2D209) e variantes e/ou flexões, esforço (P2C1020), sguarde 

(P2C1021) e variantes e/ou flexões, esguardo (P2C1026), espalhadas (P2D210) e 

variantes e/ou flexões, espoojeiro (P2C1035), estiraran (P2C1043); 

(iii) escalentar (C1A957) e variantes e/ou flexões, esfuerce (C1A975) e variantes e/ou 

flexões, esforçadas (C1A980) e variantes e/ou flexões, esfuerço (C1A986) e 
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variantes e/ou flexões, espaladinar (C1A993), estorcer (C1A1003) e variantes e/ou 

flexões. 

(iv) esclarescida (C2C642) e variantes e/ou flexões, esforc’ando (C2C649) e variantes 

e/ou flexões, esforc’ado (C2C651) e variantes e/ou flexões, esfuerc’o (C2C652). 

 

Nos corpora documentais, na 1ª fase do GP, o prefixo atuava sobre 27 bases léxicas 

diferentes (num total de 78 ocorrências); na 2ª fase do GP, sobre 39 bases léxicas diferentes 

(num total de 109 ocorrências); na 1ª fase do CA, sobre 29 bases léxicas diferentes (com um 

total de 97 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 31 bases léxicas diferentes (com um total 

de 84 ocorrências). 

Se considerarmos exclusivamente as formas de criação vernacular, o cômputo se 

reduz, passando ao seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 9 bases léxicas 

diferentes (com um total de 17 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 7 bases léxicas 

diferentes (com um total de 19 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 4 bases léxicas 

diferentes (com um total de 25 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 2 bases léxicas 

distintas (com um total de 9 ocorrências). 

Dos números acima, podemos avaliar que era vigorosa a atuação do formante em 

derivações oriundas do latim, sendo mais reduzidas (embora também portadoras de 

representatividade, quantitativa e qualitativa) aquelas formações propriamente vernáculas. Em 

ambas, o prefixo participava majoritariamente em formações isocategoriais verbais — p. ex., 

esbulades (P1B711), exercitaua (P2C1060), exien (C1A1016), essamino (C2D236), de 

geração latina; escauar (P1B131), esguardar (P2C1022), escalentar (C1A957), esforc’ando 

(C2C649), de geração autóctone —, havendo uma única operação nominal isocategoriais — 

exçelsso (C1B422), de gênese latina — e várias outras parassintéticas lato sensu (S, A → V) 

— esalcem (P1B1133), escusar (P2C1010), exaltou (P2C992), esplanar (C1A998), escapar 

(C1A962), enmendare (C2D221), de criação latina; esfraldadas (P1A407), espalhadas 

(P2D210), espaladinar (C1A993), esclaresçido (C2C644), de geração autóctone —. 

Nas formas herdadas encontradas, o prefixo podia veicular os seguintes valores: (i) 

‘separação, privação’ — e.g., em escomungado (P1A400), escominhom (P2C562), 

escomulgado (C1A554) —; (ii) ‘movimento para fora’ — e.g., em estendem (P1B744), 

exposiçã (P2D215), exira (C1A1015), espremid (C1040) —, além de comportar-se com 

opacização semântica — e.g., em effectos (P1B703), espirou (P2C1034), esmerado 
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(C1A992), estoruos (C2C668) — ou expletividade — e.g., em esplanar (C1A998) e ensalço 

(C2C639) —.  

Apenas duas noções semânticas podem ser depreendidas das formações vernaculares e 

cada uma delas em apenas um derivado (i) ‘extração’, em esmalhada (P1A409); (ii) 

‘movimento para fora’, em estiraran (P2C1043). Esse dado chama muito a atenção, sobretudo 

quando associado a outro, atinente ao mesmo conjunto de formações: na maioria absoluta 

delas, o prefixo ou não exprime qualquer matiz semântico, sendo expletivo — e.g., em 

escambhar (P1A396), escauar (P1B714), esconiuraçõis (P2C523), ascalentado (C1A959), 

espaladinar (C1A993), esclaresçido (C2C644) —, ou apresenta opacidade semântica — e.g., 

em estremece (P1A416), esmorece (P1A410), esguardar (P2C1022), estorcer (C1A1003), 

esfuerc’o (C2C652) —. 

O quadro a seguir traz uma caracterização geral do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos considerados: 

 

Prefixo es- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes ef- ~ en-2 ~ em-1 ~ e-1 ~ es-2 

~ ex- ~ s-2 ~ emx- ~ ey- 

e-1 ~ en-1 ~ ef- ~ em-2 ~ 

es-2 ~ emx- ~ ẽs- ~ ẽx- ~ 

eix- ~ ex- ~ s-1 ~ enx- 

Seleção de bases V, S, A V, S, A 

Sentidos 1. movimento para fora  

2. separação, privação 

3. opaco 

1. movimento para fora  

2. separação, privação 

3. opaco 

Exemplos estenden, escomungado, 

esbulades 

exposiçã, escominhom, 

espertar 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes e-1 ~ es-2 ~ as-3 ~ ex- ~ enx- e-1 ~ en-1 ~ ens- ~ es-2 ~ 

ex- ~ ess- ~ enx- 

Seleção de bases V, S, A V, S, A 
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Sentidos 1. movimento para fora  

2. separação, privação 

3. opaco 

4. expletivo 

1. movimento para fora  

2. opaco 

3. expletivo 

Exemplos esposition, escomunjon, 

escusas, esplanar 

espremjd, expensar, 

ensalço 

Prefixo es- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes es-2 es-2 ~ s-1  

Seleção de bases V, S V, S 

Sentidos 1. extração 

2. opaco 

3. expletivo 

1. movimento para fora 

2. opaco 

3. expletivo 

Exemplos esmalhada, esmorece, 

escauar 

estiraran, esguardar, 

esconiuraçõis 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
es-2 ~ as-3 es-2 

Seleção de bases 
V, S A, V 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos esfuerce, ascalentado 

 

esfuerc’o, esclaresçido 

 

Tabela 35. Síntese do comportamento do formante es- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

Na língua latina, a partícula ex funcionava paralelamente como preposição e prevérbio 

(ERNOUT & MEILLET, 1939). Como preposição, podia denotar (i) ‘movimento de dentro 
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para fora’: exire ex navi, ‘sair de um navio’; (ii) ‘origem, procedência’: omnes ex Gallia 

naves, ‘todas as naves procedentes da Gália’; (iii) ‘matéria’: pocula ex auro, ‘taças de ouro’; 

(iv) ‘causalidade, consequência’: ex vulnere aeger, ‘enfermo por causa de uma ferida’; (v) 

‘passagem de um estado a outro’: dii ex hominibus facti, ‘homens deificados’; (vi) ‘segundo, 

conforme’: ex jure, ‘conforme ao direito’; (vii) ‘ponto de partida no tempo’: ex eo die, ‘a 

partir deste dia’ (cf. SEGURA MUNGUÍA, 2000; GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001). 

Romanelli (1964) estabelece seis matizes semânticos para o ex- prefixal, além de 

assinalar a expletividade que o atinge em algumas formações da matriz latina: (i) ‘movimento 

de dentro para fora, saída’, em educo, ‘levar para fora, fazer sair’ e excurro, ‘correr para fora, 

sair correndo’; (ii) ‘elevação, ascensão’, em emolior, ‘levantar um peso, elevar-se’ e escendo, 

‘subir, embarcar, montar’; (iii) ‘ausência, privação’, em effrenus, ‘desenfreado, sem freio’ e 

elinguis, ‘sem língua, mudo’; (iv) ‘mudança de estado, passagem de um a outro estado’, em 

eduro, ‘endurecer’, effemino, ‘tornar feminino’, emollio, ‘amolecer’; (v) ‘acabamento’, em 

ebibo, ‘beber até o fim’; evinco, ‘vencer completamente, conquistar’; (vi) ‘aumento, reforço, 

intensidade’, em edisco, ‘aprender a fundo, aprender de cor’; exstimulo, ‘picar com força’. 

Como expletivo: ementior, ‘mentir’; evincio, ‘cingir, atar, ligar’ etc. 

As notas de Ernout & Meillet (1939, p. 312) trazem as principais dessas noções, 

resumindo em poucas linhas a descrição do espectro polissêmico da unidade prefixal no latim. 

Cremos ser apropriado reproduzi-las, sobretudo porque elas nos dão pistas a respeito da 

interligação entre cada um dos principais sentidos, insinuando como se originam uns dos 

outros (o que nos servirá na montagem do esquema construcional hipotético que proporemos): 

 

En composition, ex marque l’idée de sortir: eō/exeō, gradior/ēgredior; rudis/ērudiō; 

quelquefois avec une idée accessoire de mouvement vers le haut: efferō (ec-), 

extollō, ēuehō. A cette idée s’apparente l’idée d’absence ou de privation; d’où les 

composés du type expers, exsanguis, ēdentulus, exanimis, etc., avec les dénominatifs 

exossāre (Pl.), exanimāre, etc. Dans les inchoatifs, ex- marque le changement d’état, 

le passage d’un état a un autre: excandēscō, efferuēscō. A l’idée de sortir s’est jointe 

l’idée d’achèvement: bibō/ēbibō; faciō/efficiō; hauriō/exhauriō; cf. puiser/épuiser. 

Dans cet emploi, la force du préverbe est souvent affaiblie, et le composé n’a d’autre 

sens que le simple, cf. uinciō/ēuinciō; uitō/ēuitō.
931

 

 

                                            
931

“Na composição, ex marca a ideia de ‘saída’: eō/exeō, gradior/ēgredior; rudis/ērudiō; às vezes, com uma ideia 

acessória de ‘movimento ascendente’: efferō (ec-), extollō, ēuehō. Essa ideia é semelhante à ideia de ‘ausência 

ou privação’; daí os compostos do tipo expers, exsanguis, ēdentulus, exanimis etc., bem como os verbos 

denominais exossāre (Pl.), exanimāre etc. Nos incoativos, ex-marca a ‘mudança de estado’, a ‘transição de um 

estado para outro’: excandēscō, efferuēscō. Com a ideia de ‘movimento para fora’ veio a ideia de ‘acabamento’: 

bibō/ēbibō, facio/ēfficiō, hauriō/exhauriō; cf. consumir/esgotar. Nesse uso, a força do prevérbio é 

frequentemente enfraquecida, e o composto não tem outro significado além do simples, cf. uinciō/ēuinciō; 

uitō/ēuitō.” [Trad. nossa] 
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De uma colação entre os subsídios de Romanelli (1964) e os de Ernout & Meilllet 

(1939), comparados, ainda, com os de Segura Munguía (2000), podemos entender que os 

matizes semânticos com os quais o prefixo ex- concorria na geração morfolexical de 

derivados no latim eram o de (i) ‘movimento para fora’, (ii) ‘movimento para cima’, (iii) 

‘ausência, privação, extração’, (iv) ‘mudança de estado’, (v) ‘perfectividade, acabamento’, 

(vi) ‘intensificação’. São esses que constarão do esquema construcional que figurará mais à 

frente, por serem os mais preponderantes no desempenho do formante prefixal no latim e no 

romance. Enfatizamos também a existência na matriz latina de alguns derivados nos quais o 

prefixo — tal como alguns outros mais, como o ad-, de-, in- lativo, re- (cf. ROMANELLI, 

1964; LOPES, 2012) —, extraordinariamente, não parecia participar com nenhuma 

informação semântica acessória, como já exemplificado parágrafos acima.  

Pelos inúmeros exemplos arrolados por Romanelli (1964), por Ernout & Meilllet 

(1939) e pelos dicionários latinos consultados (e.g., GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001), é 

possível concluir que o prefixo possuía preferência de atuação em operações verbais 

isocategoriais, embora também originasse derivados de origem e estruturação nominais. 

Usufruía de patente vitalidade no latim, documentando-se em inúmeros derivados, muitos dos 

quais passam às línguas românicas (CUNHA, 2010), por via popular ou por via erudita ou 

semierudita. 

Pelos dados empíricos de que dispomos, tanto os desse nosso estudo quanto os de 

López Viñas (2012) — atinentes ao galego(-português) medieval — e o de Cejador (2005) — 

atinentes ao castelhano medieval —, podemos pensar que o prefixo mantém alguma vitalidade 

no vernáculo arcaico, embora com ênfase não mais em todos os seis sentidos latinos (em 

maior ou menor grau e rapidez, passam a ser raras ou mesmo caem em desuso as acepções 

perfectiva, intensificadora e lativa ascendente), mas sim, no sentido de ‘privação, extração, 

ausência’ — que passa a ser o dominante — e, mais pontualmente, os matizes de ‘movimento 

para fora’, ‘intensificação’ e ‘mudança de estado’. O rol de derivados em es- presente em 

Cejador (2005) ratifica a ilação da manutenção de alguma vitalidade desse formante no 

período arcaico do castelhano, o que, a nosso ver, pode ser extensível ao galego-português. 

Alguns exemplos extraídos do vocabulário medieval castelhano compilado por esse último 

autor: esboza, espolvorar, espulgar, esgotar (‘extração, privação, separação’); escalfado 

(‘intensificação’); escarzar ~ escarçar, estordido (‘mudança de estado’
932

); espernazado, 

escaminar (‘movimento para fora’).  

                                            
932

Somos bastante céticos a respeito desse valor de ‘mudança de estado’ para prefixos como es- e en- em verbos 

incoativos, sobretudo nos parassintéticos. Isso porque, tanto na língua arcaica quanto moderna, deparamo-nos 
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Tanto pelos dados dos corpora empíricos deste nosso estudo, quanto pelos expostos 

em Cejador (2005), o que mais chama a atenção é a grande recorrência de usos expletivos 

para o formativo abordado, o que é comprovável pelos vários casos de existência de um 

corradical sinonímico destituído do elemento prefixal, seja no galego-português, seja no 

castelhano. Assim, dos dados de nossa tese, associados aos de Lopes (2013) e Rio-Torto & 

Lopes (2018 [no prelo]), depreendemos a flutuação entre escambhar ~ cambhar, escauar ~ 

cauar, esconiuraçõis ~ coniuraçõis, ascalentado ~ escalentado ~ calentado, espaladinar ~ 

paladinar etc. Nos dados de Cejador (2005), pertencentes ao castelhano, também é frequente 

esse fenômeno, comprovável pela existência dos derivados espavorecer, espavecieron, 

escomenzar, esguardar, eslesiado, estropezar e estropezón. No fascículo de Pharies (2013), 

centrado numa análise do prefixo es-, deparamo-nos também com inúmeros outros exemplos 

de alternância lexical totalmente sinonímica envolvendo esse formante, sejam pertencentes ao 

castelhano antigo (esblandir ~ blandir, escalentar ~ calentar, esclarecer ~ clarecer, 

esbrindarse ~ brindar, escarmenar ~ carmenar, escomer ~ comer, espartir ~ partir, esprestar 

~ prestar, estajar ~ tajar), sejam concernentes ao espanhol moderno (escomenzar ~ 

comenzar, esperecerse ~ perecer, estropezar ~ tropezar). 

De acordo com Ernout & Meillet (1939), ex-, semelhantemente ao que ocorreu com 

ab-, é suplantado nas línguas românicas por de-. Data maxima venia, consideramos ser 

necessário emendar essa afirmação, com duas ponderações. A primeira é que, embora o ex-

/es- perca vitalidade no romance, isso só se parece dar no castelhano e no português (ao 

menos de modo mais explícito e sistemático) a partir da segunda sincronia do período arcaico 

                                                                                                                                       
com verbos de valor verdadeiramente inceptivo-ingressivo (i.e., aqueles que expressam princípio da ação, que 

denotam o início do processo verbal) que são destituídos de unidade prefixal, como, e.g., açucarar, amarelar, 

azular, bichar, branquear, bronzear, cariar, cicatrizar, inchar, mofar, necrosar, pretejar (exemplos extraídos do 

estudo de CANÇADO & AMARAL, 2010), legalizar, azedar etc. Isso fica ainda mais corroborado pela 

existência, pretérita e atual, de corradicais sinonímicos com tal valor inceptivo, mas num quadro de flutuação 

entre presença e ausência de partícula prefixal (esbranquecer ~ esbranquear ~ branquear, arroxear ~ roxear, 

esbravejar ~ bravejar, amadurecer ~ madurecer etc.), bem como, de casos de verbos incoativos em cuja 

constituição morfolexical figurava um prefixo no período arcaico e, com a evolução da língua, passou a ser dele 

destituído (ou vice-versa). Será suficiente, como prova, reproduzir os exemplos que constam do estudo de 

Sánchez González de Herrero (1992) para a língua medieval: magrecer, mollecer, tristecer, flaquecer, negrecer, 

blandecer, dormecer, bermejecer, blanquecer, podrecer (SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, 1992). No 

entanto, outros estudos (ou ao menos os dados neles elencados), como o de Rio-Torto (1998b), poderiam ser 

evocados aqui para a defesa desse argumento. Destarte, após tantas provas, somos de parecer que, salvo melhor 

juízo, os propiciadores desse traço semântico incoativo são as próprias desinências verbais, geralmente (mas não 

sempre) em associação com elementos sufixais que figuram nos vocábulos que denotam ‘início de ação’. Cf. 

também, para esse debate, a macrosseção 4 desta nossa tese, nomeadamente a seção 4.7. O ceticismo que 

declaramos ter em relação à carga subsidiária incoativa de elementos prefixais em derivados verbais, sobretudo 

os parassintéticos, também atinge, mutatis mutandis, às formações verbais parassintéticas nas quais a tradição 

morfológica atribui ao prefixo um teor frequentativo-intensivo (cf. NEIRA, 1976), como esbracejar ou 

espernear. As razões que conclamamos para a defesa desse nosso ponto de vista são, grosso modo, as mesmas 

apontadas para o caso dos incoativos acima descritos.  
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(nossos dados o confirmam)
933

 e, mesmo assim, não de maneira absoluta, haja vista a 

emergência, em época moderna, para ambas as línguas, de uma leva extensíssima 

(praticamente incontável) de novos derivados em ex-, com um “novo” sentido, o de ‘o que foi 

e não mais é’, ou melhor, ‘o que deixou de ser’
934

, bem como a retomada (discreta, mas 

constante), pelo português moderno, da vitalidade do formante com os seus sentidos originais, 

algo que é enfatizado por Cunha (2010), que chega a afirmar que é de grande aplicação no 

português, sendo formador de incontáveis vocábulos
935

.
 
Portanto, comparar o ofuscamento 

total que o ab- sofreu (em virtude do alçamento de seus congêneres ad- e de-, por exemplo) 

com o ofuscamento parcial experimentado pelo es- não parece ser de todo acertado
936

.  

O segundo ajuizamento consiste na elucidação de que, mais do que em virtude de um 

alçamento do prefixo de- (como apontam os latinistas supracitados), que, na verdade, não 

experimentou crescimento qualitativo ou quantitativo no vernáculo, a queda no uso do es- no 

período moderno deve-se primordialmente à difusão plenipotenciária do des-, situação (um 

claro caso de mudança linguística) que foi precedida (como era de se esperar) por um quadro 

de flutuação no período arcaico
937

, no qual encontramos, para o castelhano (arcaico), pares 

corradicais sinonímicos livremente alternantes, como escalabrar ~ descalabrar, escaminar ~ 

descaminar, esfrutar ~ esfructar ~ desfrutar, esgarrar ~ desgarrar, eslindar ~ deslindar 

(exemplos tomados de CEJADOR, 2005); descabezar ~ escabezar, despabilar ~ espabilar, 

despulgar ~ espulgar, despartir ~ espartir, desquitar ~ esquitar (exemplos tomados de 

PHARIES, 2013). Além dos pares léxicos flutuantes para o galego-português arcaico próprios 

ao corpo empírico deste nosso estudo, assim como os poucos que vão expostos no estudo de 

                                            
933

Pharies (2013, p. 121), no entanto, é mais incisivo do que nós na indicação do enfraquecimento da vitalidade 

do prefixo já em época arcaica, pois considera que “[...] fora o século XIII, no qual provavelmente se acumula a 

produção dos séculos precedentes, a produtividade de es- tem sido invariavelmente débil no castelhano.” [Trad. 

nossa] 
934

Como é possível perceber, sustentamos (diferentemente do que parecem fazer outros autores, nomeadamente 

os que se apoiam em uma ótica sincronicista), que não se tratam de dois prefixos distintos, mas sim, de um 

mesmo, com diferentes usos e aplicações na história da língua, como apontaremos um pouco mais adiante. 

Assim procedendo, pensamos que mantemos coerentemente a nossa postura de uma justa e devida valoração do 

fator histórico-diacrônico na análise da constituição e evolução dos sistemas linguísticos. 
935

Quando esse etimólogo assim o indica, refere-se ao es-, não ao ex- com o sentido inovador. Pensamos que essa 

sua assunção, a de uma pujante vitalidade do prefixo no português com os seus sentidos tradicionais, tenha, 

talvez, que ser relativizada, pois não parece já gozar de tamanha prosperidade. Para corroborar essa nossa ilação, 

evocamos, p. ex., a lista de formações em es- exposta no estudo de Duarte (1999a), que é muito modesta; 

também reverberamos as conclusões de Rio-Torto (2016) sobre a aplicação de tal partícula na geração de verbos 

denominais e deadjetivais, para os quais, de acordo com essa morfóloga, é, dentre todos os formantes, aquele que 

apresenta menor recorrência, com participação restrita a aproximadamente 10% desses produtos léxicos. 
936

Além do mais, mesmo se excluindo os novos usos do prefixo, com o ex- de anterioridade (i.e., denotador do 

sentido de ‘que deixou de ser X’), o es- parece contar com a manutenção de uma considerável vitalidade em 

outras variedades hispano-românicas, segundo o que nos afiançam Pharies (2013), Casanova (2010) e Neira 

(1976).  
937

Na verdade, que remonta aos tempos latinos, segundo Pereira (2000). 
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Carvalho (2016), outros (muitos dos quais de geração arcaica) constam do artigo de Neira 

(1976), a saber: desfarelar ~ esfarelar, descalvar ~ escalvar, desbulhar ~ esbulhar, despertar 

~ espertar, destroçar ~ estroçar, despojar ~ espojar, desfalcar ~ esfalcar, desfolhar ~ 

esfolhar, desfigurar ~ esfigurar, descascar ~ escascar, desbarrar ~ esbarrar etc.
938

 

Sigamos explanando sobre o declínio da vitalidade do prefixo es- em período 

moderno-contemporâneo. Primeiramente, dizemos que ela parece ser indiscutível para o 

castelhano
939

 e, para tanto, é suficiente que exponhamos os resultados a que chegou Pharies 

(2013), após rastrear as datações dos primeiros registros no CORDE dos 56 vocábulos que ele 

considera como de criação vernacular na história dessa língua: 15 formações para o séc. XIII, 

6 para o XIV, 5 para o XV, 4 para o XVI, 3 para o XVII, 1 para o XVIII, 2 para o XIX, 3 para 

o XX e 17 sem datação certa. Desses números, depreendemos duas coisas: tanto a irrefreável 

queda da vitalidade do formativo, quanto a sua não diluição em termos absolutos, já que há, 

embora poucas, criações para os séculos mais recentes. 

Vejamos a principal explicação que o sobredito autor dá para o suposto ofuscamento 

do es- na história do castelhano: 

 

No ha sido dificil identificar la causa principal del progresivo debilitamiento de es-: 

fue derrotado por un rival mucho más vigoroso, des-, prefijo que cuenta con la 

capacidad de hacer las mismas modificaciones semánticas que es-, pero sin limitarse 

a ellas. Como consecuencia, de la cincuentena de derivados históricos en es- hoy en 

día son de uso corriente menos de la mitad y además es dudoso que los hablantes 

reconozcan la presencia del prefijo incluso en algunos de los ejemplos de uso más 

frecuente. (PHARIES, 2013, p. 138)
940

 

 

Concordamos com esse linguista a respeito do debilitamento da vitalidade do prefixo 

es- ser motivada principalmente pelo alçamento de seu concorrente des-, mas não 

consideramos que essa seja a única causa. Sinalizamos dois outros fatores que provavelmente 

                                            
938

No tocante à flutuação prefixal entre corradicais sinonímicos em de(s)- ~ es- — algo que não é exclusivo às 

duas línguas que enfocamos nesta tese, mas sim, de difusão panromânica (ao menos ibérica, hispano-românica), 

se nos fiamos nas informações e conclusões de Pharies (2013, p. 121) e Neira (1976) — duas vias são 

observáveis na evolução da língua: a que conduz à sua anulação, com o alçamento absoluto do primeiro prefixo, 

ou a sua manutenção em variação constante até o presente. Os dados do castelhano e do galego-português, 

quando vistos sob uma ótica diacrônica que considera os seus usos desde o latim até a hodiernidade, permitem 

sustentar a hipótese da concomitância dessa dupla solução, mormente para o português, a depender do par léxico 

corradical observado. 
939

Montero Curiel (1998) também se atenta para esse ofuscamento, aplicando-o, sobretudo, às formações nas 

quais o prefixo denotava o valor privativo-separativo, que se mostram escassas na língua já desde o séc. XVI. 
940

“Não foi difícil identificar a causa principal do progressivo debilitamento de es-: foi derrotado por um rival 

muito mais vigoroso, des-, prefixo que conta com a capacidade de fazer as mesmas modificações semânticas que 

es-, mas sem se limitar a elas. Como consequência, da meia centena de derivados históricos em es-, hoje em dia 

são de uso corrente menos da metade e, além disso, é de se duvidar que os falantes reconheçam a presença do 

prefixo mesmo em alguns dos exemplos de uso mais frequente.” [Trad. nossa]. Montero Curiel (1998) sustenta 

essa mesma assertiva a respeito da não-transparência ou não-analisabilidade do prefixo es- separativo-privativo 

aquando de sua apreciação pelo utente hodierno da língua. 
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atuaram no esmaecimento da vitalidade do es- (no castelhano e, em menor medida, no 

português). 

Primeiro, a assunção de que concorreram para o declínio (mais ou menos acentuado) 

do prefixo em tela não apenas o seu rival des-, mas outras unidades congêneres (pelo menos 

a(d)-, en- e re-), que, na diacronia da língua, assumiram o posto do es- em algumas 

formações, reduzindo, destarte, a aplicação e a recorrência desse prefixo
941

. Apresentamos, 

como ilustração, exemplos para o castelhano (tomados do vocabulário medieval dessa língua 

compilado por CEJADOR, 2005), mas, indubitavelmente, outro tanto poderia ser cooptado 

para o galego-português:  

 

A(D)-: estordido (arc.) → aturdido (mod.), esgotar (arc.) → agotar (mod.), esmedrir (arc.) → 

amedrentar (mod.), estrevencia (arc.) → atrevimiento (mod.); 

 

EN-: esfriar (arc.) → enfriar (mod.), escantador/escantamiento ~ escantamiente (arc.) → 

encantador/encantamento ~ encantamiento (mod.);  

 

RE-: esfriar (arc.) → resfriar (mod.), esplandecer (arc.) → resplandecer (mod.). 

 

Segundo, a recorrente participação do formante, desde o latim, mas, sobretudo, no 

romance medieval, em produtos léxicos nos quais não concorria com qualquer valor 

semântico, sendo expletivo. Esse fenômeno parece ser uma causa adicional e também 

importante para as ondas de desvanecimento quantitativo-qualitativo que o formante prefixal 

experimentará em época moderna (ensaiadas já no período arcaico, mormente a partir de sua 

segunda fase), ao que tudo indica, mais fortemente no castelhano que no português. A 

constatação de que, em várias ocorrências em que se mostrava como expletivo — imerso ou 

não em um contexto de flutuação com um corradical sinonímico não prefixado —, a solução 

encontrada pelo idioma foi justamente a queda do prefixo no vocábulo — nos casos de não-

flutuação — ou o abandono da variante sinmórfica em es- (nos casos de flutuação) parece 

autenticar essa nossa assunção hipotética, para a qual aduzimos os seguintes exemplos 

ilustrativos, extraídos de Cejador (2005): estropezar → tropezar, estropezón → tropezón, 

espaladinar → paladinar, escomenzar ~ comenzar → comenzar, esguardar ~ guardar → 

guardar, eslesiar → lesionar etc. 

                                            
941

Isso parece ser possível graças a um quadro de confusão ou confluência prefixal no latim e no romance 

medieval entre esses prefixos (ainda subsistente, se bem que em menor medida e com marcas de uso, na língua 

atual, sobretudo em algumas de suas variedades diatópicas e diastráticas), principalmente entre o es-, des-, dis- e 

in- lativo (cf. MONTERO CURIEL, 1998). 
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Pharies (2013) chega a afirmar que, para o castelhano, o prefixo se encontra em estado 

de agonia a partir do século XX. Isso equivaleria a uma indicação de seu apagamento quase 

que absoluto em pautas morfológicas da lexicogénese dessa língua. Não é esse, certamente, o 

estatuto do formante em português, se consideramos como verazes as assertivas de Cunha 

(2010). Parece, assim, que o es- caiu em franco (não nos atrevemos a dizer total) desuso no 

castelhano em época moderno-contemporânea, o que só parcialmente se deu no português. 

Tratar-se-ia, destarte, não de uma questão de tudo-ou-nada, mas sim de gradação 

representativa, de acordo com diferentes posições no pódio da vitalidade lexicogenética de 

cariz morfológico. Essas diferenciações quantitativo-qualitativas em relação ao formante 

prefixal enfocado ratificam as ilações de Casanova (2010 apud PHARIES, 2013) e Neira 

(1976), de que há diferenças, entre as línguas ibero-românicas, na aceitação e no desempenho 

dos antepositivos es- e des-, havendo umas em que o primeiro é dominante ou plenamente 

páreo ao seu concorrente (e.g., aragonês e leonês), e outras para as quais o mais representativo 

é o segundo elemento (e.g., castelhano e valenciano). Pensamos que o português atual esteja 

numa posição intermediária entre esses dois extremos: o prefixo es- goza ainda de certa 

vitalidade, embora sem comparação com a incomensurável pujança de seu concorrente des-, 

de aplicação quase que irrestrita na geração morfolexical. 

As conclusões supramencionadas de Pharies (2013) acompanham as de Neira (1976), 

que defende o alçamento no castelhano da forma des- em detrimento de es- desde época 

primitiva, passando a primeira a ser a representante oficial da variação (oposição, segundo o 

autor) des- ~ es- nessa língua. Já para o galego-português, o mesmo autor indica um caminho 

distinto, marcado pela manutenção em época moderna dos dois formantes, não poucas vezes 

atuantes sobre idêntica base, constituindo (dizemos nós) doublets léxicos sinonímicos. Ou 

seja, não se deu a neutralização da variação/oposição que, segundo o mesmo Neira (1976), 

atingiria o castelhano, embora haja uma certa demarcação, atinente, sobretudo, aos pares 

corradicais sinonímicos com essa dupla de prefixos no português: o es- tende a marcar usos 

mais populares ou dialetais, enquanto ao des- lhe é atribuída uma marcação mais culta e 

moderna. 

Em suma, da apreciação das considerações de Pharies (2013) e Neira (1976), 

colacionando-as com as informações de Cunha (2010), parece ser possível sustentar que o 

castelhano optou pelo caminho da seleção do uso de uma das formas, o des-, alçada como 

representante prototípico da antiga variação des- ~ es- (PHARIES, 2013; NEIRA, 1976), 

enquanto o galego, o português e o catalão optaram pela rota manutenção do uso dum e 

doutro formante (NEIRA, 1976). Não vemos por ora outra opção a não ser aderirmos a essas 
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assunções, embora com a prudência de ressalvar que, tanto em um quanto em outro caso, nada 

pareceu se dar em termos absolutos, devido, por um lado, à manutenção da variação des- ~ es- 

em algumas formas do castelhano moderno (bem como à criação de alguns raros derivados 

em época recente); e, por outro lado, à prevalência quantitativo-qualitativa de des- quando 

comparado ao es-, mesmo no português. 

À parte dessas elucubrações sobre os contrastes entre o castelhano e o galego-

português quanto aos usos com os sentidos e funções outrora mais canônicos para o formante 

enfocado, há um outro aspecto que não pode ser omitido, o do ressurgimento de sua vitalidade 

em período moderno, atrelada (assim digamos) exclusivamente à sua configuração alomórfica 

etimológica ex- e a um sentido de ‘que deixou de ser X’, que mais parece uma amálgama de 

uma ideia de ‘reversão’ com uma ideia de ‘anterioridade temporal’. Montero Curiel (1998) 

utiliza um termo formidável para essa acepção: ‘cessação’, entendendo-a como a combinação 

de um valor semântico negativo e uma marca temporal, visto que significa o mesmo que ‘que 

já não é’. 

Trata-se de uma acepção que é ausente no romance medieval (nossos dados o 

confirmam), só emergindo no período moderno-contemporâneo, nele alcançando absoluto 

êxito. Tal geração pós-medieval para esse uso cessativo do es- em formações nominais é 

também sustentada por Cunha (2010), Montero Curiel (1998) e Maurer Jr. (1951a). Houaiss 

& Villar (2009) chegam a precisar que datam do século XIX as primeiras formações 

portuguesas com esse prefixo veiculando essa acepção. Conde Salazar & Martín Puente 

(2006), após uma varredura no CORDE, não encontraram nenhuma ocorrência desses usos 

para o castelhano que fossem anterior ao séc. XVIII. Ou seja, tudo conduz à proposição do 

surgimento em época moderna (na verdade, um ressurgimento, como já veremos) para o 

sentido sob discussão. 

Eximir-nos-emos de tecer maiores escólios sobre essa mudança no esquema 

polissêmico-funcional do prefixo, pelo fato de já haver formidáveis comentários da pena de 

Montero Curiel (1998) — para a sua evolução e espraiamento no castelhano — e Maurer Jr. 

(1951a) — pertinentes ao âmbito panromânico —. Principiemos com as notas da primeira 

autora, que, logo de entrada, estabelece contrastes a respeito da vitalidade de alguns sentidos 

do es-/ex- no castelhano atual: 

 

El valor de ‘cesación’ en la actualidad está revitalizando el uso del prefijo ex-, pues 

si las palabras examinadas hasta este momento son creaciones relativamente 

primitivas y en ellas se podría ver casi un estado de osificación del prefijo, sucede 

todo lo contrario al hablar del sema de ‘cesación’, incuestionable en términos tan 

habituales como ex marido, ex mujer, ex ministro, ex diputado, ex director, ex 
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presidente o ex-Yugoslavia. Se trata de un uso que ha adquirido gran fuerza en la 

actualidad […]. (MONTERO CURIEL, 1998, p. 248)
942

 

 

Continua sua exposição, destrinchando, semanticamente, o novo valor do elemento 

prefixal e tratando de suas pautas de adjunção: 

 

En este bloque de palabras que indican cesación se aprecian matices claramente 

negativos, al reflejar algo que ha sido pero que ‘ya no’ es. Se trata de una negación 

con marca temporal que, como tal, remite a un momento anterior en el que la voz era 

positiva y activa: un ex ministro no es en el tiempo presente ministro, pero lo fue en 

un tiempo pasado. Este carácter hace que el prefijo, con este valor semántico, se una 

casi siempre a sustantivos o adjetivos sustantivados que expresan un puesto, oficio, 

estado o cargo: ex-alumno, ex-diputado, ex-campeón, ex-negociador, ex-dirigente, 

ex-entrenador, ex-marido, ex-mujer, ex-alcaide socialista, ex-monárquico, ex-

comunista, ex-liberal. Hoy día la proliferación de este elemento es tal que llega a 

oírse incluso con adjetivos calificativos, como ex-gordo. (MONTERO CURIEL, 

1998, p. 248)
943

 

 

Finalmente, chega à consideração da vitalidade do formante, apontando também os 

círculos onde ele melhor se assenta: 

 

Este sí que es un prefijo nuevo, actual y con una enorme productividad tanto en la 

lengua oral como en la escrita, especialmente en el lenguaje periodístico y político 

[…]. (MONTERO CURIEL, 1998, p. 248-249)
944

 

 

[…] el prefijo de origen latino ex- es poco rentable en el español actual con el valor 

semántico de ‘separación’; sin embargo, se trata de un mecanismo en alza cuando lo 

que se pretende expresar es la noción de ‘cesación’, de ‘que fue y ya no es’, recurso 

muy frecuente, sobre todo en el periodismo político actual para la creación de 

sustantivos. (MONTERO CURIEL, 1998, p. 250)
945

 

 

                                            
942

“O valor de ‘cessação’ na atualidade está revitalizando o uso do prefixo ex-, pois se as palavras examinadas 

até este momento são criações relativamente primitivas e nelas se poderia ver quase um estado de ossificação do 

prefixo, sucede todo o contrário ao falar do sema de ‘cessação’, inquestionável em termos tão habituais como ex-

marido, ex-mulher, ex-ministro, ex-deputado, ex-diretor, ex-presidente ou ex-Yugoslavia. Trata-se de um uso que 

tem adquirido grande força na atualidade [...].” [Trad. nossa] 
943

“Nesse bloco de palavras que indicam cessação, apreciam-se matizes claramente negativos, ao refletirem algo 

que foi, mas que ‘já não’ é. Trata-se de uma negação com marca temporal que, como tal, remete a um momento 

anterior no que a voz era positiva e ativa: um ex-ministro não é, no tempo presente, um ministro, mas o foi em 

um tempo passado. Esse caráter faz com que o prefixo, com esse valor semântico, una-se quase sempre a 

substantivos ou adjetivos substantivados que expressam um posto, ofício, estado ou cargo: ex-aluno, ex-

deputado, ex-campeão, ex-negociador, ex-dirigente, ex-treinador, ex-marido, ex-mulher, ex-prefeito socialista, 

ex-monárquico, ex-comunista, ex-liberal. Hoje em dia a proliferação desse elemento é tal que chega a ser visto 

com adjetivos qualificativos, como ex-gordo.” [Trad. nossa] 
944

“Este sim que é um prefixo novo, atual e com uma enorme produtividade, tanto na língua oral quanto na 

escrita, especialmente na linguagem jornalística e política […].” [Trad. nossa] 
945

“[…] o prefixo de origem latina ex- é pouco rentável no espanhol atual com o valor semântico de ‘separação’; 

no entanto, trata-se de um mecanismo em ascensão quando o que se pretende expressar é a noção de ‘cessação’, 

de ‘que foi e já não é’, recurso muito frequente, sobretudo no jornalismo político atual para a criação de 

substantivos.” [Trad. nossa] 
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Às achegas de Montero Curiel (1998), fazemos apenas um adendo: se, há duas 

décadas, aquando da publicação de seu artigo, o ex- cessativo se associava primordialmente à 

esfera jornalístico-política, na atualidade, certamente, já se expandiu para muitos outros 

âmbitos, com grande aplicação até mesmo na língua coloquial, o que só faz confirmar o 

alcance irrestrito de sua penetração no idioma. Essas considerações valem tanto para o 

castelhano quanto para o português e o galego.  

Salientamos também algo que aparece no supradito estudo de Montero Curiel (1998): 

a exclusividade de uso autónomo do prefixo ex- com a ideia de ‘cessação’, algo que não 

ocorre quando denota outro valor ou quando se materializa como outro alomorfe. Em mi ex- 

ou o ex-, revela-se o uso independente da partícula como verdadeiro substantivo (cf. CONDE 

SALAZAR & MARTÍN PUENTE, 2006), fruto de um processo de lexicalização do formante, 

associado a operações metonímicas (PARTE PELO TODO) e elípticas. 

Por fim, antes de passarmos à proposta de esquemas contrucionais para as formações 

em es-/ex-, trazemos as interessantes anotações de Maurer Jr. (1951a, p. 127) sobre as origens 

do seu uso inovador (que não é, na verdade, tão inovador assim, como já veremos) em 

adjunções nominais: 

 

EX-. É hoje nas línguas románicas do Ocidente um verdadeiro prefixo nominal, 

servindo para indicar a pessoa que exerceu um cargo, mas já não o exerce. Êste 

começa a constituir-se no latim da decadência, aparecendo em uma forma tardia 

como exconsul e expatricius, isto é, ‘o que deixou de ser patrício’ (Freund). De fato 

já se poderia interpretar assim o plautino exheres (deserdado/ ex-herdeiro), inspirado 

no verbo exherdare (126 bis). O novo sentido de ex se desenvolve da significação 

‘fora de’, daí ‘fora do cargo’, e por fim ‘antigo ocupante do cargo’. De fato, em 

latim se constrói às vezes com o nome no ablativo, e.g., ex-consule em Sidônio 

Apolinário. Os exemplos se multiplicam pouco a pouco. Assim aparecem 

exadvocatus ‘qui fuit advocatus’, expoenitentes ‘qui publicam egerant poenitentiam’ 

(Du Cange). 

 

Só modernamente se introduz o prefixo com esta função nas línguas românicas. A 

introdução de ex- no francês data do século 17, com a forma ex-laquais de Méseray. 

Apesar do seu desenvolvimento recente, generalizou-se logo, usando-se com 

frequência na România moderna. Exemplos: fr. ex-ministre, ex-médecin; it. ex frate, 

ex prete, ex presidente, ex maestro, ex massone, ex re; esp. ex ministro, ex 

provincial, ex missionario [sic]; port. ex-colega, ex-aluno, ex-professor, ex-

assistente, ex-comandante, ex-assinante, ex-combatente. 

 

Conde Salazar & Martín Puente (2006) chegam a igual conclusão quanto ao fato de 

serem as formas latinas ex consule e análogas as origens remotas das criações modernas ex-

diretor, ex-novio, ex-président etc. Para essas estudiosas, é a partir do latim do sexto século da 

nossa era que a preposição ex começa a poder ser considerada verdadeiro prefixo que forma 

derivados, o que foi precedido por todo um processo de gramaticalização de estruturas 



511 

 

sintáticas regidas por ablativo, de modo que ex consule e ex praefecto passam a exconsul e 

expraefectus (CONDE SALAZAR & MARTÍN PUENTE, 2006)
946

, perfeitamente 

comparáveis com os derivados que um milênio depois voltarão a ser moldados nas línguas 

que descenderam da matriz latina, em um quadro de límpida influência subjacente desta sobre 

aquelas. 

Desses comentários, concluímos que o engatilhamento do ex- ‘cessativo’ nas línguas 

novilatinas modernas não é uma inovação propriamente românica, mas sim, uma retomada de 

um sentido latino que, mesmo se ocultando no processo histórico-evolutivo desses idiomas, 

ficou neles latente, apenas aguardando ser reativado, o que só ocorreria em época moderna. 

Esse é, assim, mais um fenômeno que confirma as sugestivas impressões de Rio-Torto 

(2014a) sobre a presença de marcas históricas na gramática interiorizada dos falantes; em 

outras palavras, a permanência de influências diacrônicas no fluxo evolutivo do sistema 

linguístico, que são, concomitantemente, fonte de condicionamentos/restrições e de potenciais 

agregações e reconfigurações em sua estrutura e funcionamento. 

Munidos dessas observações, propomos, finalmente, os esquemas construcionais para 

o prefixo enfocado, do latim ao vernáculo hodierno, que concernem, respectivamente, aos 

verbos e aos nomes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
946

Essas indicações mostram-se em total consonância com as notas de Cunha (2010) sobre o advento do ex- 

cessativo. 
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[es- [X] Vi]Vj ↔ [movimento para fora relacionado a SEM Vi]Vj
947

 

emergo, escaminar, estirar 

─ LAT, CA, GP ─ 
 

[es- [X] Vi]Vj ↔ [movimento para cima relacionado a SEM Vi]Vj 

emolior 

─ LAT ─ 
 

[es- [X] Vi]Vj ↔ [mudança de estado de SEM Vi]Vj 

effemino, escarzar, esfriar 

─ LAT, CA, GP ─ 
 

[es- [X] Vi]Vj ↔ [privação, extração de SEM Vi]Vj 

effreno, espulgar, esfornecinar, esmalhar, esgalhar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[es- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação de SEM Vi]Vj 

edisco 

─ LAT ─ 
 

[es- [X] Vi]Vj ↔ [perfectividade, acabamento de SEM Vi]Vj 

ebibo 

─ LAT ─ 

 

Figura 39. Esquema construcional das formações verbais es-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
947

Fomos obrigados a manter esse sentido, próprio aos verbos, no esquema para os derivados nominais, em 

virtude de ser ele o primigênio (cf. MONTERO CURIEL, 1998; ERNOUT & MEILLET, 1939), do qual se 

ramificaram os demais, quer atinentes aos verbos, quer aos nomes. As pautas de delineamento de esquemas 

separados para cada macroclasse de produtos léxicos, preconizadas pela MC booijiana, mostram-se, mais uma 

vez, problemáticas (ou ao menos retificáveis) aquando de sua aplicação à prefixação sob uma perspectiva 

histórico-diacrônica. 
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[es- [X] Vi]Vj ↔ [movimento para fora relacionado a SEM Vi]Vj 

emergo, escaminar, estirar 

─ LAT, CA, GP ─ 
 

[es- [X] Ni]Nj ↔ [privação, extração de SEM Ni]Nj 

elinguis 

─ LAT ─ 
 

[es- [X] Ni]Nj ↔ [intensificação de SEM Ni]Nj 

effertus 

─ LAT ─ 
 

[es- [X] Ni]Nj ↔ [cessação de SEM Ni]Nj 

excōnsul, exministro, ex-namorado 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

Figura 40. Esquema construcional das formações nominais es-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

O delineamento dos esquemas construcionais apresentados buscou refletir o mais 

fielmente possível o comportamento semântico-funcional do antepositivo em seu fluxo 

histórico. Assim, vemos que comporta, para os verbos, a sua plenitude polissêmica latina, 

com sua constituição hexâmera, com cinco matizes espraiados e derivados a partir do sentido 

espacial-lativo primordial. Que ‘movimento para fora’ pareça ser a nuance prototípica, 

asseguram-nos Montero Curiel (1998) e Ernout & Meillet (1939), bem como a recorrência da 

geração dos sentidos espácio-lativos (por serem dotados de maior concretude e 

especificidade) antes dos demais. 

Do sentido prototípico locativo-lativo, ‘movimento para fora’, ramificar-se-iam os 

demais, através de ativações metafóricas: ‘mudança de estado’ (SAIR DE X É DEIXAR DE 

SER X E PASSAR A SER OUTRA COISA), ‘privação’ (IR PARA FORA DE X É SER 

PRIVADO DE X), ‘intensificação’ (MOVER-SE PARA FORA DE X É PASSAR A SER 

MAIS QUE X). Desse último, com influência simultânea do valor prototípico espacial (cf. 

ERNOUT & MEILLET, 1939), brotaria o sentido periférico de ‘perfectividade’ (MOVER-SE 

PARA FORA DE X É SER MAIS QUE X → SER MAIS QUE X OU SER MUITO X É SER 

TOTALMENTE X). A geração do sentido de ‘movimento para cima’ a partir do nuclear de 
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‘movimento para fora’ não nos parece nada nítida
948

, embora seja apontada e sustentada por 

Ernout & Meillet (1939). Talvez mediante uma operação reinterpretativa fincada na leitura 

(Metafórica? Metonímica? Metaftonímica? Perspectivizante?) que UM DESLOCAMENTO 

PARA FORA DE X PODE SER UM MOVIMENTO PARA UMA POSIÇÃO ACIMA DE 

X. 

O esquema de seis sentidos, atinente aos verbos, aplicar-se-ia integralmente apenas ao 

latim, pois há reduções em sua manifestação no vernáculo. Os sentidos intensificador, 

perfectivo e ascendente não parecem transmitir-se efetivamente aos romances medievais, não 

ocorrendo também em sua manifestação moderno-contemporânea. O espacial-lativo 

(‘movimento para fora’) e o de ‘mudança de estado’ são parcamente registrados na língua 

medieval, déficit que só faz se intensificar nas sincronias subsequentes. Apenas o sentido 

privativo-extrativo apresenta alguma vitalidade na língua, quer antiga, quer moderno-

contemporânea, de modo que parte majoritária dos derivados de geração estritamente 

vernacular na história do castelhano e do galego-português se adscreve a esse valor 

semântico. 

O esquema das formações nominais mostra-se com polissemia mais restrita que o 

esquema construcional dos verbos, comportando apenas a metade dos valores que este possui. 

São os sentidos de ‘privação’ e ‘intensificação’, exclusivos ao latim, e o sentido de ‘cessação’, 

comum aos três sistemas linguísticos, mas em apenas algumas etapas de sua história. Assim, 

para a matriz genolexical, parece ativar-se só em época tardia, já no latim vulgar/medieval, 

portanto. Quanto ao vernáculo, só emerge em época moderna, estando ausente nas sincronias 

medievais. A geração desse último sentido provavelmente se deu a partir do prototípico, o que 

é convincentemente explicado por Maurer Jr. (1951a): ‘fora de X’ → ‘fora do cargo X’ → 

‘antigo ocupante do cargo X’. Tal evolução semântica, ao que parece, processou-se sob 

influxos de uma especialização semântica de ordem metafórica (IR PARA FORA DE X É 

DEIXAR O CARGO X) e de um subsequente processo metonímico (OCUPANTE DO 

CARGO PELO CARGO). 

Delineamos, à sequência, um conspecto diacrônico para o prefixo, considerando seus 

principais usos na matriz latina e nos dois sistemas vernáculos dela originados: 

 

 

 

                                            
948

Também não nos pareceram claras as rotas de emergência dos sentidos de intensificação e perfectividade a 

partir do sentido espacial-lativo prototípico. 
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A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo atuava na moldagem (sob pautas isocategorizadoras) de inúmeros verbos, 

fornecendo-lhes um amplo leque de valores semânticos, ao menos seis: ‘movimento 

para fora’, ‘movimento para cima’, ‘mudança de estado’, ‘privação’, 

‘intensificação’, ‘perfectividade’; 

(ii) não era rara a sua adjunção a verbos sem qualquer reflexo semântico, funcionando 

como mero expletivo nessa língua; 

(iii) em esquemas nominais, a polissemia do formante se reduzia a praticamente três 

sentidos (metade do número de valores para os esquemas verbais), o privativo, o 

intensificador e o cessativo (esse último apenas no latim vulgar). 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) a vitalidade do prefixo se mantêm no romance medieval, mas quantitativa e 

qualitativamente mais reduzida que na matriz genolexical, visto que o número de 

criações é mais limitado (apenas verbos), bem como a veiculação de valores 

semânticos, que é, basicamente, o de ‘privação, extração’ e, bem menos 

expressivamente, os de ‘movimento para fora’, e ‘mudança de estado’; 

(ii) o prefixo ex- latino evolui para a forma es- no romance medieval, contando, além 

disso, com um número surpreendente de alógrafos e alomorfes no período, que, 

paulatinamente, vão sendo abandonados na segunda fase arcaica e, principalmente, 

na passagem para o período moderno, em que se regulariza plena e absolutamente 

como es- (cf. PHARIES, 2013), excetuando-se nas formações ulteriores com o 

sentido de ‘o que deixou de ser X’; 

(iii) ao que parece, vai se escasseando, a partir da segunda sincronia arcaica, a 

emergência de novas criações com o prefixo es-, desbancado que é pelo seu 

concorrente des-, que o acaba suplantando, embora não de modo absoluto, o que se 

comprova pela manutenção em época moderna e/ou contemporânea de vários 

derivados corradicais sinonímicos em es- ~ des-
949

; 

                                            
949

Exemplos para o castelhano moderno-contemporâneo são os já expostos mais acima, tirados do estudo de 

Pharies (2013). Para o português dessa mesma época, flutuações que só parecem emergir após o período arcaico 

(geralmente pela emergência inovadora de uma concorrente para uma forma mais antiga gerada no medievo ou 

mesmo no latim) seriam, e. g., escabelado ~ descabelado, esfazer ~ desfazer, esperdiçar ~ desperdiçar 
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(iv) esse ofuscamento do prefixo parece ter sido mais avassalador e dominante no 

castelhano que no galego-português; 

(v) além das formações de elaboração autóctone, em todo o período arcaico do galego-

português e do castelhano registra-se o ingresso de algumas vozes herdadas, 

tomadas da matriz genolexical latina. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) com os sentidos canônicos, passa a sofrer ainda maior restrição a criação de novos 

derivados, verbais, em es-, principalmente no castelhano, que o alui com o des-, 

levando aquele a um quase completo apagamento; 

(ii) de todos os sentidos antigos aplicáveis a verbos, o único que parece gozar de 

alguma incidência em época moderna é o privativo-extrativo; 

(iii) a rica alografia e alomorfia que caracterizava o prefixo em época arcaica esmaece-

se por completo, propiciando o alçamento praticamente exclusivo da variante es-; 

(iv) ativa-se, para a geração de nomes, um sentido de ‘cessação’, já previsto no esquema 

latino, mas que só apresenta aplicação vernácula já bem entrado o período 

moderno; 

(v) esse sentido de ‘que era X e já não o é mais’ passa a ser o responsável pelo 

reerguimento do prefixo ao pódio dos mais representativos e funcionais da língua, 

dotado de ampla recorrência e de larga aplicabilidade. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Indubitavelmente, é o es- um dos prefixos de evolução diacrônica mais implexa, 

marcada por descensos e alçamentos no devir histórico da língua, sempre conectados com 

fluxos e refluxos de abandono e retomada de matizes semânticos, bem como por forte e 

constante concorrência desse formante com outras unidades prefixais, quer no latim, quer no 

vernáculo antigo, quer no vernáculo contemporâneo. Encontrava-se e encontra-se ainda hoje 

imerso em fluxos de variação e mudança. 

Há divergência no comportamento desse elemento no latim e nos romances, visto que 

esses experimentam uma minoração da rica polissemia que se processava na matriz 

                                                                                                                                       
(extraídos de HOUAISS & VILLAR, 2009), pendurar ~ dependurar ~ despendurar ~ espendurar (variação 

detectada no âmbito oral para o português popular/rural da Bahia pelo autor dessas linhas). 
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genolexical, bem como uma redução quantitativa na aplicação do prefixo em novas criações 

lexicais. Também parece haver certa divergência entre o galego-português e o castelhano já 

na etapa arcaicas, devido a um abandono paulatino e mais decidido do prefixo por parte desse 

segundo idioma já na segunda sincronia desse período. A convergência se dá pelo alçamento 

do sentido privativo-extrativo como o mais usual para as duas línguas, o que permanecerá 

ocorrendo nas sincronias posteriores. 

Em época moderna, o castelhano e o português voltam a convergir, devido ao 

alçamento, em formações nominais, do sentido de ‘cessação’, unicamente veiculado pelo 

alomorfe culto ex-, que passa a dominar em termos praticamente absolutos a cena da geração 

de novos vocábulos com o prefixo em questão. 

Concluímos com a constatação de que falta ainda um estudo mais atilado sobre a 

emergência desse ex- cessativo na história do português, para se confirmar se realmente só 

surge no século XIX, como o indica Houaiss & Villar (2009), ou se emergiria antes, no séc. 

XVIII, em simultâneo à sua reaparição no castelhano (cf. CONDE SALAZAR & MARTÍN 

PUENTE, 2006) ou mesmo antes, no século XVII, pari passu à sua manifestação no francês 

(cf. MAURER JR., 1951a)
950

. 

 

6.1.16 Prefixo exo- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos dados da tese, o prefixo erudito exo- ocorre em apenas um derivado, registrado na 

2ª fase do galego-português arcaico: exorcista (P2C1062), atuando, por conseguinte, em 

apenas uma base léxica. Trata-se de uma voz de constituição alheia ao vernáculo, pois foi 

moldada no grego.  

Expomos a seguir um quadro que sintetiza a caracterização do prefixo nos sistemas 

linguísticos vernáculos considerados: 

 

 

                                            
950

Outro aspecto central que também mereceria uma investigação atilada seria a respeito do fator (ou a rede de 

fatores) responsável pela reativação do sobredito valor semântico cessativo, pois até aqui fica a dúvida: o que 

causou ou propiciou a plena retomada de um sentido que ficou latente por tantos séculos? O que ocasionou 

mudança tão avassaladora, de profundos reflexos panromânicos? 
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Prefixo exo- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ 

exo- 

Seleção de bases 
_____ 

S 

Sentidos _____ opaco  

Exemplos 
_____ 

exorcista 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

 

Tabela 36. Síntese do comportamento do formante exo- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula exo-, atuante como formativo da margem esquerda vocabular já no grego 

(ἐξω-, exō-), remonta a um advérbio prepositivo homônimo (HOUAISS & VILLAR, 2009), 

que veiculava nessa língua os sentidos de ‘fora, fora de, para fora’ (CUNHA, 2010). No 

galego-português e no castelhano medievais, o prefixo faz-se presente em raros termos, todos 

eruditos, formados no próprio grego e dele tomados — diretamente ou, como é mais comum, 

através do latim, conforme sinalizam Houaiss & Villar (2009) —: êxodo/éxodo (< lat. tardio 

exŏdus, -ī < gr. ἔξοδος (éxodos), ‘saída’; séc. XV, para o gal.-port.
951

, séc. XIII, para o cast.), 

exorcista (< lat. tardio exorcista, -ae < gr. ἐξορκιστής (exorkistḗs); séc. XIV, para o gal.-

port.
952

, séc. XIII, para o cast.), exorcizar (< lat. tardio exorcizāre < gr. ἐξορκίζειν 

                                            
951

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, é do séc. XIX. 
952

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, é do séc. XVII. 
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(exorkízein); séc. XIV
953

, mas apenas para o port., já que para o cast. a primeira ocorrência é 

do séc. XVII). 

Em época moderna, no séc. XIX, ingressam no vernáculo escassas formas (sempre 

eruditas) em exo-, tomadas do grego (através do francês, segundo Cunha (2010)), 

nomeadamente o par exógeno
954

 e exógino
955

 (esse último, ao que parece, apenas para o port.), 

havendo, pari passu, a criação de um único vocábulo gerado estritamente no vernáculo, no 

âmbito da ciência: exocardite/exocarditis
956

 (< PC/CC exo- + -cardite). O quadro se modifica 

no séc. XX, quando o português e o castelhano passam a experimentar um incremento 

significativo de formas estritamente vernaculares em exo-, atinentes ao âmbito técnico-

científico: exobiologia/exobiología (< PC/CC exo- + -biologia/biología), exocanibalismo (< 

PC/CC exo- + -canibalismo), exocruzamento/exocruza (< PC/CC exo- + -cruzamento/cruza), 

exoderme/exodermis (< PC/CC exo- + -derme/dermis), exoesqueleto (< PC/CC exo- +            

-esqueleto), exometria/exometría (< PC/CC exo- + -metria/metría), exoplasma (< PC/CC exo- 

+ -plasma), exotérmico (< PC/CC exo- + -térmico), exotoxina (< PC/CC exo- + -toxina) etc. 

O prefixo não parece participar de processos de sobreprefixação na língua, seja em 

época arcaica, seja em época moderno-contemporânea. 

Segue-se um esquema construcional hipotético para a partícula afixal analisada, que, 

como notaremos, para formações vernáculas propriamente ditas, é restrita a vocábulos do 

jargão técnico-científico, forjados no castelhano ou no português a partir do séc. XIX e, 

sobretudo, no século subsequente: 

 

 

[exo- [X]Ni]Nj ↔ [posição externa relacionada a SEMNi]Nj 

ἐξορκιστής (exorkistḗs), exobiología, exocanibalismo 

─ GR., CC, PC ─ 
 

 

Figura 41. Esquema construcional geral das formações exo-X, do grego ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A análise do esquema acima aponta para a percepção do prefixo como gerador de 

formas nominais, fornindo-lhes invariavelmente uma carga semântica subsidiária de ‘posição 

                                            
953

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, é do séc. XVII. 
954

Do fr. exógene, de acordo com Cunha (2010). O DLE/RAE e Houaiss & Villar (2009) indicam que é oriundo 

de exo- + -geno. 
955

Do fr. exogyne < lat. científico exogynus, de acordo com Cunha (2010). Houaiss & Villar (2009) indicam que 

é oriundo de exo- + -gino. 
956

Não registrado no CORDE ou em Corominas & Pascual (1991), mas presente no Diccionario Universal 

Francés-Español, obra dirigida por Ramón Joaquín Domínguez (1846; tomo V). 
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externa’, através de derivações homocategoriais, seja na matriz grega, seja no vernáculo. Não 

estrutura, portanto, uma rede polissêmica, visto que denota unicamente o sentido locativo 

mencionado. 

Uma apreciação histórico-comparativa geral para o prefixo exo-, do grego ao 

vernáculo contemporâneo, conduz-nos às seguintes considerações: 

 

A) FASE GENOLEXICAL GREGA 

 

(i) o prefixo no grego atuava em formações nominais isocategoriais, fornecendo às 

bases a que se agregava um sentido espacial de ‘fora, fora de, para fora’, ao que 

parece, em total correspondência com o valor semântico do advérbio prepositivo 

homônimo do qual historicamente proveio. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não possui qualquer capacidade geradora de novos vocábulos no GP e no 

CA, participando apenas de raríssimas formas oriundas do grego que ingressam nos 

romances, exclusivamente no léxico eclesiástico, denotando idêntico (ou similar) 

sentido ao que portava na matriz genolexical grega. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o antepositivo atua como partícula integrante de escassas formas gregas que 

ingressam na língua no séc. XIX, sendo que, na centúria seguinte, passa a atuar em 

derivações processadas dentro do próprio vernáculo, no âmbito técnico-científico, 

denotando o mesmo sentido locativo de ‘posição externa’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

É possível concluir que o prefixo exo- só apresenta alguma vitalidade no castelhano e 

no português em época moderna, a partir do séc. XX, exclusivamente no vocabulário técnico-

científico, nunca tendo atuado na constituição de formas estritamente vernáculas do léxico 

comum. Além disso, mantém uma absoluta estabilidade na sua carga semântica no fluxo 
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diacrônico da língua, sempre denotando o mesmo sentido de ‘posição externa’ — i.e., 

aludindo ao espaço exterior (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) ou superficial do referente da base 

léxica —, não ocasionando a geração ou transformação de outros, não ativando, portanto, 

qualquer rede polissêmica.  

Por fim, cabe sinalizar que o caráter prefixal do formativo em tela não goza de 

unanimidade entre os estudiosos, pois, embora vários sustentem tal posição, como Varela & 

Martín García (1999), a NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), Santana Suárez et al. (2004) e Houaiss 

& Villar (2009), parte deles o considera um elemento compositivo (IACOBINI, 2004; 

CUNHA, 2010; DLE/RAE). 

 

6.1.17 Prefixo in-1 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos são muito 

numerosos os derivados herdados e vernáculos com o prefixo in-1 e variantes (os cômputos 

que virão mais abaixo o comprovam), de modo que, por economia de tempo e espaço, somos 

levados a arrolar apenas uma amostra representativa desse extenso conjunto. Para uma 

listagem completa das formações, basta acessar os morfemários, que constam dos tomos II a 

V desta tese. 

 Exemplos de formas herdadas constituídas com o formante em tela são as seguintes: 

 

(i) enpregou (P1A423), emperador (P1A425) e variantes e/ou flexões, encalça 

(P1B770), jnchou (P1B863), ĩclinẽ (P1B781) e variantes e/ou flexões, encantador 

(P1B771), encenço (P1B779), emduziia (P1B791), enganar (P1A448) e variantes 

e/ou flexões, dentre outros. 

(ii) inuocar (P2C1225), jnterese (P2C1224), incorporando (P2C1224) e variantes e/ou 

flexões, inuiar (P2C1214) e variantes e/ou flexões, invençom (P2C1208) e variantes 

e/ou flexões, enprime (P2D249) e variantes e/ou flexões, empeecer (P2C1151) e 

variantes e/ou flexões, dentre outros. 
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(iii) embargar (C1B426) e variantes e/ou flexões, emperios (C1A1025), encarnados 

(C1A1035) e variantes e/ou flexões, incarnacion (C1A1038) e variantes e/ou 

flexões, enagenada (C1B439), ençienso (C1A1052) e variantes e/ou flexões, 

jnclinaua (C1A1055) e variantes e/ou flexões, jnstrumentos (C1B482) e variantes 

e/ou flexões, enxerir (C1B483), dentre outros. 

(iv) jnperio (C2C703), emplear (C2C705), encendera (C2C713) e variantes e/ou flexões, 

inclinacion (C2C718) e variantes e/ou flexões, yncorra (C2C732), encoruado 

(C2C734), ynformado (C2C738) e variantes e/ou flexões, empesçer (C2D256), 

ympida (C2C802) e variantes e/ou flexões, dentre outros. 

 

Segue também uma amostra representativa dos derivados de moldagem propriamente 

vernacular: 

 

(i) ementando (P1A422) e variantes e/ou flexões, emçuiado (P1B767) e variantes e/ou 

flexões, enalhear (P1B768) e variantes e/ou flexões, encomendar (P1B783) e 

variantes e/ou flexões, encoutar (P1B786) e variantes e/ou flexões, enprazamento 

(P1B806) e variantes e/ou flexões, enprestou (P1A463), emuelheceste (P1B847), 

enuergunar (P1A485), envermeesca (P1A487) e variantes e/ou flexões, dentre 

outros. 

(ii) emprestauam (P2C1155) e variantes e/ou flexões, emprazou (P2D247) e variantes 

e/ou flexões, enleuaua (P2C1148), emgramdeçer (P2C1147), engalhara (P2C1135), 

enffraqueçer (P2C1133), enfadamento (P2C1122), dentre outros. 

(iii) entablar (C1A1130), ensuziaras (C1A1128), ensennorado (C1A1128) e variantes 

e/ou flexões, enriquecen (C1A1116) e variantes e/ou flexões, empieça (C1B468), 

enparentado (C1A1108), enleuantamento (C1A1104), encortaron (C1A1066), 

dentre outros. 

(iv) enflaquesc’idas (C2C737), endereçar (C2D247), endemoniados (C2C735), 

encomiendan (C2D83), empeoraua (C2C697), enplazamientos (C2C704), 

enquadernar (C2D245), dentre outros. 

 

Para a 1ª fase do GP, o prefixo atua sobre 60 bases léxicas diferentes (num total de 188 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 69 bases léxicas diferentes (num total de 218 

ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 67 bases léxicas diferentes (com um total de 220 
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ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 62 bases léxicas diferentes (com um total de 166 

ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas herdadas, o cômputo será o seguinte: para a 1ª fase 

do GP, a atuação do formante sobre 27 bases léxicas diferentes (com um total de 124 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 34 bases léxicas diferentes (com um total de 167 

ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 30 bases léxicas distintas (com um total de 136 

ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 41 bases léxicas distintas (com um total de 139 

ocorrências). 

Por outro lado, se consideramos apenas as formas estritamente vernaculares, o 

cômputo será o seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 33 bases léxicas 

diferentes (com um total de 64 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 25 bases léxicas 

distintas (com um total de 51 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 37 bases léxicas 

distintas (com um total de 84 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 21 bases léxicas 

diferentes (com um total de 27 ocorrências). 

Como é possível notar, o número de ocorrências é extremamente amplo, tanto para as 

formações latinas, quanto para as propriamente românicas, praticamente num equilíbrio 

quantitativo-qualitativo entre elas. Esse número extenso de derivados e, mais ainda, o 

acoplamento do formante a um grande número de bases diferentes, alça-o ao nível de um dos 

mais vigorosos no período arcaico, juntamente com o a(d)-, o des-, o re- e o es-. 

Tanto em formas herdadas, quanto em formas vernaculares, o prefixo tinha clara 

preferência pela geração de verbos. Nas primeiras, principalmente via operações 

isocategoriais V-V — e.g., jnchou (P1B863), inuocar (P2C1225), encender (C1A1041), 

infundir (C2D271) —; nas últimas, em contraposição, essencialmente via parassíntese, com 

uma seleção de bases lexicais substantivas — e.g., encoutar (P1B786), emtesta (P2D256), 

enplazado (C1B430), endemoniados (C2C735) — ou adjetivas — e.g., emcardeceo 

(P1B775), emgrandeçer (P2B784), enuejecio (C1A1166), engrosar (C2C756) —. Pese a isso, 

havia no vernáculo alguma geração autóctone isocategorial V-V — e.g., ençarram (P1B778), 

encobrir (P2C373), encogida (C1A423), enbeuec’ido (C2C695) — ou, muito mais raramente, 

N-N — e.g., enxadrez (P2C1216), engigiuas (C2C697) —. 

Seja em derivados herdados, seja em derivados vernaculares, o prefixo em geral não 

participava em incremento de ordem semântica, o que significa dizer que ordinariamente não 

era inexpletivo, não veiculava matizes semânticos acessórios plenamente depreensíveis via 
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leitura componencial. Em outras palavras: ou era expletivo ou era semanticamente opaco
957

. 

Única exceção seria enterramjento (C1A1162), vocábulo no qual concorria com um valor de 

‘movimento para dentro’ (ou, talvez, ‘movimento para baixo’). 

A assunção acima pode, a priori, causar certo estranhamento, o que é perfeitamente 

compreensível. Como poderia ser que um prefixo tão recorrente na lexicogênese vernacular 

nunca ou quase nunca aportasse uma contraparte semântica nas operações morfolexicais em 

que atuava? 

A questão é implexa, mas, a nosso ver, explica-se por alguns fatores, como sua 

atuação dar-se frequentemente em operações parassinteticogênicas, nas quais (pensamos nós) 

quase nunca o prefixo concorria com função semântica (o que é corroborado, em toda a 

história da língua, pela flutuação corradical existente entre, de um lado, formas parassintéticas 

e, do outro, simples verbalizações sem concurso prefixal). Eis aí mais uma vexata quaestio, 

que já tocamos en passant no decorrer desta tese e que, para não mais nos alongarmos aqui, 

remetemos às discussões desenvolvidas em alguns estudos da pena de Lopes (2018 [no prelo]; 

2016a; 2013), principalmente no seu artigo de 2015, no qual enfoca, justamente, a 

parassíntese lato e stricto sensu no galego-português medieval, com todas as implicações 

semânticas decorrentes desse tipo específico de atuação prefixal. 

Outro fator que compete à ausência de valores semânticos depreensíveis das 

formações herdadas e vernáculas com esse e outros formativos (especialmente o a(d)-) é a 

opacização semântica, perceptível, sobretudo, nas primeiras. Para nós, é evidente que em 

formas latinas como encantar (P1A431), instante (P2D263), enveja (P2C1204), ençienso 

(C1A1052), encender (C1A1041), insigne (C2D272), yncrepando (C2C808) etc., ou formas 

vernáculas como entornada (P1A484), enprestou (P1A542), entento (P2C1200), endereçan 

(C1A1077), enfogado (C1A1083), ensayan (C2C769), o sentido do prefixo se encontra 

opacizado/lexicalizado. 

Que a assemanticidade do prefixo seja algo aplicável a um extenso rol de derivados 

com o prefixo em tela, é algo que se mostra irrefutável ao passarmos em revista as formações 

registradas nos morfemários desta tese. Isso se dá tanto para o galego-português, quanto para 

o castelhano, nas duas sincronias arcaicas, seja em formas herdadas — e.g., enlumẽada 

                                            
957

Como já discorremos em outras seções desta tese sobre a questão de opacidade semântica, não entraremos 

mais uma vez nessa calorosa discussão. Apenas sinalizamos que, em relação ao formante en-1/in-1, também 

Varela Ortega & Martín García (1999) asseveram a possibilidade de sua opacização semântica, indicando, 

inclusive, que é algo frequente em verbos do castelhano atual. 
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(P1A450), entençom (P2C1174)
958

, enagenar (C1B440), emprenne (C1A1111), encoruaua 

(C2C733) — seja (principalmente) em formas vernáculas — e.g., enalhear (P1B768), emlace 

(P1B800), enxadrez (P2C1216), emtesta (P2D256), ensuziaras (C1A1128), enclauados 

(C1A1053), enregnava (C2C733), engingiuas (C2C754) —. Ao nos depararmos com esses 

exemplos, que não são nada escassos para a língua medieval, não há outra saída a não ser nos 

resignarmos frente à evidência empírica de que de fato existiu (e existe) a expletividade 

prefixal, comprovável, principalmente, a partir da constatação da existência de inúmeros pares 

léxicos corradicais sinonímicos com e sem prefixo, em livre variação no medievo (alguns, 

inclusive, perdurando até a contemporaneidade)
959

. Qualquer coisa fora disso poderá 

comportar ricos de resvalamento em direção a uma apreciação artificiosa da prefixação e da 

morfologia, pois desconsideraria o valor heurístico dos dados empíricos. Como bem o afirma 

Mlodinow (2011, p. 218), “[...] assim como é importante reconhecer a presença do 

significado, é igualmente importante não extrair significado de onde ele não existe.”, assunção 

com a qual concordamos, subscrevendo-a ipsis litteris. 

                                            
958

Concorre, tanto no período arcaico, quanto no moderno-contemporâneo (cf. HOUAISS & VILLAR, 2009), 

com a forma corradical destituída de prefixo, apresentando ambas igual sentido. O autor destas linhas tem um 

exemplário complementar (ainda bruto, para descrição sistemática em estudos futuros sobre a flutuação 

corradical entre formas com e sem prefixo na história do castelhano e do galego-português) no qual há vários 

exemplos para tais coocorrências, não poucas vezes num mesmo conjunto documental ou num mesmo parágrafo 

de dado texto arcaico. Um exemplo é rastreável no documento Dos Costumes de Santarém (DCS14; séc. XIV), 

que, ao lado de entençõ, registra também tençõ, com clara sinonímia entre as formas: “Custume he se me algue~ 

dema~dar ca lhy fi´z feri´da assi´na´a´da e~ entenço~ que ouue comi´go. & eu di´go ca u(er)dade he. ca tençey 

cu~ ele mays a tenço~ p(ar)tyda di´sse ca lhy no~ fez(er)a mal. q(ue) conhosca a feri´da se lha fi´z se no~. & se 

lha neguar deuo-a a faz(er) co~ a feri´da.”. Outros exemplos, atestáveis nos dados próprios a esta tese, em 

outros complementares que compilamos, ou mesmo via acesso ao CIPM, ao DVPM, ao DDGM ou ao CORDE, 

seriam: (i) para o galego-português arcaico, ensujar ~ sçujar (CIPM), alhear ~ enalhear ~ emalhear (CIPM), 

encarrado ~ çarrado ~ sarrada (dos corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos), 

ensarrar ~ çarrar ~ çarrou (dos corpora desta tese e do exemplário complementar que montamos), acoutar ~ 

coutar (CIMP), enpenhorar ~ penhorar (dos corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos, 

bem como do CIPM), emprestar ~ prestar (CIPM); (ii) para o castelhano arcaico, demoniado ~ endemoniado 

(CORDE e corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos), enajenar ~ enagenar ~ ajenar ~ 

agenar (CORDE e corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos), encerrar ~ cerrar 

(CORDE e corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos), enleuantamento ~ 

levantamiento/leuantamiento (CORDE e corpora desta tese e do exemplário complementar que compilamos), 

envergonçado ~ envergonçada ~ vergonçado (CORDE), enfermedad ~ fermedad (CORDE). Para esse último 

exemplo de par corradical sinonímico no castelhano arcaico, detectamos, inclusive, plena variação em um 

mesmo parágrafo do Moamyn — Libro de las animálias (MOA; séc. XIII): “XIIII Capit<o>lo. De 

q<u><<a>>les fermedades no<n> puede<n> guarecer. I Capitolo. Delas enfermedades de [??]o e de sos 

mele-zinamientos. II Capitolo. [D]e la fermedad de [???] parte de sangre.”. 
959

Na verdade, o fenômeno da expletividade remonta ao latim, algo incidente sobre diversos prefixos dessa 

língua. Especificamente em relação ao in- lativo, Romanelli (1964) lista alguns exemplos de derivados nos quais 

tal prefixo figura com sentido zero, com esvaziamento de conteúdo semântico (termos empregados pelo próprio 

latinista): illaboro, ‘trabalhar em’, illuceo, ‘luzir, brilhar’, imminuo, ‘diminuir, enfraquecer, debilitar’, insono, 

‘ressoar, retumbar, fazer ressoar’, inung(u)o, ‘untar, ungir, banhar’. Disso nos advém uma reflexão: de tal modo 

a lexicogênese prefixal vernácula se apoia na latina (formal, funcional e semanticamente) que, até mesmo em 

relação à expletividade, segue, em linhas gerais, as pautas dessa sua matriz genolexical. 
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Após esse breve e necessário debate, expomos a seguir uma caracterização geral do 

prefixo nos sistemas linguísticos vernáculos considerados: 

 

Prefixo in-1 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes en-3 ~ em-2 ~ ẽ-1 ~ e-2 ~ ĩ- ~ 

jn-1 ~ es-3 ~ in-1 

en-2 ~ em-3 ~ ẽ- ~ im-1 ~ 

in-1 ~ jn-1 ~ il-1 ~ ĩ- 

Seleção de bases V, S V, S, Prep. 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos enpregou, enlumẽada, 

jnchou, embargasse, 

emjuria 

emtesta, engorde, 

enxadrez, engrandeçer, 

encobrir, emprazou, 

entento 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes em-2 ~ en-2 ~ in-1 ~ jn-1 ~ 

yn-1 ~ e-2 

em-2 ~ en-2 ~ jn-1 ~ in-1 ~ 

yn-1 ~ il- ~ i-1 ~ y-1 ~ yl- 

~ ym-1 ~ im-1 ~ jm-1 

Seleção de bases V, S, Prep. V, S, A, Prep. 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos enagenar, ençienso, 

ensennaste, encender, 

emprenne 

encuentra, invoca, 

enojosa, enfrie, insigne, 

increpando, encoruaua 

Prefixo in-1 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 
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Variantes en-3 ~ em-2 ~ ẽ-1 ~ e-2  en-2 ~ em-3 ~ ẽ-  

Seleção de bases V, S, A V, S, A 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos ementando, emçuiado, 

encoutar, emcardeceo, 

ençarram, entornada 

enxadrez, emtesta, 

engrandeçer, encobrir, 

engorde, entento, 

enderençada 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
em-2 ~ en-2  em-2 ~ en-2 

Seleção de bases 
V, S, A V, S, A 

Sentidos 1. movimento para dentro 

2. opaco 

3. expletivo 

1. opaco 

2. expletivo 

Exemplos enterramjento, entablar, 

ensuziaras, enfogado, 

encobrir, entorpado 

ensayan, enregnava, 

engingiuas, 

endemoniados, engrosar, 

enbeuec’ido 

 

Tabela 37. Síntese do comportamento do formante in-1 no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento in-1 funcionava, no latim, como prefixo e também como preposição de 

acusativo e ablativo (ERNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016); no primeiro caso, 

prepositivo, com ideia de ‘movimento’; já no segundo, prefixal, sem tal teor (SEGURA 

MUNGUÍA, 2000). Em exercendo função prepositiva, de acordo com o que apontam e 

exemplificam Segura Munguía (2000) e o DLPPE (2001), a partícula recobria principalmente 

as noções de (i) ‘em, dentro de (espaço)’ (esse in portu, ‘estar no porto’); (ii) ‘em, dentro de 

(tempo)’ (in qua aetate, ‘naquela época’); (iii) ‘para, para dentro de’ (in portu accedere, 

‘penetrar no porto’); (iv) ‘para, até (tempo)’ (in posterum diem, ‘para o dia seguinte’); (v) 

‘contra’ (in Verrem oratio, ‘discurso contra verres’); (vi) ‘a favor de’ (carmen in aliquem 
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scribere, ‘escrever um poema em honra de alguém’); (vii) ‘fim’ (in praesidium legionem 

mittere, ‘enviar uma legião para servir de guarnição’). 

Já como prefixo, segundo Romanelli (1964), o elemento enfocado podia denotar na 

língua latina diversas acepções: (i) ‘movimento em, sobre, superposição’, como em immorior, 

‘morrer em ou sobre’ ou incubo, ‘estar deitado em ou sobre’; (ii) ‘movimento para dentro’, 

como em imbito, ‘entrar em, penetrar’ e intorqueo, ‘torcer para dentro’; (iii) ‘aproximação’, 

como em incedo, ‘avançar, caminhar para’; inveho, ‘arrastar, puxar, trazer para’; (iv) 

‘movimento em direção a algo, com hostilidade’, como em illido, ‘bater contra, lançar 

contra’; insulto, ‘saltar sobre, atacar, insultar’; (v) ‘ingresso, entrada em um novo estado’ (em 

verbos incoativos), como em impallesco, ‘empalidecer’; inaresco, ‘tornar-se seco, secar’
960

; 

(vi) ‘movimento para trás’, como em instauro, ‘renovar, recomeçar, reparar’; inverto, ‘voltar, 

virar, inverter’. Podia, ademais, mostrar-se assemantizado, como expletivo: illaboro, 

‘trabalhar’; illuceo, ‘luzir, brilhar’; inunguo, ‘untar, ungir’. 

Dos nossos dados para o romance medieval, como já dissemos, o valor do prefixo 

quase sempre seria opacizado ou inexistente (expletivo), isso se mantemos a nossa posição de 

que, na parassíntese e em verbos incoativos, as unidades prefixais geralmente não contribuem 

com informações semânticas. No entanto, se levamos em consideração o que a literatura 

morfológica e lexicográfica geralmente assinala
961

, diríamos que, para o castelhano e o 

galego-português arcaicos, os sentidos para o in-1/en-1 seriam os de (i) ‘mudança de estado’, 

(ii) ‘movimento para dentro’ e (iii) ‘aproximação’, que permaneceriam atuantes como tais (em 

maior ou menor medida
962

) no período moderno-contemporâneo (cf., por exemplo, REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009; VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999; CUNHA, 2010; 

HOUAISS & VILLAR, 2009). Que sejam o valor locativo-lativo e transformativo os atuantes 

nas formações românicas é opinião igualmente sustentada por Romanelli (1951a), que 

                                            
960

Data venia a Romanelli (1964) — autor da que cremos ser a mais sistemática monografia em língua 

portuguesa sobre a prefixação latina —, de forma alguma concordamos com a indicação do sentido de ‘mudança 

de estado’ para esse ou outros prefixos atuantes em derivados verbais de teor incoativo, sobretudo pelo fato de 

ser possível constatar no próprio latim a existência de formas verbais destituídas de prefixo (mas possuidoras do 

sufixo -sco) e, mesmo assim, marcadas com um valor incoativo, como silesco (‘tornar-se silencioso’), languesco 

(‘tornar-se lânguido’) etc. 
961

Notável exceção encontramos no DLE/RAE (on-line), que, para parassintéticos em en-, parece sustentar 

opinião próxima à nossa, de que tal prefixo não concorre em tais formações com valor semântico detectável. 

Traduzimos o excerto em que aparece tal informação, na entrada para o sobredito formante nesse dicionário: 

“Intervém, sem significação precisa, na formação de algunos derivados. Empalizar, embrutecer, encapado.”. 

Cabe ressalvar, no entanto, que essa obra lexicográfica admite os sentidos de ‘posição interior’ ou ‘superposição’ 

para alguns outros derivados parassintéticos, como encajonar, enlatar, embotellar, empapelar, empastar. 
962

Já que é difícil encontrar para o castelhano ou galego-português (arcaicos ou moderno-contemporâneos) 

derivados em en-1 nos quais esse prefixo denote a ideia de ‘aproximação’, tal como ocorre com o a(d)- (cf. 

VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999). 
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também assinala a frequência de emprego do in-1 ~ en-1 na formação de parassintéticos, 

função que, salvo melhor juízo, parece ser a mais central e recorrente para esse prefixo em sua 

atuação no vernáculo, seja medieval, seja moderno-contemporâneo (cf. REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). 

Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, postulamos o 

seguinte esquema construcional, concernente à geração de produtos léxicos verbais, único 

domínio de atuação do formativo desde o latim até o vernáculo contemporâneo: 

 

[in-1 [X] Vi]Vj ↔ [movimento para dentro de SEM Vi]Vj 

intorqueo, enterrar, englobar, encarcerar, enjaular 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[in-1 [X] Vi]Vj ↔ [aproximação relacionada a SEM Vi]Vj 

incedo, encostar(se), encarar, encostar(-se), enveredar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[in-1 [X] Vi]Vj ↔ [aproximação hostil relacionada a SEM Vi]Vj 

illido 

─ LAT ─ 
 

[in-1 [X] Vi]Vj ↔ [movimento para trás relacionado de SEM Vi]Vj 

inverto 

─ LAT ─ 
 

[in-1 [X] Vi]Vj ↔ [mudança de estado relacionada a SEM Vi]Vj 

impallesco, enriquecer, enacerar, envermeecer, ensaboar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

Figura 42. Esquema construcional das formações verbais en-1-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A primeira coisa que devemos apontar se relaciona ao fato de admitirmos, no 

esquema, a veiculação de sentidos pelo prefixo em formações parassintéticas vernaculares. 

Tivemos que fazer isso para ser possível o delineamento do próprio esquema, pois, se assim 

não o fosse, seria aplicável apenas ao latim, já que para o in-1 ~ en-1 vernaculares arcaicos e 

modernos, atuantes em operações parassinteticogênicas, sempre apontamos o seu caráter 

expletivo (como já expusemos em seções anteriores deste estudo, a MC não dá margem, ao 

menos em sua versão clássica booijiana, para a inclusão de construções cuja contraparte 
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semântica é inexistente). Para o latim, não chegamos a sustentar essa opinião, pelo fato de não 

termos incidido sobre um corpus empírico específico para essa língua. No entanto, como já 

assinalamos, somos céticos em relação à sua veiculação direta e automática dos sentidos 

transformativo-ingressivo em verbos incoativos dessa língua (e o mesmo sustentamos para o 

vernáculo). Não obstante isso, por prudência e em respeito à autoridade de Romanelli (1964), 

inserimos no esquema construcional anterior todos os sentidos que ele indica para as 

formações latinas em in-1, com exceção de ‘movimento ou posição sobre X’, pois, nos 

exemplos que o autor lista para essa acepção, sempre é prevista também para o formante 

prefixal uma leitura de ‘movimento para dentro’.  

A leitura hipotética que estimamos para o delineamento polissêmico do prefixo apoia-

se nos seguintes movimentos metafóricos, que partem quase sempre do valor prototípico 

lativo-ingressivo (i.e., ‘movimento para dentro’): MOVER-SE PARA DENTRO DE X É 

APROXIMAR-SE DE X (‘movimento para dentro’ → ‘aproximação’), MOVER-SE PARA 

DENTRO DE X É APROXIMAR-SE DE X → APROXIMAR-SE DE X É APROXIMAR-

SE PARA ATINGIR OU FAZER HOSTILIDADE A X (‘movimento para dentro’ → 

‘aproximação’→ ‘aproximação hostil’) e MOVER-SE PARA DENTRO DE X É MOVER-SE 

PARA TRÁS DE X (‘movimento para dentro’ → ‘movimento para trás’)
963

. Como é possível 

perceber pelo esquema, o sentido de ‘aproximação hostil’ é uma especificação do sentido 

mais abrangente de ‘aproximação’ pura, motivado, talvez, pela percepção instintiva de 

ameaça aquando da aproximação espacial de um adversário, de um animal perigoso ou de 

uma situação adversa. O sentido de ‘mudança de estado’ não adviria do prototípico locativo-

ingressivo, mas sim, do de ‘aproximação’, sob uma ideia de que APROXIMAR-SE DE X É 

CONVERTER-SE EM X OU PASSAR A SER SEMELHANTE A X, bem como sob uma 

percepção de que OS SEMELHANTES SE APROXIMAM e de que OS QUE SÃO 

PRÓXIMOS SÃO SEMELHANTES ENTRE SI. Como é possível notar, a polissemia 

atinente às construções com o formante se delineia através de fluxos de perspectivização, 

generalização, especificação e movimentos metafóricos. 

Pelo esquema, é notável um quadro de perdas semânticas experimentadas pelo 

formante em seu deslocamento do latim ao vernáculo castelhano e galego-português, sistemas 

nos quais, salvo melhor juízo, não mais se encontra disponível (na verdade, desde o período 

arcaico) a possibilidade de adjunção com os valores de ‘movimento aproximativo hostil’ e 

‘movimento para trás’. 

                                            
963

Esse movimento metafórico não nos convence, mas foi o único que conseguimos cogitar para uma explicação 

possível para a emergência do sentido (próprio ao latim) de ‘movimento para trás’. 
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Encontra-se, à sequência, uma síntese histórico-comparativa da evolução do prefixo, 

considerando seus principais usos no latim, no vernáculo arcaico e no vernáculo 

contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o antepositivo gozava de grande vitalidade, participando exclusivamente da 

constituição de verbos, já que “[...] jamais se une diretamente a um nome, seja 

substantivo, seja adjetivo.” (ROMANELLI, 1964); 

(ii) parecia apresentar nessa língua uma rica polissemia, fincada em seis sentidos 

distintos: (i) ‘movimento em, sobre, superposição’, (ii) ‘movimento para dentro’, 

(iii) ‘aproximação’, (iv) ‘movimento em direção a algo, com hostilidade’, (v) 

‘ingresso, entrada em um novo estado’ e (vi) ‘movimento para trás’. Podia, além 

disso, ser expletivo. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) ao lado de derivados herdados do latim, a língua cria outros próprios, mais ou 

menos num equilíbrio qualitativo e quantitativo entre uns e outros; 

(ii) goza, assim, simultaneamente, de grande produtividade (formas herdadas) e de 

grande vitalidade (formas vernáculas); 

(iii) tanto em formas latinas quanto em formas vernaculares, o prefixo concorria 

essencialmente à geração de produtos léxicos verbais (isocategorialmente ou via 

parassíntese, que era também muito habitual), raramente neles contribuindo com 

algum valor semântico considerável; 

(iv) com o a(d)-, com-, sub-, es-, ob- e o in- negativo, é um prefixo que apresenta 

robusta variação formal nesse período (que, em boa parte, desfaz-se na passagem à 

sincronia ulterior), num rico quadro de alomorfia/alografia; 

(v) tal variação tem sua maior importância na convivência, em formas herdadas, entre a 

forma etimológica do prefixo (in-1 e congêneres) e a sua forma de feição vernacular 

(en-1 e congêneres)964, muitas vezes em um mesmo vocábulo (e.g., formas herdadas 

emviou ~ inviar, na 2ª fase do GP; incarnacion ~ encarnac’ion, na 1ª fase do CA; 

                                            
964

Sendo esta, invariavelmente, sempre mais recorrente que aquela nos nossos dados. 
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enbidia ~ inuidia, na 1ª fase do CA) e não raramente dentro de um mesmo texto, 

como incrina ~ encrinã, no CATEC (GP; séc. XVI); 

(vi) dita variação/concorrência entre forma herdada e forma popular não atinge, em 

nenhum vocábulo sequer dos dados empíricos próprios da tese, as derivações de 

emergência galego-portuguesa ou castelhana propriamente dita, pois nessas, a 

língua faz exclusiva seleção e uso da forma popular do prefixo (en-1 e congêneres), 

desde o séc. XIII e perpassando todo o período arcaico, o que demostra muito bem 

que, derivados do período arcaico ou de sincronias posteriores dessas línguas, que 

comportam o prefixo sob a variante etimológica (in-1 e congêneres), são, 

necessariamente, formas herdadas que ingressaram por via erudita no vernáculo965. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo segue atuando na emergência de novos derivados verbais parassintéticos, 

associando-se a bases substantivas ou adjetivas, mostrando-se geralmente como 

expletivo (em nossa posição), ou, para a literatura morfológica, com os valores 

locativo-ingressivo ou transformativo; 

(ii) assume, em tais formações, a sua versão alomórfica vernacular en-1, visto que a 

variante culta in-1 apresenta uma vitalidade inexpressiva no castelhano e português 

atuais (cf. DUARTE, 1999a), aparecendo praticamente apenas em verbos moldados 

no latim — cf. exemplos listados no estudo de Duarte (1999a) e, para o castelhano, 

os que são apresentados por Varela Ortega & Martín García (1999) —. 

 

 CONCLUSÃO 

 

O prefixo enfocado nesta subseção é um dos dotados de maior vitalidade na história do 

castelhano e do galego-português, algo atinente a suas fases pretéritas e, igualmente, às suas 

etapas moderna e contemporânea. Em linhas gerais, vemos uma uniformidade em seu 

comportamento semântico, formal e funcional em contexto românico (i.e., em relação à 

diacronia vernacular própria ao castelhano e do galego-português), mas uma diferenciação de 

ordem semântica quando contrapomos as línguas românicas em tela à língua latina, já que, na 

passagem desta para aquelas, houve acentuada redução da rede polissêmica da unidade 

                                            
965

Posicionamento simílimo a esse nosso parece ser o sustentado por Maurer Jr. (1951a). 
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prefixal considerada. Houve também contrastes formais entre, de um lado, o latim e, do outro, 

o galego-português e o castelhano, desde o período arcaico destas, já que, em toda a sua 

história, praticamente nunca optam pela forma etimológica do prefixo para a constituição de 

vocábulos novéis, lançando mão, pelo contrário, de sua própria variante alomórfica popular 

en-1. Não obstante, uma clara uniformidade funcional-categorial desponta do cotejo entre o 

latim e as línguas (em suas fases pretéritas e hodiernas) que dele descenderam, pois o prefixo 

em tela serve, numa e noutras, à geração de verbos, mormente via operações parassintéticas. 

Notamos, assim, mais uma vez, a coexistência de constrastes e similitudes, aspecto que 

converte o rastreamento diacrônico da lexicogênese prefixal em algo essencialmente 

intrincado e, por isso mesmo, em uma tarefa sumamente instigante e desafiadora. 

 

6.1.18 Prefixo in-2 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais analisados, a presença de formações com o prefixo in-2 é 

vigorosa, sendo modesta apenas nos dados da primeira fase do galego-português (o prefixo 

apresenta mais ocorrências para a segunda sincronia que para a primeira, tanto nessa língua, 

quanto no castelhano). No entanto, toda essa pujança se atrela a formações herdadas, já que as 

únicas formas de constituição vernacular são infortuna (C1B815) e variantes e flexões, e 

indisposicion (C2D285). São arroladas abaixo as formações cunhadas no latim e dele tomadas 

pela língua medieval: 

 

(i) emmigo (P1B865) e variantes e/ou flexões, em fermos (P1B871) e variantes e/ou 

flexões, em fermou (P1B873) e variantes e/ou flexões, exabiida (P1B876), iffante e 

variantes e/ou flexões, infanções (P1A496), jnfirmidade (P1B878), jnnocente 

(P1B879). 

(ii) inimiguos (P2D265) e variantes e/ou flexões, enfermos (P2C1232) e variantes e/ou 

flexões, enfermar (P2C1234), illiçitas (P2C1238), infructuoso (P2C1239), emvisivell 

(P2C1240), incomparauel (P2C445), incorporeo (P2D266), indigna (P2C1242) e 

variantes e/ou flexões, iffamte (P2C1244) e variantes e/ou flexões, infanções 

(P2C1250), emfamado (P2C1251), infamia (P2C1252), ymfies (P2C1254) e variantes 

e/ou flexões, infieldade (P2D269), jnffijnda (P2C1255) e variantes e/ou flexões,  
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infinitas (P2C1258), informe (P2D270), injurias (P2C1259) e variantes e/ou flexões,  

injusta (P2C1263), jnocemçia (P2C1264), ignoramçia (P2C1266) e variantes e/ou 

flexões, ignorantes (P2D271) e variantes e/ou flexões, impossivel (P2D272), 

imperfectamente (P2D273) e variantes e/ou flexões, insufficiente (P2C1273), 

irregular (P2C1274). 

(iii) enffamare (C1B484) e variantes e/ou flexões, enfermas (C1A1178) e variantes e/ou 

flexões, enfermar (enfermar) e variantes e/ou flexões, enfermedades (C1A1183) e 

variantes e/ou flexões, enfermizo (C1A1190), enemigo (C1A1191) e variantes e/ou 

flexões, jn diuisa (C1B494), jnfinjta (C1B495), jnfieles (C1B496), iniurioso 

(C1A1201), jnmaculata (C1B497), inuisible (C1A1202), ynepta (C1A1203), 

ynffantes (C1A1204) e variantes e/ou flexões, infortunado (C1A1210), infortunio 

(C1A1211), inyquitat (C1A1212), ynjcos (C1A1213). 

(iv) enfermo (C2C821) e variantes e/ou flexões, enfermedat (C2C825) e variantes e/ou 

flexões, enemigos (C2C830) e variantes e/ou flexões, enemjstad (C2C832) e 

variantes e/ou flexões, ensaño (C2C835), imperfeta (C2C836) e variantes e/ou 

flexões, jmpiedat (C2C838), improuiso (C2C839), ignosc’ente (C2D280), inorancia 

(C2D281), ynorante (C2C840), incomparable (C2C841), encomparablemente 

(C2C255), inconuenientes (C2D145) e variantes e/ou flexões, indignacion (C2C846), 

indignamente (C2C847), jndjno (C2C848) e variantes e/ou flexões, infinita 

(C2D286) e variantes e/ou flexões, injurias (C2C851), in iusta mente (C2C852), 

inmensa (C2C853) e variantes e/ou flexões, inmerito (C2C854), inmundicias 

(C2D288), innumerables (C2C855), ynposybles (C2C856), inpotente (C2C857), 

insensibles (C2D289) e variantes e/ou flexões, intemerada (C2C858), ylicito 

(C2C859) e variantes e/ou flexões, yncomportables (C2C273), yndoctos (C2C862), 

jnfantes (C2C863) e variantes e/ou flexões, ynfortunyo (C2C864) e variantes e/ou 

flexões, injustas (C2C866) e variantes e/ou flexões, intollerable (C2C868) e 

variantes e/ou flexões. 

 

Para a 1ª fase do GP, o prefixo atua sobre 5 bases léxicas diferentes (num total de 18 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 20 bases léxicas diferentes (total de 58 ocorrências); 

para a 1ª fase do CA, sobre 15 bases léxicas diferentes (com um total de 52 ocorrências); e 

para a 2ª fase do CA, sobre 29 bases léxicas diferentes (com um total de 65 ocorrências). Da 

apreciação exclusiva das formas estritamente vernaculares, o cômputo reduz-se à atuação do 
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formante sobre apenas 1 base léxica para cada sincronia arcaica castelhana (não figuraram 

casos para o galego-português): infortuna (C1815) e variantes e flexões (3 ocorrências), e 

indisposicion (C2D219). 

O prefixo atuava majoritariamente em operações isocategoriais adjetivais (mais 

também em algumas poucas substantivais e verbais), havendo apenas um par de formações 

transcategorizadoras (efetivas, não parassintéticas, embora sendo transmigrações dentro de 

uma mesma macroclasse, a dos nomes): informe (P2D270)
966

 e enffamare
967

. Tanto nas 

inúmeras derivações latinas quanto nas raras vernáculas, o prefixo, quando já não se mostrava 

semanticamente opacizado (o que não ocorria nas formas vernáculas registradas) — como, 

e.g., em jnnocente (P1B879), infante (P2D267), iniurioso, inmenso (C2C829) —, geralmente 

transmitia o sentido de ‘negação’ — como, e.g., em enemjgos (P1B869), illiçitas (P2C1238), 

inuisible, encomparablemente (C2C255) — e, em menor medida, o de ‘privação’ — como, 

e.g., em infamia (P2C1252), infortunado, infortunio, inpotente (C2C857) —. 

A seguir, um quadro com uma caracterização geral do prefixo nos sistemas 

linguísticos vernáculos apreciados: 

 

Prefixo in-2 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes em-3 ~ e-3 ~ en-4 ~ ẽ-2 ~ in-2 

~ if- ~ yf- ~ jn-2 

in-2 ~ en-3 ~ i- ~ yn- ~ y- 

~ em-4 ~ il-2 ~ if- ~ j- ~ 

ym- ~ jn-2 ~ im-2 ~ ir- 

Seleção de bases S, A, V S, A, V 

Sentidos 1. negação 

2. opaco 

1. negação 

2. privação 

3. opaco 

Exemplos enemjgos, jnnocente emvisivell, infamia, 

injurias 

 

                                            
966

Subst. → Adj. Do lat. informis < in- + -forma, -ae. 
967

Subst. → Adj. Do lat. infamāre < ĭnfāmis, -e < in- + -fama. 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes en-3 ~ em-3 ~ in-2 ~ n- ~ 

hen- ~ jn-2 ~ yn-2 

en-3 ~ im-2 ~ jm-2 ~ i-2 ~ 

y-2 ~ in-2 ~ yn-2 ~ jn-2 

Seleção de bases S, A, V
968

 S, A, V 

Sentidos 1. negação 

2. privação 

3. opaco 

1. negação 

2. privação 

3. opaco 

Exemplos inuisible, infortunado, 

iniurioso 

intollerable, inpotente, 

inmenso 

Prefixo in-2 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos 
_____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes in-  in-  

Seleção de bases S S 

Sentidos 1. privação 1. privação 

Exemplos infortuna indisposicion 

 

Tabela 38. Síntese do comportamento do formante in-2 no GP e no CA. 

 

 

 

                                            
968

A respeito dessa indicação de possibilidade de adjunção do prefixo a bases verbais, cf. segundo parágrafo após 

essa tabela. 
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento prefixal in-2 é um dos poucos que não se originam de partículas 

preposicionais e/ou adverbiais latinas. Remonta, de acordo com Romanelli (1964), à partícula 

negativa indo-europeia *n, sendo cognato do elemento grego α-/αv- (a-/an-) e do antepositivo 

germânico un-, dentre outros (CUNHA, 2010).  

O prefixo participava de formações adjetivais (muitas das quais departicipiais) no 

latim, sempre fornecendo às bases a que se adjungia o sentido negativo-privativo 

(ROMANELLI, 1964). São exemplos os derivados immaturus, impar, impubis, infortunium, 

inquies, invitus, iniustus, insanus, inglorius, dentre vários outros. Apesar de os dicionários 

etimológicos ou latinos consultados assinalarem algumas adjunções de in-2 a verbos (daí 

aparecer na tabela da subseção acima o V de verbos para a seleção de bases do formante, já 

que nos pautamos, para essas informações, no que nos indicava o lastro lexicográfico 

sondado), Romanelli (1964) e Maurer Jr. (1951a) sustentam justamente o contrário: o não 

funcionamento preverbial do formante no latim, língua que, para a negação de verbos, 

recorria à partícula ne(c)-: nescire, neglegĕre (MAURER JR., 1951a). Em consonância com 

esses autores, assevera Duarte (1999a, p. 134), em sua monografia sobre a lexicogênese 

prefixal: “In- não se unia diretamente a verbos, exceto às suas formas nominais, como os 

particípios presente e passado, que são tratados como adjetivos. [...] era eminentemente um 

prefixo confinado a um contexto pré-adjetival.”. As adjunções substantivais nessa língua 

eram, igualmente, bastante escassas (cf. ROMANELLI, 1964; DUARTE, 1999a). Em suma: 

de acordo com Montero Curiel (1999), baseando-se, por sua vez, em Brea (1980), os casos de 

formação verbal, substantival e adverbial com esse prefixo no latim precedem sempre de uma 

formação original adjetiva
969

. 

Como fica comprovado pelo exemplário disposto ao início desta subseção sobre o in-2, 

o vernáculo medieval conhece um ingresso maciço de formas oriundas da matriz latina, sendo 

consequência, segundo Maurer Jr. (1951a), do contato do romance com o latim medieval 

(principalmente o eclesiástico, acrescentamos), já que, de acordo com esse estudioso, o 

                                            
969

Eis as palavras de Brea (1980, p. 124) a esse respeito: “O prefixo IN forma, a princípio, somente adjetivos 

negativos. Dito de outro modo, serve para formar o antônimo total de um adjetivo qualquer. Pode ser encontrado 

em substantivos, advérbios e, inclusive, verbos; mas todos eles derivam sempre de adjetivos com IN. Assim, por 

exemplo: INCAPACITAS < INcapax, INEFFABILITER < INeffabilis, INDECEO < INdecens.” [Trad. nossa] 
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formante em tela não subsistiu no latim vulgar, não sendo, por isso, transportado diretamente 

ao romance em seus primórdios
970

.  

Os dados da tese parecem corroborar essa assunção, bastando evocar, para tanto, a 

constatação da geração de apenas um par de derivados com o prefixo no período arcaico, 

exclusivos ao castelhano. Disso concluímos que não gozava de real vitalidade nessa 

sincronia
971

; sua representatividade se assentava exclusivamente no rol de formas herdadas 

que nela se registram.  

Esse ostracismo ao qual ficou relegado o formante na evolução do latim ao romance é 

anotado por Alves (2000, p. 229), que evoca Michaëlis de Vasconcelos para elucidá-lo, dentre 

outros autores: 

 

C. Michaëlis de Vasconcelos (1946, p. 89) explica a não-sobrevivência de in- nas 

línguas românicas pela homonímia estabelecida pelos dois formantes in-. Como o 

outro formante in- pertencia à classe das preposições e gozava, portanto, de uma 

certa independência que o formante in- negativo não apresentava, este desapareceu e 

aquele permaneceu no romance. Considera que o formante des- tornou-se o 

“verdadeiro substituto nacional do in- negativo dos Latinos” (p. 94). João Ribeiro 

(1905, p. 108-9, nota 120) refere-se ao mesmo fato, ao escrever que a derivação 

popular é sempre efetuada com des- ou de-: descoser, desfazer, desparar. Poucas 

são as palavras verdadeiramente antigas formadas com o prefixo in-, que somente se 

tornou freqüente a partir dos quinhentistas, por imitação literária do latim. Por essa 

razão, explica-nos Bechara (1999, p. 369, nota 1), o prefixo in- ganhou uma certa 

cortesia e polidez que se traduz por meio de eufemismos como inverdade (em vez de 

mentira), impolido, inexato... 

 

De acordo com Montero Curiel (1999), é a partir do século XV que o in-2 começa a 

participar na emergência de vocábulos propriamente castelhanos
972

. Da observação do parecer 

                                            
970

Outra prova para a evolução não-popular do prefixo (i.e., de seu caráter culto) é apresentar-se, tanto em época 

medieval quanto, principalmente, na moderno-contemporânea, sob a forma in-2, em vez de mostrar-se como en-2 

(tal como seu homomorfe en-1), como seria de se esperar se acaso o prefixo tivesse seguido a evolução fonética 

normal para ele esperada no vernáculo (MONTERO CURIEL, 1999). 
971

A igual conclusão chegamos ao verificarmos os resultados da investigação de López Viñas (2012) sobre a 

prefixação no galego medieval. 
972

Na verdade, como os próprios dados desta nossa tese apontam, já se registrava, ao menos em três textos 

diferentes do século no séc. XIII, um derivado com o prefixo discutido: infortuna e variantes. Esse dado entra em 

consonância com as ilações de Brea (1980), que defende a existência de raras formas em in-2 anteriores ao século 

XV. Montero Curiel (1999, p. 158) minora o valor heurístico dessas raras formações pré-quatrocentistas, o que é 

perceptível na seguinte citação: “[...] é possível falar, sem temor a equívoco, de uma ausência quase absoluta de 

formas prefixadas com essa partícula até o século XV. Por isso, o estudo do prefixo in- no espanhol escrito deve 

partir do século XV, já que em épocas anteriores os exemplos são mínimos, e quase se poderia afirmar que 

entram no campo dos hápax ou são exemplos evidentes de tradução de textos latinos.” [Trad. nossa]. Essa última 

morfóloga traz ainda uma importante nota sobre esse contexto de alçamento do mencionado prefixo no 

vernáculo de Quatrocentos, que vale a pena aqui reproduzir: “[...] a partir do século XV a situação do prefixo in- 

na língua castelhana experimenta um giro decisivo, e com isso começa a mudar substancialmente o panorama 

geral da prefixação negativa em espanhol. O século XV supõe um marco importante no desenvolvimento do 

idioma; trata-se de uma época de grandes transformações, entre as quais cabe citar como destacada a introdução 

de cultismos de toda índole; precisamente nessa onda cultista [...] é quando se produz a entrada da maioria das 

palavras com o prefixo in-, normalmente adjetivos.” (MONTERO CURIEL, 1999, p. 162). [Trad. nossa] 



539 

 

de Ribeiro (1905), presente na citação de Alves exposta acima, bem como a partir da consulta 

a Houaiss & Villar (2009), acreditamos que o mesmo possa ser aplicado ao galego-português, 

o que fica mais fortemente corroborado ao constatarmos que Silva Jr. & Andrade (1913) 

afirmam que de fato é a partir dessa centúria que in-2 passa a concorrer com o não- prefixal (e, 

acrescentamos, também com o des-). Se assim o é, seria dito formante um dos poucos que 

apresentam comportamento diferenciado entre uma e outra fase arcaica. De qualquer modo, 

tal participação parece continuar sendo modesta, só se incrementando verdadeiramente em 

época moderna. Campos (2004a), de uma varredura dos prefixos negativos em formações 

originais galego-portuguesas no período arcaico, só encontrou quatro vocábulos com o dito 

prefixo, num quadro de clara defasagem em relação a outros prefixos negativos, como o des-, 

para o qual o mesmo autor detectou mais de uma centena de derivados. 

No período moderno, essa situação de débil atividade sofre um giro completo, pois 

justamente o in-2 passa a ocupar um posto de destaque no paradigma prefixal vernáculo, sendo 

um dos mais atuantes, em um número incontável de derivados, tanto portugueses 

(insubordinado, imaleável, improjetável, inabarcável, inafastável, indesmentido etc.
973

), 

quanto castelhanos (inactivo, incalculable, incomible, independiente, inexacto, informal 

etc.
974

), línguas nas quais parece contar com uma aplicabilidade virtual quase que absoluta
975

, 

dada a sua possibilidade de adjunção a praticamente qualquer adjetivo qualificativo de caráter 

permanente ou imperfectivo. Segue selecionando preferencialmente (não exclusivamente, 

portanto) bases adjetivais para a criação isocategorial de derivados (cf. MIRANDA, 1994; 

MAURER JR., 1951a; DUARTE, 1999a)
976

, nos quais participa com os matizes semânticos 

                                            
973

Os dois primeiros exemplos foram extraídos de Houaiss & Villar (2009); os demais, de Duarte (1999a). 
974

Retirados da NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009). 
975

Essa opinião parece ser compartilhada por Brea (1980, p. 124), pois sustenta que “Em relação ao 

funcionamento do procedimento [de afixação com o in- negativo], podemos dizer que se realiza quase que 

automaticamente; ou seja, uma vez conhecido o valor do prefixo, basta acoplá-lo a qualquer adjetivo para formar 

seu antônimo. Não há, portanto, ao menos a princípio, nenhuma exigência evidente [...].” [Trad. nossa] 
976

O próprio Duarte (1999a) lista derivados substantivais (imotivação, inaceitação, inobservação, inuso, 

inveracidade) e, em bem menor medida, verbais (imperturbar, inimpor, insubordinar). Com Iacobini (2004), 

devemos nos perguntar, no entanto, se de fato essas formações são geradas dentro de tais categorias e não 

originalmente na dos adjetivos. Pelo menos nos casos dos substantivos, muitos são reconduzíveis aos respectivos 

adjetivos (cf. imotivado, inaceito, inobservante, inusado, inverídico), se concordamos com Iacobini (2004). 

Quanto aos verbos, a NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009) defende a existência de alguns poucos, gerados no castelhano contemporâneo 

através da adjunção do prefixo: incomunicar, incumplir, insubordinar. Concordamos com Varela Ortega & 

Martín García (1999) de que o in-2 fica praticamente reservado à adjunção adjetival, enquanto outro formante se 

presta à criação de verbos, o des-. 
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de negação
977

-privação, exercendo uma função semântica de negar/contrapor o significado da 

base (cf. ALVES, 2000). 

Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, postulamos o 

seguinte esquema construcional, concernente a formas nominais (adjetivais), recobrindo, 

assim, os usos mais significativos do formativo em sua trajetória diacrônica: 

 

[in2- [X] Ni]Nj ↔ [negação, privação
978

 de SEM Ni]Nj 

immaturus, inmemorial, informal, inmemorial, imaleável 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

Figura 43. Esquema construcional das formações nominais in-2-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

  

Tracejamos abaixo uma súmula histórico-comparativa da evolução da unidade 

prefixal, considerando seus principais usos, do latim ao vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo era muito recorrente (MONTERO CURIEL, 1999), participando da 

formação isocategorial de adjetivos, aos quais aportava as noções negativo-privativa 

(ROMANELLI, 1964). 

 

 

 

 

                                            
977

Há vários autores que, em vez do termo negação, utilizam contrariedade para se referirem ao sentido precípuo 

do in-2. (e.g., VARELA ORTEGA, 2005; VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999; REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; 

IACOBINI, 2004). 
978

Consideramos mais adequado dispor unificados numa mesma construção os sentidos de negação e privação, 

devido à dificuldade, em inúmeras derivações, de se distinguir um e outro sentido. Tal postura é também adotada 

por diversos outros autores (cf., por exemplo, ROMANELLI, 1964; ÁLVAREZ & XOVE, 2002; ÁLVAREZ, 

REGUEIRA & MONTEAGUDO, 1995), apesar de haver os que dela distoem, separando as acepções, como 

Varela Ortega (2005) e Varela Ortega & Martín García (1999). Dentre os que distinguem as acepções, encontra-

se também Rio-Torto (2016), que dá como exemplos para o in-2 negativo os derivados iletrado, imodesto, 

incompletude etc., e, para o in-2 privativo os vocábulos indisciplina, ineficácia, dentre outros. Embora 

entendamos e respeitemos esse modo de análise, de se “puxar o significado para baixo” (cf. SOARES DA 

SILVA, 2006b) — ou melhor, “um pouco mais para baixo” —, pensamos que a leitura negativo-privativa pode 

ser aplicada, indistintamente, a todas essas formas. Assim, iletrado pode ser entendido como ‘não letrado’ ou 

como ‘privado de letras’; imodesto, como ‘não modesto’ ou ‘privado de modéstia’; incompletude, como ‘não 

completude’ ou ‘privação de completude’; indisciplina, como ‘não disciplina’ ou ‘privação/ausência de 

disciplina’; ineficácia, como ‘não eficácia’ ou ‘privação/ausência de eficácia’. 
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B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) é quase inexistente a aplicação do prefixo na criação de vozes próprias ao vernáculo 

medieval; 

(ii) não obstante, é grande o número de formas herdadas nas quais figura, seja sob 

feição alomórfica latina (in- e variantes), seja sob feição alomórfica vernacular (en- 

e variantes), sempre com o mesmo valor negativo-privativo-opositivo. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) diferentemente do que ocorria no no castelhano e galego-português arcaicos, e 

voltando a alinhar-se com o seu comportamento na matriz latina, o prefixo 

apresenta suma vitalidade no período contemporâneo, aplicando-se a um número 

infindável de adjetivos, para designação antonímica (maleável : imaleável, comible 

: incomible). 

 

 CONCLUSÃO 

 

No estudo de Montero Curiel (1999, p. 174) há interessantes considerações a respeito 

da evolução histórica do prefixo negativo no castelhano, que, mutatis mutandis, podem ser 

aplicáveis à diacronia do galego-português. Vejamo-las: 

 

a) Se trata de un prefijo muy operativo en el español actual, sobre todo para la 

formación de adjetivos y, entre ellos, ofrece cierta inclinación hacia las formas en     

-ble. A partir de adjetivos se han creado algunos sustantivos, adverbios y pocos 

verbos. 

 

b) Comenzó a desarrollarse en el siglo XV como un prefijo de carácter culto, de ahí 

que muchas de las voces así prefijadas estén dentro del campo de los cultismos y 

semicultismos. El hecho de ser hoy en día un mecanismo en alza y con una enorme 

productividad tiende a eliminar — al menos a primera vista — ese carácter culto, 

aunque aún no se pueda hablar de tono coloquial. 

 

c) Desde su aparición en español en el siglo XV ha tenido un desarrollo en alza e 

ininterrumpido, aunque aún es inferior cuantitativamente a des-.
979

 

                                            
979

“a) Trata-se de um prefixo muito operante no espanhol atual, sobretudo para a formação de adjetivos e, entre 

eles, oferece certa inclinação para as formas em -ble. A partir de adjetivos, têm sido criados alguns substantivos, 

advérbios e poucos verbos. //// b) Começou a desenvolver-se no século XV como um prefixo de caráter culto; daí 

que muitas das vozes assim prefixadas estejam dentro do campo dos cultismos e semicultismos. O fato de ser 

hoje em dia um mecanismo em alta e com uma enorme produtividade tende a eliminar — ao menos à primera 

vista — esse caráter culto, embora ainda não se possa falar de tom coloquial. //// c) Desde a sua aparição no 
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De um cotejo da funcionalidade do antepositivo no latim, no romance medieval e em 

sua atualização moderno-contemporânea, é possível concluir que, desde um critério semântico 

e funcional, permance intocada durante a evolução diacrônica da língua, pois os sentidos que 

veicula sempre são, até hoje, os de negação-privação-oposição e as formas às quais se 

adjunge, invariavelmente em operações isocategorizadoras, são as adjetivais, seguindo a pauta 

latina (ALVES, 2000). Daí ser totalmente defensável a afirmação de Montero Curiel (1999, p. 

158) de que “Tanto desde un punto de vista semántico como desde el plano funcional, los 

esquemas del prefijo actual in- estaban ya fijados en la lengua latina [...].”
980

 

No entanto, surgem divergências se o critério de análise passa a ser fincado na forma 

ou na vitalidade. Quanto ao primeiro, cabe dizer que o castelhano e o galego-português 

medievais passam a possuir um alomorfe popular para o formante (en-2, com suas variantes 

em-2 ~ ẽ-1 ~ e-2 ~ ĩ- ~ es-3, para a primeira língua; en-2, com suas variantes em-2 ~ en-2 ~ e-2, 

para a última). Já em relação ao segundo critério, fluxos e refluxos marcam a adjunção com o 

prefixo: de muito prolífico no latim, cai no ostracismo no medievo (gerando contadas formas), 

voltando, em época moderna, a recuperar e potencializar seu estatuto de formante dotado de 

robusta vitalidade. 

 

6.1.19 Prefixo inter- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos é modesta a 

presença de derivados em inter-/entre-. O único de constituição propriamente vernacular 

registrado foi antralinhey (P1A497). Todos os demais constituídos com esse formante são 

herdados: 

 

(i) emtrepetar (P1A498), jntellectuaaes (P1B880). 

(ii) antremety (P2C1275) e variantes e/ou flexões, antreualos (P2C1278) e variantes e/ou 

flexões, interposicam (P2D274), ymtrepretação (P2C1279), intellectuaes (P2D275). 

                                                                                                                                       
espanhol, no século XV, tem tido um desenvolvimento em um ininterrupto crescendo, embora ainda seja 

quantitativamente inferior a des-.” [Trad. nossa] 
980

“Tanto desde um ponto de vista semântico quanto desde o plano funcional, os esquemas do prefixo atual in- já 

estavam fixados na língua latina [...].” [Trad. nossa] 
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(iii) entrepieça (C1A1214). 

(iv) intelligencia (C2C870), interposicion (C2C871). 

 

Para a 1ª fase do GP, o prefixo atua sobre 3 bases léxicas diferentes (num total de 3 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 5 bases léxicas diferentes (total de 7 ocorrências); 

para a 1ª fase do CA, sobre uma única base léxica (com um total de 1 ocorrência); e para a 2ª 

fase do CA, sobre 2 bases léxicas diferentes (com um total de 2 ocorrências). Se 

considerarmos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo reduzir-se-ia à atuação 

do formante sobre apenas 1 base léxica (em uma só ocorrência), exclusivamente para a 

primeira sincronia do galego-português. 

Notamos, assim, que o cômputo é extremamente reduzido, tanto de formações latinas, 

quanto de formações vernaculares. Em umas e em outras, o prefixo podia participar na 

constituição de formações verbais e nominais, sem efeitos transcategorizadores e sem 

qualquer participação em esquemas parassintéticos. Quando não se mostrava semanticamente 

opacizado — jntellectuaaes (P1B880), entrepieça (C1A1214) —, aportava aos produtos 

léxicos, invariavelmente, o sentido de ‘posição intermediária’ (no espaço ou no tempo): 

antralinhey (P1A497), antreualos (P2C1278), antremety (P2C1275), interposicion (C2C871). 

Do quadro que segue consta uma caracterização geral do prefixo nos sistemas 

linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

Prefixo inter- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes emtre- ~ jntel- antre- ~ entre- ~ ẽtre- ~ 

inter- ~ ymtre- ~ intel- 

Seleção de bases V V, S 

Sentidos 1. opaco 1. posição intermediária 

2. opaco 

Exemplos emtrepetar antremety, 

ymtrepretação 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes entre-  intel- ~ inter- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. opaco 1. posição intermediária 

2. opaco 

Exemplos entrepieça interposicion, 

intelligencia 

Prefixo inter- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes antra- 
_____ 

Seleção de bases N 
_____ 

Sentidos 1. posição intermediária 
_____ 

Exemplos antralinhey 
_____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos 
_____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

 

Tabela 39. Síntese do comportamento do formante inter- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento inter- desempenhava, na língua latina, funções de prefixo e preposição de 

acusativo (ERNOUT & MEILLET, 1939; GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001). Como 

preposição, conforme Segura Munguía (2000), recobria principalmente as noções de (i) 
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‘entre, no meio de, em’ (inter hostes, ‘em meio aos inimigos’; inter urbem ac Tiberim, ‘entre 

a cidade e o Tíber’); (ii) ‘durante, enquanto’ (inter noctem, ‘durante a noite’); (iii) 

‘reciprocidade’ (diligere inter se, ‘ter uma afeição recíproca’). 

A partir da colação das notas de Romanelli (1964), Ernout & Meillet (1939), do 

DLPPE (2001) e de Gaffiot (2016), entendemos que a partícula supramencionada, aquando 

prefixo, veiculava, essencialmente, três noções: (i) ‘interposição’ (com valor espacial ou 

temporal), como em interfluo (‘correr entre, atravessar’) e interquiesco (‘repousar por 

intervalos, ter um intervalo de descanso’); (ii) ‘perfectividade, acabamento’, como em 

interbibo (‘beber completamente’); e (iii) ‘destruição’, como em interimo (‘destruir, fazer 

perecer, matar’). De acordo com o exemplário disposto por Romanelli (1964), esse formante 

participava da geração isocategorial de verbos e de nomes
981

, tendo em ambos vigorosa 

atuação, sendo, assim, um prefixo muito usado nessa língua (ROHLFS, 1969). 

Como já observado, o prefixo no vernáculo medieval apresentava-se em um número 

pouco extenso de formações. A consulta a corpora complementares só fez corroborar tal 

percepção. Assim, no vocabulário castelhano medieval de Cejador (2005), são registradas 

apenas as formas entretallar, entretarse, interponer ~ entreponer, intervalo ~ entrevalo, 

entremediano ~ entremeano, antreverado ~ entreveradas, as duas primeiras, de cunhagem 

vernácula; as demais, de constituição latina
982

. Mediante consultas ao CORDE, identificamos 

mais quatro criações vernaculares castelhanas, a primeira do século XIV; as demais, do séc. 

XV: entreliñar (e, deste, os adjetivos participiais entreliñado ~ entreliñada), entreabierta 

(séc. XV), entresacar (séc. XV) e entremezclar (séc. XV). Por sua vez, referente ao galego-

português arcaico, o DVPM arrola as vozes interceder, antredizer ~ entredizer, antremeter ~ 

entremeter, antrepor, antrerromper, antrevir, todas de geração latina, sendo formas herdadas. 

Houaiss & Villar (2009) elencam alguns derivados de geração vernacular, no período 

medieval da língua (a primeira, do séc. XIII; as demais, do séc. XV): entredormido, 

entrecambado, entrecasca, entrecerrar, entreluzir, entreconhecer, entremesclar. 

 Essa amostra tão reduzida de derivados confirma a ilação de Maurer Jr. (1951a) de 

que a forma não gozava de circulação considerável no romance (medieval), quer sob a 

                                            
981

E, dentro dessa macroclasse, tanto de substantivos (intercolumnium) quanto de adjetivos (intercalāris), 

segundo Cunha (2010). Outros exemplos de derivados nominais, listados por Romanelli (1964), são 

interregnum, intercursus, intervallum, intercilium, interfinium, internodium, dentre outros. 
982

Como é possível perceber, consideramos inter- e entre- como variantes alomórficas, resultantes de uma 

evolução bidirecional do prefixo latino inter-, através de duas veredas distintas, mas conexas: uma culta 

(etimologizante) e outra popular (vernacular). Há autores, no entanto, que os consideram prefixos distintos, o que 

parece ser adotado devido à influência de uma perspectiva sincronicista de abordagem da lexicogênse 

morfológica. Para maiores informações sobre essa dupla possibilidade de apreciação para o prefixo em tela, cf. 

Felíu Arquiola (2003). 
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variante alomórfica etimológica, quer sob a variante alomórfica românica. Os exemplários 

(tanto esse complementar quanto o dos corpora próprios aos morfemários desta tese) 

sinalizam, ademais, dois fenômenos: o primeiro, a eleição preferencial do prefixo pela sua 

forma popular entre-, que é a mais fecunda no período arcaico, juntamente com suas variantes 

antre-, ontre- e untre-, embora essas sejam menos usuais que a primeira (CUNHA, 2010); o 

segundo, uma forte predileção desse item morfolexical em atuar na criação de verbos, só 

muito esporadicamente figurando em estruturas nominais (substantivas ou adjetivas 

departicipiais). 

Os dados complementares, visualizados no CORDE e em Houaiss & Villar (2009), 

permitem-nos ainda chegar a uma terceira conclusão, a de que no período arcaico, embora 

seja indiscutivelmente dominante o uso do prefixo com o sentido prototípico de ‘posição 

medial’, começa a veicular, pontualmente, em algumas derivações, um sentido inovador (se 

comparado à teia polissêmica da matriz latina), o de ‘parcialidade, um pouco, 

parcialmente’
983

, perceptível no item léxico entreabierta, para o castelhano; e entredormido, 

entrecerrar, entreconhecer e entreluzir, para o galego-português. Os derivados com esse 

sentido se multiplicarão em ambas as línguas nas sincronias subsequentes às arcaicas, o que é 

comprovável pelo advento de vocábulos como entrebranco, entremuerto, entremorir, 

entrelucir, entremostrar, entrever, entreouvir/entreoír, entreabrir, entrefechar/entrecerrar
984

, 

todas de geração moderno-contemporânea. 

Além desse sentido inovador brotado no período arcaico, outro emerge e se 

desenvolve no castelhano e português moderno-contemporâneos, o de ‘reciprocidade’, 

detectável em palavras como entrechocar, entrecruzar, entrebater(-se), entredevorar(-se), 

entredisputar, entrefiar, entrelazar, entreolhar(-se). 

Da observação de todos esses dados, bem como os arrolados por Duarte (1999a), 

percebemos o seguinte: na história do vernáculo (quer arcaico, quer moderno), o alomorfe 

popular entre- serve principalmente à constituição de verbos, nos quais contribui com os 

valores de ‘posição medial’
985

, ‘parcialmente’ ou ‘reciprocidade’. Já o alomorfe latino inter- 

serve primordialmente à geração vernacular moderno-contemporânea de derivados adjetivais 

(DUARTE, 1999a), bem como a alguns substantivais, fornecendo ao produto léxico (num e 

                                            
983

De acordo com Varela Ortega & Martín García (1999), esse valor corresponde a significados modais de 

minoração. 
984

Entrecerrar é de moldagem moderno-contemporânea apenas para o castelhano; para o galego-português, 

como vimos (segundo HOUAISS & VILLAR, 2009), registra-se desde o séc. XV. O mesmo se aplica a 

entrelucir/entreluzir. 
985

Detectável em alguns variados no período arcaico, mas extremamente rarefeito no período moderno-

contemporâneo. 
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noutro caso) o matiz semântico de ‘posição intermediária, entre’: intercelular, 

intercontinental, interescolar, interdepartamental, interdisciplinar, inter-regional, 

interurbano, interparlamentar, interministerial, interplanetário, interpessoal, interconexão, 

inter-relação, interinfluência etc.
986

 

Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, postulamos o 

seguinte esquema construcional, concernente aos verbos, mas, mutatis mutandis, extensível 

aos nomes, recobrindo a atuação do formativo desde o latim até o vernáculo contemporâneo: 

 

            [inter- [X] Vi]Vj ↔ [entre, posição intermediária, interposição
987

 de SEM Vi]Vj 

        interfluo, entretarse, entrecortar, entremesclar, entrecortar 

          ─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[inter- [X] Vi]Vj ↔ [perfectividade, acabamento de SEM Vi]Vj 

interbibo 

─ LAT ─ 

 
 

 

[inter- [X] Vi]Vj ↔ [destruição de SEM Vi]Vj 

interimo  

─ LAT ─ 
 

[inter- [X] Vi]Vj ↔ [parcialmente, parcialidade de SEM Vi]Vj 

entreabrir, entreoír, entrever, entremostrar 

─ CA, CM, GP, PM ─ 
 

[inter- [X] Vi]Vj ↔ [reciprocidade relacionada a SEM Vi]Vj 

entrechocar, entreolhar 

─ CM, PM ─ 

 

Figura 44. Esquema construcional das formações verbais inter-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

As hipóteses que propomos para explicar o espraiamento polissêmico do prefixo 

fincam-se em alguns movimentos metafóricos. No latim, ‘posição intermediária’ → 

‘perfectividade’, numa leitura metafórica (que não nos convence suficientemente, mas que é a 

única que nos sobreveio) de ESTAR NO MEIO DE X É SER TOTALMENTE X; por sua 

                                            
986

Todos esses exemplos foram extraídos da monografia de Duarte (1999a). 
987

Espacial; ocasionalmente, temporal. 
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vez, desse sentido derivado (‘perfectividade’), adviria o de ‘acabamento’ sob uma pauta 

também metafórica ou, talvez, mais propriamente de perspectivização, na qual o sentido 

positivo de ‘acabamento, perfectividade’ modifica o conteúdo semântico de bases léxicas, 

passando a neles aportar um valor negativo-reversivo-privativo, como em facio (‘fazer, 

realizar’) → interficio (‘privar de, privar da vida, matar, destruir’). Assim sendo, de um 

ACABAMENTO positivo (realização plena de dada ação), passar-se-ia a uma leitura negativa 

desse valor perfectivo (‘aniquilação total e plena’, referente ao conteúdo da base léxica). 

Os sentidos propriamente vernáculos surgiriam do valor prototípico atrelado ao 

prefixo no latim, i.e., o espacial, que tem o significado geral de ‘intercalação, no meio de, 

entre’ (VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999), igualmente sob influxos 

metafóricos: ESTAR NO MEIO DE X É SER EM PARTE X (‘interposição espacial’ → 

‘parcialidade’)
988

, ESTAR ENTRE X É MANIFESTAR RECIPROCIDADE 

RELACIONADA A X (‘interposição espacial’ → ‘reciprocidade’).  

Segue-se uma síntese histórico-comparativa da evolução do prefixo, considerando seus 

principais usos nos sistemas linguísticos enfocados: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo gozava de grande vitalidade (ROHLFS, 1969), participando da formação 

de inúmeros verbos e nomes, sobretudo derivados da primeira categoria; 

(ii) denotava, em ambos, primordialmente, os valores de ‘interposição espacial’, 

‘perfectividade, acabamento’ e, bem mais raramente, ‘destruição, aniquilamento’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) a atuação do prefixo no vernáculo converge com a sua atuação no latim no que diz 

respeito à sua predileção pela geração de verbos e por continuar veiculando, com 

recorrência, o sentido locativo prototípico; 

                                            
988

Se essas ilações conjecturais gozam de correção, podemos concluir que a geração dos sentidos de 

‘perfectividade, acabamento’ e ‘parcialidade, parcialmente’ são diferençáveis apenas em termos de 

perspectivização, pois advêm de um mesmo sentido (‘interposição espacial’), mas sob pontos de vista 

divergentes: ESTAR NO MEIO DE X É SER MUITO X e ESTAR NO MEIO DE X É SER PARCIALMENTE 

X. 
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(ii) não obstante, passa a desenvolver um alomorfe próprio, popular (entre- ~ antre-), 

que rivaliza e desbanca o seu concorrente etimológico (inter-), que praticamente se 

restringe a formas herdadas de cunhagem latina; 

(iii) o antepositivo começa também a veicular, mas modestamente, em apenas alguns 

derivados, um sentido inovador  de ‘parcialidade, um pouco, parcialmente’. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) diferentemente do que ocorria no latim e no castelhano e galego-português arcaicos, 

passa a ser extremamente rara a ativação do sentido locativo em novos derivados 

verbais constituídos com o elemento prefixal em tela; 

(ii) não obstante, tal sentido passa a ser muito prolífico (dominando a cena da geração 

morfolexical com o prefixo) na constituição de novos derivados nominais 

(substantivais, mas, preferencialmente, adjetivais), mas passando a atrelar-se ao 

alomorfe etimológico (inter-), alçando-o ao status de mais recorrente
989

; 

(iii) incrementa-se o rol de derivados nos quais o prefixo veicula o sentido inovador 

vernáculo (emergido no período arcaico) de ‘parcialidade, parcialmente’; 

(iv) origina-se, nessa época, outro sentido inovador, o de ‘reciprocidade’, mas que se 

faz presente em poucos produtos morfolexicais. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Diferentemente do que ocorre com outros formantes prefixais, involucrados, no devir 

histórico, ou por perdas ou por ganhos em sua rede polissêmica, há, para o inter-/entre-, uma 

simultaneidade desses dois movimentos, fazendo-o ser atingido, em seus meandros 

diacrônicos, por brumas tanto de arcaização quanto de inovação semânticas. Na passagem do 

latim para o romance medieval (talvez já no latim vulgar), inativam-se os valores de 

‘perfectividade’ e ‘destruição’, que, destarte, podem ser tidos como exclusivos à língua latina. 

Não obstante, surge, no período arcaico, tanto para o castelhano, quanto para o galego-

português, um sentido inovador de ‘parcialidade, pouco, em parte’, que segue ativo nas 

sincronias subsequentes. Por fim, apenas no período moderno-contemporâneo, emerge outro 

                                            
989

Isso provavelmente se deve à influência da presença de tal alomorfe latino em formações herdadas que 

ingressam — direta ou indiretamente, através de outras línguas românicas (LÜDTKE, 2011) —, em variada 

época, no vernáculo, desde o medievo. 
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sentido inovador, o de ‘reciprocidade’, presente em não muitos derivados. Também nesse 

corte temporal reativa-se o uso corrente do alomorfe culto inter-, nomeadamente em 

derivados substantivais, de criação propriamente vernacular. 

Esse quadro atinente à evolução do antepositivo inter-/entre-, imerso em perdas e 

ganhos semânticos e em diferenciações funcionais e divergências de predileção alomórfica em 

seu fluxo histórico, corrobora a complexidade da lexicogênese de cunho prefixal, que não se 

apresenta de modo uniforme, mas sim multifacético, na rota diacrônica do latim às línguas 

românicas na Idade Média e, destas, à sua atualização em épocas ulteriores. 

 

6.1.20 Prefixo intro- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora textuais analisados, só encontramos alguns poucos derivados em intro- 

para o castelhano, todos formas herdadas: entrameten (C1A1215), entremetere (C2D292) e 

outras variantes e/ou flexões, e introducto (C1A1216). Portanto, 2 ocorrências para a primeira 

fase do CA e 1 para a segunda. O formante atua sobre duas bases lexicais distintas, em 

produtos verbais isocategoriais, em cuja semântica participa fornecendo um sentido 

complementar de ‘movimento para dentro’.  

Segue abaixo um quadro de caracterização geral do formante nos sistemas linguísticos 

vernáculos em apreciação: 

 

Prefixo intro- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes entra- ~ intro- entre- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. movimento para dentro 1. movimento para 

dentro 

Exemplos entrameten, introducto entremetere 

 

Tabela 40. Síntese do comportamento do formante intro- no GP e no CA. 

 

Nos dados consultados, o formante não atua em nenhum esquema de combinação 

prefixal e, como é possível notar, varia sua feição etimológica (intro-) com sua feição 

vernacular (entra-), dentro de uma mesma sincronia. 

Apesar de termos encontrado escassas vozes constituídas pelo antepositivo no 

castelhano e nenhuma para o galego-português — o mesmo ocorrendo nos estudos de Lopes 

(2013) e López Viñas (2012), que não se depararam com nenhum derivado em intro- para a 

primeira fase do português arcaico e para o galego medieval, respectivamente —, da consulta 

ao lastro lexicográfico etimológico, algumas outras poucas formas puderam ser localizadas, 

como entrameter/entremeter. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento intro-, antepositivo no latim que veiculava o sentido de ‘movimento para 

dentro’, i.e., ‘entrada, penetração, introdução’, participava exclusivamente em adjunções a 

verbos
990

, constituindo derivados dessa mesma classe gramatical: introcedo, introcurro, 

introduco, intromitto, introvoco etc. É oriundo do advérbio homônimo (LÜDTKE, 2011), que 

passou a assumir em baixa época na língua latina a função de preposição e, daí, a de prevérbio 

(ROMANELLI, 1964; ERNOUT & MEILLET, 1939), mantendo sempre uma uniformidade 

formal (intro-) e semântica (‘movimento para dentro, no meio’). De acordo com o mesmo 

Romanelli (1964), trata-se de um derivado do prevérbio in-, via adjunção da partícula indo-

europeia -tero-. 

                                            
990

Algumas formas nominais nas quais atua (introitus, introductio etc.) claramente advêm de verbos, do que se 

depreende que a afixação com intro- em latim sempre se processa sobre verbos. 
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O prefixo parece manter idêntica carga semântica em todo o percurso diacrônico do 

latim ao romance, passando por suas centúrias medievais, modernas e contemporâneas. 

Portanto, não chegou a constituir uma rede polissêmica (daí não expormos para ele um 

esquema construcional). A única alteração parece ter sido formal, pois no período arcaico, 

tanto no castelhano quanto no galego-português, ao lado de sua feição etimologizante (intro-), 

era mais prolífico sob uma feição popular: entre-, entra-, antre-, antro- (cf. CUNHA, 2010; 

COROMINAS, 1987). Posteriormente, já em período moderno, o prefixo se estabilizaria 

quanto à sua configuração formal sob a variante patrimonial intro-. 

Uma apreciação histórico-comparativa sobre o antepositivo em análise, do latim ao 

vernáculo contemporâneo, poderia ser traçada nos seguintes termos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo intro-, sempre denotador da noção de ‘movimento para dentro’, gozava de 

baixa rentabilidade, formando não mais que uma dezena de verbos (introcurrō, 

introducō, introĕō, introfĕrō, intromittō, intrōrumpō, intrōspectō, intrōtrudō), de 

alguns dos quais brotaram, por sua vez, poucos derivados nominais. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) a situação se agrava no vernáculo, em que não forma, no período arcaico, um 

derivado sequer, apenas captando homeopaticamente alguns vocábulos gerados no 

latim (ou nominalizações vernáculas sobre verbos previamente prefixados): 

entrameter (GP), entremeter (CA) e intrometido (GP), no século XIII; entrometido 

(CA), intrometimento, introduzir/introducir, introdução/introducción, no séc. XV 

(CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009; COROMINAS, 1987). 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) mantém-se inalterado o valor semântico do antepositivo, mas se regulariza a sua 

manifestação gráfico-formal (intro-), em detrimento das variantes populares 

arcaicas; 
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(ii) seu emprego dá-se exclusivamente em formas herdadas, que ingressam na língua 

sobretudo nos séculos XVIII, XIX e XX (majoritariamente no XIX)
991

: 

intromissão/intromisión, introspecção/introspección, introspectivo, introverter, 

introvertido (CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009; COROMINAS, 1987; 

CORDE/RAE). 

 

 CONCLUSÃO 

 

O prefixo em análise nunca demonstrou verdadeira vitalidade na história do vernáculo, 

visto que as suas ondas de ingresso, no séc. XIII e, principalmente, no XV (CUNHA, 2010) e 

no XIX/XX, sempre se deram através da recuperação de derivados direta ou indiretamente 

gerados no latim (o segundo caso abarca as nominalizações vernáculas, fincadas em verbos 

previamente prefixados em intro- no latim)
992

, algumas vezes ingressados no castelhano e no 

português, em época contemporânea, a partir do inglês, como introjetar (< to introject), ou do 

alemão, como introyección (< Introjektion). A sua total inatividade na emergência de formas 

próprias ao vernáculo (VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999; REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) vem 

corroborada pela sua ausência em estudos gerais sobre a prefixação (tradicional ou neológica), 

como o de Alves (2000), o de Duarte (1999a), o de Santana Suárez et al. (2004) e o de Rohlfs 

(1969), ou pela indicação de sua indisponibilidade para a geração popular de novos 

vocábulos, como o afirma Rio-Torto (2016). Em todos esses aspectos, é notável uma absoluta 

convergência entre o castelhano e o galego-português quanto ao comportamento do elemento 

prefixal em tela, desde o período arcaico até a contemporaneidade. 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
991

Há um caso, para o português, de ingresso na língua logo após o período arcaico: o substantivo introversão, no 

ano de 1573, segundo Houaiss & Villar (2009). 
992

A geração restrita ao latim para esse prefixo talvez seja de extensão panromânica, pois além de assim se 

caracterizar para o castelhano, o galego e o português, também o é para o italiano (IACOBINI, 2004). 
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6.1.21 Prefixo ob- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo erudito ob- é identificado nas duas fases arcaicas do galego-português e do 

castelhano, sob uma pujante rede alomórfica/alógrafa, nos seguintes vocábulos, distribuídos 

por sincronia: 

 

(i) escuramente (P1A499), desobediente (P1B881), obedeeceo (P1B882) e variantes 

e/ou flexões, hobediẽte (P1A500), obliglamẽto (P1B883), obrigasom (P1A501), 

obrigaron (P1B884) e variantes e/ou flexões, obprobrio (P1B886), obridar 

(P1A504), olvidamento  (P1B887), olvidança (P1B888), occasiom  (P1B889), 

ocuytaua (P1B890), ocupar (P1B891), hooferecer (P1B892) e variantes e/ou flexões, 

offereu (P1A505) e variantes e/ou flexões, offerta (P1A507) e variantes e/ou flexões, 

ouciente (P1A508). 

(ii) obscuramente (P2D276), scura (P2C1280), obediemte (P2C1281) e variantes e/ou 

flexões, obedeeçer (P2C1283) e variantes e/ou flexões, obediençia (P2C1286) e 

variantes e/ou flexões, objecto (P2D280), hobrigacõ (P2C1288) e variantes e/ou 

flexões, hobrigãmos (P2C1292) e variantes e/ou flexões, occasiom  (P2C1294) e 

variantes e/ou flexões, occidentais (P2C1295), occupar (P2C1299) e variantes e/ou 

flexões, offerescia (P2C1300) e variantes e/ou flexões, oferenda (P2C1302), 

omyssom (P2C1303), oportuno (P2C1304), opresooes (P2C1305). 

(iii) abscura (C1A1217) e variantes e/ou flexões, escurec'io (C1A1221), atura 

(C1A1222), obedeçer (C1A1223) e variantes e/ou flexões, obedient (C1A1226) e 

variantes e/ou flexões, oblaçion (C1A1229) e variantes e/ou flexões, obligaçiones 

(C1B501), obligar (C1B502), ocasion (C1A1230) e variantes e/ou flexões, occident 

(C1A1236) e variantes e/ou flexões, occidentales (C1A1239) e variantes e/ou 

flexões, offresc’emos (C1A1241) e variantes e/ou flexões, ofrenda (C1A1246) e 

variantes e/ou flexões, oluidar (C1A1250) e variantes e/ou flexões, oluidança 

(C1A1254) e variantes e/ou flexões, oluido (C1A1256) e variantes e/ou flexões, 

oppositas (C1A1257), opposicion (C1A1258) e variantes e/ou flexões. 
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(iv) obedece (C2C872) e variantes e/ou flexões, obediençia (C2D294), desobediencia 

(C2D295), desouedientes (C2D296), objecto (C2C876), obligado (C2C878) e 

variantes e/ou flexões, ocasiones (C2C879) e variantes e/ou flexões, ocupo 

(C2C883) e variantes e/ou flexões, ocurrir (C2D299) e variantes e/ou flexões, oculta 

(C2D301) e variantes e/ou flexões, ofensa (C2C885), offrecer (C2D302) e variantes 

e/ou flexões, ofuscado (C2C888), olvidar (C2C891) e variantes e/ou flexões, 

oluidanc’a (C2C893), olujdo (C2C894), escuras (C2C896), escuredat (C2C897), 

ostensiuas (C2D303). 

 

De uma observação dos dados compilados, verificamos, para a 1ª fase do GP, a 

atuação do formante sobre 10 bases léxicas diferentes (com um total de 24 ocorrências); para 

a 2ª fase do GP, também sobre 10 bases léxicas diferentes (com um total de 37 ocorrências); 

para a 1ª fase do CA, sobre 8 bases léxicas diferentes (com um total de 51 ocorrências); e para 

a 2ª fase do CA, sobre 13 bases léxicas diferentes (com um total de 37 ocorrências). 

Todos os derivados nos quais o supramencionado prefixo ocorre, sejam substantivos, 

verbos ou adjetivos, são vozes herdadas, moldadas no estrato lexicogenético latino, em 

operações majoritariamente isocategoriais
993

, nas quais o ob- podia acoplar-se (em raros 

casos) a nomes (ob- + -probrum, -ī > opprobrĭum, -ĭī) ou, mais comumente, a verbos (ob- +   

-ligăre > obligāre). Da mesma forma que ocorre com outros formantes, como o ab- e o apo-, 

o fato de todos os derivados serem herdados e possuírem sempre bases fósseis está 

visceralmente ligado à opacidade semântica do prefixo, totalmente lexicalizado nas formas 

detectadas. Não é temeridade afirmar que o que dizemos para os vocábulos registrados nos 

corpora desta tese pode ser expandido e aplicado a todas as formações com o ob- no período 

arcaico das línguas enfocadas, ou seja, sempre é opaco e necessariamente moldado na matriz 

latina, sem apresentar qualquer vitalidade no vernáculo galego-português ou castelhano
994

.  

Segue-se um quadro que esquematiza uma caracterização do ob- nos sistemas 

linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

                                            
993

Visto que há alguns raros casos de derivações heterocategoriais com o formante, como em oportuno (ob- +        

-portŭs, -ūs > opportūnus, -a, -um, i.e., SUBST. > ADJ.) ou ofuscar (ob- + -fuscus, -a, -um > offuscāre, i.e., 

ADJ. > VERBO). 
994

Em sua tese sobre o galego medieval, subsidiada por um corpus textual considerável de textos do período, 

López Viñas (2012), ao listar os prefixos atuantes em formações estritamente vernáculas geradas dentro desse 

sistema linguístico, não inclui nela o prefixo ob-, o que confirma a assunção aqui sustentada. 
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Prefixo ob- 

─ Formas herdadas ─ 
995

 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes e-4 ~ ob- ~ hob- ~ o- 

~ oc- ~ hoo- ~ ho- ~ 

of- ~ olv- ~ ou- 

o- ~ s-2 ~ ob- ~ hob- 

~ oc- ~ of- 

Seleção de bases V, S, A V, S, A 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos obridar, obprobrio, 

escuramente 

obedeeçer, oportuno, 

scura 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes ab-2 ~ e-3 ~ o- ~ a-4 

~ ob- ~ oc- ~ of- ~ 

olb- ~ olu- ~ op- 

ob- ~ ou- ~ o- ~ oc- ~ 

of- ~ olu- ~ olv- ~ e-2 

~ os- 

Seleção de bases V, A
996

 V, A
997

 

Sentidos opaco  opaco  

Exemplos olujdar, abscura offrecer, escuras 

 

Tabela 41. Síntese do comportamento do formante ob- no GP e no CA. 

 

Devido ao comportamento do formante, explicitado acima, não se processa para o 

galego-português ou o para o castelhano medievais um esquema construcional ativo com o 

ob- e, por conseguinte, não poderia haver nenhuma representação esquemática de uma 

construção morfolexical (aplicada ao vernáculo) nesta subseção. 

Como é possível perceber, o prefixo manifesta-se através de uma rede pujante de 

alomorfes/alográfos no vernáculo castelhano e galego-português, por conservar, em boa parte, 

os que já apresentava no latim (ob-, oc-, of-, og-, op-, o-, obs-, os-) — quase sempre 

                                            
995

Nota-se que a tabela só traz a sistematização formal, funcional e semântica das formas herdadas, pois, como já 

dito, não detectamos a participação do antepositivo em formações estritamente vernaculares. 
996

Embora só houvéssemos identificado no lastro empírico formas verbais e adjetivais, na sincronia em questão 

ocorrem também formas herdadas substantivas, atestadas em outros corpora, alheios à tese. 
997

Idem. 
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resultantes de assimilações — e, igualmente, pela emergência de outras variantes, em virtude 

de evoluções sonoras (a- ~ ab-2 ~ e- ~ hoo- ~ olb- ~ olv- ~ olu- ~ ou- ~ s-) ou do polimorfismo 

gráfico (hob- ~ ho), característico do período medieval. 

É curioso o registro da forma obprobrio (P1B886) no corpus da tese e da variante 

ouprobio (séc. XV, conforme indica Cunha (2010)), ambas sem a assimilação do prefixo, o 

que denota uma escrita vernacular pautada numa base etimológica arcaizante, visto que no 

próprio latim clássico já é possível se deparar com a forma assimilada, como no De Re 

Publica, de Cícero: opprobrio est alicui, si (GAFFIOT, 2016).  

Detectamos a ocorrência de dupla prefixação em alguns vocábulos dos corpora 

constituídos pelo prefixo, mas apenas nas formas desobediente (P1B668), desobediencia 

(C2D193) e desouedientes (C2D296), num esquema de sobreprefixação [des- [ob- [X]]]. Esse 

comportamento, que seguirá sem qualquer alteração na história da língua, conforma-se 

perfeitamente ao desempenhado pelo prefixo na matriz latina, em que também só figurava em 

primeira posição (a mais interna à base léxica) nas combinatórias prefixais
998

 (LOPES, 2017).  

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O prefixo enfocado procede da preposição de acusativo
999

 homônima, que, de acordo 

com Houaiss & Villar (2009), é morfologicamente conexa pelo indo-europeu com o gr. *epi 

(‘perto de, acima de, sobre, diante de, em seguida etc.’). Com base no que informa Gaffiot 

(2016), sob a forma prepositiva, a partícula podia veicular na língua latina os sentidos de (i) 

‘diante de’
1000

, com ideia de movimento (ob Romam legiones ducere, ‘conduzir as legiões 

diante de Roma’) ou sem tal matiz (ob oculos versari, ‘estar diante dos olhos’), (ii) ‘por causa 

de, em consequência de’ (ob eam causam, ‘por esta razão’), (iii) ‘por, em troca de’ (ob 

beneficium, ‘em troca de um benefício’)
1001

. De acordo com Ernout & Meillet (1939), do 

sentido locativo — (i), acima — emerge o sentido (ii) e também um outro, o de (iv) ‘em vista 

de’, com um sentido físico ou moral (como em ob rem). Esses mesmos linguistas (1939, p. 

691) referem-se a algumas mudanças no uso da dita preposição durante o percurso histórico 

do latim, no que tange às suas acepções: 

 

                                            
998

Nos esquemas ante-/in-1[lativo]/in-2[negativo]/per-/sub-/super- + ob-: anteoccupāre; inoblectāri; inobsolētus; 

peropportūnus, a, um; suboffendĕre; superoccupāre (LOPES, 2017). 
999

Segundo Ernout & Meillet (1939), há casos do ob- regendo ablativo ou genitivo, mas são muito tardios e por 

influência de prō ou de causā. 
1000

Em raros casos, conforme o próprio Gaffiot (2016). 
1001

Todos os exemplos e suas interpretações semânticas foram extraídos de Gaffiot (2016). 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Re_Publica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Re_Publica&action=edit&redlink=1
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Le sens local est bien attesté encore dans les textes archaïques et jusque dans 

Cicéron (non dans César) en prose, et dans la poésie impériale et chez les prosateurs 

archaïsants [...]. A l’époque classique, la préposition n’est plus guére employé qu’au 

sens figuré ‘en vue de’; ou bien, comme la cause et le but se confondent souvent, 

avec celui de ‘á cause de’: ob civis seruatos. 

 

A partir de uma apreciação dos comentários de Romanelli (1964), Dinu (2012), Ernout 

& Meillet (1939) e do DLPPE (2001) sobre o comportamento semântico prefixal do ob- no 

latim, é possível elencar as seguintes acepções para esse formante: (i) ‘diante de’ (obduco, 

‘conduzir na frente, levar adiante’; obstruo, ‘construir na frente’), (ii) ‘oposição’ (obeo, ‘opor-

se, ir contra’; obirascor, ‘irar-se contra, irritar-se’), (iii) ‘posição ao redor’ (obligo, ‘ligar, atar 

em volta’; obrodo, ‘comer em volta’), (iv) ‘revestimento’ (oblimo, ‘cobrir de limo’; obnubo, 

‘cobrir com um véu, envolver’), (v) ‘oclusão’ (obsaepio, ‘tapar, fechar com cerca ou sebe’; 

obsero, ‘fechar com ferrolho’) e (vi) ‘intensificação’ (obdormio, ‘dormir profundamente’; 

obstringo, ‘apertar fortemente’). 

Quanto ao elemento ob no latim, poderíamos cogitar, embora de forma hipotética e 

incipiente, uma proposta de derivações semânticas de uns sentidos em outros, seja em sua 

atuação como preposição — como acima dito, para Ernout & Meillet (1939), os sentidos ‘por 

causa de, em consequência de’ e ‘em vista de’ surgem do sentido ‘diante de’, o que é 

plenamente explicável por uma visão cognitivista, considerando a usual evolução de sentidos 

físicos, como os locativos, a outros mais abstratos, como os nocionais —, seja em sua 

performance prefixal, na qual conserva algum valor idêntico aos veiculados pela forma 

prepositiva (‘diante de’), mas inova nos demais, devido, certamente, a processos metafóricos 

(quiçá também metonímicos) e de perspectivização
1002

. Isso pode ser exemplificado pelo 

surgimento do sentido nocional ou ideológico de ‘oposição’/‘contrariedade’ (‘hostilidade’, 

para Ernout & Meillet (1939)), que, provavelmente, surge, via metáfora, a partir do sentido 

espacial ‘diante de’, explicável pelo fato de os enfrentamentos físicos ocorrerem, em geral, 

numa posição em que os adversários encontram-se frente a frente e, a partir disso, também os 

enfrentamentos ideológicos (como em debates públicos ou assembleias)
1003

. Possivelmente, 

também os demais sentidos tenham se originado uns dos outros, estruturando uma complexa 

rede polissêmica, mediante fluxos metafóricos, metonímicos ou de perspectivização, tendo 

como nuclear, prototípico e mais ancestral o sentido locativo.  

                                            
1002

Para uma explicação sumária sobre a ativação de tais processos na formação de palavras, vide o estudo de 

Castro da Silva (2015). 
1003

Os próprios vocábulos enfrentar e enfrentamento corroboram essa ilação. 
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Um exame histórico-comparativo geral do prefixo ob-, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, conduz aos seguintes apontamentos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo atuava em inúmeras derivações isocategoriais verbais, fornecendo-lhes 

distintos traços semânticos (cf. parágrafos anteriores), constituindo, por conseguinte, 

uma pujante rede polissêmica. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo passa a não apresentar nenhuma vitalidade na língua, atuando apenas em 

formas herdadas, nas quais já se mostrava lexicalizado e com total opacidade 

semântica.  

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) quanto à vitalidade e ao processamento semântico do ob-, o que se diz para o 

período medieval das línguas em questão pode ser aplicado às demais sincronias 

posteriores, ou seja, as formas em que atua foram moldadas no latim; 

(ii) o prefixo foi retomado no período moderno pelo castelhano e pelo português (e 

muito provavelmente também nas outras línguas românicas), possivelmente a partir 

do séc. XVII
1004

, com a entrada de novos vocábulos na língua, todos de origem 

culta, como obducente, obtemperar, obnubilar, obumbrar, obturar, objurgação, 

obstringir etc. De acordo com Cunha (2010), outra leva de entrada de derivados 

com o formante deu-se a partir do séc. XIX, na linguagem científica internacional, 

em obcláveo, obpiramidal, dentre outros tecnicismos cultos. Como é possível 

perceber, ambas as situações não significaram uma retomada do prefixo no léxico 

comum, o que nos permite afirmar que o ob- nunca assumiu na história do 

castelhano ou do português uma função de formador de itens lexicais propriamente 

vernáculos
1005

. 

                                            
1004

É o que se indica em Houaiss & Villar (2009), para o português. 
1005

Situação similar parece ter ocorrido no italiano, pelo que informa Iacobini (2004, p. 130-131): “Ricordiamo 

qui anche il prefisso ob- non produttivo nella lingua comune, e a cui non è possibile attribuire un significato 
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 CONCLUSÃO 

 

Não deixa de ser surpreendente o fato de uma rede de sentidos tão variegados mostrar-

se totalmente inoperante no castelhano e no galego-português já em sua produção idiomática 

primitiva, o que nos leva a pensar num processo paulatino de esmaecimento semântico e, 

consequentemente, de perda de vitalidade (para o surgimento de novas formações), operante 

pelo menos desde o latim vulgar ou alto medieval — mas, talvez, já no latim clássico, pari 

passu ou devido ao abandono no uso da mesma partícula no sistema corradical heteronímico 

prepositivo para veicular determinados valores, como expresso no excerto da obra de Ernout 

& Meillet (1939) anteriormente citado —. A mudança de um quadro de plena atividade 

lexicogênica e patente riqueza morfossemântica do prefixo no latim clássico para um quadro 

de nula vitalidade e total apagamento semântico nas línguas neolatinas medievais 

consideradas pode ter sido ocasionada ou ao menos influenciada pela adoção ou alçamento de 

outros prefixos concorrentes para veicularem uma ou várias das mesmas acepções (ou 

similares), em detrimento do ob-. Basta que pensemos, por exemplo, em ante-, anti-, contra-, 

circum-, per-, re-
1006

. Não é supérfluo apontar que se faz necessário uma incursão ulterior ao 

latim clássico e vulgar (o que extrapola, obviamente, os objetivos, metas e limites desta tese) 

para se tentar rastrear de modo mais preciso e detalhado o fluxo histórico-diacrônico da 

gradual erosão semântica e do abandono do prefixo em tela (e de outros que sofreram os 

mesmos processos) para a formação de novos itens léxicos nas línguas românicas. 

 

                                                                                                                                       
costante in sincronia, ma presente in un discreto numero di verbi (e loro derivati) di formazione latina 

(obbligare, occludere, occorrere, offrire, opporre, osservare, ottenere) ed impiegato in poche formazioni 

aggettivali d’ambito tecnico-scientifico, in cui esprime il valore ‘inversione, forma o posizione rovesciata’ 

(obconico, obcordato, obovato).”. Em outras partes de seu estudo (p. 108), o mesmo autor inclui o ob- no rol de 

“[...] prefissi che non sono più usati produttivamente per formare parole nuove dell'italiano [...].” e o utiliza 

justamente para representar a classe de prefixos destituídos de transparência semântica hodierna: “Vi sono poi 

altri prefissi a cui non è possibile attribuire un significato costante in sincronia a partire dalle parole in cui 

compaiono (es. ob-, cfr. occludere, occorrere, offrire, opporre, osservare, ottenere) [...].” (IACOBINI, 2004, p. 

110). A análise do ob- no italiano pode ser tomada como uma prova a mais em favor da hipótese de uma 

evolução histórica comum desse formante nas línguas românicas, caracterizado, nas sincronias atuais (e pelo que 

observamos, já nas pretéritas), pela ausência absoluta de vitalidade no léxico geral e pelo seu caráter totalmente 

opaco, resultante da culminância de um processo de erosão semântica. 
1006

Ou mesmo o ad-, conforme é apontado por Gaffiot (2016, p. 913): “Ob employé pour ad en composition 

d’après.”. Magne (1952) assinala também que na baixa-latinidade não é incomum a troca das partículas ab e ob, 

quer funcionando como preposição, quer funcionando como prefixo, como nos exemplos que cita em sua obra: 

ob duas causas ~ a duabus causis (‘por duas causas’), ab hoc quia ~ ob hoc quia (‘por isso que’),  oblaqueātiō ~ 

ablaqueātiō, obirātus ~ abirātus. 
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6.1.22 Prefixo per- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo per- ocorre em documentos analisados para as duas sincronias do galego-

português e do castelhano arcaicos, exclusivamente em derivados herdados do latim: 

 

(i) perceberem (P1B895) e variantes e/ou flexões, perdas (P1B897) e variantes e/ou 

flexões, perdida (P1B906), perdon (P1A513) e variantes e/ou flexões, perdoasse 

(P1A516) e variantes e/ou flexões, perdoados (P1B912), perdurauil (P1B914), 

peraçeren (P1A520) e variantes e/ou flexões, despereceron (P1B916) e variantes 

e/ou flexões, peremptório (P1A521) e variantes e/ou flexões, perfeiçoões (P1B920), 

perfeitos (P1B921), perfectamente (P1B922), perfia (P1A522), perfiado (P1A523), 

perfyosos (P1A523), perjurado (P1A525), perleudo (P1B923), perseguyo (P1B924), 

perseuerança (P1B925),  perteenças (P1A526) e variantes e/ou flexões, perteece 

(P1A528) e variantes e/ou flexões, pertencente (P1B933) e variantes e/ou flexões, 

porponto (P1A529) e variantes e/ou flexões, preguntei (P1A530) e variantes e/ou 

flexões, preguntas (P1B936) e variantes e/ou flexões. 

(ii) percalçar (P2D287) e variantes e/ou flexões, percebimento (P2C1309), perda 

(P2C1310) e variantes e/ou flexões, perdeo (P2C1315) e variantes e/ou flexões, 

perdido (P2C1324) e variantes e/ou flexões, perdom (P2C1325), perdoasse 

(P2C1326) e variantes e/ou flexões, perdoados (P2C1328), perecer (P2C1331) e 

variantes e/ou flexões, perentorio (P2C1333) e variantes e/ou flexões, perfeyçã 

(P2D293) e variantes e/ou flexões, perfeita (P2C1338) e variantes e/ou flexões, 

imperfectamente (P2D295) e variantes e/ou flexões, perfectamente (P2D296) e 

variantes e/ou flexões, persseuerom (P2C1341), perteenças (P2C1342), perteecem 

(P2C1343) e variantes e/ou flexões, perteencentes (P2C1349) e variantes e/ou 

flexões,  pertinacia (P2D298), apregũte (P2C1354), preguntou (P2D299) e variantes 

e/ou flexões, pregũtas (P2C1360) e variantes e/ou flexões. 

(iii) apercebudos (C1A1260) e variantes e/ou flexões, perderie (C1A1264) e variantes 

e/ou flexões, perdidos (C1A1275) e variantes e/ou flexões, perdonado (C1A1281),  

perdonador (C1A1282), perdona (C1A1284) e variantes e/ou flexões, perdon 

(C1A1287) e variantes e/ou flexões, perdurable (C1A1291), perentoria (C1B515),  
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perecen (C1A1292) e variantes e/ou flexões, perfectissima (C1B517) e variantes e/ou 

flexões, periurado (C1A1297), pertenencia (C1A1298), pertenesçieren (C1B518) e 

variantes e/ou flexões, porfia (C1A1304), pregunta (C1A1305), preguntare 

(C1A1307) e variantes e/ou flexões, pesquiran (C1A1308) e variantes e/ou flexões, 

pesquisas (C1B520) e variantes e/ou flexões, pesquiridores (C1B523) e variantes 

e/ou flexões. 

(iv) desaperçebido (C2D304), perdicyon (C2C898), perder (C2C899) e variantes e/ou 

flexões, perdyda (C2C907) e variantes e/ou flexões, perdona (C2C910) e variantes 

e/ou flexões, perdones (C2C911) e variantes e/ou flexões, perescer (C2C915) e 

variantes e/ou flexões, perfeciones (C2C917) e variantes e/ou flexões, perfeta 

(C2C919) e variantes e/ou flexões, imperfetas (C2C920) e variantes e/ou flexões, 

permanesçer (C2D309) e variantes e/ou flexões, permitir (C2C922), perplexo 

(C2C923), perseueras (C2C925) e variantes e/ou flexões, perspicacidad (C2D311), 

pertenesçientes (C2C927), pertenece (C2D312) e variantes e/ou flexões, peruersa 

(C2C930), preguntas (C2C931) e variantes e/ou flexões, pregunto (C2C933) e 

variantes e/ou flexões. 

 

Um exame das ocorrências registradas nos corpora textuais deste estudo nos leva às 

conclusões de que o prefixo per- sempre atuava em vocábulos tomados do latim, resultantes, 

portanto, de operações morfolexicais nessa própria língua, em sua maioria isocategoriais (em 

grande parte, V → V; extraordinariamente, A → A), mas também com alguns poucos casos 

de heterocategorização: S → A, em perfia (P1A522) e variantes e/ou flexões e/ou derivados; 

A → V, e de parassíntese lato sensu, como em persseuerom (P2C1341) e variantes e/ou 

flexões e/ou derivados. O cômputo para a primeira fase galego-portuguesa arcaica foi de 71 

ocorrências (moldadas sobre 15 bases lexicais distintas), 70 para a sua segunda fase (sobre 12 

bases lexicais diferentes), 66 para a primeira fase do castelhano arcaico (em 12 bases lexicais 

diferentes) e 47 para a sua segunda fase (sobre 14 bases léxicas diferentes). Na maioria 

esmagadora dos vocábulos a que se apresentava acoplado, o prefixo mostrava fossilização de 

seu conteúdo semântico — e.g., peraçeren (P1A520) e percalçar (P2D287) —, mas em 

alguns outros podia ainda apresentar algum sentido saliente e/ou depreensível via 

composicionalidade, que eram dois (o primeiro mais frequente que o segundo): 

‘perfectividade, totalidade, acabamento’, como em perleudo (P1B923) e perdurable 

(C1A1291); (ii) ‘movimento através de’, como em perseguyo (P1B924). O formante era 
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partícipe de esquemas de dupla ou tripla prefixação: despereceron (P1B610), imperfectamente 

(P2D273), apercebudos (C1A232), desaperçebido (C2D36) etc. 

Expomos a seguir um quadro-síntese da caracterização geral do prefixo per- no 

galego-português e castelhano arcaicos, a partir dos dados de nossos corpora documentais: 

 

Prefixo per- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes per-1 ~ por-1 ~ pre-1 per-1 ~ pre-1 

Seleção de bases V, A V, A 

Sentidos 1. perfectividade, 

totalidade, acabamento 

2. movimento através de 

3. opaco  

1. perfectividade, 

totalidade, acabamento 

2. opaco  

Exemplos perleudo, perseguyo, 

peraçeren 

perdurauel, percalçar 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes per- ~ pier- ~ por-1 ~ pre-1 

~ pes-1 

per-1 ~ pier- ~ pre-1 

Seleção de bases V, A V 

Sentidos 1. perfectividade, 

totalidade, acabamento 

2. opaco  

1. opaco 

Exemplos perdurable, perder permanesçer 

 

Tabela 42. Síntese do comportamento do formante per- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula per- funcionava no latim como preposição de acusativo e como prefixo. 

Como preposição, de acordo com Segura Munguía (2000), podia expressar as seguintes 
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noções: (i) ‘através de, por, ao longo de’ (per corpora transire, ‘passar por entre os 

cadáveres’); (ii) ‘durante’ (per triennium, ‘durante três anos’); (iii) ‘instrumento, meio, por 

intermédio de’ (per litteras, ‘por carta’); (iv) ‘causa, ocasião, pretexto’ (depulsus per invidiam 

tribunatu, ‘expulso do tribunal por causa da inveja’). 

No tocante aos seus usos prefixais, que podiam ser (muito produtivamente) verbais ou 

nominais, Romanelli (1964) arrola sete sentidos distintos: ‘movimento através de um meio, 

travessia’, ‘duração, continuidade’, ‘movimento de ponta a ponta, do princípio ao fim’, 

‘acabamento, complementação, plenitude, perfeição’, ‘desvio, degradação, destruição, morte’ 

e ‘reforço, intensidade’
1007

. Ernout & Meillet (1939), por sua vez, afirmam que a partícula:  

 

Comme préverbe, a en latin le sens de ‘à travers, pendant’ (local et temporel), ‘de 

bout en bout’ (veniō/perveniō) [...]. 

On s’en est servi pour marquer l’achèvement, la perfection (faciō/perficiō), et aussi 

on l’a joint à adjectif (et à l’adverbe) pour former une forme de superlatit absolu 

dans des formations en partie populaires: perfacilis, ‘facile de bout en bout, tout à 

fait facile’; perbene, et même permaximus, perminimus, peroptimus, perplūrimus, 

perpaucissimī, ou à un verbe pour en renfoncer le sens : ōdī/perōdī. [...] 

Per indique, d’autre part, une déviation dans perdō, pereō, perimō, peruertō, 

perperus, perfidus, periūrus [...].
1008

 

 

De uma síntese fruto da conjugação e cotejo entre os aportes dos latinistas 

imediatamente acima mencionados, bem como a consideração de outros materiais, como os 

de Gaffiot (2016), Segura Munguía (2000) e o DLPPE (2001), propomos, visando uma maior 

sistematicidade e uniformização, os seguintes sentidos para o per- prefixal no latim, 

incrustados em uma rede polissêmica pentacótoma: (i) ‘através de’
1009

, como em perlabor 

(‘deslizar através de’) ou persero (‘passar através de’); (ii) ‘duração, continuidade’
1010

, como 

em pernocto (‘passar a noite, pernoitar’) ou pervigeo (‘continuar a florescer’); (iii) 

perfectividade, totalidade, acabamento’, como em perbibo (‘beber totalmente’) ou 

permaturesco (‘amadurecer completamente’); (iv) ‘intensificação’
1011

, como em perstimulo 

(‘excitar muito’) ou perturpis (‘muito vergonhoso’); (v) ‘desvio, afastamento, degradação, 

                                            
1007

Cabe apontar que, com esse sentido, ocorria também em formas isocategoriais adverbiais latinas: peracute, 

perbene, perfacile, perlonge, permultum etc. (RODRÍGUEZ, 1976). 
1008

“Como prevérbio, tem em latim o significado de ‘através, pelo curso de’ (local e temporal), ‘de ponta a 

ponta’ (veniō / perveniō) [...]. Usado para marcar o acabamento, a perfeição (faciō / perficiō), também se unia a 

adjetivos (e a advérbios) para gerar formas de superlativo absoluto em formações em parte populares: perfacilis, 

‘fácil do início ao fim, muito fácil’; perbene, e mesmo permaximus, perminimus, peroptimus, perplūrimus, 

perpaucissimī, ou a verbos, para reforçar seu significado: ōdī / perōdī. [...] Per indica, por outro lado, um desvio, 

em perdō, pereō, perimō, peruertō, perperus, perfidus, periūrus [...].” [Trad. nossa] 
1009

Com ou sem um traço subsidiário de movimento. 
1010

Com ou sem um traço subsidiário de movimento. 
1011

Geralmente superlativa. 
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destruição’, como em perverto (‘pôr em completa desordem, mudar para pior, arruinar’) ou 

perfidus (‘que viola a fé, que falta à sua palavra’)
1012

. 

Semelhantemente ao ocorrido com vários outros formantes, na passagem do latim ao 

romance, a partícula per- se mostrava completamente destituída de vitalidade, pelo menos no 

castelhano e galego-português antigos. Os vários lexemas verbais e nominais com o prefixo 

que aparecem registrados nos documentos mediévicos perscrutados são todos resultantes de 

processamentos genolexicais no latim, ingressando no vernáculo como formas herdadas. Dos 

cinco principais sentidos operados na língua latina pelo antepositivo, só dois são passíveis de 

depreensão nos derivados do castelhano e galego-português arcaicos: (i) ‘perfectividade, 

totalidade, acabamento’ e (ii) ‘(movimento) através de’. E isso em raras ocorrências, pois 

ordinariamente o prefixo se encontra semanticamente opaco
1013

. 

Além das palavras prefixadas em per- que mencionamos e que constam dos corpora 

que estudamos, ou seja, que já ocorrem no período arcaico, outras, igualmente herdadas, 

ingressam durante esse recorte temporal nos dois sistemas linguísticos ibero-românicos 

considerados, como percutir (séc. XIII, para o galego-português; séc. XV, para o castelhano), 

perfazer (séc. XIII, apenas para o galego-português), permanecer (séc. XIII, para o galego-

português; séc. XIV, para o castelhano), perpetuar (séc. XV, para ambas as línguas), 

perplexidade/perplexidad (séc. XV, para ambas as línguas), dentre várias outras
1014

. Uma 

aluvião de novas formas herdadas segue penetrando na língua nas centúrias subsequentes, das 

quais são exemplos: persuadir (séc. XVI, para o português; mas um século antes, para o 

castelhano), perfurar/perforar (séc. XVII, para o português; séc. XIX, para o castelhano), 

persignar (séc. XVII, para o português; mas séc. XV, para o castelhano), 

permeável/permeable (séc. XIX, para ambas as línguas), periculoso (séc. XX, para o 

português; mas séc. XV, para o castelhano), pervulgar (séc. XX, exclusivamente para o 

castelhano)
1015

. 

Se observarmos esses derivados, veremos que são em sua grande maioria formas 

verbais, só raramente, uma ou outra, adjetival. Isso se dá tanto nessas formas (arcaicas e 

moderno-contemporâneas) extraídas dos dicionários etimológicos que consultamos, quanto 

                                            
1012

Todos os exemplos foram extraídos de Romanelli (1964). 
1013

Rodríguez (1976) assevera que o sentido do prefixo per- em vários derivados cultos, herdados do latim, já 

resultava vago para os falantes da língua arcaica. 
1014

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Cunha (2010) e todas para o castelhano 

mediante consultas ao CORDE. Além das formas expostas, extraídas de tal dicionário e de tal banco de dados, de 

nossa leitura a textos medievais também encontramos outros exemplos de formações herdadas que ingressam na 

língua no medievo, como perleer e perbevesse, presentes no Flos Sanctorum (MACHADO FILHO, 2003). 
1015

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Houaiss & Villar (2009) e todas para o 

castelhano mediante consultas ao CORDE. 
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nos recolhidos dos corpora textuais específicos atinentes à tese (a maioria das formas 

substantivas ou adjetivas que neles ocorrem são, na verdade, oriundas de procedimentos 

morfolexicais isocategoriais sobre verbos). Quanto à semântica do formativo nesse último 

grupo de vocábulos (que ingressaram na língua como herança latina no período medieval ou 

em época posterior), vemos que se harmoniza perfeitamente com o que havíamos identificado 

para as vozes de nossos morfemários (sistematizações dos derivados presentes nos textos 

arcaicos estudados): na maior parte das ocorrências já se encontra opacizado e somente em 

poucas outras indica ‘movimento através de’ ou ‘perfectividade, totalidade, acabamento’. 

O exemplário acima, bem como o conjunto de ocorrências com as quais nos 

deparamos nos corpora textuais arcaicos que constituem a base empírica primordial desta 

tese, poderiam nos levar à conclusão de que, tal como outros formantes (e.g., pos-, pro-, 

trans-, intro- etc.), o per- não possuía poder gerador de formas estritamente vernaculares no 

período medieval e nas franjas temporais ulteriores, o que não corresponde à realidade, pelo 

que somos impelidos a dissipar imediatamente essa falsa impressão, aduzindo exemplos de 

derivados propriamente galego-portugueses ou castelhanos. Primeiro expomos formações 

geradas no período medieval, consultadas, respectivamente, nos estudos de Rodríguez (1976) 

e Cejador (2005), que se fincam em explorações documentais filologicamente arroladas e 

comprovadas nas laudas dessas suas obras:  

 

(i) derivados cunhados no galego-português medieval: per-levey, per-tenho, per dev(o), 

per foron, per descreestes, per é, per está, per dizedes, per dito, per moir’, per 

comerom, percomturbar, per veer, per guardar, perficará, per acabasse, per-

acabassem, per devedes, per fazedes, perlonga, per vivo, perclaro
1016

; 

 

(ii) derivados cunhados no castelhano medieval: per cojamos, percontar, percreyendo, 

perchapado, perchufais, perchufas, perdañosa, perentender, perhirió, perhundo, 

perlabrado, perlotrar, perpasar, perpasado, persepamos; 

 

Essas formações vernáculas mediévicas são, tais como as herdadas para a época, 

maiormente verbais, com raros derivados isocategoriais adjetivais. A diferença entre esses 

dois conjuntos (herdados X vernáculos) se concentra no aspecto semântico, pois enquanto os 

                                            
1016

A esses podemos agregar mais alguns outros derivados propriamente vernaculares galego-portugueses: per 

cantando/per cantada e perdeitar, que detectamos no Livro dos usos da Ordem de Cister (séc. XV; editado por 

SAMPAIO, 2013); perfilhar (séc. XIV) e perpassar (séc. XV), que identificamos a partir de varreduras ao lastro 

lexicográfico-etimológico em que nos baseamos nesta tese (cf., p. ex., CUNHA, 2010 e HOUAISS & VILLAR, 

2009). 
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tomados do latim são geralmente opacos, os moldados no vernáculo são inexpletivos
1017

, com 

carga semântica explícita, quase sempre apreensível sob uma leitura composicional, 

ordinariamente com as noções de ‘perfectividade’ ou ‘intensificação’ e, extraordinariamente, 

com a noção de ‘(movimento) através de’. Isso mostra quão complexa é a formação de 

palavras de ontem e de hoje (sobretudo a pretérita, mergulhada em um oceano de variação e 

liberdade): ao lado da criação de vozes nas quais ao prefixo não corresponde nenhum ou 

quase nenhum concurso semântico (pensemos nos expletivos, tão pujantes nos derivados em 

a(d)-), surgem outras em que o formante prefixal tem sempre um papel relevante no cálculo 

do significado do lexema complexo, como é o caso do per- no período arcaico (em formas 

próprias ao vernáculo, como dissemos). 

Não é restrita ao período medieval a criação de novas vozes com o elemento afixal em 

tela, já que isso também se dá nas fases moderno-contemporâneas. A diferença está no 

aspecto quantitativo: são raríssimos os casos, contrastando com a prolificidade registrada para 

o per- no período medieval
1018

, de modo que podemos dizer que o prefixo perde praticamente 

quase que a totalidade de seu vigor producente na passagem das sincronias arcaicas às 

modernas. Os únicos que detectamos foram, para o português, perfulgente — registrado por 

primeira vez no português na última quadra de Quinhentos (HOUAISS & VILLAR, 2009; 

CUNHA, 2010) — e perfolhear — do português do séc. XX (HOUAISS & VILLAR, 2009) 

—, nos quais o prefixo aporta os sentidos de ‘intensificação’ e ‘perfectividade, acabamento’, 

respectivamente
1019

. Para o castelhano, o único caso identificado foi percutáneo
1020

, comum 

                                            
1017

Porém, há pelo menos um caso em que o emprego do formante prefixal é “francamente redundante” 

(RODRÍGUEZ, 1976, p. 300), como em per acabasse/per-acabassem, o que talvez equivalha a dizer que seja 

expletivo. 
1018

Daí o nosso estranhamento ao constatarmos que o estudo geral de López Viñas (2012) sobre a afixação no 

galego medieval não lista o per- entre os prefixos ativos em formações romances desse período e, mais 

surpreendentemente ainda, não traz nenhum exemplo de derivado com tal formante para o vernáculo antigo. 
1019

Três das quatro formas apresentadas por Duarte (1999a) como derivados vernáculos são, ao que tudo indica, 

latinos: perfurar (< perforāre), perlongar (< perlongus, a, um); persignar (< persignāre). O único que 

corresponde a um real processamento morfolexical vernacular é perpassar (< per- + -passar). 
1020

Não registrado no CORDE, o que parece ser uma prova mais ou menos contundente de sua criação 

relativamente recente (somente na última quadra do séc. XX). Aparece registrado no CREA/RAE em textos de 

1988 em diante. O DLE/RAE traz vários exemplos de palavras em per- para o castelhano atual (percutáneo, 

perseguir, pervivir, perínclito, perfecto, perjurar, pervertir), mas, com exceção da primeira, todas elas são 

formas herdadas do latim, o que parece ser um fator a mais para corroborar o baixíssimo (ou mesmo nulo) 

potencial gerador do formativo na língua hodierna. Idêntica consideração podemos atrelar ao português 

contemporâneo. Chama a atenção, por exemplo, que sequer o estudo amplo e englobador de Alves (2000) anote 

algum exemplo de derivado para esse formante, o que parece reforçar a sua perda de vitalidade em termos 

absolutos ou que beiram a esse extremo. Para o galego contemporâneo, o mesmo se dá; compreendemos, assim, 

porque Álvarez, Regueira & Monteagudo (1995) não incluam tal antepositivo na lista de formantes para essa 

língua. Claro está que quando expomos essas impressões tão peremptórias, aludimos ao léxico comum, 

excluindo-se, portanto, de um lado, o léxico das línguas de especialidade e, do outro, o léxico idiossincrásico. 

Daí pensarmos que em nada abala o nosso entendimento da obstrução total da vitalidade do per- encontrarmos 

na obra de Guimarães Rosa derivados neológicos verbais como perpassear e pervaler (GALERY, 1969). 
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ao português, que embora inicialmente circunscrito ao jargão médico, parece ter alguma 

penetração no léxico comum. 

Não podemos nos eximir de mencionar a função geradora de novas vozes 

(substantivais
1021

) que o mencionado prefixo apresenta na terminologia técnico-científica 

internacional, nomeadamente da Química, emergentes do séc. XIX em diante, nos quais atua 

contribuindo com uma noção semântica de ‘o mais alto grau de oxidação ou um excesso, em 

relação à quantidade normal’
1022

 (HOUAISS & VILLAR, 2009): persulfato, perborato, 

perclorato, percloreto, peróxido, permanganato etc. 

Traçamos a seguir um esboceto dos esquemas construcionais (verbal e nominal) para o 

prefixo analisado, contemplando o seu comportamento semântico-funcional desde o latim, 

passando pelo castelhano e galego-português arcaicos e inflectindo pelas sincronias moderno-

contemporâneas desses dois sistemas idiomáticos ibero-românicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1021

O que não deixa de ser uma novidade (cf. DUARTE, 1999a), já que, antes disso, seja no latim, seja no 

vernáculo, o prefixo constituía apenas formas verbais ou adjetivais. 
1022

Observemos que se trata de uma especialização do sentido primitivo de ‘intensificação, superlatividade’ (cf. 

DUARTE, 1999a). 
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    [per- [X]Vi]Vj ↔ [(movimento) através de SEMVi]Vj 

percurro, perpasar, perpassar 

─ LAT, CA, GP ─ 

 

  [per- [X] Vi]Vj ↔ [duração, continuidade relacionada a SEM Vi]Vj 

pervivo 

─ LAT ─ 

 

             [per- [X] Vi]Vj ↔ [desvio, afastamento relacionado a SEM Vi]Vj 

pereo 

─ LAT ─ 

 

 

 

 

     [per- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação, superlatividade de SEM Vi]Vj
1023

 

percalesco, persaber, per guardar 

─ LAT, CA, GP ─ 

 

 

 

 

  [per- [X] Vi]Vj ↔ [perfectividade, acabamento de SEM Vi]Vj 

pernego, percontar, per comer, perfolhear 

─ LAT, CA, GP, PM ─ 

 

Figura 45. Esquema construcional das formações verbais per-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1023

Ou seja, ‘preeminência’, ‘primazia’, ‘superioridade (hierárquica)’. 



570 

 

    [per- [X]Ni]Nj ↔ [(movimento) através de SEMNi]Nj 

pervius, percutáneo, percutâneo 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

  [per- [X] Ni]Nj ↔ [duração, continuidade relacionada a SEM Ni]Nj 

pervigil 

─ LAT ─ 

 

             [per- [X] Ni]Nj ↔ [desvio, afastamento relacionado a SEM Ni]Nj 

perfidus 

─ LAT ─ 

 

 

 

 

     [per- [X] Ni]Nj ↔ [intensificação, superlatividade de SEM Ni]Nj
1024

 

perangustus, perdañoso, preclaro, perfulgente 

─ LAT, CA, GP, PM ─ 

 

Figura 46. Esquema construcional das formações nominais per-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Houve a necessidade de delineamento de dois esquemas construcionais para o per-, 

devido ao comportamento diferenciado do antepositivo no rol de construções verbais e 

nominais, não somente em relação comparativa do latim com o castelhano e o galego-

português, mas também no interior de cada um desses sistemas linguísticos.  

Algo atinente aos três sistemas linguísticos é a inoperância da construção perfectiva de 

per- em formas nominais, sendo exclusiva às verbais
1025

, o que é naturalmente compreensível, 

visto que a noção de ‘perfectividade’, i.e., de sinalização do remate/acabamento da ação, só 

pode se manifestar em formas verbais (ou deverbais, pensamos), como nos esclarece 

Rodríguez (1976). 

As divergências entre, de um lado, o latim, e, do outro, o par de romances ibéricos 

abordados, resumem-se na inoperância das construções com os sentidos de ‘duração, 

continuidade’ e ‘desvio, afastamento’ para esses sistemas neolatinos, em clara discrepância 

com sua matriz genolexical. Por outra parte, se focarmos num cotejo entre os dois idiomas 

                                            
1024

Ou seja, ‘preeminência’, ‘primazia’, ‘superioridade (hierárquica)’. 
1025

Esse foi o condicionante que não nos permitiu adumbrar um esquema geral único para as construções verbais 

e nominais per-X, pois o prefixo apresenta diferenciação semântico-funcional em sua atuação em cada um desses 

dois grupos de derivados. 
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românicos, constataremos que, para o período moderno-contemporâneo, ao contrário do 

português, o castelhano não usufrui do prefixo per- como constituinte de valor perfectivo em 

verbos ou de valor intensificador/superlativo em nomes
1026

. Por último, se fazemos uma 

colação entre a atuação de tal antepositivo no período arcaico e moderno-contemporâneo, 

concluiremos, para as formas verbais, que as noções de ‘(movimento) através de’ e 

‘intensificação’ só atuam no primeiro período, estando desativados para o moderno (tanto do 

castelhano quanto do (galego)-português); já para as formações nominais, apenas no período 

moderno dá-se a sua emergência com os sentidos de ‘(movimento) através de’ e 

‘intensificação, superlatividade’
1027

. 

A apreciação geral da rede polissêmica do formante prefixal, seja para os nomes, seja 

para os verbos, licencia a conclusão de que já se encontrava totalmente conformatada no 

latim, estabelecida a partir de pontos de contato entre os sentidos, cujo nó dominante, 

primigênio e prototípico seria o de ‘através de’ (cf. IACOBINI, 2004), a partir do qual se 

ramificariam os demais, direta ou indiretamente. Destarte, não é difícil pensar no alçamento 

de uma noção de ‘duração, continuidade’ a partir da noção primitiva ‘através de’, sobretudo 

ao constatarmos que esta relacionava vocábulos com um traço [+ espacial], enquanto aquela 

relacionava vozes com um traço [+ temporal], o que chancela a hipótese de um deslizamento 

metafórico em termos TEMPO É ESPAÇO (DURAÇÃO NO TEMPO É MOVIMENTO 

ATRAVÉS DO ESPAÇO). Do mesmo sentido dominante se ramificariam outros dois, 

provavelmente também sob forças metafóricas: o de ‘desvio, afastamento’ (O QUE VAI SE 

MOVIMENTANDO ATRAVÉS DE X ACABA SE DESVIANDO DE X) e o de 

‘intensificação’ (O QUE SE ESPRAIA ATRAVÉS DE X É MUITO X). Iacobini (2004) e 

Pariente (1949) são partidários dessa hipótese para essa última transformação, a de ‘através 

de’ para ‘intensificação’, embora esse último ressalte que há de se ter cautela com a defesa de 

tal percurso histórico-semântico, pois tem ele contornos obscuros e de difícil compreensão. 

Por fim, concordamos com Rodríguez (1976) a respeito da procedência histórica do sentido 

perfectivo a partir do sentido intensificador, o que parece ter ocorrido, mais uma vez, sob 

influxos metafóricos e generalizantes: O QUE É MUITO X É TOTALMENTE X. 

                                            
1026

Essa divergência, no entanto, deve ser muito relativizada, tendo em vista que o número de formações 

portuguesas para tais acepções é ínfimo, não passando de uma a três derivações. Sendo assim, sob certo ângulo, 

podemos defender uma similitude também nesse aspecto quanto aos dois idiomas ibero-românicos abordados. 
1027

Esse último sentido ocorre em formações nominais portuguesas contemporâneas, mas apenas em uma, ao que 

parece, pelo que consideramos possível matizar bastante o seu valor heurístico. 
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Adumbramos abaixo uma síntese histórico-comparativa da atuação do elemento 

prefixal sob consideração, indo do latim ao galego-português e castelhano moderno-

contemporâneos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo apresentava intenso vigor genolexical, fazendo emergir diversos 

derivados isocategoriais, tanto verbais quanto nominais, com a participação — num 

ramificado esquema polissêmico — das noções de ‘através de’
1028

, ‘duração, 

continuidade’, ‘desvio, afastamento’, ‘intensificação, superlatividade’ e 

‘perfectividade, totalidade, acabamento’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) ingressam no galego-português e no castelhano inúmeras vozes herdadas (em 

grande parte com o sentido prefixal fossilizado), pari passu à criação propriamente 

vernácula de diversas outras, em sua maioria esmagadora de categoria verbal e com 

os sentidos intensificativo/superlativo e perfectivo — muito raramente (e só para o 

galego-português) com o sentido espacial de ‘através de’ e nunca com o sentido 

durativo ou o de ‘desvio, afastamento’ —. 

(ii) se tomamos como acertada a indicação de Rodríguez (1976) para o galego-

português (que cogitamos poder ser estendida também para o castelhano), haveria 

uma diferença entre a primeira e a segunda sincronias arcaicas em relação ao 

desempenho do prefixo, pois sua vitalidade decairia drasticamente a partir do 

século XV
1029

. 

 

 

 

 

                                            
1028

Quase sempre com um traço de movimento. 
1029

Não consideramos seguro subscrever por ora a posição desse linguista de que no século XV a partícula 

intensificadora/perfectiva per já estaria desativada para a criação de novas vozes (no caso de seus usos prefixais) 

ou de construções sintáticas espontâneas ou novéis (no caso de seus usos prepositivo-adverbiais) na língua 

escrita. Pensamos, sim, que seja seguro apontar um avassalador declínio de sua vitalidade, o que não equivale a 

uma absoluta inoperância. Só pesquisas mais aprofundadas poderiam nos apontar com maior grau de precisão 

quando e como ocorreu o abandono do elemento em debate. 
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C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) seguem ingressando no português e no castelhano palavras herdadas constituídas com 

o antepositivo (moldadas no latim, portanto), mas numa clara discrepância com o que 

ocorria no período medieval, pois passa a ser extremamente rara a criação de novas 

vozes estritamente vernáculas, de modo que é possível considerar como desativado o 

esquema construcional de per- para o léxico geral nessas sincronias coevas. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Notamos, mais uma vez, um claro paralelismo na evolução semântico-funcional do 

prefixo no percurso histórico-diacrônico do castelhano e do galego-português. De uma 

aplicação pujante no latim, segue em vívida ativação no período arcaico (mormente em sua 

primeira sincronia), para cair no ostracismo em época posterior (já na segunda fase arcaica, de 

acordo com RODRÍGUEZ, 1976). 

Se já surpreende o quadro de mudança em termos absolutos de um elemento afixal da 

margem esquerda vocabular que era ativo (ou mesmo prolífico) no latim e que passa a ser 

inoperante no vernáculo (ob-, ab-, intro- etc.), causa ainda maior admiração o fato de um 

prefixo vivaz no período medieval vernáculo tornar-se inteiramente apagado na lexicogênese 

morfológica em época moderna, como o per-. E o que mais pasma nisso tudo é que não haja 

praticamente nenhum estudo geral ou específico que perscrute esses dois tipos de mudança 

radical no âmbito da morfologia lexical atinente à prefixação, mas apenas uma ou outra breve 

menção em comentários de alguns raros morfólogos, o que causa a impressão de que os 

teóricos da área ignoram totalmente o fenômeno, pondo-o de lado.  

No primeiro tipo de transformação (obsolescência do formante do latim ao vernáculo), 

pensamos que a chave principal para o seu desvelamento esteja na apreciação pormenorizada 

do percurso vencido pelo antepositivo no latim vulgar
1030

 e medieval, visto que é nessa faixa 

intermediária que se processa o seu apagamento (se é ativo no latim clássico e se se mostra já 

inativo nos primórdios do vernáculo escrito, só podemos concluir que tal obsolescência se dá 

na fase intermédia e, muito provavelmente, não de modo brusco, mas paulatino). Já no 

segundo tipo de mudança (obsolescência do formante do período arcaico ao período moderno-

contemporâneo), pensamos que o ponto de toque para sua melhor compreensão concentrar-se-

                                            
1030

Algo também conjecturado pela Profa. Dra. Graça Rio-Torto, o que ficou explícito através de alguns 

colóquios acadêmicos que travamos durante o ano de 2017, em Portugal. 
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ia na observação de possíveis rotas de competição prefixal
1031

, na consideração da identidade 

ou semelhança formal entre elementos prefixais e na apreciação da seleção categorial dos 

itens mórficos envolvidos (cf. RIO-TORTO, 2014c; RIO-TORTO & LOPES, 2018 [no 

prelo]). Assim sendo, um prefixo em desvantagem qualitativa e/ou quantitativa com 

sinmórficos a ele poderia acabar perdendo tal competição, obsoletando-se; de igual modo 

(sobretudo se se encontra na desvantagem referida), se se assemelha formalmente a outros que 

denotam informação semântica análoga, pode perder espaço para os seus concorrentes, 

arcaizando-se
1032

; por fim, se dado prefixo se deixa reger, em sua adjunção, por muitas e 

fortes restrições semânticas e categoriais (sobretudo dessa última natureza), tende a ser posto 

de lado, dando espaço para a ascensão de outro(s) que tenha(m) maior liberdade adunante.  

No que se refere especificamente ao per-, apenas em Maurer Jr. (1951) e Rodríguez 

(1976) detectamos indagações quanto ao seu apagamento nas sincronias atuais. Interroga-se 

nos seguintes termos o primeiro romanista: 

 

É digno de nota que êste prefixo, muito vivaz no latim, não tenha chegado a um 

verdadeiro florescimento na România, nem com o valor de prevérbio [...] nem como 

prefixo intensivo de adjetivos (e.g., perfacilis, permagnus). Qual será a razão? 

Cremos que está no fato de que êle não teve grande vitalidade no latim medieval, 

grande fonte enriquecedora das línguas românicas. É verdade que na Vulgata ainda 

se encontram alguns adjetivos do tipo, como persenilis, pergrandis, perantiquus, 

mas, percorrendo o grande dicionário de Du Cange, muitos poucos exemplos se nos 

deparam do prefixo, quer com adjetivos, quer com verbos, embora estes últimos 

sejam mais frequentes [...]: perexsanguis, permirabillimus, persolidus, pervirtuosus, 

percontentus, peraffinare, perannare (durar um ano), perfirmare, e outros. 

(MAURER JR., 1951a, p. 130). 

 

Embora seu argumento para a arcaização do per- prefixal seja interessante, não parece 

ser de todo convincente e aplicável, pois se assim o fora, todas as línguas românicas teriam 

passado pelo mesmo processo de obsolescência, o que não ocorreu. Na evolução diacrônica 

do asturiano, o prefixo mantém inalterável a sua força geradora de novos vocábulos, 

mostrando-se plenamente ativo, inclusive na atualidade. É o que nos afirmam Rodríguez 

(1976) e Zamora Vicente (1967, p. 161). Nas palavras desse último, em sua Dialectología 

española, “El prefijo goza de plena actividad en Asturias: peramoriau ‘enteramente mareado’, 

perciegu, perllocu, perfechu, perroín, perroer, perferver, peracabar, etc., y con adverbios 

                                            
1031

Assim sendo, uma questão a ser lançada é sobre qual prefixo ou quais prefixos assume(m) a vitalidade com 

os sentidos que per- veiculava no latim. 
1032

Esse aspecto é também cogitado pela Profa. Dra. Juliana Soledade, a nós explicitado em comunicação 

pessoal. 



575 

 

perlloñi ‘muy lejos’, permunchu, a la perlonga ‘a la larga’ […].”
1033

. Outros exemplos para o 

asturiano atual são aduzidos por Conde Saiz (1978): perentender, perdañusu, perguapu, 

perlisto, permuncho, perbien, permal, percontentu, perabundante, perxuntar etc. Seu 

concurso pluricategorial (mostra-se ativo em verbos, adjetivos e advérbios), a conservação de 

seus principais sentidos históricos (o intensificador e o perfectivo) e a sua prolificidade são 

provas incontestes de sua exitosa continuidade no asturiano. 

A dúvida que paira no ar é a seguinte: por que exclusivamente o asturiano manteve 

num quadro de indiscutível atividade tal elemento prefixal, enquanto todo o conjunto 

linguístico românico restante o condenou a um total ostracismo em época hodierna? Não 

temos respostas e sequer hipóteses para essa vexata quaestio, mas temos a certeza de que 

merece um estudo aprofundado, necessariamente panromânico, que poderia iluminar de forma 

decisiva a problemática questão da origem, produtividade e posterior desparecimento do per- 

prefixal na quase totalidade da România Nova e Velha. 

Encerramos esses comentários com os interessantes excertos do estudo de Rodríguez 

(1976), que trazem uma série de lampejos (gerais, porém preciosos) e hipóteses que 

indubitavelmente podem servir como engatilhadores do início de uma reflexão mais 

sistemática sobre a obsolescência do antepositivo enfocado
1034

, quer no panorama linguístico 

ibero-românico em geral, quer no contexto galego-português em particular (salvo um e outro 

detalhe, também aplicável ao castelhano) e que, de alguma forma, corroboram o nosso 

pensamento e o de Rio-Torto (2014c), expostos em parágrafos acima desta subseção de 

desfecho sobre o prefixo per-. 

Inicia Rodríguez (1976, p. 304) com uma relação de causa e efeito entre a 

concorrência prefixal e a perda da força geradora da partícula mórfica perfectivo-

intensificadora: 

 

Es bien sabido que además de prae- (praegloriosus, praegrandis, praestultus...) per 

sufre la concurrencia de otros intensificadores como con- (consimilis, condignus…) 

y sobre todo, en época tardía, super- (supergloriosus, superlaudabilis, 

supervacuus…), que hacen disminuir de tal forma la vitalidad de per que a partir del 

                                            
1033

“O prefixo goza de plena atividade em Astúrias: peramoriau ‘inteiramente mareado’, perciegu, perllocu, 

perfechu, perroín, perroer, perferver, peracabar etc., e com advérbios perlloñi ‘muito longe’, permunchu, a la 

perlonga […].” [Trad. nossa] 
1034

Da inumerável lista de publicações e estudos que consultamos durante a elaboração desta tese, esse de 

Rodríguez (1976) foi o que mais detalhada e sistematicamente discorreu sobre o processo de obsolescência de 

unidades prefixais (no caso específico, o per-). Quando constatamos que esse, que consideramos o mais 

aprofundado a respeito do fenômeno, não ultrapassa três laudas de enfoque específico sobre a arcaização do per-, 

chegamos a uma nítida percepção do quanto tem sido negligenciada no âmbito da história do léxico, da formação 

de palavras e da morfologia histórica, uma discussão séria e aprofundada sobre questão tão fundamental como 

essa da arcaização cabal de determinadas unidades afixais no percurso evolutivo das línguas. 
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siglo IV sólo ofrece creaciones aisladas. […]. Por otra parte, al lado del valor 

intensivo fundamental, per ofrecía en latín un valor privativo ocasional (en 

competencia con ve-, in-, de-, ex, capaces asimismo de incorporar ambas nociones) 

que, lógicamente, no pasó a las lenguas romances.
1035

 

 

 

No entanto, longe de propor fórmulas exatas para a explicação da arcaização do per-, 

passa logo a matizar as suas considerações, devido ao caráter abstruso da questão abordada: 

 

La desaparición de la partícula en la lengua gallega y portuguesa, a mediados 

aproximadamente del siglo XV en la lengua escrita, porque su escasa incidencia 

fuera de los límites cronológicos de la etapa trovadoresca hacen suponer un olvido 

bastante anterior en la lengua hablada, plantea problemas complejos y en muchos 

puntos irresolubles por el momento. (RODRÍGUEZ, 1976, p. 305)
1036

 

 

Não obstante, em seguida arrisca conjecturar o autor algumas explicações hipotéticas 

para a já mencionada arcaização do elemento: 

 

No estaría injustificada, en principio, la duda de si se trata verdaderamente de un 

elemento lingüístico autóctono o importado, en atención a su presencia privilegiada 

en la lengua de las cantigas — sobre todo en el tipo llamado d’amor — y a su brusco 

oscurecimiento en la época posterior. Es bien conocida la influencia lingüística gala 

en el gallego-portugués de los trovadores, y, por otra parte, tanto el antiguo francés 

(francien y demás dialectos literarios de oil) como el antiguo provenzal emplean, 

como se sabe, la partícula (per en prov. Ant.; par en fr. Ant.) con valores similares a 

los vistos en nuestra lengua. De poderse demostrar el carácter extranjerizante de per 

en gallego-portugués, su decadencia y posterior desaparición se comprenderían en el 

marco de la decidida eliminación de rasgos lingüísticos ultrapirenaicos que practicó 

la lengua postrovadoresca. (RODRÍGUEZ, 1976, p. 305)
1037

 

 

                                            
1035

“É consabido que além de prae- (praegloriosus, praegrandis, praestultus...) per sofre a concorrência de 

outros intensificadores, como con- (consimilis, condignus…) e, sobretudo, em época tardia, super- 

(supergloriosus, superlaudabilis, supervacuus…), que fazem diminuir de tal forma a sua vitalidade que, a partir 

do século IV, só oferece à língua criações isoladas. […]. Por outra parte, ao lado do valor intensivo fundamental, 

per oferecia no latim ocasionalmente um valor privativo (em concorrência com ve-, in-, de-, ex, também capazes 

de incorporar ambas as noções) que, logicamente, não passou às línguas românicas.” [Trad. nossa] 
1036

“O desaparecimento da partícula na língua galega e portuguesa, a meados aproximadamente do século XV na 

língua escrita — porque sua escassa incidência fora dos limites cronológicos da etapa trovadoresca faz supor um 

abandono bastante anterior na língua falada — suscita problemas complexos e em muitos pontos irresolúveis até 

o momento.” [Trad. nossa] 
1037

“Não estaria injustificada, a princípio, a dúvida de se se trata verdadeiramente de um elemento linguístico 

autóctone ou importado, em atenção à sua presença privilegiada na língua das cantigas — sobretudo no tipo 

chamado d’amor — e ao seu brusco obscurecimento em época posterior. É bem conhecida a influência 

linguística gaulesa no galego-português dos trovadores, e, por outra parte, tanto o antigo francês (francien e 

demais dialetos literários de oil) como o antigo provençal empregam, como se sabe, a partícula (per no provençal 

antigo; par no francês antigo) com valores similares aos vistos em nossa língua. De se poder demonstrar o 

carácter estrangeirizante de per no galego-português, sua decadência e posterior desaparecimento compreender-

se-iam no marco da decidida eliminação de traços linguísticos ultrapirenaicos levada a cabo pela língua pós-

trovadoresca.” [Trad. nossa] 
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E remata a exposição de suas ideias com o entrelaçamento de diversos aspectos que 

poderiam ter contribuído para essa egressão de per- do quadro de formantes efetivamente 

ativos na lexicogênese vernácula: 

 

En conclusión, en la franja noroccidental de la Península, el gallego-portugués 

hereda del latín y mantiene — como el leonés — el uso de la partícula per, aunque 

su vitalidad no debió de ser nunca muy grande. La fijeza y el unitarismo de la lengua 

trovadoresca asegura [sic] y prolonga [sic] su presencia, retrasando su desaparición. 

Concluido el movimiento trovadoresco, per languidece bastante rápidamente no 

resistiendo más allá de un siglo, sin que por su debilidad hayan podido asegurarse 

otros usos de la partícula que asomaban tardíamente en la lengua. En su desaparición 

habrán influido también presupuestos estructurales que sin duda la condicionaron, 

algunos de los cuales constatamos a continuación: 

 

— El carácter verdaderamente redundante de per en muchos contextos, en los que el 

valor intensivo o perfectivo comunicado al verbo estaba asegurado ya por otros 

medios lingüísticos. 

 

— La identidad fónica entre la partícula intensiva y la prep. per, que podía en algún 

caso conducir a usos equívocos. Dado que una y otra desaparecen en época 

aproximada, puede sospecharse que la homofonía entre ambas influyó 

indirectamente también en la paulatina sustitución y práctica eliminación posterior 

de per, como preposición, por su equivalente por. 

 

— El carácter átono y su constante e inmediata anteposición que convierten a la 

partícula en un claro prefijo verbal. Pero sus inicialmente nítidos valores se fueron 

desdibujando, de una parte con la incorporación de léxico en especial culto ya así 

prefijado, en el que el valor del prefijo, aun sentido como tal, resultaba vago para el 

hablante; por otra parte, con la presencia de algunos prefijos genéticamente distintos 

(v.gr. prae-, pro-…), que por su evolución fonética interferían con el otrora 

inequívoco per. (RODRÍGUEZ, 1976, p. 307-308)
1038

  

 

Como podemos notar, é o prefixo per- um formante incrustado numa interessante rota 

diacrônica, que merece ser estudada mais a fundo, sob uma ótica panromânica e através de 

instrumentais comparativos necessariamente fincados na empiria, a fim de termos uma 

                                            
1038

“Em conclusão, na faixa nor-ocidental da Península, o galego-português herda do latim e mantém — como o 

leonês — o uso da partícula per, ainda que sua vitalidade não devesse ser nunca muito expressiva. A fixação e o 

unitarismo da língua trovadoresca asseguram e prolongam a sua presença, retardando o seu desaparecimento. 

Concluído o movimento trovadoresco, per languidesce bem rapidamente, não resistindo além de um século, sem 

que pela sua debilidade tenham podido se assegurar outros usos da partícula que assomavan tardiamente na 

língua. Em seu desaparecimento terão também influído pressupostos estruturais que, sem dúvida, 

condicionaram-no, alguns dos quais arrolamos a seguir:  

— O caráter verdadeiramente redundante de per em muitos contextos, nos quais o valor intensivo ou perfectivo 

comunicado ao verbo já estava assegurado por outros meios linguísticos.  

— A identidade fônica entre a partícula intensiva e a preposição per, que podia em algum caso conduzir a usos 

equivocados. Dado que uma e outra desaparecem em época próxima, pode-se suspeitar que a homofonia entre 

ambas influenciou indiretamente também na paulatina substituição e eliminação prática posterior de per, como 

preposição, por sua equivalente por.  

— O caráter átono e sua constante e imediata anteposição, que convertem a partícula em um claro prefixo verbal. 

Mas seus valores, inicialmente nítidos, foram se borrando, de uma parte com a incorporação de uma leva 

vocabular culta já assim prefixada, na qual o valor do prefixo (ainda percebido como formante) resultava vago 

para o falante; por outra parte, com a presença de alguns prefixos geneticamente distintos (v.g., prae-, pro-…), 

que, em virtude de sua evolução fonética, interferiam no outrora inequívoco per.” [Trad. nossa] 
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descrição mais clara da projeção evolutiva desse elemento de um quadro de patente vitalidade 

a um contexto de inequívoca obsolescência, atinente ao léxico geral de quase todos os 

domínios linguísticos da România. 

 

6.1.23 Prefixo pos- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo pos- ocorre nos corpora documentais das duas fases do período arcaico, em 

derivados depreendidos tanto para o galego-português quanto para o castelhano, processados 

no lastro latino, em sua maioria esmagadora: 

 

(i) posfaçam (P1B940), prostumeiro (P1B941) e variantes e/ou flexões. 

(ii) postumeiro (P2C1362) e variantes e/ou flexões. 

(iii) porfac’aria (C1B524) e variantes e/ou flexões, porfac’ado (C1A1311), pospone 

(C1B525), postremera (C1A1312) e variantes e/ou flexões. 

(iv) pospuesto (C2C936), postrimera (C2C937) e variantes e/ou flexões. 

 

A única exceção nos corpora é o vocábulo pescueço (C1A1310), que é fruto de uma 

derivação vernacular. 

Após a observação dos dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas 

quanto as vernáculas, foi possível constatar, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 

2 bases lexicais diferentes (com um total de 4 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 1 base 

lexical (com um total de 4 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 4 bases lexicais diferentes 

(com um total de 7 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 2 bases lexicais distintas (com 

um total de 4 ocorrências). 

Se consideramos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo se restringiria 

a apenas uma formação (com uma única ocorrência), para a 1ª fase do CA. 

Uma caracterização global do formante nos sistemas linguísticos vernáculos 

apreciados pode ser acompanhada no quadro a seguir: 
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Prefixo pos- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pos- ~ pros- ~ pres- pos- ~ pres- ~ pus- 

Seleção de bases V, A A 

Sentidos 1. posterioridade espacial 

2. posterioridade temporal 

  

1. posterioridade temporal 

 

Exemplos posfaçam, prestumeiro pustrimeyra 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pes-2 ~ por-2 ~ pos- pos- 

Seleção de bases V, A V, A 

Sentidos 1. posterioridade espacial 

2. posterioridade temporal 

 

1. posterioridade temporal 

Exemplos porfac’aria, pospone pospuesto, postrimera 

Prefixo pos- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 
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Variantes pes-  
_____ 

Seleção de bases N 
_____ 

Sentidos 1. sentido opaco _____ 

Exemplos pescueço  
_____ 

 

Tabela 43. Síntese do comportamento do formante pos- no GP e no CA. 

 

O prefixo não se mostrou partícipe de esquemas de sobreprefixação nos dados 

perscrutados. Como é possível depreender do quadro acima, atuava na formação 

homocategorizante de verbos (alguns dos quais parassintéticos lato sensu, como posfaçam 

(P1B940), adjetivos e muito raramente substantivos, fornecendo-lhes, de modo ordinário e 

quase absoluto, o conteúdo semântico de ‘posição posterior (no tempo ou no espaço)’.  

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

De acordo com Ernout & Meillet (1939), Viaro (1994), o elemento post- atuava no 

latim como advérbio, preposição de acusativo e prevérbio, sendo que o seu uso prefixal foi o 

mais inovador nessa língua (ROMANELLI, 1964), corroborando o hipotético percurso de 

gramaticalização advérbio/preposição → prefixo. Sob as três funções, o comportamento 

semântico dessa partícula apresentava certa uniformidade, veiculando as noções de 

‘posterioridade espacial’ ou ‘posterioridade temporal’ (ERNOUT & MEILLET, 1939; 

GAFFIOT, 2016): 

 

(i) post- advérbio: servos qui post erant, ‘os servos que estavam por detrás’; multis 

post annis, ‘muitos anos depois’ (DLPPE, 2001); 

 

(ii) post- preposição: post montes, ‘por detrás dos montes’; post diem tertium, ‘depois 

do terceiro dia’ (DLPPE, 2001); 

 

(iii) post- prefixo: postponĕre, ‘colocar depois, pôr em segundo lugar’; 

postautumnālis, e, ‘que vem ou amadurece depois do outono’ (DLPPE, 2001); 

 

Dizemos que apresenta certa uniformidade porque, em alguns casos, parece haver uma 

inovação semântica nos usos prefixais, com a emergência de um sentido nocional (nem 

espacial nem temporal) de posterioridade, metafórico, portanto. A dúvida (que parece 
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irresolúvel ao menos por ora), é se tal mudança semântica ocorre no prefixo propriamente dito 

ou em cada um dos derivados nos quais se registra. Em outras palavras, se se trataria de uma 

inflexão semântica neológica prefixal ou léxica. Alguns derivados latinos que parecem indicar 

essa ‘posterioridade nocional ou avaliativa’
1039

 são: postferre, ‘colocar depois, pôr em 

segundo lugar, sacrificar, ter em menor consideração, estimar menos’; posthabēre, ‘colocar 

depois, colocar em segundo lugar, estimar menos, desprezar’; postputāre, ‘pôr em segundo 

lugar, pôr em segundo plano’. 

O prefixo latino formava tanto derivados verbais quanto nominais (propriamente ditos 

ou deverbais), mas com baixa produtividade (DLPPE, 2001), sendo restrito à língua literária, 

tanto no latim quanto nas línguas românicas (MAURER JR., 1951a). São vários os autores 

que explicitam a oposição semântica (antinomorfismo) em latim entre post- e ante-, como 

Alvar & Pottier (1983) e Ernout & Meillet (1939). 

Ao observarmos o comportamento semântico e funcional do prefixo no período 

arcaico do castelhano e do galego-português, constatamos que não há nele mudanças 

substanciais. A grande diferença semântica é que podia se mostrar opacizado (algo que não 

notamos ocorrer no latim), algo atrelado a transmutações sonoras, que acabam por minar o 

reconhecimento composicional e formal, como em post- > pes- (*poscuezo > pescuezo). O 

formante passa a apresentar também alomorfes inovadores, próprios ao vernáculo, fruto de 

ampliações do corpo fônico da partícula (ALVAR & POTTIER, 1983), como pros- e pres-. 

Pelos dados observados, o prefixo gozava de escasíssima (praticamente nenhuma) 

vitalidade no vernáculo medieval, tanto no galego-português (algo já exposto por LOPES 

(2013))
1040

 quanto no castelhano, gerando, até onde pudemos rastrear (seja em bases de dados, 

obras lexicográficas, gramáticas históricas e estudos específicos sobre a prefixação em 

perspectiva histórica), apenas os derivados pescoço/pescuezo (séc. XIII, para ambas as 

línguas
1041

) e pospierna (séc. XIV, para o castelhano
1042

). E é muito curioso que, logo esse 

caso vernáculo comum a ambas as línguas seja praticamente um dos únicos (entre os 

derivados eruditos e populares) em que o prefixo se mostre semanticamente fossilizado 

                                            
1039

Em alguns deles, tal noção parece vir atrelada a de ‘posterioridade espacial’, confundindo-se ambas (é o caso 

de postferre e posthabēre). Em outros, parece haver polissemia, com o mesmo vocábulo podendo expressar ora 

um sentido, ora outro (é o caso de postponĕre). 
1040

E depreensível também a partir de consultas ao estudo de López Viñas (2012), que não o lista no rol de afixos 

formadores de novas palavras no galego medieval. 
1041

Cf. Cunha (2010), Houaiss & Villar (2009) e Corominas (1987). 
1042

A partir de consultas ao CORDE. No português, segundo Houaiss & Villar (2009), só se registrará a partir do 

séc. XVII. 
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(embora possamos cogitar que a princípio, ainda em fase neolatina, não o fosse)
1043

. Não é 

supérfluo aclarar que entram, na língua medieval, diversas outras formas em post- (e 

variantes), mas todas elas moldadas no latim, como posfaçar (séc. XIII), posfaçador (séc. 

XIV), pospoer (séc. XIV), pós-meridiano (séc. XV), para o galego-português; ou postremero 

(séc. XIII), pospuesto (séc. XIII) e posponer e postmeridiano (séc. XV), para o castelhano
1044

. 

Em época moderna, desde o século XVI, continuarão ingressando novas formas latinas 

no vernáculo, como pós-meridiano (séc. XVI, para o português), postergar (séc. XVIII, para o 

português e o castelhano), poscênio (séc. XVIII, para o português) e pós-escrito (séc. XVIII, 

para o português)
1045

. Somente a partir do século XVII, é que vai surgindo uma inovação 

nesse sentido, com a entrada (no português) de uma forma vernácula tomada do italiano 

(pospasto
1046

) e com a moldagem de outra própria ao castelhano (posparto
1047

). Tal contexto 

inovador toma impulsos irrefreáveis a partir do séc. XIX, seguindo pelos sécs. XX e XXI, 

com a criação massiva de derivados vernáculos, substancialmente nominais (substantivais ou 

adjetivais), como postônico/postónico, pós-boca, poscéfalo, poscênio, pós-diluviano, pós-

romano. São raríssimas as formas verbais de criação vernacular: pós-graduar(se) e pós-datar 

(DUARTE, 1999a). 

Considerando o comportamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português medievais e chegando até o seu processamento contemporâneo, é possível 

desenhar para ele os seguintes esquemas construcionais hipotéticos, para os derivados verbais 

e nominais, respectivamente: 

 

 

 

 

                                            
1043

Há um outro exemplo de derivado em post-, herdado do latim  e exclusivo ao castelhano (registrado nessa 

língua já no séc. XIII, segundo o CORDE), que passou por um processo semelhante de obscurecimento 

semântico-funcional: pestorejo (< lat. post auricŭlam), ‘parte exterior da cerviz, especialmente quando é 

avantajada’. 
1044

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Cunha (2010), e todas para o castelhano, 

de Corominas (1987) ou Corominas & Pascual (1991), excetuando-se a antepenúltima, a que chegamos via 

consultas ao CORDE. 
1045

As datações referentes ao português são as registradas em Houaiss & Villar (2009); as datações referentes ao 

castelhano foram as primeiras documentadas no CORDE. 
1046

Houaiss & Villar (2009). 
1047

A partir de consultas ao CORDE. Quanto à datação desse vocábulo para o português, nem Houaiss & Villar 

(2009) nem Cunha (2010) a indicam. Mediante consultas à internet, o uso mais recuado que encontramos de tal 

vocábulo para essa última língua é de 1868, no Novo formulario medico e pharmaceutico, de Theodoro J. H. 

Langgaard. 
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[pos(t)- [X]Vi]Vj ↔ [posterioridade espacial relacionada a SEMVi]Vj 

postponĕre 

─ LAT ─ 

 

 
 

  [pos(t)- [X] Vi]Vj ↔ [posterioridade temporal relacionada a SEM Vi]Vj 

                        postĭcĭpāre
1048

, posfechar, pós-graduar(se) 

                                           ─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 [pos(t)- [X] Vi]Vj ↔ [posterioridade nocional relacionada a SEM Vi]Vj 

                                                      postputāre 

                                                      ─ LAT ─ 

 

Figura 47. Esquema construcional das formações verbais pos(t)-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

[pos(t)- [X]Ni]Nj ↔ [posterioridade espacial relacionada a SEMNi]Nj
1049

 

postscænĭum, pospierna, postónico, *poscoço, pós-boca 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

 
 

[pos(t)- [X] Ni]Nj ↔ [posterioridade temporal relacionada a SEM Ni]Nj 

postdēlictum, postguerra, pós-parto 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

Figura 48. Esquema construcional das formações nominais pos(t)-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

A própria exposição de dois esquemas construcionais distintos, um para as formas 

verbais e outro para as nominais, já deixa entrever que o comportamento semântico do 

formante prefixal difere entre um e outro conjunto. Em relação às formas verbais, era o 

prefixo gerador de vários derivados, fornecendo-lhes um sentido de ‘posterioridade espacial’ 

                                            
1048

Exemplo extraído de Gaffiot (2016, p. 1040). Significa ‘existir depois, sobreviver’. 
1049

Numa aplicação mais rigorosa da morfologia construcional, far-se-ia necessário construir esquemas para 

cada rol categorial de formativos. Assim, no caso do pos-, haveria esquemas verbais ao lado de esquemas 

nominais. Para não soar repetitivo (já que o esquema construcional para verbos e nomes são semanticamente 

idênticos), omitimos o conjunto construcional relativo aos nomes. 
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e, a partir dele (através de ondas de abstratização), o de ‘posterioridade nocional’ (sempre 

detectável em verbos com sentido inicial ou simultaneamente espacial). São raríssimos os 

casos em que podia veicular uma noção de ‘posterioridade temporal’. Já para o vernáculo, o 

esquema se mostrava absolutamente inativo para a geração de novos lexemas nas sincronias 

mediévicas, e muito timidamente atuante (em um par de derivados
1050

) no período moderno-

contemporâneo, exclusivamente com o sentido temporal. 

Já no que concerne à derivação nominal, o prefixo se mostrava atuante no latim, com 

os sentidos espacial e temporal (bem mais pujante para esse último), não se expandindo 

(diferentemente do que ocorria para as formas verbais) para uma acepção nocional ([+ 

abstrata], [+ metafórica]). Nas fases arcaicas do galego-português e do castelhano, fazia erigir 

pouquíssimos derivados, apenas com a acepção espacial. Por sua vez, em sua configuração 

moderno-contemporânea, embora conservando sua função geradora de derivados com o 

sentido espacial, passa a aplicar-se muito mais produtivamente (com inconteste vitalidade) na 

construção de formas com o sentido de ‘posterioridade temporal’. 

Um epítome histórico-comparativo sobre o prefixo em questão, do latim ao vernáculo 

contemporâneo, poderia ser delineado nos seguintes termos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo atuava na constituição isocategorial de alguns poucos verbos e nomes 

(substantivos e adjetivos), sobretudo os primeiros, prestando-lhes uma noção de 

posterioridade, que podia ser ‘temporal’, ‘nocional’ e, sobretudo, ‘espacial’; 

(ii) provavelmente, o sentido de ‘posterioridade nocional’ se originou do sentido de 

‘posterioridade espacial’, mediante abstratização. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo quase que não goza de prolificidade e de vitalidade, pois se apresenta em 

poucas vozes tomadas do latim e em mais raras ainda criadas no vernáculo; 

(ii) o sentido de ‘posterioridade temporal’, ativo no latim, estava desativado para a 

construção de novos vocábulos, apenas permanecendo em raros vocábulos 

herdados. 

                                            
1050

Já mencionados anteriormente. A esse par agregaríamos o derivado pós-editar, exposto no estudo de Rio-

Torto (2016). 
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C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) seguem ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas no 

latim, constituídas com o prefixo em questão, bem como passam a ser gerados, 

mormente a partir do séc. XIX, derivados propriamente vernáculos, em sua 

esmagadora maioria, nominais (substantivais ou adjetivais) e com a acepção de 

‘posterioridade temporal’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Grosso modo, há um paralelismo na evolução do formante no par de línguas 

estudadas. Pos(t)- faz-se presente em todo o percurso diacrônico constitutivo das línguas 

neolatinas sob análise, seja como sedimento presente em formas herdadas, seja como partícipe 

da criação de novos vocábulos. No entanto, não apresenta um comportamento uniforme nessa 

rota histórica, visto que, de uma relativa vitalidade no latim (nomeadamente na criação de 

formas verbais), passa a uma débil presença nas sincronias primevas dos romances, só 

passando a gozar de verdadeira vitalidade no período moderno-contemporâneo (cf. também 

ALVES, 2000), sobretudo a partir do séc. XIX, produzindo, essencialmente, substantivos e 

adjetivos com o sentido de ‘posterioridade temporal’ (e, mais raramente, de ‘posterioridade 

espacial’), praticamente não sendo atuante na emergência de derivados verbais
1051

. Vejamos 

os comentários seguintes, a respeito desses aspectos semânticos do prefixo na 

contemporaneidade: 

 

El prefijo pos(t)- es más frecuente en su uso temporal que en el espacial. 

Corresponden a este último unos pocos adjetivos de relación, como pospalatal, 

postónico […], posdental o posverbal. (NGLE ‒ RAE & AALE, 2009, p. 685) 

 

El prefijo pos(t)- con valor temporal es productivo unido a nombres (posguerra, 

poscomunismo, posfranquismo, posmodernidad/modernismo, posgrado) y a 

adjetivos, bien denominales (pos(t)conciliar, postoperatorio, posverbal) bien 

simples (posclásico, posmoderno); no produce nuevos verbos […]. (VARELA 

ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999, p. 5018)
1052

  

 

                                            
1051

De modo semelhante ao que ocorre no italiano moderno, tal como indica Iacobini (2004). 
1052

“O prefixo pos(t)- é mais frequente em seu uso temporal que no espacial. Correspondem a esse último uns 

poucos adjetivos relacionais, como pospalatal, postónico […], posdental ou posverbal.” //// “O prefixo pos(t)- 

com valor temporal é produtivo unido a nomes (posguerra, poscomunismo, posfranquismo, 

posmodernidad/modernismo, posgrado) e a adjetivos, sejam denominais (pos(t)conciliar, postoperatorio, 

posverbal), sejam simples (posclásico, posmoderno); não produz novos verbos […].” [Trad. nossa] 
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Como é possível notar, as duas citações acima, concernentes ao castelhano hodierno 

(mas extensíveis ao português contemporâneo), corroboram as nossas supraditas percepções 

sobre o comportamento do prefixo pos(t)-, quando atinentes ao período moderno-

contemporâneo e, desse modo, podem ser utilizadas para encerrar essa subseção de 

considerações conclusivas sobre o formante descrito. 

 

6.1.24 Prefixo pre- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo pre- é registrado no conjunto documental das duas fases do galego-

português e do castelhano medievais, sempre em derivados herdados da matriz latina: 

 

(i) prebendo (P1B944), preçeder (P1B945), preçeptos (P1B946) e variantes e/ou 

flexões, predicadores (P1A536), pregar (P1A537) e variantes e/ou flexões, apregõar 

(P1B950) e variantes e/ou flexões, apregoados (P1B952), pregoeiro (P1B953),  

pregon (P1B954), prelados (P1B955) e variantes e/ou flexões, preposto (P1B958),  

presemça (P1B959), precentes (P1B960) e variantes e/ou flexões, representa 

(P1B964), representadas (P1B965),  enprestidos (P1B966), enprestou (P1A542) e 

variantes e/ou flexões, presta (P1B967),  prestameyro (P1A544), preuistos 

(P1B968). 

(ii) periuizo (P2C1365) e variantes e/ou flexões, prevenda (P2C1366),  preçedente 

(P2C1367), precepto (P2D303) e variantes e/ou flexões,  pregadores (P2D304) e 

variantes e/ou flexões, pregaçom (P2C1372) e variantes e/ou flexões, preegar 

(P2C1373) e variantes e/ou flexões, apregoadas (P2C1375), pregoeiro (P2C1376),  

prelados (P2D305) e variantes e/ou flexões, prepostos (P2C1379) e variantes e/ou 

flexões, presemça (P2C1380) e variantes e/ou flexões, apresemtar (P2C1389), 

representaçom (P2C1390), representam (P2C1391), emprestauam (P2C1155) e 

variantes e/ou flexões,  presta (P2C1393) e variantes e/ou flexões, prestes (P2C1395) 

e variantes e/ou flexões, prestamças (P2C1397),  presumir (P2C1398) e variantes 

e/ou flexões, presumpçom (P2C1401) e variantes e/ou flexões, presumtuoso 

(P2C1404). 
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(iii) preçeto (C1B526), pedrica (C1A1315) e variantes e/ou flexões,  preigad (C1A1318) 

e variantes e/ou flexões, prelados (C1B528),  prennadas (C1A1321) e variantes e/ou 

flexões, prennadumbre (C1A1323), emprenne (C1A1325) e variantes e/ou flexões, 

prescripçiones (C1B529), presencia (C1A1329),  presentar (C1A1330), presente 

(C1A1331) e variantes e/ou flexões, preseruatyua (C1B531),  emprestadas 

(C1A1332), prestador (C1A1333), preste (C1B532). 

(iv) pesebre (C2C940), preceder (C2C941) e variantes e/ou flexões,  preciencia 

(C2C943), predicaua (C2C944) e variantes e/ou flexões, pedricadores (C2C946) e 

variantes e/ou flexões,  predicante (C2C948), perlados (C2C949) e variantes e/ou 

flexões, prenada (C2C951) e variantes e/ou flexões, prescripçiones (C2C953), 

presencia (C2C954) e variantes e/ou flexões, presento (C2D315), representaua 

(C2C957) e variantes e/ou flexões,  presente (C2C958) e variantes e/ou flexões, 

preseruacion (C2D319), preseruar (C2D320),  presydente (C2D321) e variantes e/ou 

flexões, prestamente (C2D323), presumjr (C2C964), presuncion (C2D324), 

pressupuesto (C2C965), presta (C2C966), prestan (C2C967). 

 

Da observação das ocorrências que constam dos documentos examinados, podemos 

atestar que o formante atuava exclusivamente em derivados processados no latim, em 

operações sempre isocategoriais, ordinariamente verbais e, muito extraordinariamente, 

nominais (em apenas dois casos, para a segunda sincronia arcaica galego-portuguesa e 

castelhana: periuizo (P2C1365) e pesebre (C2C940)). Foram 35 ocorrências para a primeira 

fase arcaica do galego-português (em 12 bases lexicais distintas), 48 para a sua segunda fase 

(em 11 bases lexicais diferentes), 26 para a primeira fase do castelhano arcaico (sobre 9 bases 

lexicais diferentes) e 40 para a sua segunda fase (sobre 15 bases léxicas diferentes). Na 

maioria esmagadora dos derivados, o antepositivo se mostrava semanticamente opacizado 

(como em preceytos (P1B946), preegaçom (P2C1371), prestador (C1A1333) e perlados 

(C2C950)), mas em alguns outros poucos podia ainda apresentar algum traço sêmico 

depreensível via composicionalidade, que foram os seguintes: ‘anterioridade espacial’ 

(preçeder (P1B945)), ‘anterioridade nocional/superioridade hierárquica’ (prespostos 

(P2B720)), ‘anterioridade temporal’ (preceder (C2C941)). Fazia-se partícipe de esquemas de 

combinação prefixal, seja em primeira posição — apregõar (P1B950), emprestauam 

(P2C1155), emprenne (C1A1111), representaua (C2C957) —, seja em segunda — 

pressupuesto (C2C965) —. 



588 

 

Uma caracterização global do formante nos sistemas linguísticos vernáculos 

apreciados pode ser acompanhada no quadro a seguir: 

 

Prefixo pre- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pre-2 ~ per-2 per-2 ~ pre-2 

Seleção de bases V V, N 

Sentidos 1. anterioridade espacial 

2. anterioridade temporal 

3. anterioridade 

nocional
1053

 

4. sentido opaco 

1. anterioridade temporal 

2. anterioridade nocional 

3. sentido opaco 

 

Exemplos preçeder, previstos, 

preposto, preceytos 

preçedente, prepostos, 

precepto 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pre-2 ~ pe- pe- ~ pre-2 ~ per-2 

Seleção de bases V V, N 

Sentidos 1. sentido opaco 1. anterioridade temporal 

2. sentido opaco 

Exemplos prestador preceder, pesebre 

 

Tabela 44. Síntese do comportamento do formante pre- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

No estudo de Duarte (1999a, p. 146) há uma síntese do comportamento semântico-

funcional do prefixo na língua latina:  

 

                                            
1053

Que se confunde com o sentido de ‘superioridade hierárquica’. 
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[...] afixo que carreia a noção de anterioridade [...] forma latina prae-, a qual se unia 

a verbos: praedicere, ‘predizer’, praesentire, ‘sentir com antecipação’, e adjetivos: 

praecanus, ‘que tem os cabelos brancos antes do tempo’, praematurus, ‘maduro 

antes do tempo’. 

 

A essas linhas, podemos agregar informações para uma melhor descrição da atuação 

do formante no latim: além de verbos e adjetivos, formava também alguns raros substantivos, 

como praesepe e praeverbium (cf. ROMANELLI, 1964; GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001). Da 

varredura no lastro lexicográfico-etimológico latino, chegamos à constatação de que todas as 

suas operações eram homocategorizantes. O formante se filiava ao advérbio e à preposição de 

ablativo homônimos, advindos, por sua vez, da partícula indo-europeia *prai (ROMANELLI, 

1964) ou *pra-i (VIARO, 1994), que significava ‘diante de, em frente de, adiante’ (cf. 

ROMANELLI, 1964 e VIARO, 1994). Será esse sentido que permanecerá como o mais 

saliente e recorrente para a partícula prae-, seja em sua atuação adverbial, prepositiva ou 

prefixal (disso se justifica, talvez, ter sido o único apontado por DUARTE (1999a)). Cabe 

também esclarecer que o sentido de anterioridade não se restringia apenas a uma aplicação 

temporal (que era a mais corrente), pois podia ser espacial em alguns derivados: praecurro, 

‘correr na frente’, praeduco, ‘levar, conduzir adiante’, praefodio, ‘cavar diante de’ etc. 

(ROMANELLI, 1964). 

Além desse sentido prototípico de anterioridade espacial ou temporal, apontam os 

estudiosos alguns outros, que talvez deles derivem (ou, caso não, sejam a ele simultâneos): (i) 

‘reforço, intensificação’: praefecundus, ‘muito fecundo’, praevelox, ‘muito veloz’, praeniteo, 

‘brilhar muito’; (ii) ‘extremidade, ponta’: praefingo, ‘quebrar na extremidade’, praemordeo, 

‘morder na ponta, na extremidade’, praetrunco, ‘cortar pela extremidade, aparar’; (iii) 

‘superioridade, preeminência’
1054

: praecello, ‘exceder, ser superior, ultrapassar’, praecipuus, 

‘principal, notável, superior, excelente’; praefectus, ‘prefeito, governador, chefe intendente’, 

praeoccupo, ‘ocupar o primeiro lugar’.
1055

 

No latim, parece haver certo grau de uniformidade no comportamento semântico do 

prefixo na geração de verbos e nomes, ainda que, em relação ao seu desempenho quantitativo, 

notemos disparidades, já que é bem mais prolífico na geração de derivados verbais. Uma 

observação geral sobre a sua atuação no latim nos conduz à constatação de que era 

extremamente produtivo, gerando um sem-fim de vozes prefixadas. 

Ao analisarmos o comportamento semântico e funcional do prefixo no período arcaico 

do castelhano e do galego-português, constatamos, como já dissemos, que perde toda a sua 

                                            
1054

Ou seja, uma ‘anterioridade nocional ou hierárquica’. ‘Primazia’, para Varela Ortega & Martín García (1999). 
1055

O primeiro exemplo foi extraído de Rohlfs (1969); os demais, de Romanelli (1964). 
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vitalidade, pois não mais gera novas formas, mas sim, as toma de sua matriz genolexical (cf. 

também MAURER JR., 1951a). É, por conseguinte, absolutamente inoperante. Os principais 

sentidos veiculados nos derivados presentes no vernáculo medieval são os mesmos que 

apresentava no latim (com exceção das acepções de ‘intensificação, reforço’ e ‘extremidade, 

ponta’, que parecem ter se obsoletado
1056

), mas na maioria dos lexemas prefixados sofreu 

fossilização semântica, passando a ser opaco. De acordo com Houaiss & Villar (2009), 

referindo-se a esse formante no português, vão paulatinamente ingressando na língua, por 

influência eclesiástica, alguns poucos derivados latinos, nos séculos XIII a XV, sendo que a 

partir do século subsequente se multiplicam. A amostra coligida nos documentos que 

verificamos parece corroborar essa hipótese, aplicável tanto para o galego-português quanto 

para o castelhano. A consulta aos dicionários etimológicos e aos bancos de dados 

complementares também parece ratificar essa impressão: algumas formas vão ingressando 

desde a primeira fase do galego-português e do castelhano (como os listados no início dessa 

subseção, atinentes aos séculos XIII/XIV), outras, a partir da segunda sincronia (como os 

listados no início dessa subseção, atinentes aos séculos XV/XVI), e novas levas (ainda mais 

pujantes) a partir da segunda metade do século XVI: precipitar (séc. XVI, para o 

português
1057

), precingir (séc. XVII, apenas para o português), pressentir/presentir (séc. 

XVII, para o português; séc. XVI para o castelhano), preconizar (séc. XVI, para o 

português
1058

), precaver (séc. XVIII, para o português; séc. XVI para o castelhano), 

prefixo/prefijo (séc. XVIII, para o português; séc. XVI para o castelhano), precantar (séc. 

XIX, para o português)
1059

. 

O giro paradigmático parece dar-se no século XIX, mantendo-se vivaz nos ulteriores, 

em que passa a emergir um sem-número de derivados em pre-, em sua maioria esmagadora 

formas nominais (substantivais ou adjetivais), de natureza propriamente vernácula, com os 

sentidos de ‘anterioridade espacial’ ou ‘anterioridade temporal’: pré-história/prehistoria, pré-

agônico/preagónico, pré-céltico/precéltico, preanunciar, pré-lombar, pré-adolescente/pré-

adolescente etc.
1060

 Têm como precursores (raríssimas) formas vernáculas verbais — como 

precautelar (séc. XVII para o português; séc. XVIII para o castelhano), predefinir (séc. XVII 

para o português; séc. XIX para o castelhano) e precalentar (séc. XIX, apenas para o 

                                            
1056

No entanto, o primeiro mostra-se depreensível pelo menos em um vocábulo: preclaro (< lat. praeclārus), 

registrado no galego-português e no castelhano desde o séc. XV (segundo HOUAISS & VILLAR, 2009 e a partir 

de consultas ao CORDE). 
1057

Um século antes para o castelhano. 
1058

Séc. XIV para o castelhano. 
1059

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Houaiss & Villar (20009) e todas para o 

castelhano mediante consultas ao CORDE. 
1060

Os vocábulos registrados sob apenas uma forma são exclusivos ao português. 
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castelhano) — e nominais — como pré-santificado(s)/presantificados (séc. XVIII para ambas 

as línguas)
1061

. 

Considerando o comportamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português medievais e chegando até o seu processamento contemporâneo, é possível 

desenhar para ele os seguintes esquemas construcionais hipotéticos, para os derivados verbais 

e nominais, respectivamente: 

 

    [pre- [X]Vi]Vj ↔ [anterioridade espacial relacionada a SEMVi]Vj 

praepando 

─ LAT ─ 

 

  [pre- [X] Vi]Vj ↔ [extremidade relacionada a SEM Vi]Vj 

praeseco 

─ LAT ─ 

 

             [pre- [X] Vi]Vj ↔ [anterioridade temporal relacionada a SEM Vi]Vj 

praedisco, precalentar,  predefinir 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

 

     [pre- [X] Vi]Vj ↔ [anterioridade nocional relacionada a SEM Vi]Vj
1062

 

praesto 

─ LAT ─ 

 

 

 

 

  [pre- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação de SEM Vi]Vj 

praelongo 

─ LAT ─ 

 

Figura 49. Esquema construcional das formações verbais pre-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

 

                                            
1061

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Houaiss & Villar (20009) e todas para o 

castelhano mediante consultas ao CORDE e, quando ausentes de registro nesse banco de dados, ao Google 

Libros (<https://books.google.es/>). 
1062

Ou seja, ‘preeminência’, ‘primazia’, ‘superioridade (hierárquica)’. 



592 

 

    [pre- [X]Ni]Nj ↔ [anterioridade espacial relacionada a SEMNi]Nj 

praecordĭa, premolar, pré-dorso 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

  [pre- [X] Ni]Nj ↔ [extremidade relacionada a SEM Ni]Nj 

praeacūtus 

─ LAT ─ 

 

             [pre- [X] Ni]Nj ↔ [anterioridade temporal relacionada a SEM Ni]Nj 

praedisposĭtus, prehistoria,  pré-romano 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

 

     [pre- [X] Ni]Nj ↔ [anterioridade nocional relacionada a SEM Ni]Nj 

praefectus 

─ LAT ─ 

 

 

 

 

  [pre- [X] Ni]Nj ↔ [intensificação de SEM Ni]Nj 

praealtus 

─ LAT ─ 

 

Figura 50. Esquema construcional das formações nominais pre-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Se a apreciação da rede polissêmica do formante pre- fosse atinente apenas ao latim, 

poderíamos representá-la através de um único esquema construcional geral, englobando 

derivados verbais e nominais, visto que o antepositivo apresenta um comportamento 

equivalente para uma e outra categoria de formações. No entanto, já que agrega igualmente as 

derivações vernaculares, há diferenciações: enquanto pre- se mostra ativo no castelhano e 

português moderno-contemporâneos para a geração de nomes em suas acepções de 

‘anterioridade espacial’ e ‘anterioridade temporal’, para a geração de verbos só o faz 

veiculando essa última acepção, nunca a primeira.  

De uma visão panorâmica dos esquemas, vemos que o prefixo pre- no latim mantinha-

se producente através de uma teia multissêmica pentâmera, que se manteria totalmente inativa 
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no período arcaico do galego-português e do castelhano (na geração de novos vocábulos), 

recuperando só parcialmente a sua vitalidade no período moderno-contemporâneo, já que 

desde então se mantêm ativa mediante apenas um par de sentidos. 

Quanto à própria conformação da rede polissêmica nos esquemas construcionais 

acima, os dados consultados permitem deduzir que ela já se encontrava totalmente moldada 

no latim, com as cinco acepções que dela constam. Conjecturamos que o sentido prototípico 

seria o de ‘anterioridade espacial’, do qual surgiriam, via fluxos metafóricos
1063

, o de 

‘extremidade’ (O QUE ESTÁ NA EXTREMIDADE ESTÁ ANTES) e o de ‘anterioridade 

temporal’ (TEMPO É ESPAÇO; O QUE ESTÁ ANTES NO TEMPO ESTÁ ANTES NO 

ESPAÇO). A partir dos dois sentidos de anterioridade, o ‘espacial’ e o ‘temporal’, surgiria o 

de ‘anterioridade nocional, preeminência, primazia, superioridade (hierárquica)’
1064

, através 

de abstratização metafórica (O QUE VEM PRIMEIRO NUMA HIERARQUIA OU 

GRADAÇÃO VEM ANTES NO ESPAÇO E/OU NO TEMPO). Por fim, esse sentido de 

anterioridade nocional geraria o de ‘intensificação’, quiçá num contexto de interinfluência: 

MUITO X É X EM PREEMINÊNCIA; X EM POSIÇÃO PREEMINENTE É MUITO X. 

Segue-se uma síntese histórico-comparativa sobre o prefixo abordado, do latim ao 

vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo era prolífico na lexicogênese, instituindo maiormente derivados 

isocategoriais verbais, mas também alguns nominais (predominantemente 

adjetivais) aos quais aportava as noções de ‘anterioridade espacial’, ‘anterioridade 

temporal’, ‘intensificação’ e, em menor medida, as de ‘extremidade’ e 

‘preeminência’; 

(ii) espraiava-se, portanto, numa robusta teia polissêmica, fruto das interconexões e 

gerações de uns sentidos sobre outros (geralmente os mais concretos sobre os mais 

abstratos ou metafóricos). 

 

 

                                            
1063

No caso da evolução ‘anterioridade temporal’ → ‘extremidade’, talvez mesmo um fluxo metaftonímico. 
1064

Alves (2000), baseando-se em Carneiro Ribeiro (1919), parece coadunar-se a essa percepção hipotética. Não 

obstante, para a NGLE (RAE & AALE, 2009, p. 685), o sentido metafórico-nocional adviria exclusivamente do 

sentido espacial: “[...] tem-se sugerido que o significado que se reconhece no prefixo em predominar ou em 

prepotencia poderia ser interpretado como um uso figurado obtido a partir de seu primitivo sentido espacial.” 

[Trad. nossa] 
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B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não goza de qualquer vitalidade
1065

, embora apareça em diversos 

vocábulos herdados, tomados do latim, que vão ingressando no vernáculo a cada 

centúria do período arcaico; 

(ii) em tais vocábulos, o prefixo na maioria das vezes se mostra semanticamente 

opacizado e, nas vozes em que é depreensível, nunca denota os sentidos de 

‘extremidade’ ou ‘intensificação’, outrora atestados no latim. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) seguem ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas no 

latim, constituídas com o prefixo em questão, bem como passam a ser gerados, 

desde o séc. XVII, mas mormente a partir do séc. XIX, derivados propriamente 

vernáculos, alguns verbais, mas, em sua maioria, nominais (substantivais ou 

adjetivais) e com as acepções de ‘anterioridade temporal’ ou ‘anterioridade 

espacial’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

É possível perceber um paralelismo na evolução semântico-funcional do prefixo nos 

dois idiomas neolatinos considerados. De uma vívida atuação no latim, mostra-se totalmente 

ofuscado nas sincronias arcaicas do castelhano e do galego-português, retomando sua pujante 

vitalidade em período moderno-contemporâneo, a partir do séc. XIX, mas não sem algumas 

transformações. Uma mudança substancial e interessante, atinente pelo menos ao português, é 

o comportamento heterocategorizante do prefixo em alguns derivados mais recentes (algo que 

não parecia ocorrer nem no latim nem nas primeiras formações vernáculas dos séculos XVII a 

XIX), o que é apontado por Alves (2000, p. 253): 

 

Tanto quanto além-, anti-, extra-, inter- e pós-, pré- imprime função 

recategorizadora a substantivos que, integrados em um sintagma nominal, exercem 

função de adjetivo no interior desse sintagma: períodos pré-Aids, tempo pré-Beatles, 

visão pré-bossa nova, fase pré-Catete, vídeos pré-cerimônia, fase pré-choque, 

                                            
1065

Assim, compreendemos porque não aparece um derivado sequer constituído com o afixo pre- na tese de 

López Viñas (2012), já que esse autor só arrola e descreve em seu estudo as formas propriamente galegas 

cunhadas no medievo. 
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insumos pré-choque, situação pré-choque, meses pré-congelamento, temporada pré-

Copa, crise pré-infarte, posições pré-João XVIII, era pré-Mikhail Gorbachev, 

período pré-1964, níveis pré-1979, turma pré-Mobral, avaliação pré-pacote, 

superinflação pré-pacote, níveis pré-plano, marca argentina pré-Plano Austral, 

degrau pré-recessão, período pré-recessão, fase pré-recesso parlamentar, período 

pré-recesso parlamentar, fase pré-revolução, Rússia pré-revolução bolchevique, 

fase pré-segundo turno. 

 

Além desse comportamento, podemos, por fim, apontar outras marcas inovadoras do 

prefixo: de formador de verbos e nomes no latim, com cinco acepções distintas, passa a 

concentrar sua incidência em procedimentos de criação substantival e adjetival, apenas com o 

sentido de ‘anterioridade’, quer ‘no tempo’, quer ‘no espaço’.  

 

6.1.25 Prefixo pro- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo pro- é detectado nos corpora das duas fases arcaicas galego-portuguesas e 

castelhanas, exclusivamente em derivados moldados no latim e dele herdados: 

 

(i) aproveitar (P1B969) e variantes e/ou flexões, profeitar (P1B972), proveitoso 

(P1B975) e variantes e/ou flexões, perlongada (P1A545) e variantes e/ou flexões, 

procurar (P1B978), procuraçõ (P1A547) e variantes e/ou flexões, procuradur 

(P1A549) e variantes e/ou flexões, proençal (P1A551),  profundeza (P1B982), 

prologo (P1A552), prometo (P1A553) e variantes e/ou flexões, prometimẽto 

(P1B988), promjssoes (P1B989), propincos (P1A558), proponho (P1B990) e 

variantes e/ou flexões, prosigue (P1B991), portestaçõ (P1B992) e variantes e/ou 

flexões, protestou (P1A560),  prouencia (P1B993) e variantes e/ou flexões, a 

proveer (P1A561), proueyto (P1A563) e variantes e/ou flexões, profeytosa 

(P1A564). 

(ii) approueitamento (P2C233), aproueitaram (P2C1406) e variantes e/ou flexões, e 

variantes e/ou flexões, proveitosa (P2C1412) e variantes e/ou flexões, 

proueitosamente (P2C1418), prolonguada (P2C1420) e variantes e/ou flexões, 

perlongue (P2C1423) e variantes e/ou flexões, prellomgamça (P2C1424), percurar 

(P2C1426) e variantes e/ou flexões, procuraçõ (P2C1429), procurador (P2C1430), 

procederemos (P2D311) e variantes e/ou flexões, profissão (P2C1435), profundeza 
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(P2C1436), prollego (P2C1437) e variantes e/ou flexões, prometeo (P2C1441) e 

variantes e/ou flexões,  propos (P2C1446) e variantes e/ou flexões, preposito 

(P2C1448) e variantes e/ou flexões, prossygue (P2C1456),  protestaçon (P2C1457), 

proveenças (P2C1459), proueer (P2C1460), proueito (P2D313), proveitosamente 

(P2C1466), prouisor (P2D317), prouocaste (P2C1468) e variantes e/ou flexões. 

(iii) proceso (C1B533), profundado (C1A1334), profundos (C1A1335), prologo 

(C1B534),  promessa (C1A1340) e variantes e/ou flexões, repromesa (C1A1342), 

promission (C1A1344), prometidos (C1B537), prometer (C1A1345) e variantes e/ou 

flexões,  pronunçaçion (C1B539), pronunçie (C1B540) e variantes e/ou flexões, 

propincos (C1B541), proposicion (C1A1350) e variantes e/ou flexões, prepuso 

(C1B542) e variantes e/ou flexões, aprouechar (C1A1353) e variantes e/ou flexões, 

prouechoso (C1A1357) e variantes e/ou flexões, aprouechoso (C1A1359), prouecho 

(C1B544), prouerbio (C1A1363), proueste (C1B545) e variantes e/ou flexões, 

prouincias (C1A1365). 

(iv) prenosticas (C2D325), procedia (C2C968) e variantes e/ou flexões, proçessos 

(C2C971) e variantes e/ou flexões, procuradores (C2D328) e variantes e/ou flexões, 

procuran (C2C973) e variantes e/ou flexões, profesores (C2C976), profunda 

(C2C977), progenitores (C2C978) e variantes e/ou flexões, prolixidad (C2D332), 

prologo (C2C980) e variantes e/ou flexões, porlongadamente (C2C985), prometo 

(C2C986), pronunciar (C2C988) e variantes e/ou flexões, proposito (proposito), 

propone (C2C990) e variantes e/ou flexões, prosperas (C2C992), prosperaua 

(C2C993) e variantes e/ou flexões, aprouechar (C2C994) e variantes e/ou flexões, 

prouechoso (C2C998) e variantes e/ou flexões, prouecho (C2C998), prouerbiales 

(C2C1003), proueedora (C2C1004), proueer (C2D343), improuiso (C2C1005), 

prouiene (C2C1006), prouidençia (C2C1007) e variantes e/ou flexões, prouincia 

(C2D345) e variantes e/ou flexões, prouisiones (C2D347), prouocar (C2C1009). 

 

Ao examinarmos as ocorrências registradas nos corpora documentais deste estudo, 

verificamos que o prefixo pro- sempre atua em vocábulos tomados do latim, resultantes, 

portanto, de operações morfolexicais nessa própria língua, em sua maioria isocategoriais (em 

grande parte, V → V, mas também, extraordinariamente, S → S / A → A), com apenas um 

caso de parassíntese lato sensu (A → V), em prolongar e variantes e/ou flexões e/ou 

derivados: perlongada (P1A545), prolonguada (P2C1420). Computamos 49 ocorrências para 
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a primeira sincronia do galego-português medieval (em 12 bases léxicas distintas), 72 para a 

sua segunda sincronia (em 14 bases léxicas diferentes), 45 para a primeira fase do castelhano 

arcaico (em 11 bases lexicais diferentes) e 65 para a sua segunda fase (sobre 18 bases léxicas 

diferentes). Na maioria dos vocábulos em que se encontrava adjungido, o prefixo apresentava 

carga semântica opaca — e.g., procuraçoens (P1B979), proveitoso (P2D310), proceso 

(C1B533) e prenosticas (C2D325) —, mas em alguns outros podia ainda apresentar algum 

sentido saliente e/ou depreensível via composicionalidade, como os seguintes: ‘movimento 

temporal para frente’, em prosigue (P1B991); (ii) ‘anterioridade espacial
1066

’, como em 

prologo (C1B534); ‘anterioridade temporal’, como em proueer (P2C1460); ‘anterioridade 

nocional’, como em propone (C2C990). Atuava também em esquemas de sobreprefixação, 

sempre em primeira posição: aproveitar (P1B171), repromesa (C1A1342), improuiso 

(C2C1005) etc. 

Encontra-se no quadro seguinte uma caracterização panorâmica do elemento prefixal 

nas sincronias arcaicas dos sistemas linguísticos vernáculos sob análise: 

 

Prefixo pro- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pro- ~ per-3 ~ pre-3 ~ por-2 pro- ~ per-3 ~ pre-3 

Seleção de bases V V, S, A 

Sentidos 1. movimento temporal 

para frente 

2. anterioridade espacial 

3. anterioridade temporal 

4. anterioridade nocional 

5. sentido opaco 

1. movimento temporal 

para frente 

2. anterioridade espacial 

3. anterioridade temporal 

4. anterioridade nocional 

5. sentido opaco 

Exemplos prosigue, prologo, 

prometo, proponho, 

procurador 

prolomgou, prollego, 

proueer, propos, 

proveitoso 

 

                                            
1066

Com ou sem um traço adicional de ‘diante de’, como em pronunçie (C1A879). 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes pro- ~ pre-3 pre-3 ~ pro- ~ por- 

Seleção de bases V, A, S V, A, S 

Sentidos 1. anterioridade espacial
1067

 

2. anterioridade temporal 

3. anterioridade nocional 

4. sentido opaco 

1. movimento temporal 

para frente 

2. anterioridade 

espacial
1068

 

3. anterioridade temporal 

4. anterioridade nocional 

5. sentido opaco 

Exemplos pronunçie, prouiene, 

prepuso, proceso 

progenitor, pronunciar, 

prometo, propone, 

prenosticas 

 

Tabela 45. Síntese do comportamento do formante pro- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento pro- funcionava no latim como preposição de ablativo ou prefixo. Em seus 

usos prepositivos, de acordo com o lastro lexicográfico latino consultado (GAFFIOT, 2016; 

SEGURA MUNGUÍA, 2000; FREIRE, 1998; ERNOUT & MEILLER, 1939; DLPPE, 2001), 

podia veicular as seguintes noções: (i) ‘diante de, defronte de, em presença de’ (pro castris, 

‘diante do acampamento’); (ii) ‘no alto de, do alto de, sobre’ (pro templis, ‘sobre os degraus 

do templo’); (iii) ‘por, em defesa de, em prol de’ (pro lege, ‘em defesa da lei’); (iv) ‘por, em 

lugar de, em substituição de’ (pro praetore, ‘em lugar do pretor, substituindo o pretor’); (v) 

‘por, como’ (gerere se pro cive, ‘comportar-se como cidadão’); (vi) ‘por, em troca de’ (pro 

vectura solvere, ‘pagar pelo transporte’); (vii) ‘conforme, segundo, em proporção com’ (pro 

viribus age, ‘agir segundo as suas forças’); (viii) ‘por, em razão de, em virtude de’ (pro 

suffragio, ‘em virtude do voto’). 

Os usos prefixais conservarão e refletirão os principais usos preposicionais da 

partícula quanto ao seu comportamento semântico, visto que, como antepositivo, denotava, 

essencialmente, as noções de (i) ‘movimento espacial para frente’: promoveo, ‘impelir para 

                                            
1067

Com ou sem um traço adicional de ‘diante de’. 
1068

Com ou sem um traço adicional de ‘diante de’. 
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frente’; produco, ‘levar para a drente, fazer avançar, conduzir para diante’; procerus, ‘de 

grande estatura, alongado, comprido’; (ii) ‘movimento temporal para frente’: procrastino, 

‘procrastinar, deixar para amanhã, adiar’; provivo, ‘continuar a viver, prolongar a vida’; (iii) 

‘anterioridade nocional’: proloquor, ‘falar abertamente, falar claramente, declarar’; proscribo, 

‘publicar por escrito, anunciar por edital’; (iv) ‘anterioridade temporal’: profari, ‘predizer, 

profetizar’; provideo, ‘ver antecipadamente, prever, pressentir’; (v) ‘substituição’: proconsul, 

‘governador da província com poderes de cônsul’; promagister, ‘substituto do mestre’; 

propraetor, ‘vice-pretor; (vi) ‘por, a favor de’: prōsum, ‘ser útil, ser vantajoso, servir’; 

prōpugnō, ‘combater em favor de’
1069

. 

O antepositivo participa muito prolificamente na geração de derivados isocategoriais 

verbais, bem como em um número também considerável de derivados nominais 

(nominalizações deverbais ou derivações denominais propriamente ditas), majoritariamente 

substantivais. O único caso de mudança categorial envolvendo produtos léxicos constituídos 

com o prefixo pro- dá-se via parassíntese lato sensu, no verbo prōlongō (< pro- + -longus), 

‘prolongar, alongar’ e derivados. 

Tal como ocorreu com vários outros formantes, pro- mostra-se completamente 

destituído de vitalidade no castelhano e galego-português arcaicos. As inúmeras formas 

verbais e nominais com o antepositivo registradas nos documentos que analisamos para tais 

línguas no medievo são todas formas cunhadas no lastro lexicogênico latino, dele herdados ou 

eruditamente imitados (MAURER JR., 1951a). Como é possível notar pelas informações no 

início dessa subseção, o prefixo, em tais derivados nos textos castelhanos e galego-

portugueses perscrutados, mantém substancialmente os sentidos que veiculava no latim, mas 

apenas nos poucos casos em que se mostra depreensível, já que em sua esmagadora maioria as 

vozes prefixadas em pro- nos textos supramencionados — proveitoso (P1B975), promessa 

(C1A1340), pronunciar (C2C988) e vários outros — não permitem chegar ao isolamento da 

carga semântica desse formante, que se mostra, por conseguinte, fossilizado, opacizado. 

Além das palavras prefixadas com o mencionado elemento que já ocorrem no período 

arcaico, outras, igualmente herdadas, ingressam no vernáculo nas centúrias seguintes, como 

                                            
1069

Essa sistematização do espectro semântico do prefixo no latim fundamentou-se numa apreciação crítica dos 

aportes de Gaffiot (2016), do DLPPE (2001), de Segura Munguía (2000) e, principalmente, de Romanelli (1964). 

Esse último estudioso aponta, na verdade, para um quadro polissêmico com seis agrupações semânticas, as de 

‘adiantamento, avanço’, ‘aparição, manifestação, publicação, divulgação’, ‘antecipação, previsão, predição’, 

‘prolongamento, prorrogação, adiamento’, ‘descendência’ e ‘vicariedade, substituição’. Para maior 

sistematicidade, fizemos os devidos rearranjos, incluindo o sentido de ‘a favor de’ (depreendido dos outros 

estudos aqui citados) e reagrupando ou renomeando outros. 
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promontório/promontorio, prorrogar e promulgar (séc. XVI, para o português
1070

), promisor 

(séc. XVI, para o castelhano
1071

), promoção/promoción (séc. XVII, para o português; séc. 

XVI para o castelhano), prolóquio/proloquio (séc. XVII, para ambas as línguas), promitente 

(séc. XVIII, para o português; séc. XIX para o castelhano), prolusão/prolusión (séc. XX, para 

o português; séc. XVIII para o castelhano), prospecção/prospección (séc. XX, para ambas as 

línguas)
1072

. 

A partir do século XIX, passam a registrar-se no vernáculo português e castelhano 

algumas raríssimas vozes próprias a essas línguas (na maior parte das vezes, exclusivas ao 

léxico especializado)
1073

, ou seja, criadas através de esquemas construcionais próprios, 

herdados, claro, do latim e por ele influenciados, o que é comprovável pelos sentidos que o 

prefixo lhes oferece (idênticos aos preexistentes no latim): promandar (exclusivo ao 

português, significa ‘enviar alguém ou algo em auxílio’; advém da formação vernácula pro- + 

-mandar, cujo prefixo tem o sentido de ‘movimento espacial para frente’), 

pronúncio/pronuncio (‘religioso provisoriamente incumbido das funções de núncio papal’; < 

pro- + -núncio, cujo prefixo tem o sentido de ‘substituição, vicariedade’), 

proembrião/proembrión (‘estrutura formada pelas primeiras divisões celulares do zigoto das 

angiospermas e gimnospermas, antes da diferenciação no embrião’; < pro- +                           

-embrião/embrión, cujo prefixo tem o sentido de ‘anterioridade temporal’)
1074

. 

Da consulta a vários dicionários gerais e etimológicos, bem como a alguns bancos de 

dados (CORDE, CREA), concluímos que é no século XX que o prefixo pro- passa a usufruir 

de uma vitalidade avassaladora, incomparável a qualquer outro desempenho que teve em seu 

percurso diacrônico, mas com uma peculiaridade curiosa e patente: sempre seleciona um 

sentido específico, já presente de modo tímido e latente no latim, o de ‘em favor de’, mais 

precisamente, de ‘posicionamento ideológico favorável’, ‘inclinação ideológica’. Os 

                                            
1070

Um século antes para o castelhano. 
1071

Séc. XIX para o português (CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009). 
1072

Todas as datações referentes ao galego-português foram tomadas de Houaiss & Villar (20009) e todas para o 

castelhano mediante consultas ao CORDE. 
1073

Há um exemplo temporão (o único que encontramos) para o castelhano, prorrector (‘auxiliar imediato do 

reitor ou o que o substitui’; < pro- + -rector, cujo prefixo tem o sentido de ‘substituição, vicariedade’), 

registrado na obra (disponível no Google Books) Vida de Federico II, rey de Prusia, do ano de 1789, uma 

tradução de Bernardo Maria de Calzada. Os primeiros registros para tal vocábulo no português parecem ser mais 

tardios, do séc. XX (CUNHA, 2010 e HOUAISS & VILLAR, 2009 registram-na, mas não fornecem a sua 

primeira atestação): é o que nos aponta o mesmo Google Books. 
1074

Todas as formas em pro- expostas no parágrafo são do século XIX, datação a que chegamos a partir de 

consultas a Houaiss & Villar (2009), para o galego-português. Para o castelhano, a datação decimonônica para 

pronuncio e proembrión foi depreendida de consultas via Google Books (o CORDE não as registra): a primeira 

voz se encontra no segundo volume de La cruz: revista religiosa de España y demás paises católicos, do ano de 

1876, editado por León Carbonero y Sol; já a segunda, aparece registrada em obra de 1890, o Apuntes de 

fisiologia vegetal para el curso de botanica, da pena de Juan Vilaró Díaz. 
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exemplos são incontáveis: pró-americano/proamericano, pró-socialista/prosocialista, pró-

britânico/probritánico, pró-germânico/progermánico, pró-anistia/proamnistía, pró-

governamental/progubernamental, pró-vida/provida, pró-aborto/proaborto etc., de modo que 

só nos cabe concordar com Houaiss & Villar (2009), quando afirmam que se trata de um uso 

potencialmente aplicável a qualquer nome da língua na hodiernidade. 

Reproduzimos a seguir os esboços hipotéticos dos esquemas construcionais do 

formante pro- (o primeiro, para os verbos; o segundo, para os nomes), englobando o seu 

comportamento semântico-funcional desde o latim, passando pelo castelhano e galego-

português arcaicos, até desembocar nas sincronias moderno-contemporâneas desses dois 

sistemas idiomáticos novilatinos: 

 

                 [pro- [X]Vi]Vj ↔ [movimento espacial para frente relacionado a 

SEMVi]Vj 

promoveo, promandar 

─ LAT, PM ─ 

 

              [pro- [X] Vi]Vj ↔ [movimento temporal para frente relacionado a SEM Vi]Vj 

provivo 

─ LAT ─ 

 

 

   [pro- [X] Vi]Vj ↔ [anterioridade temporal relacionada a SEM Vi]Vj 

provideo 

─ LAT ─ 

 

 

 

     [pro- [X] Vi]Vj ↔ [anterioridade nocional relacionada a SEM Vi]Vj 

proloquor, prōmerĕor 

─ LAT ─ 
 

  [pro- [X] Vi]Vj ↔ [em favor de, favorável a SEM Vi]Vj 

prōsum 

─ LAT ─ 

 

Figura 51. Esquema construcional das formações verbais pro-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 
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                 [pro- [X]Ni]Nj ↔ [movimento espacial para frente relacionado a SEMNi]Nj 

procerus 

─ LAT ─ 

 

              [pro- [X] Ni]Nj ↔ [anterioridade espacial relacionada a SEM Ni]Nj 

prōlīmen 

─ LAT ─ 

 

 

             [pro- [X] Ni]Nj ↔ [anterioridade temporal relacionada a SEM Ni]Nj 

proauctor, proembrión, proembrião 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

     [pro- [X] Ni]Nj ↔ [em favor de, favorável a SEM Ni]Nj 

proamnistía, pró-vida 

─ CM, PM ─ 
 

   
 

  [pro- [X] Ni]Nj ↔ [substituição, vicariedade de SEM Ni]Nj 

  proquaestor, prorrector, pronúncio 

  ─ LAT, CM, PM ─ 
 

 

Figura 52. Esquema construcional das formações nominais pro-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Houve a necessidade de delineamento de dois esquemas construcionais para o pro- 

devido ao comportamento diferenciado desse formativo no conjunto de construções verbais e 

nominais, não somente em relação comparativa do latim com o castelhano e o português, mas 

também no interior de cada um desses sistemas linguísticos. Assim, para o latim, só em 

construções verbais o antepositivo parece denotar os sentidos de ‘movimento temporal para 

frente’ e ‘anterioridade nocional’, enquanto que só em construções nominais pode denotar a 

noção de ‘anterioridade espacial’ e ‘substituição, vicariedade’. Já para o português, somente 

em construções verbais o prefixo pode denotar o sentido de ‘movimento espacial para frente’ 

(embora com um único constructo, o que nos leva a questionar a própria atividade e 

permanência da construção). Por fim, comparativamente, chegamos a concluir que em relação 
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ao prefixo enfocado, o esquema verbal se mostra totalmente inativo no período moderno-

contemporâneo (justamente o contrário do que ocorria no latim), bem como os sentidos de 

‘movimento espacial para frente’ e ‘anterioridade espacial’ do esquema nominal. Em outras 

palavras, no vernáculo, pro- somente demonstra atuação ativa no processamento de 

construções com os sentidos de ‘anterioridade temporal’, ‘posição favorável’ e ‘substituição, 

vicariedade’, o que significa um enfraquecimento qualitativo da polissemia do formante em 

sua passagem do latim ao castelhano e português hodiernos. 

O intento de entrelaçamento hierárquico dos diversos sentidos do prefixo nos três 

sistemas idiomáticos considerados levou-nos ao delineamento dos esquemas hipotéticos 

anteriormente reproduzidos. Trata-se (quanto a esse e aos demais antepositivos deste estudo) 

— não custa reforçar — de esboços conjecturais, resultantes de reflexões primeiras e 

limitadas sobre a polissemia do elemento prefixal e a sua atuação no percurso histórico-

diacrônico latino e novilatino ibérico (galego-português e castelhano). 

O rastreamento dos sentidos conformatadores da rede polissêmica do prefixo nos 

conduziu à conclusão de que já estavam estabelecidos desde o latim, ainda que muito 

incipientemente o de ‘posição favorável a X’. Podemos conjecturar que o sentido primígeno 

prototípico fosse o de ‘movimento espacial para frente’, gerador, mediante processamento 

metafórico, do sentido de ‘movimento temporal para frente’ (TEMPO É ESPAÇO; MOVER-

SE PARA FRENTE NO TEMPO É MOVER-SE PARA FRENTE NO ESPAÇO). Esses dois 

sentidos (o espacial e o temporal), gerariam, respectivamente, as acepções de ‘anterioridade 

temporal’ e ‘anterioridade espacial’, a partir da perda do traço lativo, mediante uma leitura 

também metafórica (O QUE SE MOVEU PARA FRENTE ESTÁ À FRENTE), talvez sob um 

contexto de interinfluência, com a manutenção ou perda do traço de movimento, como já dito. 

Dos sentidos de ‘movimento espacial para frente’ e ‘anterioridade temporal’ emergiria 

o de ‘anterioridade nocional’, através de ondas de abstratização. Por sua vez, se nos pautamos 

nas considerações de Duarte (1999a) e de Varela Ortega & Martín García (1999)
1075

, 

poderíamos conjecturar que da noção de ‘movimento espacial para frente’ — i.e., ‘à frente de’ 

— (e, igualmente, a partir do sentido de ‘anterioridade espacial’, nos nomes) surgiria a noção 

de ‘defesa, favorecimento’ (i.e., ‘em prol de, a favor de, posição ideológica favorável a’ — 

tímida e quase oculta no latim, mas vigorosa nos idiomas ibéricos contemporâneos —, 

também através de aplicações metafóricas: QUEM SE POSICIONA À FRENTE DE X 

                                            
1075

“O valor derivado da posição de prelação mais produtivo na atualidade é o que indica ‘em favor de’ [...].” 

(VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999, p. 5012). [Trad. nossa]. O que denominam de posição de 

prelação pode ser entendido como ‘posição anterior’ (com ou sem uma ideia subsidiária de movimento). 
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(NUMA BATALHA, NUMA GUERRA, NUMA MISSÃO, NUMA DISCUSSÃO etc.) AGE 

EM FAVOR DE X. 

No tocante ao último sentido detectado para o prefixo pro- nas formações latinas e 

vernaculares, o de ‘vicariedade, substituição’, não logramos chegar a uma conclusão fiável e 

satisfatória quanto ao seu estabelecimento. Daí que o puséssemos um tanto quanto isolado no 

esquema construcional, numa espécie de bolha autonômica, só indireta ou tangencialmente 

relacionado ao sentido prototípico de ‘movimento espacial para frente’ (por isso a filiação vai 

desenhada em linha tracejada). Não nos foi possível, com os dados e informações a que 

tivemos acesso, compreender e depreender o locus de sobredita noção na rede polissêmica 

prefixal em que configura, o que talvez só seria possível estabelecer a partir de incursões mais 

aprofundadas ao latim e aos dicionários, gramáticas e outros estudos mais densos sobre esse 

sistema idiomático. Pensando num derivado como pró-reitor, como exemplo, talvez 

pudéssemos propor uma evolução histórico-semântica baseada nos seguintes marcos 

metafórico-metonímicos:  QUEM SE POSICIONA À FRENTE DE X SUBSTITUI X > 

QUEM SUBSTITUI X  (NUMA FUNÇÃO),  AGE EM FAVOR DE X. 

Expomos abaixo um bosquejo histórico-comparativo concernente ao elemento prefixal 

sob análise, do latim ao galego-português e castelhano contemporâneos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo apresentava considerável prolificidade genolexical, fazendo emergir um rol 

de derivados isocategoriais verbais e nominais, com o concurso — sob um rico 

esquema multissêmico — das acepções de ‘movimento para frente’
1076

 (no espaço ou 

no tempo), ‘anterioridade’ (locativa, temporal ou nocional), ‘substituição’ e ‘a favor 

de’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não goza de qualquer vitalidade
1077

, embora apareça em diversos 

vocábulos herdados, tomados do latim, que vão ingressando no vernáculo século 

após século no recorte temporal mediévico; 

                                            
1076

‘Movimento para diante’, na terminologia utilizada por Coutinho (1976). 
1077

A idêntico resultado chegou Lopes (2013) em seu estudo sobre a prefixação na primeira fase do português 

arcaico ou galego-português. Assim, compreendemos porque não aparece um derivado sequer constituído com o 
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(ii) é rica e interessante a variação alomórfico-alográfica que o antepositivo suscita 

nesse período, quase sempre sob feições homomórficas a de outros formantes 

prefixais coatuantes no medievo: per-3, pre-3, por-2
1078

. 

(iii) o prefixo mostra-se semanticamente opacizado na maior parte das ocorrências, e, 

nas vozes em que é semanticamente depreensível, nunca denota os sentidos de 

‘vicariedade’
1079

 ou ‘a favor de’
1080

, que eram atestáveis na matriz genolexical 

latina. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) continuam ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas 

no latim, constituídas com o antepositivo pro-, bem como passam a ser gerados, 

desde o séc. XVIII, mas mormente a partir do séc. XIX, alguns raros derivados 

essencialmente vernaculares, alguns verbais, mas, em sua maioria, nominais 

(substantivais ou adjetivais) e com as acepções prototípicas de ‘movimento espacial 

para frente’, ‘anterioridade temporal’ ou ‘vicariedade’; 

(ii) em sua ativação em formas herdadas do latim, em uso no período moderno, 

chegando até o contemporâneo, vai se dissipando a confusão variacional que 

mantinha com outros elementos prefixais formalmente conexos a ele (pre-, por-, 

pos-, per-), mantendo-se atrelado em termos absolutos à sua feição própria (pro- ~ 

pró-)
1081

; 

                                                                                                                                       
afixo pre- na tese de López Viñas (2012), já que esse autor só arrola e descreve em seu estudo as formas 

propriamente galegas cunhadas no medievo.  
1078

Nesse último caso, trata-se de uma alteração alomórfico-alográfica, não homomórfica, já que não há um 

prefixo específico por-. García de Diego (1909), em suas investigações de gramática histórica galega, registra a 

transformação de pro- em por- em inúmeras vozes: porgresar, pornunciar, porveito, porcurar, pormover, 

porseguir etc.. Devemos também mencionar que a confusão entre pro- e per- no âmbito românico (medieval) 

aparece já sinalizada e descrita no estudo de Alvar & Pottier (1983). Na verdade, para sermos mais precisos, não 

se trata apenas de uma confusão do pro- em relação aos outros formantes com os quais mantém alguma 

similitude fônica (per-, pos-, pre-, por-), mas sim, de uma confusão geral entre eles, em intensos e recorrentes 

intercâmbio e permuta formais no período arcaico das línguas enfocadas. Assim, PER- podia também ocorrer 

sob as variantes por-1 e pre-2; POS-, sob as variantes pros-, pres-, por-2 e pus-; PRE-, sob a variante per-2; e 

PRO-, como já vimos, sob as variantes per-3, pre-3 e por-2. Essa pujança variacional só se deixaria afetar por um 

efetivo enfraquecimento (ainda que não totalizante, como veremos mais adiante) no período moderno-

contemporâneo. 
1079

Em um claro contexto de flutuação (corradical ou não) com outros prefixos que lhe são sinmórficos, como 

vice-/vi- (VARELA ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999), contra- (contramestre/contramaestre, contra-

almirante/contralmirante etc.) e sub-/su- (subpriora, sub-diretor/subdirector, subprefecto etc.). 
1080

Vemos, portanto, com Iacobini (2004) e Varela Ortega & Martín García (1999), que pro-, quando veiculador 

da acepção de ‘posição favorável a’, é o prefixo antitético por excelência ao prefixo anti-. 
1081

Isso, claro, se nos atemos ao léxico especializado e comum das modalidades oral e escrita cultas e urbanas. 

Na fala (e talvez na escrita) de indivíduos de baixa escolaridade ou de situação socioeconômica desfavorável, 



606 

 

(iii) é, no entanto, no séc. XX, que o prefixo passa a usufrutuar de uma potente e 

irrefreável vitalidade, associada exclusivamente a seu concurso como veiculador da 

noção de ‘posicionamento (ideológico) favorável’
1082

, num sem-fim de derivados 

(in potentia, praticamente infinitos), em sua maioria esmagadora de categoria 

adjetival
1083

. 

 

 CONCLUSÃO 

 

É evidente um grande paralelismo na evolução semântico-funcional do prefixo no 

percurso histórico-diacrônico do castelhano e do galego-português. De uma aplicação vivaz 

no latim, transmuda-se a um quadro de total inoperância nas sincronias arcaicas das línguas 

consideradas, retomando sua pujante vitalidade somente no período moderno-contemporâneo, 

a partir do séc. XIX e, principalmente, do século seguinte. Essa retomada nos últimos cem 

anos não se dá através da reativação da rica teia polissêmica latina, mas sim, fincada em 

apenas um de seus sentidos, o de ‘posicionamento favorável a X’, geralmente mesclado com 

traços de postura ideológica. Essa percepção é digna de nota, pois, na evolução da língua, ao 

lado de formantes que passaram por ampliações quantitativo-qualitativas de sua polissemia, 

houve outros que a reduziram drasticamente. 

                                                                                                                                       
maiormente em áreas rurais, é possível detectar algumas flutuações (ao que parece, de cariz alomórfico) no uso 

de lexemas constituídos com as variantes (prefixais) pre-, per-, pro- e pos-. O próprio autor destas linhas já 

ouviu da boca de gente velha e nova oriunda de povoações rurais de sua cidade natal, Taperoá/BA, formas como 

progunta, proguntar, prefessor, porfessor, profeito, profeitura, prefundo, prefundezas, percurar, porcurar etc. 

Cabe, porém, um questionamento: são formas realmente encaradas pelos utentes da língua como prefixos? Ou 

são meramente alterações fonológicas sem uma direta vinculação ao nível morfológico? Isso já é outra vexata 

quaestio; no entanto — e para isto não há dúvida — são modificações sonoras que incidem sobre elementos 

prefixais, ainda que em formas herdadas e, por isso mesmo, talvez, sem um imediato reconhecimento de seu 

caráter morfofonológico pelo falante comum. 
1082

‘Partidário de’, segundo Pena (2004); ‘favorável, partidário’, na nomenclatura utilizada por Álvarez & Xove 

(2002). Suspeitamos que a grande prolificidade desse sentido esteja atrelada e influenciada pelo uso corrente da 

locução prepositiva em prol de / en pro de — para o português e o castelhano, respectivamente; essa expressão 

advém do lat. vulg. prode, ‘proveito’, e este do lat. cláss. prodest, ‘é útil’ (CUNHA, 2010; DLE/RAE; 

COROMINAS, 1987) —, atuante nessas línguas desde o séc. XIII (CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 

2009; CORDE), talvez desde um século antes no castelhano (COROMINAS, 1987). A favor desse argumento, 

evocamos a NGLE (RAE/AALE, 2009), que aponta a existência de uma natureza híbrida (prepositivo-afixal) da 

partícula pro(l)/pro-/pró- em diversos contextos sintáticos. Outra nota: concordamos com Alves (2000) quando 

assume que em algumas das formações neológicas em pro- na contemporaneidade, ao sentido de ‘favorecimento 

(ideológico)’ atrela-se uma noção complementar de ‘incentivo a X’, como nos exemplos que ela mesma detectou 

em sua investigação sobre a neologia prefixal no português brasileiro contemporâneo: Movimento Pró-Favela, 

Fundação Pró-Natureza, Fundação Pró-Leitura, Comissão Nacional Pró-Plebiscito, Comissão Pró-Referendo 

etc. 
1083

O que parece estar em plena concordância com o entendimento de Rio-Torto (2016, p. 430), quando afirma 

que “Para exprimir ‘a favor de’, ‘propenso a’, a língua dispõe de pró-, que se combina com nomes (pró-europa, 

pró-vida), com adjetivos (pró-ativo, pró-europeu) e mais raramente com verbos (pró-acentuar).”. 
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Uma análise sincronicista, desconsideradora de informações e aportes histórico-

diacrônicos, provavelmente sustentaria a hipótese de que o sentido ‘posição ideológica 

favorável’ (ou seja, ‘em favor de’) seria o mais prototípico ou o mais primitivo, já que passam 

a predominar em âmbito panromânico inúmeras formações com pro- veiculando tal sentido, a 

partir, sobretudo, do séc. XX, como já dissemos. Essa seria, sem dúvida, uma conclusão 

equivocada, pois o sentido já se mostrava ativo em algumas poucas formações no próprio 

latim, fruto de uma leitura metafórica, ao que tudo indica, do seu sentido primevo espacial, o 

prototípico ‘movimento espacial para frente’. Vemos com isso quão extensível e influenciador 

é o lastro morfolexical latino (formal, semântica e inclusive funcionalmente) nos rumos que 

tomam as línguas dele descendentes, de tal modo que até mesmo sentidos latentes há séculos 

podem voltar a emergir no léxico especializado ou comum, moldando ligações inevitáveis e 

indiscutíveis entre o presente e o passado, entre o lastro genolexical latino e o arcabouço 

morfolexical vernáculo hodierno, o que vem exposto e exemplificado no estudo de Rio-Torto 

(2014a). Mais uma prova do quão incompleta, suspeitosa e equívoca pode chegar a ser uma 

leitura apreciativa da formação de palavras que desconsidere o percurso histórico-diacrônico 

das línguas românicas e sua matriz geradora, o latim. 

 

6.1.26 Prefixo re- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos são muitos os 

derivados nos quais re- participa, tanto via processamento latino, quanto vernáculo, mas com 

ampla predominância do primeiro, para o qual apresentamos uma amostra representativa de 

exemplos, devido ao seu número muito extenso
1084

: 

 

(i) recado (P1B998), rreçebedor (P1B1000), reçeber (P1A567) e variantes e/ou flexões, 

recehei (P1A575) e variantes e/ou flexões, recodyr (P1B1014) e variantes e/ou 

flexões, recrear (P1B1020) e variantes e/ou flexões, reffazer (P1B1023) e variantes 

e/ou flexões, religiam (P1B1029) e variantes e/ou flexões, renenbrança (P1A585) e 

variantes e/ou flexões, reuogar (P1A607), dentre outros. 

                                            
1084

A listagem completa das formações detectadas pode ser conferida nos morfemários (tomos II a V desta tese).  
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(ii) rreçebeo (P2D321) e variantes e/ou flexões, reçeando (P2C1489) e variantes e/ou 

flexões, rrecobra (P2C1492), recolherão (P2D75) e variantes e/ou flexões, 

rrecompemsamemto (P2C446), reconciliaua (P2C456) e variantes e/ou flexões, 

recrece (P2C1503) e variantes e/ou flexões, rreduzir (P2C1505), reffectoiro 

(P2C1506), relevado (P2C1512), remedio (P2C1521) e variantes e/ou flexões, 

renovaçom (P2C1531), rreparo (P2D329), repouzasse (P2C1541) e variantes e/ou 

flexões, dentre outros. 

(iii) rebellia (C1B547), recabdar (C1A1381) e variantes e/ou flexões, reconciliar 

(C1A1390), recusaciones (C1B556), refusadero (C1B559), relampagos (C1A1394), 

remanida (C1A1399), rremendar (C1B566), reposo (C1A1413), respiramiento 

(C1A1417), responso (C1A1426), rrehieres (C1B575), requiridor (C1A1430), 

refertar (C1A1431), resuscito (C1B578) e variantes e/ou flexões, dentre outros. 

(iv) rebelion (C2C1010), recibe (C2C1011) e variantes e/ou flexões, reçelan (C2D352) e 

variantes e/ou flexões, recoger (C2D73), recurran (C2D354) e variantes e/ou 

flexões, redencion (C2C1031) e variantes e/ou flexões, rreferir (C2C1083) e 

variantes e/ou flexões, rregistro (C2C1036), relatando (C2C1039), rremedio 

(C2C1052), repetir (C2C1052), rreputarian (C2C1061), resistir (C2C1083), 

restando (C2C1084), dentre outros. 

 

Já as criações propriamente vernáculas, em sua totalidade, foram as seguintes: 

 

(i) recende (P1A576), recontou (P1B1015) e variantes e/ou flexões, recontamento 

(P1B1018) e variantes e/ou flexões, reenasceu (P1A584), requeyso (P1A590); 

(ii) recupilarei (P2C452), recontou (P2C615) e variantes e/ou flexões, rrecomtada 

(P2C619), rrecomtamento (P2C620). 

(iii) rreconvenc’ion (C1B553) e variantes e/ou flexões, rremanga (C1B95) e variantes 

e/ou flexões, rreconvenir (C1B554), remjra (C1B567), rrepiso (C1B569), repromesa 

(C1A1342), retornamiento (C1A1442) e variantes e/ou flexões. 

(iv) reconte (C2C376) e variantes e/ou flexões, remoje (C2C1047), remojadas (C2D363), 

remontado (C2C1048), remueuen (C2C1049) e variantes e/ou flexões. 
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Nos corpora documentais, na 1ª fase do GP, o prefixo atuava sobre 51 bases léxicas 

diferentes (num total de 127 ocorrências); na 2ª fase do GP, sobre 46 bases léxicas diferentes 

(num total de 147 ocorrências); na 1ª fase do CA, sobre 49 bases léxicas diferentes (com um 

total de 128 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 49 bases léxicas diferentes (com um 

total de 113 ocorrências). 

Se considerarmos exclusivamente as formas de criação vernacular, o cômputo se 

restringe ao seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante incide sobre 4 bases léxicas 

diferentes (com um total de 7 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 6 bases léxicas 

diferentes (com um total de 12 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 6 bases léxicas 

diferentes (com um total de 8 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 4 bases léxicas 

distintas (com um total de 8 ocorrências). 

É possível perceber, pelos números supramencionados, que era bastante amplo o rol de 

derivações latinas, mas bem reduzido o conjunto de formações propriamente vernáculas. Em 

ambas, o prefixo participava majoritariamente em formações isocategoriais verbais — p. ex., 

recadar (P1A565), reconciliaua (P2C456), redemir (C1A1391), reçelan (C2D352), de 

geração latina; recende (P1A576), recupilarei (P2C452), rreconvenir (C1B554), remoje 

(C2C1047), de geração autóctone —, sendo pontuais as operações nominais isocategoriais — 

e.g., requeyso (P1A590) e repromesa (C1A1342), ambas vernaculares — ou as verbais 

parassintéticas lato sensu — recordar (P1B1019), de criação latina; rremanga (C1B95), de 

geração românica —. 

Nos derivados latinos localizados no lastro empírico deste estudo, o prefixo podia 

denotar os seguintes valores: (i) ‘iteração’, e.g., em reffazer (P1B1023), resurgir (P2C1580), 

reconciliar (C1A1390), rremenbranca (C2C1046); (ii) ‘reversão’, e.g., em reuogar 

(P1A607), rreuocamos (C2C1046); (iii) ‘intensificação’, e.g., em arrenegou (P2C243), 

resprãdeçer (P2C1575), relumbre (C1A1398), rretorçer (C2C1036), recrescia (C2D355); 

(iv) ‘movimento para si’, e.g., em retenedor (C1A1438), retraer (C2D370); podendo, ainda, 

mostrar-se com sentido opaco — e.g., em recodyr (P1B1014), rrefeiçom (P2C1507), referir 

(C1A1393) — ou mesmo como expletivo — e.g., em recrece (P2C1503), rrefrenar 

(C2C1035) —.  

Os mesmos valores se deixam entrever nas formações vernáculas, com o acréscimo de 

uma quinta acepção, a de ‘movimento espacial para trás’
1085

. Eis os exemplos que os atestam: 

                                            
1085

Ainda que não detectado nas formações extraídas dos corpora textuais estudados, era uma noção recorrente 

em derivados do latim, como o aponta Romanelli (1964). Sendo assim, não se trata verdadadeiramente de uma 

diferença na polissemia do antepositivo no latim e no romance. 
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(i) ‘iteração’, e.g., em rrecomtada (P2C619), rrefaçã (P2D324), remjra (C1B567), remueuen 

(C2C1049); (ii) ‘reversão’, em rreconvenir (C1B554); (iii) ‘intensificação’, em remoje 

(C2C1047); (iv) ‘movimento para si’, em rremanga (C2C1035); (v) ‘movimento espacial para 

trás’, em retornando (P2C1582) e retornamiento (C1A1442); podendo, ademais, estar 

opacizado — e.g., em requeyso (P1A590), rresaluo (P2C1577), remontado (C2C1048) — ou 

plenamente assemantizado, sendo equivalente ao respectivo corradical não prefixado — e.g., 

em recontou (P1B459), reenasceu (P1A584), recupilarei (P2C452), repartiçom (P2C1536), 

repromesa (C1A1342), recontar (C2C377) —
1086

. 

O quadro abaixo traz uma caracterização geral do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos considerados: 

 

Prefixo re- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes re- ~ rre- rre- ~ re- 

Seleção de bases V, S V 

Sentidos 1. iteração 

2. reversão 

3. opaco 

4. expletivo 

1. iteração 

2. reversão 

3. intensificação 

4. opaco 

5. expletivo 

Exemplos recriado, reuogar, relicas, 

rreffrear 

reconçiliam, revela, 

resprãdeçer, religioso, 

recrece 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes re- ~ rre- ~ rie- ~ rri- re- ~ rre- 

                                            
1086

Em alguns exemplos para a expletividade, pode haver a impressão de que o formante seja inexpletivo, mas, 

de fato, não o é. Para conferir tais decisões quanto a aspectos semânticos dos prefixos e dos produtos léxicos nos 

quais atuam, nessas e noutras análises desta tese, remetemos o leitor ao morfemário, cujo rastreamento pode ser 

feito a partir dos códigos específicos que acompanham cada derivado extraído dos corpora empíricos. 
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Seleção de bases V V 

Sentidos 1. iteração 

2. intensificação 

3. movimento para si 

4. opaco 

1. iteração 

2. intensificação 

3. movimento para si 

4. reversão 

5. opaco 

6. expletivo 

Exemplos renouo, rresplandeçeras, 

retenedor, rrefrigerio 

rremenbranca, 

rresplandesce, retraer, 

reuocamos, reçelan, 

rrefrenar 

Prefixo re- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes re- rre- ~ re- 

Seleção de bases V, S V 

Sentidos 1. opaco 

2. expletivo 

1. iteração 

2. movimento espacial 

para trás 

3. opaco 

4. expletivo 

Exemplos requeyso, reenasceu rrefaçã, retornando, 

rresaluo, recupilarei 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
re- ~ rre-  re- ~ rre- 

Seleção de bases 
V, S V 

Sentidos 1. iteração 

2. movimento espacial para 

trás 

3. movimento para si 

1. iteração 

2. intensificação 

3. opaco 



612 

 

4. reversão 

5. expletivo 

4. expletivo 

Exemplos remjra, retornamiento, 

rremanga, rreconvenir, 

repromesa 

remueuen, remoje, 

remontado, recontar 

 

Tabela 46. Síntese do comportamento do formante re- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A origem da partícula re- é nuviosa, contando, segundo Romanelli (1964), com 

diversas hipóteses explicativas, mas nenhuma delas convincentes. Esse mesmo autor (1964) a 

caracteriza como prefixo inseparável no latim (nunca funcionando como forma livre ou 

dependente nessa língua), de desconhecidas conexões indo-europeias, mas conexa ao itálico 

*re (‘atrás, para trás’). 

O antepositivo era utilizado em latim mais recorrentemente para a emergência de 

produtos isocategoriais verbais, embora engatilhasse também, em bem menor medida, 

formações nominais (adjetivas e, raramente, substantivas) homocategorizadoras, como 

recalvus, recurvus, reduncus, renuntius etc. (cf. ROMANELLI, 1964). A partir de um 

arrolamento das vozes derivadas em re- em qualquer dicionário latino, fica clara a preferência 

de adjunção desse formativo a bases verbais, sendo relutante em acoplar-se a bases lexicais de 

qualquer outra categoria. 

De uma consideração crítica das achegas da monografia de Romanelli (1964), 

constatamos uma rica polissemia para o formante na língua latina, na qual recobria 

principalmente os matizes de: (i) ‘movimento para trás’ (i.e., ‘retrocesso, retorno, recuo’), 

como em recedo (‘caminhar para trás, recuar’) e resilio (‘saltar para trás, retirar’); (ii) 

‘iteração’, como em recanto (‘tornar a cantar’) e recoquo (‘cozer de novo’); (iii) ‘oposição’, 

como em reluctor (‘lutar contra, oferecer oposição’) e reludo (‘repelir os gracejos’); (iv) 

‘reversão’, como em retexo (‘desfazer um tecido’) e revelo (‘tirar o véu, descobrir’); (v) 

‘intensificação’, como em restringo (‘apertar bem’) e recrudesco (‘tornar-se mais cruel’). 

Ao compararmos o funcionamento do prefixo no latim com o seu funcionamento no 

galego-português e no castelhano medievais (a partir dos dados que depreendemos em textos 

remanescentes), chegaremos à conclusão de uma grande convergência semântica, bem como 

de uma identificação funcional e formal entre eles. À primeira vista, a partir dos dados 

dispostos no início desta subseção, pode parecer que o prefixo perde grande parte de sua 
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vitalidade no romance, mas isso fica matizado ao recorrermos a corpora empíricos 

complementares. Assim, ao lado de várias formas herdadas, Cejador (2005) lista um número 

maciço de vozes castelhanas propriamente ditas constituídas com o re-, recobrindo as noções 

já previstas pelo sistema latino, sobretudo as de ‘iteração’ (rreblandir, reborbollones, rremira, 

repega, repreguntar) e ‘intensificação’ (reborborada, rebueno, recordojo, recrestellada, 

regordidos, regrande, regrilados, regruñendo, rehincha, repretido, retemblar, rretientas, 

retuerta), havendo também um ou outro caso que se aproxima da expletividade (rellanada, 

‘llanura’). Para o galego-português medieval, há também diversas formações, se tomamos 

como acertadas as datações e processos formativos associados a vocábulos registrados por 

Houaiss & Villar (2009): (i) com o sentido de ‘iteração’, refazer, reintegrar, remolhar (séc. 

XIII); repicar, recriar (séc. XIV), reperguntar, redito, reavisar, recair, recomprar, 

reconfortar, reencontro (séc. XV); (ii) com o sentido intensificador, refolgar, reforçar (séc. 

XIV) e rebuliço (séc. XV). 

Ainda sobre o prefixo no galego(-português), é digno de consideração o que expõe 

López Vinãs (2012, p. 201), após incidir sobre um conjunto importante de documentos 

medievais da Galícia: 

 

No galego aparecen estas mesmas nocións [‘repetición’, ‘oposición’, ‘retroceso’], 

sobre todo a de iteración (renembrança, revender), mais tamén o prefixo re- pode 

conferir certo valor intensificador aos vocábulos prefixados (rematar).  

 

No noso corpus ten unha frecuencia de uso bastante limitada, a 10 bases, e opera 

tanto sobre substantivos (renembramento, renembrança) como verbos (rechantar, 

recreer(se), rematar, remolhar, requentar, revender), sen mudar a categoría 

gramatical.
1087

 

 

Como percebemos, são verbos e adjetivos (ambos com vigorosa ativação) e, em menor 

número, substantivos, as formações com o prefixo re- nos sistemas medievais apreciados. De 

uma comparação do latim com as suas descendentes, levando em conta tanto as informações 

acima quanto as de nossos próprios corpora, consideramos que parece ocorrer um 

enfraquecimento no vernáculo do uso de alguns sentidos da sua matriz genolexical, 

nomeadamente o lativo (‘movimento para trás’), o opositivo e o reversativo. Dizemos 

enfraquecimento, mas não inativação, pois não é impossível encontrar no período arcaico ou 

moderno um ou outro derivado autóctone cujo prefixo re- recubra tais matizes. 

                                            
1087

“No galego aparecem essas mesmas noções [‘repetição’, ‘oposição’, ‘retrocesso’], sobretudo a de iteração 

(renembrança, revender), mas o prefixo re- também pode conferir certo valor intensificador aos vocábulos 

prefixados (rematar). //// No nosso corpus, tem uma frequência de uso bastante limitada, a 10 bases, e opera 

tanto sobre substantivos (renembramento, renembrança) como verbos (rechantar, recreer(se), rematar, 

remolhar, requentar, revender), sem mudar a categoria gramatical.” [Trad. nossa] 



614 

 

 Pari passu a essa atenuação no vigor de alguns sentidos, outros se mantêm 

recorrentes na língua medieval, o iterativo e o intensificador. Nesse ponto, a diferença entre o 

castelhano e o galego-português é em termos de gradação, visto que enquanto a primeira 

língua é dotada de um número extenso de formações com as duas noções semânticas 

supracitadas, a última apresenta poucos derivados com o traço intensificativo. Além disso, é 

perceptível o maior número de formações adjetivais para o castelhano arcaico, o que vai 

intrinsecamente ligado à vitalidade em seu interior do sentido de intensificação, aplicável a 

verbos, mas facilmente atrelável a bases adjetivas.  

Talvez desse quadro de divergência gradativo-quantitativa no período arcaico, 

justifique-se o quadro moderno-contemporâneo de claro contraste entre o sistema 

morfolexical castelhano e o sistema morfolexical português quanto ao prefixo em tela: 

enquanto neste é rara a emergência de adjetivos (ou de qualquer outra classe de vocábulos) 

em que o re- ativa nuances intensificadoras (cf. DUARTE, 1999a), naquele é justamente esse 

um dos seus usos mais recursivos e potentes
1088

.  

A aproximação entre um e outro sistema, seja no período arcaico, seja no moderno, 

dar-se-ia pela possibilidade que ambos mantêm em formar e seguirem formando inúmeros 

derivados isocategoriais verbais com o re- iterativo. Daí que Lüdtke (2011) assinale que as 

formas prefixais continuadoras do re- latino sirvam (embora não exclusivamente) à expressão 

da repetição (equivalendo, assim, a ‘de novo’), ligadas a verbos. Além disso, convergem 

também, seja nas sincronias medievais, sejam nas ulteriores, na baixa vitalidade do prefixo 

enquanto constituinte de unidades substantivas de criação vernacular. 

 Postulamos, conjecturalmente, um esquema construcional para as formações com o 

antepositivo sob análise, do latim ao vernáculo hodierno, concernente aos verbos, focando em 

seu comportamento semântico-funcional: 

 

 

 

 

 

                                            
1088

Nesse aspecto (e trata-se somente de uma hipótese inicial), se nos fiamos nos exemplos e afirmações de 

Ferreiro (1997), o galego mais se aproximaria do castelhano que do português, pois contempla (sobretudo no 

âmbito popular) vários vocábulos nos quais o sentido intensificador (ou mesmo superlativo) com o re- deixa-se 

entrever. Caberia uma incidência mais apurada a dados empíricos da língua galega (o que, obviamente, não 

fazemos agora) para confirmarmos ou refutarmos tal ilação. 
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[re- [X] Vi]Vj ↔ [movimento espacial para trás de SEM Vi]Vj 

resilio 

─ LAT ─ 
 

[re- [X] Vi]Vj ↔ [iteração de SEM Vi]Vj 

recoquo, remirar, renegociar, reavisar, renumerar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[re- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação de SEM Vi]Vj 

recrudesco, recrestellar, reconcomerse
1089

, refolgar, rebuscar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[re- [X] Vi]Vj ↔ [reversão de SEM Vi]Vj 

retexo 

─ LAT ─ 
 

[re- [X] Vi]Vj ↔ [oposição de SEM Vi]Vj 

reluctor 

─ LAT ─ 

 

Figura 53. Esquema construcional das formações verbais re-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Antes de seguirmos com a apreciação dos meandros da multissemia do formante, 

devemos esclarecer alguns pontos. Primeiro: não associamos o português ou o castelhano aos 

sentidos lativo, reversivo e opositivo do re-, dada a raridade de formações vernáculas 

(arcaicas ou modernas) nas quais o prefixo denota tais nuances. Segundo: um esquema 

nominal não teria essa mesma disposição, já que se reduziria aos três primeiros matizes 

(locativo, iterativo, intensificador) no latim, se consideramos o caráter rarefeito (ou mesmo 

irrastreável) de exemplos de substantivos ou adjetivos associáveis aos sentidos de ‘oposição’ 

e ‘reversão’ nessa matriz genolexical (cf. ROMANELLI, 1964). Já para o vernáculo, reduzir-

se-ia ainda mais, pelo fato de formações nominais (adjetivais ou substantivais) em re- serem 

praticamente inexistentes no português, quer antigo, quer moderno-contemporâneo (o 

quantitativo de exemplos detectados é ínfimo, não servindo, podemos dizer, como prova para 

demonstrar a ativação da construção respectiva). Para o castelhano, há também reduções nas 

formações nominais, praticamente restritas às adjetivais com o valor reforçativo 

(intensificador), em franca atividade na língua antiga e moderna. 

                                            
1089

Cf. Romero Gualda (2008). 
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Cogitamos como prototípico no latim o sentido espacial, ‘movimento para trás’, por 

ser [+ concreto] e por contar com recorrente aplicação aos verbos dessa língua. Dele se 

ramificariam outros três, através de ativações metafóricas: ‘iteração’ (VOLTAR PARA TRÁS 

É REPETIR AÇÃO), ‘reversão’ (VOLTAR PARA TRÁS É RETORNAR A UM ESTADO 

PRECEDENTE; RETORNAR A ESTADO PRECEDENTE É REVERTER A AÇÃO) e 

‘oposição’ (MOVIMENTO PARA TRÁS É MOVIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO; 

MOVER-SE EM SENTIDO CONTRÁRIO A X É OPOR-SE A X). Além disso, talvez do 

sentido iterativo — originado do prototípico — tenha surgido o de ‘intensificação’, 

igualmente sob influência metafórica (FAZER NOVAMENTE X É FAZER MUITO X ou 

REPETIR X É SER MUITO X)
1090

. 

Delineamos, à sequência, um conspecto diacrônico para o prefixo, considerando seus 

principais usos na matriz latina e nos dois sistemas vernáculos dela originadas: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo concorria na moldagem (sob pautas isocategorizadoras) de inúmeros 

verbos, fornecendo-lhes diversos matizes semânticos possíveis, maiormente os de 

‘retrocesso, retorno’ (i.e., ‘movimento espacial para trás’), ‘iteração’, 

‘intensificação’, ‘oposição’ e ‘reversão’; 

(ii) ademais, participava da constituição de derivados da macroclasse dos nomes, 

sobretudo adjetivos, ordinariamente intensificando os seus sentidos originais, mas 

podendo, em raras formações, concorrer com o sentido que lhe era prototípico nos 

verbos, o lativo, de ‘movimento espacial para trás’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) tanto no galego-português quanto no castelhano, o prefixo demonstra possuir clara 

vitalidade, sendo gerador de formas verbais e adjetivais vernaculares, 

nomeadamente com valor iterativo ou intensificador; 

(ii) o formativo parece ser mais afeito, no galego-português, a operações verbais, 

sobretudo com o sentido de ‘iteração’, sendo modesta a sua participação em 

operações adjetivais; 

                                            
1090

Identificamos uma ilação semelhante no estudo de Romero Gualda (2008), pois afirma que o valor 

intensificativo é gerado pelo sentido de ‘repetição da ação’. 
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(iii) o castelhano, em contraposição, gera tanto derivados verbais — fornecendo-lhes 

um traço iterativo —, quanto adjetivais — reforçando sua informação semântica 

nuclear —; 

(iv) em ambas as línguas, já em seus primórdios (e durante todo o período arcaico), é 

muito rara a aplicação do prefixo a operações substantivais propriamente 

vernaculares; 

(v) igualmente rara é a veiculação, por parte do prefixo, de alguns sentidos existentes 

na matriz latina, quais sejam: ‘movimento espacial para trás’, ‘reversão’, 

‘oposição’; 

(vi) além das formações de elaboração autóctone, em todo o período arcaico do galego-

português e do castelhano registra-se o ingresso de vozes herdadas, tomadas da 

matriz genolexical latina. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) tal como no período arcaico, continuam penetrando no vernáculo formações de 

criação latina em re-; 

(ii) tornam-se ainda mais raras que na época medieval (confirmando um processo 

contínuo de enfraquecimento e abandono) as formações com os sentidos locativo, 

reversativo e opositivo com o prefixo, tanto no português quanto no castelhano; 

(iii) praticamente não mais se formam, para ambas as línguas, derivados substantivais, 

reforçando-se e ratificando-se uma tendência encontrada já no latim; 

(iv) não obstante, tanto para o castelhano quanto para o português, segue com alta e 

irrestrita vitalidade a adjunção do prefixo a bases verbais, gerando, 

isocategoricamente, derivados cujo sentido modifica com nuances de iteração; 

(v) dando continuidade a outra tendência, que remonta ao período medieval, o 

português só esporadicamente gera algum derivado adjetival com o re- 

intensificador (construção praticamente inativa hodiernamente)
1091

, ocorrendo 

justamente o inverso no castelhano, em que tal prefixo tem usufruído cada vez mais 

de aplicação com tal valor. 

                                            
1091

Na verdade, não apenas com esse sentido, mas com qualquer outro, o que nos leva a crer que, diferentemente 

do que ocorre com o castelhano, o padrão re- + adjetivo não logrou grande prosperidade na língua portuguesa, 

tal como afirma Duarte (1999a). É clara a preferência do prefixo no português (antigo e moderno) na figuração 

de esquemas verbais, no que se aproxima do italiano, que segue a mesma tendência (cf. ROHLFS, 1969; 

IACOBINI, 2004). 
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 CONCLUSÃO 

 

O prefixo re- era dotado de grande prolificidade no latim, algo que, em linhas gerais, é 

conservado na sua evolução em direção às línguas românicas. Os sentidos que esse formante 

apresenta no vernáculo são todos já previstos em seu esquema construcional latino, de modo 

que as diferenças existentes entre a matriz e as suas descendentes aqui consideradas são não 

de inovação polissêmica, mas sim, de duas outras ordens: de um lado, o abandono de valores 

semânticos, com a consequente redução da teia multissêmica do formante e, doutro, a ênfase 

quantitativo-qualitativa em uns em detrimento de outros. Destarte, é isso que explicará a 

raridade de derivados vernáculos atuais com os sentidos locativo, opositivo e reversativo, 

assim como o alçamento plenipotenciário
1092

 do valor de iteração na formação de verbos no 

português e no castelhano (desde o período arcaico) e, para essa última língua, igualmente o 

alçamento do valor intensificativo a uma condição de vigoroso engatilhador de criações 

adjetivais. 

Trata-se, sem sombra de dúvida, de um dos prefixos de maior aplicação na língua 

hodierna, sobretudo na criação de verbos nos quais aporta valor iterativo (ROMERO 

GUALDA, 2008). Para esses, goza de uma abertura geradora praticamente irrestrita, tendo 

como único condicionante o aspecto semântico de que as bases às quais visa a acoplar-se 

licenciem a retomada da ação (cf. ALVES, 2000; ANDRADE, 2006; VARELA ORTEGA, 

2005; OLIVEIRA, 2004). Com esse sentido de ‘repetição’, é panromânico, só não 

apresentando atividade no romeno (LÜDTKE, 2011). De acordo com Cunha (2011), re- é um 

prefixo de uma extraordinária vitalidade, tanto no latim quanto nas demais línguas românicas. 

 Por fim, algo interessante a se apontar é que, em algumas variedades diafásico-

diageracional-diatópicas do espanhol (ao que tudo indica, jamais para o português), o prefixo 

passa a atuar como forma livre, assumindo um estatuto de advérbio intensificador ou 

afirmativo (KORNFELD, 2012), resultante de processos de lexicalização. 

 

 
 
 

                                            
1092

Em outras palavras, um sumo grau de sistematicidade e vitalidade (cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). 
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6.1.27 Prefixo retro- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo retro-, no conjunto empírico da tese, ocorre apenas em dois vocábulos, com 

01 ocorrência cada: retrograadas (C1A1455) e retrogradacion (C1A1456). A incidência dá-

se, portanto, sobre apenas uma base léxica, numa operação morfolexical sem efeitos de 

transcategorização, processada no estrato latino e adentarda no castelhano através desses dois 

cultismos. 

A tabela seguinte sumariza o funcionamento do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos considerados, a partir dos corpora textuais que os representam: 

 

Prefixo retro- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
_____ _____ 

Seleção de bases 
_____ _____ 

Sentidos _____ _____ 

Exemplos 
_____ _____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes retro- retro- 

Seleção de bases V V 

Sentidos movimento espacial 

para trás 

movimento espacial 

para trás 

Exemplos retrograadas retrogradacion 

 

Tabela 47. Síntese do comportamento do formante retro- no GP e no CA. 
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 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento retro- já se manifestava como antepositivo morfolexical na língua latina, 

mas em um pequeno número de derivados, como retroagĕre
1093

; retrocedĕre
1094

; 

retroducĕre
1095

; retroīre
1096

; retroflectĕre
1097

; retrolegĕre
1098

; retrudĕre
1099

; retrogrădī
1100

; 

rĕtrospĭcĭēns, tis
1101

; rĕtrōpendŭlus, a, um
1102

; retrōrsus, a, um
1103

 e retroversus, a, um
1104

, 

denotando sempre o sentido de ‘para trás’
1105

 (MARTIN, 1976; DLPPE, 2001). Pelos 

exemplos encontrados no corpus lexicográfico latino consultado, podemos concluir que 

derivava verbos a partir de verbos ou, mais raramente, adjetivos (participiais ou não) a partir 

de adjetivos (participiais ou não)
1106

, sendo, destarte, um formante isocategorizador.  

Retro- descende do advérbio e preposição de acusativo homônimos
1107

, denotando, em 

ambos os casos, as noções de ‘para trás, atrás, detrás, por trás’
1108

, com ou sem um traço 

adicional lativo (GAFFIOT, 2016): ingredi retro (‘andar para trás’), quid retro atque a tergo 

feret, laborare (‘ocupando-se com o que ocorria atrás’). 

                                            
1093

‘Fazer recuar (um curso d’água)’, ‘pôr/ajeitar os cabelos para trás’, ‘anular honrarias’, ‘reprimir a cólera’. 

De retro- + -agĕre. Essa e as outras etimologias latinas expostas em nota de rodapé nesta subseção foram 

extraídas de Gaffiot (2016), bem como os sentidos dos derivados, que são traduções livres para esta tese do que 

se aponta no original francês. 
1094

‘Recuar, retroceder, voltar para trás’. De retro- + -cedĕre. 
1095

‘Trazer de volta’. De retro- + -ducĕre. 
1096

‘Ir para trás, retroceder’. De retro- + -īre. 
1097

‘Dobrar para trás’. De retro- + -flectĕre. 
1098

‘Retornar (pela costa)’. De retro- + -legĕre. 
1099

‘Impelir para trás, fazer recuar’. De retro- + -trudĕre. 
1100

‘Retrogradar, retroceder’. De retro- + -grădī. 
1101

‘Que vê atrás de si, que vê atrás’. De retro- + -spĭcĭēns, tis. 
1102

‘Que pende para trás’. De retro- + -pendŭlus, a, um. 
1103

‘Voltado para trás’ ou ‘mais antigo’. De retro- + -vorsus (part. de vortĕre + vertĕre). 
1104

‘Voltado para trás’. De retro- + -versus. 
1105

Ou, mais precisamente, ‘movimento espacial para trás’ (na maioria dos derivados) e ‘atrás’, i.e., ‘posição 

espacial traseira’ (em alguns poucos; nomeadamente, em três das quatro formas adjetivais: rĕtrospĭcĭēns, tis; 

retrōrsus, a, um e retroversus, a, um). O primeiro sentido, patentemente mais recorrente, apresentou-se em 

todas as formas verbais (i.e., oito derivados, dos doze que totalizam a incidência do formante retro- no latim, 

sobre bases distintas) listadas para exemplificação, embora em dois deles pareça também (em alguns contextos, 

em um ou outro autor latino) veicular uma noção temporal: retroagĕre (quando significa ‘anular honrarias’) e 

retrōrsus, a, um (quando significa ‘mais antigo’). Um ‘movimento [+ abstrato] para trás’, que não é nem 

temporal nem espacial (mas ‘nocional’, ou seja, ‘metafórico’), parece atualizar-se no prefixo em retroagĕre, 

quando esse verbo assume um significado de ‘reprimir a cólera’. Tratar-se-ia talvez de uma evolução semântica 

do prefixo, passando de um sentido espacial para um temporal e, a partir desse, para um ainda mais abstrato. 

São raros os exemplos no latim para os sentidos que não o espacial. 
1106

Dos 12 exemplos listados nesse parágrafo (que são todos os que Gaffiot (2016) e o DLPPE registram, 

excluindo-se desse cômputo os vocábulos que derivam dessas formas tomadas como prototípicas), apenas os 

quatro últimos são formações adjetivais. 
1107

Que, por sua vez, segundo Ernout & Meillet (1939) adviriam do acoplamento do prefixo re- ao mesmo 

sufixo comparativo que se encontra, p. ex., em intrō. 
1108

E também, em sentido figurado nalguns casos, a noção de ‘em sentido contrário, em sentido inverso’. 
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No conjunto documental empírico que embasa a tese não foram encontrados exemplos 

de derivados em retro- para o galego-português, embora saibamos, pelos dicionários 

etimológicos consultados, que o adjetivo retrógrado
1109

 já se registra nesse sistema no séc. 

XV, sendo, ao que parece, o único caso de uso do prefixo para todo o período medieval da 

língua. Para o castelhano, o quadro é um pouco diferente, pois há mais formações e em época 

mais remota: além dos dois vocábulos que encontramos no corpus empírico da pesquisa 

(retrograadas e retrogradacion
1110

), localizamos outros dois para o período, retrogradar
1111

 e 

retroceder
1112

. Da consulta ao CORDE, constatamos que as três primeiras vozes têm seus 

primeiros registros no castelhano ducentista, enquanto a última, no quatrocentista
1113

. 

Se para o período medieval os poucos vocábulos em retro- eram todos processados no 

interior do sistema morfolexical latino e dele tomados como cultismos
1114

, o quadro sofre 

alguma mudança em época moderna, pois, embora persistam ingressando alguns poucos 

cultismos latinos no castelhano e no português — retroceder (séc. XVI, mas apenas para o 

port.), retroce(s)so (< lat. retrocessos, -us; séc. XVII para o port.; séc. XVIII para o cast.
1115

), 

retrospectivo (< lat. retrospectos, part. pass. de retrospicĕre; séc. XIX para ambas as línguas), 

retrospectivo (< lat. retrospectus
1116

, part. pass. de retrospicĕre; séc. XIX para ambas as 

línguas), retroa(c)tivo (< lat. retroactum, supino de retroagĕre
1117

; séc. XIX para ambas as 

línguas), retroa(c)tividad(e) (< PC/CC retroa(c)tivo < lat. retroactum, supino de 

retroagĕre
1118

; séc. XIX para ambas as línguas), retrospecção/retrospección (< lat. 

                                            
1109

Do lat. retrōgradus < retrogrădī < retro- + -grădī. 
1110

Do lat. retrogradatio, -ōnis. Retrogradação registra-se por primeira vez em port. no séc. XIX (de acordo 

com CUNHA, 2010) ou um século antes (de acordo com HOUAISS & VILLAR, 2009).  
1111

Do lat. retrogradāre. Registrado por primeira vez em port. no séc. XIX (de acordo com CUNHA, 2010) ou 

na 2ª quadra do séc. XVI (de acordo com HOUAISS & VILLAR, 2009).  
1112

Do lat. retrocedĕre. Registrado por primeira vez em port. na 2ª metade do séc. XVI (de acordo com 

CUNHA, 2010) ou no séc. XVII (de acordo com HOUAISS & VILLAR, 2009).  
1113

Sob as formas retrogrado, retrogradacion, retrogradar e retroceder.  
1114

O que é corroborado por Alvar & Pottier (1993, p. 355): “Retro- [...] es forma culta que sólo se encuentra en 

algunas formaciones recientes como retroactivo, retroceder, retroflexa.”. Os autores seguem com apontamentos 

sobre as formas populares do prefixo, que merecem ser transpostos para aqui: “La evolución del carácter 

popular se documenta en redrosaca ‘estafa, socaliña’, redroviento ‘viento que la caza recibe del sitio del 

cazador’ y, una variante suya, en red(r)opelo ‘pasada a contrapelo’. Dialectalmente, el prefijo presenta alguna 

variante bien diferenciada; tal es el caso del navarro antiguo rere- en rerebraz ‘pieza de la armadura de la parte 

posterior del brazo’. Reta- (en retaguardia) remonta también a retro-, aunque es palabra de complicada 

etimología.” (ALVAR & POTTIER, 1993, p. 355). 
1115

Segundo constatamos no CORDE.  
1116

Segundo Cunha (2010), através do fr. rétrospectif.  
1117

De acordo com Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, entra na língua através do fr. rétroactif. 

Corominas & Pascual (1991) não apresentam explicitamente o étimo desse vocábulo, embora o vinculem a 

agĕre. O DLE/RAE, por sua vez, assinala uma constituição vernácula para essa voz: < retro- + -activo. 
1118

Conforme pontuam Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), porém, entra na língua através do fr. 

rétroactivité. Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE não apresentam explicitamente o étimo desse 

vocábulo, ainda que seja possível subtender o seu vínculo a retroa(c)tivo. 
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retrocessos, -us; séc. XIX para o port.; séc. XX para o cast.
1119

) — , há a emergência de vozes 

estritamente vernáculas em ambas as línguas, a partir do séc. XVI — retrovender (< PM/CM 

retro- + -vender; séc. XVI, para ambas as línguas), retropilastra (< CM retro- + -pilastra; 

séc. XVIII
1120

, mas apenas para o cast.), retrosseguir (< PM/CM retro- + -seguir; séc. 

XVIII
1121

, mas apenas para o port.), retrocarga (< PM/CM retro- + -carga; séc. XIX, para 

ambas as línguas
1122

), retropulsão/retropulsión (< PM/CM retro- + -pulsão/pulsión
1123

; séc. 

XIX para o port.; séc. XX para o cast.
1124

) — e, mais significativamente, no séc. XX: 

retrofoguete/retrocohete
1125

, retropropulsão/retropropulsión
1126

, 

retroperitônio/retroperitonio
1127

, retro-operante (apenas para o port.)
1128

, 

retrovírus/retrovirus
1129

, retrovisor
1130

, retrorreflector
1131

, retropé/retropié
1132

, 

retroesternal
1133

, retrocruzam(i)ento
1134

, retroalimentação/retroalimentación
1135

, 

retrocontagem/retrocuenta
1136

, retroescavadeira/retroexcavadora
1137

 etc. 

Das formações propriamente vernáculas acima expostas, é possível notar o caráter 

polissêmico do antepositivo1138 (o que abordaremos mais adiante, quando da explanação sobre 

o seu esquema construcional) e a sua natureza isocategorizante, tal como no latim. No 

entanto, apresenta diferenças de funcionamento em relação à matriz genolexical, pois, no 

                                            
1119

Segundo foi constatado no CORDE. 
1120

Vocábulo presente no Compendio mathematico en que se contienen todas las materias mas principales de 

las Ciencias, que tratan de la Cantidad, publicado em 1727, da pena de Thomas Vicente Tosca. Nem o 

CORDE nem Corominas & Pascual (1991) apresentam datações para essa voz. 
1121

De acordo com Houaiss & Villar (2009). 
1122

Segundo constatado no CORDE, para o castelhano.  
1123

Para o DLE/RAE, através do inglês retropulsion.  
1124

Segundo constatado no CORDE.  
1125

Do PC/CC retro- + -foguete/cohete. 
1126

Do PC/CC retro- + -propulsão/propulsión. 
1127

Do PC/CC retro- + -peritônio/peritonio. 
1128

Do PC/CC retro- + -operante. 
1129

Do PC/CC retro- + -vírus/virus. 
1130

Do PC/CC retro- + -visor. 
1131

Do PC/CC retro- + -reflector. 
1132

Do PC/CC retro- + -pé/pie. 
1133

Do PC/CC retro- + -esternal. 
1134

Do PC/CC retro- + -cruzam(i)ento. 
1135

Do PC/CC retro- + -alimentação/alimentación. 
1136

Do PC/CC retro- + -contagem/cuenta. 
1137

Do PC/CC retro- + -escavadeira/excavadora. 
1138

Poderá haver quem julgue ser mais adequado unificar na acepção de ‘para trás’ (como o faz LOPES, 2003) 

as noções de ‘movimento espacial para trás’, ‘movimento temporal para trás’, ‘movimento nocional para trás’ e 

‘posição espacial traseira’, puxando, assim, a polissemia do prefixo para baixo (SILVA, 2010). Não foi essa a 

postura aqui adotada, já que sempre buscamos, na medida do possível, esmiuçar e categorizar o mais detalhada 

e precisamente possível a natureza semântica de cada elemento prefixal explanado, sem chegarmos, no entanto, 

a um extremo de puxar a polissemia para cima, i.e., postular uma explosão de sentidos ou a falácia da 

polissemia infinita (SILVA, 2010). Ou seja, buscamos o equilíbrio, uma atitude de “[...] postular tão pouca 

polissemia quanto possível e tão muita polissemia quanto necessário [...]” (SILVA, 2010, p. 361). 
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vernáculo, passa a constituir principalmente formas adjetivas e substantivas (as primeiras, 

raras no latim; as segundas, nele não detectadas) e, só muito raramente, formas verbais
1139

. 

O prefixo não participava de esquemas de dupla prefixação, nem na língua latina 

(LOPES, 2017) nem no castelhano e galego-português medievais, situação que perdura no 

período moderno-contemporâneo, salvo em hipotéticas criações ad hoc (não-retroativo, 

super-retrofoguete, mega-retrovisor etc.). 

Delineamos a seguir os esquemas construcionais hipotéticos para o prefixo analisado, 

prevendo em seu traçado, respectivamente, as formações verbais e as nominais1140, na rota 

histórico-diacrônica do latim ao castelhano e português contemporâneos: 

 

[retro- [X]Vi]Vj ↔ [movimento espacial para trás relacionado a SEMVi]Vj 

retroflectĕre, retroproyectar, retrosseguir 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

[retro- [X] Vi]Vj ↔ [movimento temporal para trás relacionado a SEM Vi]Vj 

retroagĕre, retrovender 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

 

[retro- [X] Vi]Vj ↔ [movimento nocional relacionada a SEM Vi]Vj 

retroagĕre,  retrocontar 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

Figura 54. Esquema construcional das formações verbais retro-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Desse primeiro esquema construcional, aplicado aos verbos em retro-, é possível 

extrair a informação de que o dito formante atua isocategoricamente, no latim, no português e 

                                            
1139

Dos 17 vocábulos vernáculos encontrados no lastro lexicográfico consultado, houve apenas 2 formações 

verbais. 
1140

Devido às peculiaridades da seleção de bases para adjunção do prefixo no latim (com preferência a verbos) e 

no vernáculo moderno-contemporâneo (com preferência a nomes, substantivos ou adjetivos), bem como alguma 

diferenciação de seu comportamento semântico nessas fases constitutivas do arcabouço lexical das línguas aqui 

estudadas, resolvemos destrinchar o seu traçado semântico-morfolexical em dois esquemas construcionais 

distintos, tal como preconiza a teoria da morfologia construcional. 
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no castelhano modernos (mas não nas sincronias arcaicas, visto que nelas não tem qualquer 

representatividade), veiculando prototipicamente uma noção [+ concreta] de ‘movimento 

espacial para trás’1141, da qual se derivaria — através da rota metafórica fundamental 

ESPAÇO → TEMPO — o sentido [+ abstrato] de ‘movimento temporal para trás’1142. Por sua 

vez, de ambos os sentidos (ou, talvez, apenas do espacial, que é o prototípico) emergiria um 

terceiro, dotado de ainda maior abstração e metaforicidade, o de ‘movimento nocional para 

trás’1143. A teia semântica do prefixo estrutura-se, portanto, a partir de ondas de abstratização e 

metaforização, a partir de um sentido prototípico, dotado de maior recorrência/produtividade, 

maior ancestralidade e maior concretude. Observemos ainda que, quanto aos verbos, há 

grande similitude no comportamento semântico do prefixo no latim e nas suas duas línguas 

descententes consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1141

Retroflectĕre: ‘dobrar para trás’; retroproyectar: ‘projetar para trás’, em alguns contextos; retrosseguir: 

‘seguir em sentido contrário, retroceder’. Observando esses verbos e os demais em que o prefixo retro- 

participa, surge uma dúvida, que não deve ser ocultada: de fato o valor de ‘movimento’ está no antepositivo? 

Ou estaria nas bases verbais, mais que nele? Se observamos, como ilustração, os verbos desta nota, o traço 

lativo não adviria mais de flectĕre, proyectar e seguir que de retro-? Até onde vai (se vai) o concurso desse 

prefixo para a veiculação de um valor direcional nos produtos morfolexicais dos quais faz parte? São questões 

implexas, para as quais não pretendemos aqui oferecer uma resposta, malgrado muito o quiséssemos. 
1142

Retroagĕre: ‘anular honrarias’; retrovender: ‘restituir ao vendedor o que dele foi adquirido, reavendo o valor 

pago’. 
1143

Retroagĕre: ‘reprimir a cólera’; retrocontar: ‘contar em ordem decrescente’. 
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[retro- [X]Ni]Nj ↔ [movimento espacial para trás relacionado a SEMNi]Nj 

rĕtrōpendŭlus, a, um; retrocohete, retrorreflector 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

[retro- [X] Ni]Nj ↔ [movimento temporal para trás relacionado a SEM Ni]Nj 

retrōrsus, a, um; retrocruzamiento, retro-operante 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

[retro- [X] Ni]Nj ↔ [posição espacial traseira relacionada a SEM Ni]Nj 

                                               retroversus, a, um; retropilastra; retropé 

                                               ─ LAT, CM, PM ─ 

 

[retro- [X] Ni]Nj ↔ [inversão relacionada a SEM Ni]Nj 

retrovirus/retrovírus 

─ CM, PM ─ 

 

                 [retro- [X] Ni]Nj ↔ [movimento nocional para trás relacionado a SEM Ni]Nj 

               retrocuenta/retrocontagem 

           ─ CM, PM ─ 

 

Figura 55. Esquema construcional das formações nominais retro-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Ao observarmos esse esquema, atinente às formas nominais, é patente que goza de 

maior complexidade que o das formas verbais1144. Isso se dá não pelo comportamento 

semântico do prefixo no latim1145, mas sim, principalmente, por suas projeções inovadoras no 

vernáculo contemporâneo, passando a veicular, além dos sentidos mais recorrentes e 

canônicos de ‘movimento para trás’ (espacial1146, temporal1147 ou nocional1148) e ‘posição 

                                            
1144

Enquanto o esquema construcional verbal enredea três sentidos distintos, o nominal enredea cinco. 
1145

Embora já no latim haja um sentido adicional para a rede polissêmica de derivados nominais em retro- que 

não se atualizava no esquema de formações verbais, o de ‘posição espacial traseira’. 
1146

LAT.: rĕtrōpendŭlus, a, um, ‘que pende para trás’; PM/CM: retropulsão/retropulsión: ‘impulso ou volta 

para trás’; retropropulsão/retropropulsión: ‘ejeção de gases no sentido oposto ao do movimento de um veículo 

espacial, para lhe reduzir a velocidade’; retrofoguete/retrocohete, ‘foguete de retropropulsão que se dispara na 

direção oposta à de um veículo espacial, para possibilitar-lhe uma desaceleração’; retroflector, ‘dispositivo ou 

superfície que reflete a luz de volta a sua origem’; retroalimentação/retroalimentación, ‘retorno automático da 

informação processada ao ponto inicial’. 
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espacial traseira’1149, uma nova acepção, a de ‘inversão’. O desenvolvimento da noção 

dinâmico-temporal1150 (ou lativo-temporal, noutros termos) do prefixo deu-se como nos 

derivados verbais, ou seja, a partir de uma abstratização e metaforização de seu sentido 

primitivo dinâmico-espacial (i.e., lativo-temporal). De forma análoga ao que se processou nos 

verbos, graças a uma incidência ainda mais intensa de metaforização e abstratização, deu-se 

também nos nomes a geração de um sentido dinâmico-nocional (ou dinâmico-metafórico ou 

lativo-metafórico) a partir do sentido prototípico espacial, talvez também influenciada pelo 

sentido de recuo temporal. Por sua vez, o sentido de ‘posição espacial traseira’1151 (claramente 

o mais prolífico no período contemporâneo das duas línguas analisadas) origina-se do sentido 

de ‘movimento espacial para trás’, provavelmente através de um processamento metafórico 

(O QUE VOLTA PARA TRÁS DE X ESTÁ ATRÁS DE X), mas também fortemente 

influenciada pela natureza semântica e categorial da base (praticamente todos os derivados 

com esse sentido têm bases substantivas de sentido locativo).  

Ainda em relação ao esquema construcional dos derivados nominais, cabe advertir que 

o sentido de ‘inversão’ manifestou-se em apenas um derivado, retrovirus/retrovírus, sendo 

extraordinário e periférico, não apenas por sua baixa recorrência, mas, sobretudo, por muito se 

afastar semanticamente do protótipo do esquema construcional em que se encaixa1152. Tal 

                                                                                                                                       
1147

LAT.: retrōrsus, a, um, ‘mais antigo’; PM/CM: retrocruzam(i)ento, ‘cruzamento genético de um 

descendente híbrido de primeira geração com um de seus genitores’; retro-operante (apenas para o port.), ‘que 

retroage, atingindo fatos anteriores à sua ocorrência; retroativo’. 
1148

Em formas nominais, exclusivamente para o PM/CM: retrocontagem/retrocuenta, ‘contagem em ordem 

decrescente’. 
1149

LAT.: rĕtrospĭcĭēns, tis, ‘que vê atrás de si, que vê atrás’; retrōrsus, a, um, ‘voltado para trás’; retroversus, 

a, um, ‘voltado para trás’; PM/CM: retropilastra (apenas para o cast.), ‘pilastra posta atrás de uma coluna’; 

retrocarga, ‘dito de uma arma de fogo, aquela que se carrega pela culatra’; retropé/retropié, ‘parte posterior do 

pé, formada pelo tálus e pelo calcâneo’; retroesternal, ‘que se localiza atrás do esterno’; 

retroperitônio/retroperitonio, ‘que está por detrás do peritônio’; retrovisor, ‘pequeno espelho, colocado nas 

laterais e no interior de veículos, que permite ao motorista ver, sem se voltar, o que se passa atrás dele, na 

pista’. 
1150

O uso do adjetivo dinâmico corresponde aqui a uma acepção de ‘movimento’, tal como empregado por 

Iacobini (2004, p. 127), quando faz menção a prefixos de indicazione dinamiche, como de-, dis- e retro-. É 

tomado como sinônimo também de direccional, usado pela NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) para caracterizar alguns usos dos 

prefixos re- e retro-. 
1151

Rotulado por Alves (2015) de ‘posição posterior’ ou ‘posterioridade espacial’. 
1152

Devemos advertir, no entanto, que o sentido de ‘inversão’ não é totalmente arredado da configuração 

semântica diacrônica da partícula retro-, visto que, atuando como preposição no latim, podia denotar ‘em 

sentido contrário, em sentido inverso’. Um sentido similar para tal formante em retrovírus, de ‘reversão’ e, ao 

mesmo tempo de ‘oposição’ (i.e., ‘movimento ou processo oposto’), é defendido por Sosa Acevedo (2001, p. 

472), num excerto que vale a pena reproduzir, por comportar informações valiosas quanto ao destrinchamento 

semântico desse derivado e do prefixo que o compõe: “En principio, retro#, en esta formación proviene de la 

unión de las dos primeras iniciales de “REverse y TRanscriptase” y se crea a través de un fenómeno de 

clipping (v. Marchand 1969 [1960]: 441). Según OED (.retro), por esta razón no puede considerarse 

propiamente un prefijo. Sin embargo, aunque para interpretarlo debemos tener en cuenta cierta información 

específica, el clipping RETRO está motivado por los significados de los prefijos RE- y TR(ANS)- 

respectivamente, esto es ‘REVERSE MOTION’. En consecuencia, retro-virus designa ‘(property) of virus 
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sentido não é consensual1153 e é de difícil formalização e análise (seja quanto à sua realização 

no derivado, seja quanto à sua emergência diacrônica na teia polissêmica do formante). Pelo 

esquema construcional proposto, depreendemos que o sentido insólito e inovador de 

‘inversão’ para o retro- orginar-se-ia por influência dos sentidos dinâmico-espacial e 

dinâmico-temporal desse prefixo noutros derivados que antecederam a criação de 

retrovírus/retrovirus. Trata-se de uma assunção hipotética, pautada na diacronia da 

emergência das acepções do formante e numa possível projeção metafórica que justificaria a 

sua atualização com o sentido de ‘inversão’: VOLTAR PARA TRÁS (NO TEMPO OU NO 

ESPAÇO) É INVERSÃO DE FLUXO1154. Outra possibilidade explicativa é que simplesmente 

o retro-, no produto lexical mencionado, tenha sido “contaminado” (influenciado) pela 

propriedade reversiva de re- (prefixo formal, semântica, funcional e etimologicamente a ele 

relacionado) em alguns dos vocábulos em que este figura1155. 

Outra análise funcional-cognitiva para o prefixo, com pontos convergentes e 

divergentes à delineada acima1156, encontra-se em Sosa Acevedo (2001), em sua tese sobre a 

prefixação locativa em inglês — alicerçada no Modelo Lexemático Funcional para o estudo 

do léxico, de Mignorange (1984, 1985ab, 1987abc, 1990ab, 1995) —, apresentando para ele 

uma underlying derivational schemata que pode ser assim condensada: atualiza no inglês os 

                                                                                                                                       
containing Reverse Transcriptase OPPOSITE/AGAINST (property of) virus containing Transcriptase’. Cabe 

señalar que esta combinación semántica de prefijos revela que retro# expresa ‘opposed movement, opposed 

process’, un esquema justamente paralelo a counter# en, por ejemplo, countercurrent.”.  
1153

Rio-Torto (2016, p. 443), por exemplo, para o prefixo retro- em retrovírus, demarca-lhe um sentido de ‘que 

se situa em posição de recuo’, interpretando o sentido global do derivado como “[...] ‘espécie de vírus que tem 

como material genético o ARN, se multiplica com o concurso da enzima transcriptase reversa [...].”. Se 

pensamos, no entanto, que um retrovírus é um vírus cujo genoma está constituído por RNA que, por transcrição 

inversa, origina um DNA e o incorpora à célula hospedeira (cf. lema virus no DLE/RAE), podemos extrair do 

derivado um sentido de ‘inversão’ para o antepositivo que morfolexicalmente o constitui. Como é possível 

observar, a decomposição semântica do derivado é muito intrincada, sendo resvaladiço o sentido do prefixo 

nele contido. 
1154

Ou, nos termos de Sosa Acevedo (2001), REVERSION IS GOING BACK IN TIME, projeção que, embora 

a autora não a aplique a retrovírus (aplica-o a outros derivados), consideramos admissível para explicar a sua 

noção de ‘inversão’ (ou ‘reversão’).  
1155

Tal hipótese de “contaminação” semântica do retro- pelo re- é considerada por Iacobini (2004) — 

fundamentando-se em Rainer (1999) —, com a indicação de um uso marginal de retro- com um valor de 

‘repetição’, mas em relação a outro vocábulo, retrovendere, considerado um segundo ato de venda (tal como 

em revendere), mas com a peculiaridade de que naquele (retrovendere) se pressupõe que o primeiro comprador 

seja o mesmo segundo comprador e vice-versa, enquanto neste (revendere) não há essa restrição de 

equivalência identitária. Ainda que utilizemos aqui esse exemplo de uma contaminação de retro- por re-, 

discordamos da interpretação semântica de ‘repetição’ atribuída ao prefixo retro- em retrovendere, pois se fosse 

aplicável, esse verbo equivaleria sinonimicamente a revendere, algo descartado pelo próprio autor. Trata-se, tal 

como exposto nesta subseção, na análise semântica correspondente a esse vocábulo, de um sentido de 

‘movimento temporal para trás’ (ou, alternativamente, de ‘reversão’, mas nunca de ‘repetição’), pois 

retrovender nada mais é que ‘restituir ao vendedor o que dele foi adquirido, reavendo o valor pago’. 
1156

Mais interessante que tais apropinquações e distanciamentos é a apreciação dos fluxos metafóricos que a 

autora esboça para explicar a polissemia atual do formante na língua inglesa. Deixamos claro, no entanto, que 

não concordamos totalmente com o que é explanado nessas esquematizações de Sosa Acevedo (2001). 
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sentidos de ‘reversion’ (retro-rocket, retro-virus) e ‘anterioriority’ (retroactive, 

retrocognitive, retroact), o primeiro através de um fluxo semântico OPPOSITION1157 → 

REVERSION (pautado na projeção metafórica ACTING AGAINST IS MOVING BACK) e o 

segundo através de um fluxo semântico OPPOSITION → REVERSION → ANTERIORITY 

(pautado na projeção metafórica REVERSION IS GOING BACK IN TIME). 

Segue-se uma síntese histórico-comparativa geral para o prefixo, do latim ao 

vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo ocorre no latim em um conjunto numericamente modesto de derivados, 

todos isocategoriais, em sua maioria verbais, mas, extraordinariamente, adjetivais, 

fornecendo-lhes principalmente o sentido de ‘movimento espacial para trás’ e, vez 

ou outra, os sentidos de ‘posição espacial traseira’, ‘movimento temporal para trás’ 

e ‘movimento nocional para trás’1158 (este último, em apenas um derivado); 

(ii) apresentava, portanto, ao lado de uma similitude parcial quanto ao seu 

comportamento semântico no sistema prepositivo latino (conservando o sentido 

locativo e/ou dinâmico de ‘para trás’, herdado de seu antecedente histórico 

adverbial-prepositivo), diferenças quanto a ele, ao abandonar a acepção de ‘em 

sentido contrário, em sentido inverso’ e ao adotar novas noções, nomeadamente as 

de ‘movimento temporal para trás’ e ‘movimento nocional para trás’. 

 

 

 

                                            
1157

Para a autora (2001), OPPOSITION é o subdomínio (i.e., domínio não-básico) que circunscreve as 

formações em retro- (tal como as em anti- e counter-), formações essas que circulam por três cognitive 

dimensions: spatial/notional, notional e temp./notional. A princípio, causa certa estranheza a veiculação de 

retro- ao domínio de ‘oposição’, isso porque o entendimento de Sosa Acevedo (2001) a respeito dessa noção 

não corresponde fielmente ao entendimento comum/geral/canônico da literatura semântico-morfológico-

lexicográfica para ele. A autora (2001, p. 476) vê na ‘oposição’ um domínio que “[...] expresa relaciones entre 

dos entidades, una de las cuales se sitúa en contra de, u opuesta, a la otra [...]”, podendo englobar subdomínios 

de ‘oposição neutral’, ‘oposição negativa’, ‘reversão’, ‘anterioridade’, ‘intensificação’ e ‘superioridade’, 

mostrando-se, por conseguinte, muito mais abrangente que a noção canônica para ‘oposição’. Especificamente 

para o retro-, talvez o entendimento de ‘oposição’ que Sosa Acevedo (2001) contemple seja aquele que vê um 

‘movimento (temporal, espacial ou nocional) para trás’ ou ‘posição traseira’ ou ‘inversão/reversão’ como 

oposições a um movimento ou a uma localização esperados, ou seja, para a frente, e, daí, haver uma ideia de 

‘oposição’ subjacente a todas as acepções. Esforçamo-nos para compreender o raciocínio da autora e acabamos 

discordando de sua decisão em incluir o retro- dentro da classe semântica de ‘oposição’, o que parece ser 

adequado a outros prefixos (como o anti- e o contra-), mas não ao retro-. 
1158

I.e., ‘movimento abstrato ou metafórico para trás’. 
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B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo não gera novos derivados no período, apenas figurando em escassas vozes 

cunhadas no latim e tomadas como cultismos na língua medieval, desde a sua 

primeira sincronia para o castelhano e apenas a partir de sua segunda sincronia para 

o galego-português. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) em época moderna, desde o seu início (mas, sobretudo, no séc. XX), ao lado de um 

fluxo de ingresso de cultismos em retro- no cast. e no port., passa a haver a sua 

intervenção em formações propriamente vernáculas, quase que exclusivamente do 

âmbito técnico-científico
1159

 (CUNHA, 2010; IACOBINI, 2004), sempre 

isocategoriais, como no latim, denotando os mesmos sentidos que apresentava 

nessa matriz genolexical e, além deles, a noção inovadora (e assaz rara) de 

‘inversão’1160; 

(ii) diferentemente do que ocorria na matriz genolexical latina, em que servia, 

fundamentalmente, para a criação de produtos verbais (e alguns poucos adjetivais, 

mas nenhum substantival), no vernáculo o prefixo atua preferencialmente na 

emergência de produtos nominais (substantivos e adjetivos) — conservando, no 

entanto, sua capacidade de acoplar-se a bases verbais
1161

 —, o que é uma mudança 

significativa de seu comportamento funcional na rota diacrônica da língua1162. 

 

 

                                            
1159

O prefixo é muito afeito a derivados do âmbito da nomenclatura anatômica (MARCHAND, 1969 [1960] 

apud SOSA ACEVEDO, 2001; SOSA ACEVEDO, 2001); além dos citados ao longo do texto, há ainda vários 

outros: retrobucal, retrofaringe, retroalveolar, retrocervical, retrobronquial, retroesofágico, retroestomáquico, 

retrolabiríntico, retrocerebral, retrobulbar, retro-ovárico etc., o que é, simultaneamente, causa e efeito da 

produtividade de seu uso contemporâneo com o sentido de ‘posição traseira’. 
1160

Diversos autores, como Varela & Martín García (1999) e López Viñas (2012), etiquetam retro- como 

locativo, o que, não deixando de ser acertado, não pode ser tido como algo totalmente preciso, pelo fato de o 

prefixo poder atuar produtivamente na atualização de outros valores semânticos, como o temporal. 
1161

Mas devemos ter em conta que é algo muito raro, tal como concluiu Silva (2006) em sua tese sobre os 

prefixos latinos de movimento. Retrovender, retroprojectar/retroproyectar, retrosseguir (apenas para o port.), 

retrodatar, retropedal(e)ar e, com certeza, poucos outros mais, e já teríamos a listagem exaustiva de verbos de 

constituição estritamente vernácula em retro- para o português e o castelhano. 
1162

Em outras palavras, o prefixo deixa de ter qualquer restrição categorial de seleção de bases, pois passa a 

poder acoplar-se a substantivos, verbos e adjetivos (SANTANA SUÁREZ et al., 2004). O mesmo se dá no 

italiano moderno, de acordo com Iacobini (2004). 
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 CONCLUSÃO 

 

Indubitavelmente, retro- pode ser incluído no grupo dos antepositivos usados 

produtivamente na formação de palavras do português (RIO-TORTO, 2014) e do castelhano 

contemporâneos
1163

, mas não para o paradigma prefixal do período arcaico dessas línguas, em 

que só ocorria em produtos morfolexicais gerados no estrato latino, adentrados como 

cultismos no léxico vernáculo. Apresenta divergências semânticas e funcionais no fluxo 

histórico constitutivo das línguas abordadas e, concomitantemente, a manutenção de algumas 

de suas características em toda a sua rota diacrônica, como a vitalidade/produtividade pouco 

relevante de seu uso com valores temporais, seja no latim, seja no vernáculo. 

Alves (2015), ao perscrutar a derivação prefixal no português culto brasileiro em sua 

modalidade oral, chegou a concluir que o emprego do retro- mantem-se atrelado a gêneros 

textuais de caráter científico, o que pode ser tomado como mais um ponto a favor da assunção 

apontada nesta subseção da tese de que tal formante é quase que exclusivo do léxico da 

especialidade, com poucos representantes que lograram adentrar no léxico comum, tanto do 

português quanto do castelhano. Isso é colocado em outro estudo seu (2000), no qual afirma 

que o prefixo entra na constituição de unidades da língua geral, mas, com maior frequência, 

nas línguas de especialidade, como as da anatomia, da eletrônica, da astronomia, da genética, 

do direito e da zoologia. 

 

6.1.28 Prefixo sobre- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos são bem 

escassos os derivados em sobre-. As formas herdadas constituídas com esse formante são as 

seguintes: 

 

(i) sobrepoja (P1B1087) e variantes e/ou flexões. 

(ii) sobrepojã (P2D348) e variantes e/ou flexões, sobrenatural (P2D347) e variantes e/ou 

flexões, superfluidades (P2C1594). 

                                            
1163

E também do galego, do italiano e do catalão modernos, como atestam o Dicionario da Real Academia 

Galega (online), Iacobini (2004) e Gràcia (2002), respectivamente. 
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(iii) sobrepuja (C1A1461) e variantes e/ou flexões. 

(iv) superfluo (C2C1098) e variantes e/ou flexões. 

 

Já as propriamente vernaculares são: 

 

(i) sobre dicto (P1B1082) e variantes e/ou flexões. 

(ii) ssobredicto (P2D346) e variantes e/ou flexões, sobrenome (P2C1593). 

(iii) ssobredicho (C1B585) e variantes e/ou flexões, ssobregane (C1B587). 

(iv) sobredichos (C2C1096) e variantes e/ou flexões. 

 

Para a 1ª fase do GP, o prefixo atua sobre 2 bases léxicas diferentes (total de 11 

ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 5 bases léxicas diferentes (total de 10 ocorrências); 

para a 1ª fase do CA, sobre 3 bases léxicas diferentes (com um total de 9 ocorrências); e para 

a 2ª fase do CA, sobre 2 bases léxicas diferentes (com um total de 7 ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo reduzir-se-á 

para o seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 1 base léxica (com um total 

de 10 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 2 bases léxicas (com um total de 7 

ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 2 bases léxicas (com um total de 7 ocorrências); para 

a 2ª fase do CA, sobre 2 bases léxicas (com um total de 4 ocorrências). 

Como é possível notar, o cômputo é extremamente reduzido tanto para as formações 

latinas quanto para as propriamente românicas. Tanto em umas quanto em outras, o prefixo 

sempre participava de formações verbais e nominais sem efeitos transcategorizadores, sem 

qualquer participação em esquemas parassintéticos. Nos derivados herdados, o sub-, quando 

não se mostrava opaco — sobrepojã (P2D348), sobrepuja (C1A1461) e variantes e/ou flexões 

—, denotava os sentidos de ‘posição além de’ — sobrenatural (P2D347) — ou ‘excesso’ — 

superfluidades (P2C1594), superfluo (C2C1098) e variantes e/ou flexões —. Já nas formas 

vernaculares, sempre era inexpletivo, veiculando os matizes semânticos de ‘posição acima’ — 

sobredictas (P2C1596) e variantes e/ou flexões —, ‘posição além de’ — sobrenome 

(P2C1593) — ou ‘excesso’ — ssobregane (C1B587) —. 

O quadro abaixo traz uma caracterização geral do prefixo nos sistemas linguísticos 

vernáculos considerados: 
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Prefixo sobre- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes sobre-  sobre- ~ super- 

Seleção de bases V A, V 

Sentidos 1. opaco 1. posição além de 

2. excesso 

3. opaco 

Exemplos sobrepoja sobrenatural, 

superfluidades, 

sobrepojã 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes sobre- super- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. opaco 1. excesso 

Exemplos sobrepuja superfluo 

Prefixo sobre- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes sobre- ~ ssobre- ~ subre- sobre- ~ ssobre-  

Seleção de bases A (PP) A (PP), S 

Sentidos 1. posição acima 1. posição acima 

2. posição além de 

Exemplos sobredictas sobre dito, sobrenome 
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CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
ssobre- ~ sobre- sobre- 

Seleção de bases 
V, A (PP) A (PP) 

Sentidos 1. posição acima 

2. excesso 

1. posição acima 

Exemplos 
sobredicho, ssobregane sobredichos 

 

Tabela 48. Síntese do comportamento do formante sobre- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula em questão, na língua latina, funcionava como prefixo e também como 

advérbio e preposição de acusativo e ablativo-locativo (ERNOUT & MEILLET, 1939; 

GAFFIOT, 2016; VIARO, 1994). Em exercendo função prepositiva, de acordo com o que se 

encontra apontado e exemplificado em Segura Munguía (2000), o super recobria 

principalmente as noções de (i) ‘sobre, encima de’ (stricto super capita gladio, ‘empunhada a 

espada sobre as suas cabeças’); (ii) ‘além de’ (super flumen, ‘além do rio’); (iii) ‘durante’ 

(super cenam, ‘durante a ceia’); (iv) ‘além de, a mais, mais do que’ (super dotem, ‘além do 

dote’); (v) ‘sobre, acerca de, a respeito de’ (super aliqua re scribere, ‘escrever sobre um 

tema’). 

Do que consta das obras de Romanelli (1964) e Segura Munguía (2000)
1164

, inferimos 

uma polissemia triádica para o formante no latim: (i) ‘superposição espacial’ (i.e., ‘posição 

acima’, ‘sobre’) — superpono, supersedeo —, (ii) ‘excesso’ (i.e., ‘demasia’, ‘superfluidade’) 

— superfluo, supersum —, (iii) ‘posição além de ou depois de’ (com ou sem um traço 

subsidiário de ‘movimento’) — supervado, supervehor —. Essa tríade de acepções 

concerneria ao latim clássico. Em suas lições, Ernout & Meillet (1939) ainda indicam que, no 

baixo medievo, a língua veria a emergência de um quarto sentido, o de ‘superlatividade’ 

(superadmīrō, superadultus), havendo, por conseguinte, a ampliação da rede polissêmica do 

formante para o latim, que passa a ser tetrafatorial. 

                                            
1164

Chama a atenção o fato de, mesmo arrolando em suas páginas inúmeros derivados constituídos com o 

formante super-, nem o DLPPE (2001) nem Gaffiot (2016) trazerem informações morfossemânticas sobre esse 

prefixo, diferentemente do que fazem com todos os outros. 
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Segundo Maurer Jr. (1951, p. 132), “Super- é muito prolífico no latim, como um 

simples exame de qualquer dicionário revelará, quer como prevérbio, quer como prefixo 

nominal.”. Tanto esse romanista quanto Romanelli (1964) deixam patente o emprego do 

formante na geração de verbos e nomes, mas, se nos atentamos às listagens de vocábulos 

derivados em super- que esse último autor elenca, bem como os que estão nos principais 

dicionários latinos que consultamos, concluiremos, sem pestanejar, que as formações 

nominais eram em número bem reduzido, sobretudo quando comparadas ao caudal de 

derivados verbais. Seja num âmbito, seja no outro, as formações nas quais participava eram de 

cariz isocategorizante. 

Os nossos dados nos trazem pouquíssimos derivados com o formante no período 

arcaico, para as suas duas sincronias: apenas sobredito e variantes e/ou flexões (comum a 

ambas as línguas, para as suas duas sincronias), sobrenome (2ª fase do galego-português), 

sobreganhar (1ª fase do castelhano antigo)
1165

. Não poderíamos, no entanto, conformar-nos, 

sem mais, com tal resultado, daí afirmando que o prefixo não gozava de vitalidade 

considerável no período arcaico, sobretudo após vermos na obra de Maurer Jr. (1951) a sua 

assunção de que super- também era muito abundante no vernáculo medieval. De fato, da 

busca em corpora adicionais, passamos a encontrar inúmeros produtos léxicos de geração 

medieval castelhana e galego-portuguesa. Para a primeira língua, os derivados sobre bebido, 

sobreçena, sobregonel, sobresennada, sobrefuerces, sobreguarda, sobrelecho, sobresaltar, 

sobresanadura, sobresaya, sobrevelas, sobrevista, sobrecama — todas extraídas de 

CEJADOR (2005), exceto a última, detectada no CORDE —. Já para o galego-português, 

sobrechegar (única que consta do DVPM), sobrebico, sobreçeeo, sobrecopa, sobreessençial, 

sobre saltar, sobresaltãte, sobreespiritualeza, sobremão, sobreloja, sobrelemear, sobreguisa, 

sobre façe, sobrecu, sobreguarda, sobreelevar, sobressinal, sobrecaulgamento, 

sobrecelestriaaes (CUNHA, 2010). 

Dos exemplos (tanto os dos corpora próprios à tese quanto aos desses corpora 

suplementares), concluímos que, na língua medieval, quer em derivações verbais, quer em 

derivações nominais, o prefixo denotava principalmente os valores de ‘superposição espacial’ 

(sobredito, sobregonel, sobresennada, sobrelecho, sobresanadura, sobresaya, sobrevelas, 

sobrevista, sobrecama), ‘posição além de ou depois de’ (sobre bebido, sobreçena, sobrenome, 

sobrechegar) e, só muito raramente, a acepção de ‘excesso’ (sobrefuerces, sobresaltar, 

ssobregane). Indubitavelmente, de todos os valores, o mais recorrente era o primeiro, que 

                                            
1165

O reduzido número de derivados com o prefixo em nossos corpora, como vimos, não é apenas para formas de 

criação vernácula, mas mesmo para formas herdadas, o que é surpreendente. 
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seguia ocupando, no vernáculo medieval (em plena confluência com o latim), o status de 

sentido prototípico. 

Simultaneamente à geração autóctone, a língua medieval experimenta o ingresso de 

formas herdadas, como é possível depreender do rol exposto nos parágrafos iniciais dessa 

subseção, bem como em outros detectados nos corpora suplementares: soberçeias ~ 

sobreçeia, sobreescribió, sobrevienta (CEJADOR, 2005), sobrenatural, sobrepeliza, 

sobreposto, sobreauõdar, sobre auondante, sobrevir (CUNHA, 2010) etc. 

No decorrer do período moderno-contemporâneo, continuam ingressando no 

português e no castelhano alguns derivados cunhados no latim (superar, superfície, 

superintendente, superlativo, superveniente etc.), pari passu a um incremento cada vez mais 

vívido nas criações próprias (nas quais segue veiculando a tétrade semântica latina), das quais 

seriam exemplos os vocábulos supercivilizado, super-homem/superhombre, superdotado, 

supermodelo, supermercado, sobrefalda, superlotar, superpovoar/superpoblar, 

superprodução/superproducción, sobre-humano/sobrehumano, superclase, sobreirritar, 

sobretaxa/sobretasa, super-herói/superhéroe, sobre-horrendo, superfaturar, sobreolhar, 

sobrepaga, sobrepaño, sobrepalo, sobreparto, sobrepelo, sobrepeso, sobrepairar, 

sobrepreço/sobreprecio, sobrepresión, sobreprova, sobreterrestre (como é possível deduzir, a 

maioria é comum ao português e ao castelhano; algumas formas, porém, são específicas a 

uma dessas línguas)
1166

. 

Um sinal de mudança que detectamos na evolução da língua arcaica para a língua 

moderna diz respeito à configuração formal do prefixo: nas sincronias medievais era mais 

frequente sob a feição vernacular (sobre-); já na moderno-contemporânea (sobretudo a partir 

do séc. XX), embora possa ocorrer como esse mesmo alomorfe, é mais comum sob a forma 

etimologizante (super-). Em alguns vocábulos, há uma flutuação mais ou menos livre entre o 

alomorfe latino e o alomorfe vernáculo: sobre-humano ~ super-humano, superfaturar ~ 

sobrefaturar, supervalorizar ~ sobrevalorizar, sobreponer ~ superponer, superviviente ~ 

sobreviviente etc. Daí haver verdade na afirmação de Maurer Jr. (1951, p. 132) de que “A 

forma latina é [...] largamente empregada nas línguas ibéricas, muitas vezes, ao lado da 

vernácula.”, algo que é confirmado, para o castelhano, pela NGLE (REAL ACADEMIA 

                                            
1166

Em alguns casos, é difícil precisar se o prefixo concorre no produto léxico com o sentido de ‘sotoposição 

nocional’, ‘além de’ ou ‘excesso’, e.g., em sobrepreço, sobrefaturar, sobrepaga, sobrepeso etc. Isso parece 

apontar para um quadro de contiguidade ou identificação entre esses valores semânticos, sobretudo os dois 

últimos. 
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ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) e 

por Varela Ortega & Martín García (1999)
1167

. 

Hodiernamente (indubitavelmente, já no séc. XX; quiçá desde o século anterior), o 

prefixo passa por uma mudança axial, pois seu núcleo prototípico deixa de ser o de 

‘superposição espacial’ para ser o de ‘superlatividade’
1168

, sentido que alça o super- ao status 

de formante dos mais prolíficos na língua contemporânea, de tal modo que, como hiper- e 

mega-, passa a ter a capacidade virtual de agregar-se a praticamente toda base substantiva ou 

adjetiva, intensificando o seu sentido, frequentemente a grau máximo. Rio-Torto (2016, p. 

449) traz uma nota interessante quanto a esse valor superlativo-intensificador do prefixo na 

língua portuguesa da contemporaneidade: 

 

[...] super- está ao serviço da expressão de grau supremo, traduzido por ‘de 

qualidade excelente, suprema, ótima’, quando modifica nomes (cf. superchocolate, 

superideia), e de ‘em intensidade suprema’, quando modifica adjetivos (cf. 

superdesgastado, superluxoso) ou verbos (cf. superalimentar, superdotar); o seu uso 

intenso tem desgastado a sua primitiva carga de excessividade ou de superioridade, 

aproximando-o de ‘muito’ (supercómodo, superconfortável, superdedicação). 

 

Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, postulamos o 

seguinte esquema construcional, concernente aos nomes, mas extensível aos verbos, 

recobrindo a atuação do formativo desde o latim até o vernáculo contemporâneo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1167

A NGLE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009) chega a sustentar que só ocasionalmente há diferenças no significado de produtos léxicos 

corradicais constituídos por super- e sobre-. 
1168

Mais propriamente, um sentido intensificador, geralmente (mas não sempre) em grau máximo. 
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[sobre- [X] Ni]Nj ↔ [superposição espacial de SEM Ni]Nj 

supercaelestis, sobregonel, sobrepalo, sobrebico, sobressaia 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[sub- [X] Ni]Nj ↔ [excesso de SEM Ni]Nj 

superpondĭum, sobrefuerzo, sobredosis, sobreessençial, sobredose 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[sub- [X] Ni]Nj ↔ [além, depois de SEM Ni]Nj 

supernaturālis, sobreçena, sobreparto, sobrenome, sobrehumano 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

[sub- [X] Ni]Nj ↔ [superlatividade de SEM Ni]Nj 

supergloriōsus, sobreexcelente, superfino, sobre-excelente, supernovo 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

Figura 56. Esquema construcional das formações nominais sobre-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

Da afirmação de que o esquema construcional nominal é aplicável ao verbal, advém a 

conclusão de que havia, em linhas gerais, certa uniformidade nessas duas classes de formação. 

Não obstante, temos que ressalvar que os sentidos de ‘excesso’, ‘além de, depois de’ e 

‘superlatividade’ são raros em construtos verbais, sobretudo no período arcaico. O de 

‘excesso’, principalmente, é raríssimo nessa sincronia. 

Pelo esquema, é notável a permanência intacta do esquema construcional na evolução 

diacrônica do latim ao vernáculo, sempre conservando sua ramificação tetrádrica, embora, 

como já afirmamos, com diferenciação no núcleo prototípico e nos graus de realce e pujança 

para cada um dos sentidos entre uma época e outra. 

A leitura hipotética que propomos para explicar o espraiamento polissêmico do 

prefixo finca-se nos seguintes movimentos metafóricos, que partem sempre do valor 

prototípico locativo: ESTAR ESPACIALMENTE ACIMA DE X É EXCEDER A X 

(‘sobreposição espacial’ → ‘excesso’), ESTAR ESPACIALMENTE ACIMA DE X É IR 

ALÉM DE X OU APÓS X (‘sobreposição espacial’ → ‘além de, depois de’
1169

), ESTAR 

ESPACIALMENTE ACIMA DE X É SER X EM GRAU MÁXIMO (‘sobreposição espacial’ 

                                            
1169

Duarte (1999a, p. 185) também comunga dessa percepção, pois afirma o seguinte: “A noção básica do prefixo 

sobre- é ‘acima de’. Desta noção decorre a de ‘além de’ [...].”. 
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→ ‘superlatividade’). Para a emergência desse último valor, talvez também tenha concorrido 

o de ‘excesso’: EXCEDER A X É SER MUITO X, SER X EM GRAU MÁXIMO
1170

. 

Encontra-se, à sequência, uma síntese histórico-comparativa da evolução do prefixo, 

considerando seus principais usos no latim, no vernáculo arcaico e no vernáculo 

contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo gozava de franca vitalidade, participando da formação de inúmeros verbos 

e de alguns poucos nomes; 

(ii) denotava, em ambas, especialmente o valor de ‘sotoposição espacial’, mas também 

com alguma frequência veiculava — quase que exclusivamente em verbos — o 

sentido de ‘além de, depois de’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o comportamento semântico-funcional do prefixo se mantém praticamente 

inalterado em relação ao latim, decalcando no vernáculo as pautas de atuação que 

desempenhava na matriz genolexical; 

(ii) assim sendo, há a geração de inúmeros vocábulos de constituição vernácula, nomes 

e verbos, nos quais o prefixo concorre, maiormente, com os sentidos de 

‘sobreposição espacial’ e ‘além de, depois de’; 

(iii) nessas derivações (na verdade, tanto nessas quanto nas herdadas), o formante 

apresenta-se mais frequentemente sob sua feição alomórfica vernacular (sobre-); 

(iv) além dessas formas de natureza propriamente românica, registra-se também para o 

período um número (não muito extenso) de formas herdadas do latim, cujo prefixo 

denotava as mesmas noções do latim e, em alguns poucos casos, apresentava 

opacidade semântica. 

 

 

 

 

                                            
1170

O que parece ser também cogitado por Varela Ortega & Martín García (1999). 
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C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) palavras herdadas continuam sendo introduzidas  no português e no castelhano, mas 

sempre em menor número que as criações vernáculas (tal como ocorria no período 

arcaico); 

(ii) a respeito das formações vernaculares, tal como no período arcaico, continuam 

preservando a rede polissêmica latina, mas com deslocamentos na prototipia e 

nuclearidade semânticas do prefixo, que deixam de se identificar com o valor 

locativo para atrelar-se ao valor intensificador-superlativo; 

(iii) nessas derivações, o formante se apresenta mais recorrentemente sob sua feição 

alomórfica etimológica (super-), embora não sejam raras as ocorrências em que 

atua sob o alomorfe vernacular (sobre-), algumas vezes em livre variação (super- ~ 

sobre-). 

 

 CONCLUSÃO 

 

Pelos dados analisados, podemos concluir que, à diferença do que historicamente 

sucedeu com outros formantes prefixais, o super-/sobre- mantém um grau maior de 

uniformidade comportamental em sua diacronia, seja no aspecto semântico (há a manutenção 

de seus sentidos mais salientes, de sua teia polissêmica), seja no aspecto funcional (sempre se 

mostra ativo na geração de produtos nominais e verbais). No aspecto formal, por sua vez, há 

uma relativa quebra dessa uniformização (não sendo nem total nem abrupta), já que, desde o 

período arcaico, o prefixo passa também a se mostrar sob uma feição alomórfica vernácula 

(sobre-), assim permanecendo nas sincronias subsequentes, embora os últimos séculos (XIX 

em diante) conheçam um incontestável reerguimento quantitativo do alomorfe de feição latina 

(super-), em detrimento de seu concorrente românico-autóctone. 

Os contrastes no desempenho do formante nos vários estágios de sua rota diacrônica 

não residem, portanto, em perdas ou ganhos semântico-funcionais absolutos, mas sim, 

radicados numa questão de grau: ainda que encontremos exemplos, em toda época, de formas 

em sobre-/super- com um dos quatro sentidos já mencionados, tanto nomes quanto verbos, 

percebemos que no vernáculo moderno-contemporâneo o sentido superlativo passa a dominar 

o cenário de geração morfolexical, perdendo representatividade os demais, bem como perdem 

espaço as formações verbais, revelando “[...] uma fraca tendência de super- ligar-se a verbos, 

se comparada à de vincular-se a substantivos e adjetivos.” (DUARTE, 1999a). 
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A modo de conclusão destes comentários sobre o prefixo em tela, cabe dizer que, 

embora não estivesse entre os cinco mais representativos da geração morfolexical no período 

arcaico (que pareciam ser ad- (a-), des-, ex- (es-), in- (en-) e re-), passa a ocupar tal posto no 

período contemporâneo, de tal sorte que são vários os autores que sustentam o seu domínio 

quantitativo, a sua vitalidade absoluta e a sua onipresença na língua atual, maiores que a de 

qualquer outro prefixo (cf., por exemplo, ALBUQUERQUE, 2010a; VARELA ORTEGA & 

MARTÍN GARCÍA, 1999; OROZ, 1954). Basta dizer que Alves (2007c) o considera como o 

prefixo dotado de uma supertrajetória, apresentando hodiernamente um emprego não 

limitado (i.e., virtualmente absoluto), já que em sua função superlativo-reforçativa pode 

aplicar-se, segundo a mesma morfóloga, a qualquer tipo de adjetivo ou de substantivo 

comum.  

 

6.1.29 Prefixo sub- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora documentais do galego-português e do castelhano arcaicos para este 

nosso estudo, o prefixo sub- atuava quase que exclusivamente em vozes herdadas do latim
1171

: 

 

(i) assũada (P1A613)
1172

, sobiu (P1B1092), socorresse (P1B1093), sofrer (P1A616) e 

variantes e/ou flexões, somerger (P1A621), soterrado (P1A624), subjuga 

(P1B1113), dentre outros. 

(ii) resurgir (P2C1596), sobditos (P2C1597) e variantes e/ou flexões, sofficiente, 

ssoportar (P2C1616), sotileza (P2C1626) e variantes e/ou flexões, subdiacono 

(P2C1630), substancia (P2D358) e variantes e/ou flexões, sufreganha (P2C1639), 

dentre outros. 

(iii) sopla (C1A1477) e variantes e/ou flexões, ssospechas (C1B591) e variantes e/ou 

flexões, soterraron (C1A1490) e variantes e/ou flexões, successores (C1A1508),  

suplir (C1B601), resucitamiento (C1A1512), dentre outros. 

                                            
1171

Para este prefixo, reproduzimos apenas alguns exemplos para tais formas herdadas. O rol total das formações 

detectadas pode ser visto nos morfemários, nos volumes II a V deste estudo.  
1172

Esse e alguns outros derivados são exemplos de superposição prefixal, nos quais o antepositivo sub- ocupa a 

primeira posição na estruturação vocabular, i.e., a mais interna à base. 
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(iv) socorro (C2C1099), sospyros (C2C1109) e variantes e/ou flexões, subtil (C2C1112) 

e variantes e/ou flexões, supiditar (C2C1119), supitañas (C2D387), subornaciones 

(C2C1121), pressupuesto (C2C1125), sustentamientos (C2C1132), dentre outros. 

 

Nessas e noutras formas herdadas (cf. morfemários), o antepositivo atuava 

principalmente em formações isocategoriais, verbais — sostinha (P1B1107), ssoportar 

(P2C1616), soplando (C1A1478), suplico (C2D391) —, mas também em raras formações 

nominais — sotil (P2C1625), sotilezas (C1B595), sotil mente (C2C1114) — e em formações 

heterocategoriais via parassíntese lato sensu — sobjuga (P1B626), soterrare (C1A1487) —

1173
. Na maioria dos produtos léxicos herdados o elemento prefixal era semanticamente opaco 

— sofredor (P1A620), surgimos (P2C1641), supplicaçiones (C1B599), subornaciones 

(C2C1121) —; nos poucos derivados restantes em que era claramente inexpletivo, denotava 

os valores de ‘movimento para dentro ou para baixo’: em somerger (P1A621), soterrare 

(C1A1487) e respectivos derivados e/ou variantes e/ou flexões; e ‘sotoposição’: em someter 

(P2D353) e soiuzgar (C2C1105). 

Por sua vez, as derivações propriamente vernaculares foram muito escassas, sendo 

uma para cada sincronia, excetuando-se a 2ª fase do galego-português, para a qual não houve 

nenhuma ocorrência. Assim, encontramos soestabeleço (P1B1106) e variantes e/ou flexões, 

para a primeira fase do galego-português; ssosacar (C1A1475) e variantes e/ou flexões, para a 

primeira fase do castelhano arcaico; subcomendadores (C2D82), para a segunda sincronia do 

castelhano arcaico. Nessas, ou o prefixo era semanticamente fossilizado (em ssosacar 

(C1A1475) e variantes e/ou flexões) ou veiculava as noções de ‘sotoposição’ (em 

subcomendadores (C2D82)) ou ‘transmissão’ (em soestabeleço (soestabeleço) e variantes 

e/ou flexões). 

A partir dos dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas quanto as 

vernáculas, constatamos, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 23 bases léxicas 

diferentes (com um total de 46 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 28 bases léxicas 

diferentes (com um total de 58 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 15 bases léxicas 

diferentes (com um total de 68 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 20 bases léxicas 

diferentes (com um total de 51 ocorrências). 

Se considerarmos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo apresentar-

se-á da seguinte forma: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 1 base léxica (com 

                                            
1173

Tanto no latim quanto no vernáculo, é muito rara a atuação parassinteticogênica de sub- (cf. VARELA 

ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999). 
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um total de 1 ocorrência), mas não havendo nenhum caso para a sua 2ª fase; para a 1ª fase do 

CA, sobre 1 base léxica (com um total de 4 ocorrências); para a 2ª fase do CA, sobre 1 base 

léxica (com um total de 1 ocorrência). 

Encontra-se exposta no quadro a seguir uma caracterização sumária do prefixo nos 

sistemas linguísticos vernáculos sob apreciação: 

 

Prefixo sub- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes s-3 ~ ssu- ~ su- ~ sob-1 ~ so- 

~ sof- ~ sso- ~ sos- ~ subb- 

~ sub- ~ suc- ~ sus- 

su- ~ sob-1 ~ sub- ~ so- ~ 

suf- ~ sof- ~ sa- ~ s-3 ~ 

sso- ~ sos- ~ ssu- ~ suc- 

~ ssob- 

Seleção de bases V, N V, N 

Sentidos 1. movimento para dentro 

ou para baixo 

2. posição abaixo 

3. opaco 

1. movimento para 

dentro ou para baixo 

2. posição abaixo 

3. opaco 

Exemplos somerger, subjuga, 

suscripçon 

soterrados, someter, 

surgimos 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes so- ~ su- ~ sof- ~ suf- ~ son- 

~ sso- ~ sub- ~ sob-1 ~ suu- 

~ suc- ~ sup- 

so- ~ suf- ~ sof- ~ sub- ~ 

su- ~ sup- ~ ssu- ~ sos- ~ 

sus- 

Seleção de bases V, N V, N 

Sentidos 1. movimento para dentro 

ou para baixo 

2. posição abaixo 

3. opaco 

1. posição abaixo 

2. opaco 

Exemplos soterrare, sometidos, 

supplicaçiones 

sojugados, sustentan 
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Prefixo sub- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes so- ~ sso- 
_____ 

Seleção de bases V 
_____ 

Sentidos 1. transmissão 
_____ 

Exemplos soestabeleço 
_____ 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes 
so-  ~  son- ~ sso- sub-  

Seleção de bases 
V N 

Sentidos 1. opaco 

 

1. sotoposição 

Exemplos 
ssosacar subcomendadores 

 

Tabela 49. Síntese do comportamento do formante sub- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

O elemento em questão funcionava, no latim, como prefixo e também como 

preposição homônima de acusativo e ablativo-locativo (GAFFIOT, 2016; VIARO, 1994), 

recobrindo, nessa atuação prepositiva, principalmente as noções de (i) ‘debaixo de, sob, no 

fundo de’ (sub terra habitare, ‘habitar sob a terra’); (ii) ‘baixo, ao pé de, perto de’ (sub monte, 

‘ao pé do monte’); (iii) ‘imediatamente depois’ (sub ipso volat Diores, ‘imediatamente depois 

dele, voa Diores’); (iv) ‘na ocasião de, por altura de’ (sub bruma, ‘na ocasião do solstício de 

inverno’); (v) ‘sob, no tempo de, durante’ (sub Domitiano, ‘no tempo de Domiciano’); (vi) 

‘para, nas proximidades de’ (sub noctem, ‘ao cair da noite’)
1174

. 

De uma leitura crítica das obras de Romanelli (1964), Gaffiot (2016) e Ernout & 

Meillet (1939), concluímos que, como elemento afixal, o sub- latino atuava indistintamente na 

                                            
1174

Acepções e exemplos tirados e traduzidos livremente da monografia de Segura Munguía (2000). 



644 

 

geração morfolexical de verbos (e deverbais) e nomes, neles veiculando a noção prototípica 

de (i) ‘sotoposição espacial’ (i.e., ‘posição abaixo’, ‘debaixo’) — subjaceo, subjicio —, ao 

redor da qual orbitariam outras mais periféricas, como (ii) ‘movimento de baixo para cima, 

ascensão, elevação’ — sublatus, sublevo —, (iii) ‘sotoposição nocional, substituição, 

vicariedade’ — subcustus, subdoceo, succedo, subolēs —, (iv) ‘ação furtiva, oculta, sub-

reptícia’ — subripiō, subrepo, subausculto —, (v) ‘posterioridade imediata’
1175

 — succresco, 

subinde, suboles, succurro, subvenio — e (vi) ‘abrandamento, diminuição’
1176

 — subiratus, 

sublustris, subaccuso —
1177

. 

Se nos pautássemos exclusivamente nos dados extraídos dos corpora textuais 

castelhanos e galego-portugueses arcaicos atrelados a esta tese, bem como pelos informes de 

López Viñas (2012), seríamos diretamente levados a concluir que o prefixo gozava de ínfima 

(quase nula) vitalidade no período medieval, visto que foram escacíssimos os derivados 

propriamente vernaculares encontrados no lastro empírico consultado. No entanto, se 

tomamos como corpora complementares o vocabulário medieval de Cejador (2005) e o 

CORDE — para o castelhano — e os dados do DVPM e do lastro lexicográfico-etimológico 

consultado — para o galego-português —, verificaremos que essa primeira impressão não se 

confirma, pois sub- encontrava-se ativo em inúmeros produtos léxicos estritamente 

vernáculos, ao que parece, mais recorrentemente no castelhano que no galego-português. 

Assim, constituem um exemplário para essa primeira língua as seguintes vozes geradas no 

medievo: sobarbar, sobarbo, socavados, socavar, socavamiento, sojornar, sojorno, somover, 

somovimiento, sonochada, sonsacar ~ sosacar, soentrar, sontraer, sopesar ~ sospesar, 

sorrabadura, sorrabar, sorrendar, soseer. Já para o segundo sistema, galaico-português, 

temos o seguinte exemplário para seu período arcaico: sopenhorar, sobarba, sobarbada, 

sossacar, sopesar, soentrar, solevantar, somergulhar, sobestar, sobraçar
1178

. 

Da observação das formas acima, depreendemos que o prefixo concorria na 

constituição semântica dos derivados principalmente com o sentido de ‘sotoposição’ — i.e., 

‘posição espacial abaixo de X’, com ou sem um traço lativo subsidiário, como em sobarbo, 

sorrabar, sobraçar — e, deste, ‘transferência’
1179

, como em sopenhorar. Em bem menor 

medida, com o sentido de ‘parcialidade, atenuação’, como em soentrar e solevantar. Em 

                                            
1175

I.e., ‘imediatamente depois’. 
1176

I.e., ‘(um) pouco’, ‘parcialmente’. 
1177

As acepções e exemplos foram tirados e/ou traduzidos dos estudos citados nesse mesmo parágrafo. 
1178

Embora não assinalemos para cada derivado a sua primeira datação, garantimos, com base nos dados 

extraídos do lastro empírico e lexicográfico-etimológico consultado, que todos eles são apontadas como 

formações do período arcaico. 
1179

Que parece confundir-se com o sentido de ‘substituição’.  



645 

 

algumas poucas formações vernaculares, o sentido do elemento afixal em tela não é 

claramente extraível via composicionalidade, como em sopesar (‘equilibrar o peso de X, pôr 

contrapeso em X’, ‘calcular com a mão o peso de X’, ‘aguentar, suportar’) e sonsacar ~ 

sosacar ~ sossacar (‘seduzir, tentar, atrair’). Dos dados encontrados, o único no qual o 

prefixo parece ser expletivo é no derivado castelhano medieval somover, para o qual Cejador 

(2005) indica o significado de ‘mover algo’. 

Podemos dizer que o (galego-)português e o castelhano, tanto no período arcaico 

quanto no moderno-contemporâneo, experimentam o mesmo fenômeno de ingresso de 

formações em sub- em suas fileiras lexicais, simultaneamente sob duas vias distintas: a da 

inserção ou reintrodução culta (cf. MAURER JR., 1951a) de formas herdadas e a da criação 

autóctone de formas próprias.  

Exemplos de produtos léxicos do primeiro âmbito para o período medieval seriam os 

vários registrados nos morfemários desta tese; para o período moderno-contemporâneo, em 

números mais reduzidos, podemos apontar subordinar (séc. XVI, para ambas as línguas), 

subalar (séc. XVII, para o português), subsequente (séc. XVII, para o português
1180

), 

subserviente (séc. XVII, para o português), sobestar (séc. XIX, para o português), 

subprefeito/subprefecto (séc. XIX, para ambas as línguas), dentre outros
1181

.  

Já para formações especificamente vernaculares, há uma aluvião de exemplos, para 

ambas as línguas, desde os princípios do período moderno até a hodiernidade: soerguer (fins 

do séc. XVI, para o português), soalzar
1182

 (meados do séc. XVI, para o castelhano), soabrir 

(meados do séc. XVI, para o português), subdelegado (séc. XVIII, para o português
1183

), 

subsecretário/subsecretario (séc. XIX, para ambas as línguas), subdelírio/subdelirio (séc. 

XIX, para ambas as línguas), subsolo/subsuelo (séc. XIX, para ambas as línguas), 

soassar/soasar (séc. XIX, para o português; séc. XVII, para o castelhano), sublocar (séc. 

XIX, para o português), sobrasar (séc. XIX, para o português), subfretar (séc. XIX, para o 

português), subaquático/subacuático (séc. XIX, para o português; séc. XX, para o 

castelhano), subarrendar (séc. XX, para o português; séc. XIX, para o castelhano), subnormal 

(séc. XX, para ambas as línguas), sublíder (séc. XX, para ambas as línguas) etc. etc. 

                                            
1180

Para o castelhano, o CORDE registra subsecuente desde o séc. XV. Para Houaiss & Villar (2009), trata-se de 

uma criação vernacular; já para o DLE/RAE, de uma formação latina. Havendo essa discordância, relativizamos 

o peso desse exemplo no rol acima disposto. 
1181

Todas as datações para o português foram consultadas em Houaiss & Villar (2009); para o castelhano, por sua 

vez, através do CORDE.  
1182

Sob a forma soalças. 
1183

Para o castelhano, desde o séc. XIV, segundo consultas ao CORDE. 
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Se nos ativermos às formações próprias do vernáculo, constataremos que, quanto à sua 

caracterização semântica, permanece, em linhas gerais, fiel aos sentidos mais representativos 

do latim, pois o prefixo continua veiculando no castelhano e (galego-)português medievais e 

moderno-contemporâneos os valores de (i) ‘sotoposição’, quer espacial (com ou sem um traço 

lativo adicional), como em subsolo/subsuelo e subaquático/subacuático, quer nocional-

hierárquica, como em subdelegado, subnormal e sublíder; (ii) ‘substituição, vicariedade’ 

(muitas vezes em convergência com uma noção de ‘transferência’), como em subarrendar e 

sublocar; e (iii) ‘abrandamento, diminuição’ (ou seja, ‘pouco’, ‘parcialmente’)
1184

, em 

soalzar, soerguer, soassar, subdelírio/subdelirio
1185

. 

Da observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixo, é possível 

postular os seguintes esquemas construcionais hipotéticos para ele, atinentes à evolução do 

castelhano e do (galego-)português desde o latim até a sua feição hodierna, o primeiro para as 

formações verbais, o segundo, para as nominais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1184

Na visão precisa de Rohlfs (1969), um valor atenuante, que é bastante recorrente no italiano, como é possível 

constatar pelo amplo leque de exemplos presente no estudo desse mesmo linguista (1969). 
1185

Os sentidos (já não muito representativos para o latim) de ‘ação furtiva, oculta, sub-reptícia’ e ‘posterioridade 

imediata, imediatamente depois’ não parecem estar ativos (ou ao menos não de modo recorrente) no vernáculo, 

quer moderno, quer arcaico. 



647 

 

[sub- [X] Vi]Vj ↔ [sotoposição espacial
1186

 de SEM Vi]Vj     

subseco, sorrabar, sobrasar, sobraçar, sobrasar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

               [sub- [X] Vi]Vj ↔ [sotoposição nocional, vicariedade
1187

 de SEM Vi]Vj 

subdoceo, subvalorar, sopenhorar, subclassificar 

─ LAT, CM, GP, PM ─ 
 

                [sub- [X] Vi]Vj ↔ [ação furtiva, oculta, sub-reptícia relacionada a SEM Vi]Vj 

subausculto 

─ LAT ─ 
 

           [sub- [X] Vi]Vj ↔ [posterioridade imediata, aproximação a SEM Vi]Vj 

subvenio  

─ LAT ─ 
 

            [sub- [X] Vi]Vj ↔ [atenuação, abrandamento, diminuição de SEM Vi]Vj 

subaccuso, soentrar, soalzar, solevantar, soabrir 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

Figura 57. Esquema construcional das formações verbais sub-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1186

Com ou sem uma ideia de movimento. Havendo esse traço complementar, o sentido seria parafraseável por 

‘movimento para baixo’. 
1187

E daí ‘transmissão’. 
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[sub- [X] Ni]Nj ↔ [sotoposição espacial
1188

 de SEM Ni]Nj     

subcaelestis, sobarbo, subsuelo, sobarba, subaquático 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 
 

               [sub- [X] Ni]Nj ↔ [sotoposição nocional, vicariedade
1189

 de SEM Ni]Nj 

subcenturĭō, subcomendadores, sublider, sub-reitor 

─ LAT, CA, CM, PM ─ 
 

                [sub- [X] Ni]Nj ↔ [ação furtiva, oculta, sub-reptícia relacionada a SEM Ni]Nj 

subdŏlus 

─ LAT ─ 
 

           [sub- [X] Ni]Nj ↔ [posterioridade imediata, aproximação a SEM Ni]Nj 

successus  

─ LAT ─ 
 

            [sub- [X] Ni]Nj ↔ [atenuação, abrandamento, diminuição de SEM Ni]Nj 

subraucus, subdelirio, subdelírio 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

Figura 58. Esquema construcional das formações nominais sub-X, do latim ao português e castelhano 

contemporâneos. 

 

De uma consideração dos esquemas construcionais, percebemos que contam, tanto um 

quanto o outro, de cinco sentidos (mais preeminentes) associados ao sub- no latim. Há assim, 

a princípio, certa uniformidade para tais esquemas nessa língua, mas que de certo modo se 

desbota ao considerarmos que: (i) os sentidos de ‘ação furtiva, oculta, sub-reptícia’ e 

‘posterioridade imediata, aproximação’ pareciam ser muito pouco usuais em construtos 

nominais
1190

; (ii) enquanto que, para os verbos, são mais recorrentes os valores de 

‘sotoposição espacial’, ‘ação furtiva’ e ‘atenuação’; para os nomes, só o último apresenta 

verdadeira e indiscutível representatividade, sendo poucos os casos de derivados nominais 

atrelados aos demais sentidos que constam da teia polissêmica do formante. 

Havia, sem dúvida, uma forte polissemia incidente sobre o antepositivo na língua 

latina, fruto de desdobramentos do sentido espacial primevo e prototípico (cf., por exemplo, 

                                            
1188

Com ou sem uma ideia de movimento. Havendo esse traço complementar, o sentido seria parafraseável por 

‘movimento para baixo’. 
1189

E daí ‘transmissão’. 
1190

O que não surpreende, pois são traços de cariz modal e lativo, que tendem, portanto, a matizar 

subsidiariamente sentidos nucleares verbais, como os de ação. 
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ROHLFS, 1969; DUARTE, 1999a; RIO-TORTO, 2016), envolvidos, talvez, em ativações 

metafóricas. Assim, uma leitura conjectural razoável para justificar o espraiamento semântico 

do prefixo em cinco ramificações poderia fincar-se nos seguintes fluxos metafóricos: O QUE 

SE ENCONTRA ESPACIALMENTE SOTOPOSTO A X ENCONTRA-SE 

HIERARQUICAMENTE SOTOPOSTO A X (‘sotoposição espacial’ → ‘sotoposição 

nocional, vicariedade’), ESTAR ESPACIALMENTE SOTOPOSTO A X É PODER FAZER 

FURTIVAMENTE X (‘sotoposição espacial’ → ‘ação furtiva, oculta, sub-reptícia’), ESTAR 

ESPACIALMENTE SOTOPOSTO A X É ESTAR IMEDIATAMENTE POSTERIOR OU 

PRÓXIMO A X (‘sotoposição espacial’ → ‘posterioridade imediata, aproximação’), ESTAR 

ESPACIALMENTE SOTOPOSTO A X É SER PARCIALMENTE X (‘sotoposição espacial’ 

→ ‘atenuação, abrandamento, diminuição’). 

O cotejo dos sentidos aplicáveis ao castelhano e ao (galego-)português nos esquemas 

construcionais supradelineados também parecerá apontar, a princípio, a resultados díspares, 

pelo seguinte: (i) no esquema para os verbos, não há construtos com o sentido de ‘sotoposição 

nocional, vicariedade’ para o castelhano arcaico; (ii) já no esquema para os nomes, não há 

construtos que veiculem o sentido de ‘sotoposição nocional, vicariedade’ no galego-português 

arcaico. Não obstante, isso deve ser também matizado, pois em ambos os casos, a língua que 

gozava de representatividade quanto aos sentidos apontados a possuía de maneira muito 

modesta, sendo raros os produtos léxicos que gerava com tais noções periféricas. 

Ainda sob uma ótica comparativa, desta vez concernente a possíveis contrastes entre o 

esquema construcional verbal e o esquema construcional nominal, concluímos que tanto para 

o castelhano, quanto para o galego-português, o sentido de ‘atenuação, abrandamento, 

diminuição’ parecia estar inativo no período arcaico para a geração de formas nominais, 

embora fosse detectável em derivados verbais. Esse quadro sofre mudanças na transição para 

o período moderno, pois neste já é possível encontrar formas nominais (mas poucas, frizemos) 

nas quais o prefixo denota tais valores, simultaneamente à sua veiculação a produtos léxicos 

verbais. 

Por fim, de uma colação geral entre o sub- no latim e o sub- no vernáculo, chegaremos 

a duas conclusões iniciais: (i) as noções latinas de ‘ação furtiva, oculta, sub-reptícia’ e 

‘posterioridade imediata, aproximação’ não são transmitidas aos dois sistemas românicos 

enfocados; (ii) enquanto no latim a leva mais significativa de derivados em sub- são verbos 

com os sentidos de ‘sotoposição espacial’ e adjetivos com o sentido de ‘parcialidade, 

atenuação, abrandamento, diminuição’, no vernáculo medieval, o maior quantitativo passa a 

ser de verbos que indicam esses dois sentidos, sendo bem modesto o número de formações 
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nominais. Já no período moderno-contemporâneo, ainda que continuem a ser gerados novos 

verbos com tais sentidos, passam a ser mais recorrentes os nomes com a acepção de 

‘sotoposição locativa’ e, principalmente, há um crescimento exponencial na geração de 

formas nominais com o valor de ‘sotoposição nocional, vicariedade’, que passa a ser, 

indiscutivelmente, a mais representativa, talvez até mesmo passando a ocupar o posto de 

acepção nuclear e prototípica no esquema construcional em que figura na hodiernidade. 

Visando a sintetizar tudo o que dissemos, expomos abaixo um conspecto histórico-

comparativo da evolução do prefixo sub-, considerando seus principais usos no latim, no 

vernáculo arcaico e no vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo era dotado de patente vitalidade, gerando um grande número de derivados 

isocategoriais, tanto verbais, quanto nominais (sobretudo adjetivais), imersos numa teia 

polissêmica com cinco noções mais salientes: (i) ‘sotoposição espacial’, (ii) 

‘sotoposição nocional, vicariedade’, (iii) ‘ação furtiva, oculta, sub-reptícia’, (iv) 

‘posterioridade imediata, aproximação’, (v) ‘parcialidade, atenuação, abrandamento, 

diminuição’. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) o prefixo continua formando novas palavras no vernáculo medieval, principalmente 

verbos, mas com representatividade bem mais modesta que na matriz genolexical 

latina; 

(ii) nesses derivados, o prefixo veiculava, geralmente, as noções de ‘sotoposição 

espacial’ ou ‘parcialidade, atenuação, abrandamento, diminuição’; 

(iii) além das poucas formas de constituição propriamente vernácula, registra-se para o 

período um número bem mais considerável de formas herdadas do latim, cujo 

prefixo, recorrentemente, já se mostrava semanticamente opacizado. 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) palavras herdadas continuam ingressando no português e no castelhano, mas em 

menor número que no período medieval; 
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(ii) pari passu a isso, vai-se incrementando a geração de formas vernáculas, verbos 

com os valores de ‘sotoposição espacial’ ou ‘parcialidade, atenuação, 

abrandamento, diminuição’ (tal como nas sincronias arcaicas), mas, principalmente, 

nomes, nos quais o prefixo denota o sentido de ‘sotoposição nocional-hierárquica, 

vicariedade’. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Pelos dados analisados, podemos concluir que, na evolução diacrônica do sub-, há um 

jogo de tensões entre permanência e mudança, confluências e divergências. Notamos 

alterações em seu comportamento em relação à sua transição do latim ao vernáculo, com a 

desativação de alguns sentidos que eram presentes na matriz genolexical latina e que passam a 

um status de inatividade no castelhano e no galego-português. A convergência entre tal matriz 

e suas descendentes dá-se justamente no fato de essas últimas não inovarem na geração de 

novos valores para o formativo prefixal, que continua atuando com sentidos já presentes no 

latim
1191

.  

As divergências e mudanças mais fundamentais na diacronia do sub- são operadas na 

passagem da língua arcaica para a moderno-contemporânea, em que, num crescendo, há um 

deslocamento no eixo prototípico para o formante, que, de ‘posição espacial’, passa a ser 

ocupado pelo sentido de ‘sotoposição nocional-hierárquica, vicariedade’, culminando em seu 

alçamento absoluto como sentido prototípico e central nas formações da língua hodierna, que 

são maiormente nominais. Varela Ortega & Martín García (1999, p. 5014), no excerto a 

seguir, trazem considerações que corroboram essa ideia de preponderância do valor de 

‘sotoposição nocional’ para o afixo, na língua contemporânea: 

 

El prefijo sub- es productivo con el valor derivado de lo que es inferior en rango o 

nivel a lo denotado por la base (subclase, subgrupo, subconjunto, subcontinente, 

subcomisión), con el significado restringido a cargos o categorías de ‘el que está en 

                                            
1191

De interlocuções com a Profa. Dra. Juliana Soledade, que há mais de uma década se dedica a investigar a 

sufixação na história do português, sobretudo em seu período arcaico, notamos a sua surpresa ao ser informada 

que houve, ao que tudo indica, para boa parte dos prefixos, uma redução de sua rede polissêmica na passagem do 

latim ao romance, visto que, a partir dos dados analisados, é possível constatar que alguns dos sentidos 

originalmente latinos permanecem e outros são abandonados. Para a sobredita morfóloga, em relação aos 

sufixos, sempre lhe pareceu ocorrer justamente o inverso (as unidades sufixais -eiro e -dor, por exemplo, 

assumem maior complexidade semântica na rota histórica constitutiva do vernáculo). Caso tais impressões se 

confirmem, chegaremos à conclusão de que, ao menos nesse ponto, prefixos e sufixos demonstram um 

comportamento espelhado, inverso. 



652 

 

el escalofón inmediatamente inferior a X’ (subdelegado, subcomisario, 

subgobernador) […].
1192

 

 

A mudança mencionada no parágrafo anterior não foi abrupta ou totalmente 

inovadora, pois, de acordo com Maurer Jr. (1951a), o sentido de ‘sotoposição nocional-

hierárquica’ já se encontrava presente no latim, não no clássico, mas no medieval e 

eclesiástico. Ainda assim, só se apresentava em raros empregos, configurando uma acepção 

em um estado de latência, cujo potencial só seria devidamente aproveitado nas línguas 

românicas, não em suas sincronias arcaicas, mas na modernidade. É com esse sentido que o 

prefixo se espraia e se desenvolve exitosamente, chegando a ter representação panromânica 

(MAURER JR., 1951a).  

Quanto à natureza categorial de sua adjunção, vislumbramos também algumas 

mudanças: no latim, era recorrente como gerador isocategorial tanto de nomes (mormente 

adjetivos) quanto de verbos; o mesmo continua ocorrendo no período medieval e moderno, 

mas com frequências distintas. No período arcaico, forma especialmente verbos; no moderno-

contemporâneo, para seus primeiros séculos, igualmente mais formações verbais, mas nos 

séculos mais recentes, passa a gerar, de modo mais frequente, nomes, o que comprova a sua 

eleição atual por ambientes pré-nominais (DUARTE, 1999a). 

Se cotejamos o sub- do período arcaico com o sub- das sincronias ulteriores, 

verificaremos também sinais de mudança: no primeiro corte temporal, o prefixo agia mais 

recorrentemente em derivações verbais, sob variantes alomórficas de feição mais vernacular 

(so-, sos-, son- etc.) e denotando principalmente o valor de ‘sotoposição espacial’ ou 

‘parcialidade, atenuação’; já no segundo corte temporal, o prefixo retoma a sua feição mais 

etimologizante (sub-)
1193

, escolhendo atuar maiormente em derivações nominais e passando a 

veicular sobretudo a noção de ‘sotoposição nocional-hierárquica, vicariedade’. Consideramos, 

com Rio-Torto (2016), que esse fluxo pode dar-se, inclusive, sob a regência de uma transição 

de uma ordenação locativa para uma gradação hierárquica (sub-hiponímica) ou uma gradação 

de ordem avaliativa. 

Por fim, como dado que nos parece digno de nota, ressaltamos a caracterização do 

sub- como um dos prefixos que ativamente participam das relações morfossemânticas de 

                                            
1192

“O prefixo sub- é produtivo com o valor derivado do [valor] ‘que é inferior em grau ou nível ao denotado 

pela base (subclasse, subgrupo, subconjunto, subcontinente, subcomissão), com o significado restrito a cargos ou 

categorias de ‘o que está no nível imediatamente inferior a X’ (subdelegado, subcomissário, subgovernador) 

[…].” [Trad. nossa] 
1193

De tal modo que as variantes patrimoniais já não gozam, atualmente, de qualquer vitalidade (cf. VARELA 

ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999). 
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sinmorfismo e antinomorfismo. No primeiro caso, com vice- (RIO-TORTO, 2016; VARELA 

ORTEGA & MARTÍN GARCÍA, 1999), contra-, infra-/ínfero- e hipo-: subdiretor/vice-

diretor, sub-almirante/vice-almirante/contra-almirante, subaxilar/infra-axilar/ínfero-axilar, 

subcalórico/hipocalórico etc.; no segundo, com sobre- ~ super-, pre- e ante-: sobrefaturar : 

subfaturar, sobrescrito : subscrito, supercivilizado : subcivilizado, superpor ~ sobrepor : 

subpor, preceder/anteceder : suceder, prefixo : sufixo, anteceder : suceder. 

 

6.1.30 Prefixo trans- 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

O prefixo trans- ocorre em derivados presentes nos corpora documentais das duas 

fases do período arcaico, tanto para o galego-português quanto para o castelhano, gerados via 

operações morfolexicais latinas ou vernáculas: 

 

(i) atravesando
1194

 (P1B1117) e variantes e/ou flexões, atrauesada
1195

 (P1B1119), 

traedor (P1A630), traiçom (P1B1120), trascende (P1B1121), trasladei (P1A631) e 

variantes e/ou flexões, traslado (P1B1122), trastenpo (P1A634) e variantes e/ou 

flexões, trastornadas (P1A635). 

(ii) traduzir (P2C675), tralladar (P2C1643), tralladados (P2C1644) e variantes e/ou 

flexões, treslado (P2D364), treladaçom (P2C1645), trasmudar (P2D365), 

trespassados (P2C1648). 

(iii) atrauiessan
1196

 (C1A1515), traycion (C1B603) e variantes e/ou flexões, traydor 

(C1B604), transido (C1A1519), trasladamiento (C1A1520), transladar (C1A1521) e 

variantes e/ou flexões, trasmontana (C1A1524), traspassa (C1A1525), traspasadora 

(C1A1526), trasponer (C1A1527), trastornaron (C1A1528) e variantes e/ou flexões. 

(iv) traduccion (C2C1134), traduzir (C2C1135) e variantes e/ou flexões, traycion 

(C2C1137), traydores (C2C1138), trasladacion (C2C1139), transladados 

(C2C1140), translacion (C2C1141) e variantes e/ou flexões, traslado (C2C1143) e 

                                            
1194

Sobreprefixação, com o prefixo tra(ns)- em primeira posição, sobreposto pelo a(d)-, que ocupa a segunda 

posição na combinação prefixal. 
1195

Idem. 
1196

Idem. 
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variantes e/ou flexões, transmjgraçion (C2C1145), traspassa (C2C1146) e variantes 

e/ou flexões, traspasante (C2C1148), transportado (C2C1149), transtornadas 

(C2C1150), trastornar (C2C1151). 

 

Após a observação dos dados coligidos, levando em conta tanto as formações herdadas 

quanto as vernáculas, foi possível constatar, para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 

7 bases lexicais diferentes (com um total de 13 ocorrências); para a 2ª fase do GP, sobre 5 

bases lexicais diferentes (com um total de 9 ocorrências); para a 1ª fase do CA, sobre 8 bases 

léxicas diferentes (com um total de 18 ocorrências); e para a 2ª fase do CA, sobre 7 bases 

léxicas diferentes (com um total de 21 ocorrências). 

Se consideramos apenas as formas estritamente vernaculares, o cômputo se restringiria 

ao seguinte: para a 1ª fase do GP, a atuação do formante sobre 2 bases léxicas diferentes (com 

um total de 2 ocorrências, trastenpo (P1A634) e trastornadas (P1A635)); apenas sobre uma 

base léxica (com uma ocorrência, trespassados (P2C1648))  para a 2ª fase do GP; para a 1ª 

fase do CA, sobre 2 bases léxicas (com um total de 5 ocorrências: traspassa (C1A1525), 

traspasadora (C1A1526), trastornaron (C1A1528) e variantes e/ou flexões); para a 2ª fase do 

CA, igualmente sobre 2 bases léxicas (com um total de 6 ocorrências, traspassa (C2C1146), 

traspasadora (C2C1147), trastornaron (C2C1148) e variantes e/ou flexões). 

Segue abaixo um quadro de caracterização geral do formante nos sistemas linguísticos 

vernáculos em apreciação: 

 

Prefixo trans- 

─ Formas herdadas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes tra- ~ tras- tras- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. através de 

2. além de 

3. transferência 

4. opaco  

1. transferência 

2. através de 

3. opaco 
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Exemplos atravessam, trascende, 

trasladei, traedor 

trasmudar, trauessa, 

traduzir 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes tra- ~ trans- ~ tras- tra- ~ tras- ~ trans- 

Seleção de bases V, A V 

Sentidos 1. através de 

2. além de 

3. transferência 

4. opaco 

1. transferência 

2. através de 

3. opaco 

Exemplos atrauiessan, transido, 

transladar, traycion 

trasladacion, 

transportado, traduccion 

Prefixo trans- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes tras- tres- 

Seleção de bases V, N V 

Sentidos 1. através de 

2. além de 

1. expletivo 

Exemplos trastenpo, trastornadas trespassados 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes tras-  tras- ~ trans- 

Seleção de bases V V 

Sentidos 1. através de 

2. além de 

3. mudança 

1. através de 

2. além de 

3. mudança 

Exemplos traspasa, traspasadora, traspasa, traspassa, 
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trastornaron  trastornar 

 

Tabela 50. Síntese do comportamento do formante trans- no GP e no CA. 

 

Nos dados observados, identificamos a ocorrência de dupla prefixação com trans- 

unicamente no verbo atravessar e variantes e/ou flexões, formas herdadas, ocupando neles a 

1ª posição na concatenação sintagmática vocabular, ou seja, a mais interna à base léxica: [a- 

[tra(ns)- [X]]. Esse comportamento parece permanecer inalterado na evolução diacrônica 

ulterior
1197

. No latim, além de na 1ª posição (re- + trans-: retransīre), podia figurar também 

na 2ª (trans- + ad-: transadigĕre). 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXO 

 

A partícula trans- já funcionava como antepositivo no latim, em operações 

isocategoriais verbais ou nominais (adjetivais) nas quais fornecia aos derivados, segundo 

Romanelli (1964), os sentidos de (i) ‘situação ou ação além de’ (transalpinus, transeo), (ii) 

‘passagem de um lado para outro’ (transvolo), (iii) ‘transferência, transmissão’ (trado, 

transfero) e (iv) ‘mudança, transformação’ (transnomino, transfiguro, transverto). De acordo 

com o DLPPE (2001), igualmente podia aportar um significado perfectivo, de ‘totalmente’ (o 

dicionário não traz exemplos desse uso). 

O mencionado prefixo advém da preposição de acusativo homônima, que denotava no 

latim a noção de ‘para o outro lado de, além de’ (trans Rhenum incolere, ‘habitar para lá do 

Reno’), com ou sem uma ideia acessória de movimento (GAFFIOT, 2016; DLPPE, 2001; 

VIARO, 1994; ROMANELLI, 1964). 

Pelos dados observados, o prefixo trans- não gozava de grande vitalidade no 

vernáculo medieval, tanto o galego-português quanto o castelhano, pois era gerador de bem 

poucas formas vernaculares: trastenpo, trastornadas e trespasados para o primeiro sistema 

linguístico; traspassa, traspasadora e trastornar, para o último. É, sem dúvida, rico em 

variantes alomórficas/alógrafas, confirmando o que assinala Cunha (2010) a esse respeito. Se 

nos atermos às bases léxicas, veremos que as operações morfolexicais vernaculares com 

trans- resumiram-se, nos corpora abordados, a apenas três (tempo, tornar, passar).  

Todos os demais exemplos registrados são formações geradas no lastro latino e 

ingressadas como herança no vernáculo, o que corrobora a impressão de que se trata de um 

                                            
1197

Se desconsiderarmos, claro, combinações prefixais mais recentes que são possíveis com a sobreposição de 

formantes como não-, super-, pluri- etc. 
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prefixo com alguma representatividade produtiva, conquanto tenha pouco potencial de 

vitalidade nas sincronias em foco. Além dos exemplos detectados nos documentos analisados, 

há vários outros de derivados constituídos no latim e que vão ingressando no castelhano desde 

o séc. XIII (sobretudo a partir do XIV) até o séc. XVIII (e, provavelmente, até posteriormente 

a essa centúria): transcender/trascender, transcendental/trascendental, 

transcendente/trascendente, transfigurar, transportar, transgressão/transgresión, transferir, 

transcorrer/transcurrir, transmitir, transmissão/trasmisión, transmarino/trasmarino, 

transcrever/transcribir etc. 

O antepositivo funcionava como criador isocategorial de formas majoritariamente 

verbais (trasladei (P1A631), trasponer (C1A1527), trastornar (C2C1151)) e, 

excepcionalmente, adjetivais (trasmontana (C1A1524)) ou substantivais (trastenpo 

(P1A634)), contribuindo com a sua semântica com os conteúdos ‘através de’, ‘além de’, 

‘transferência’ (treladaçom (P2C1645)) e, ocasionalmente, ‘mudança’ (trastornaron 

(C1A1524)). Houve casos de uso do prefixo cujo significado já se mostrava 

opacizado/lexicalizado (trayciones (C1A1517)) e, em uma ocorrência, mostrava-se como 

expletivo, funcionando, no máximo, como apoio ou mero (e sutil) reforço da significação da 

base (trespassados (P2C1648), ‘idos, passados, transcorridos’). 

Da análise do material empírico, não notamos uma diferença comportamental do 

prefixo em relação às línguas abordadas no período arcaico nem diferenciações em 

comparação às suas duas sincronias internas respectivas. Faz-se presente, mas de modo 

discreto, com poucos derivados, quer latinos, quer vernaculares. Também não é notável uma 

mudança substancial em seu desempenho semântico, conservando, grosso modo, os sentidos 

que manifestava no latim. 

Não obstante, ao verificarmos fontes alheias aos corpora documentais examinados, 

deparamo-nos com exemplos que mostram particularidades interessantes no desempenho 

funcional e semântico do antepositivo. Primeiramente, devemos dizer que há raros casos em 

que atua em esquemas de parassíntese lato sensu, como transnoitar/trasnochar
1198

 (< trans- + 

-noit(e)- + -a- + -r, segundo CUNHA (2010), HOUAISS & VILLAR (2009) e o DLE/RAE) 

aportando ao derivado uma carga semântica explícita, o que é raro nesse tipo de formação. 

Segundo, que passam a ocorrer alterações semânticas, denotando, além dos sentidos mais 

prototípicos e antigos, outros mais inovadores: (i) ‘posição posterior no espaço’, como em 

                                            
1198

A primeira forma, galego-portuguesa, do séc. XIII (CUNHA, 2010; HOUAISS & VILLAR, 2009); a 

segunda, castelhana, do séc. XII (COROMINAS, 1987). 



658 

 

trastienda (séc. XVI
1199

), trascoro (séc. XV
1200

), trasalcoba (séc. XX
1201

), trasaltar (séc. 

XIX
1202

), para o castelhano; trascâmara (século XIV
1203

), traspilar (séc. XVII
1204

), tresandar 

(séc. XVI
1205

) e trasfoliar (séc. XVIII
1206

), para o português; (ii) ‘posição posterior no tempo’, 

como em trasanteontem ~ trasantontem (ambas do séc. XVIII
1207

), tataravô (séc. XIX
1208

), 

tataraneto (séc. XVIII
1209

) para o português; trasnieto ~ tataranieto (a primeira, do séc. XIII; 

a segunda, do XVII
1210

) e trasabuelo/tatarabuelo (a primeira, do séc. XIV; a segunda, do 

XVII
1211

), para o castelhano; (iii) ‘intensificação’, como em tressuar (séc. XVII
1212

) e 

trasañejo (séc. XV
1213

), para o português e o castelhano, respectivamente
1214

; (iv) ‘negação’, 

em transcurar (séc. XIX), para o português. 

Se abstrairmos o caso isolado de expletividade para o trans- no galego-português da 

segunda fase medieval (em trespassados (P2C1648)) e o seu caráter atípico 

(parassinteticogênico) nas formas cunhadas no medievo transnoitar/trasnochar, podemos 

considerar que tal prefixo mantém um comportamento mais ou menos estável dentro das 

sincronias arcaicas de cada uma das línguas enfocadas, assumindo quase sempre uma acepção 

herdada da teia sêmica que apresentava no latim (‘além de’, ‘através de’, ‘transferência’, 

‘mudança’) e, esporadicamente, desenvolvendo sentidos novéis. As diferenças entre uma e 

outra sincronia parecem ocorrer apenas no castelhano, pois neste o sentido de ‘posterioridade 

temporal’ só parece estar ativo na primeira sincronia, enquanto os de ‘posterioridade espacial’ 

e ‘intensificação’, passam a ocorrer a partir da segunda. 

Ao compararmos uma e outra língua no recorte temporal feito, constataremos maiores 

contrastes, atinentes aos sentidos inovadores já aludidos. Assim, enquanto vemos uma 

convergência quanto ao surgimento do sentido de ‘posição posterior espacial’ para ambas as 

línguas, há contrastes para as acepções de ‘posição posterior temporal’ e ‘intensificação: 

                                            
1199

A partir de consultas ao CORDE. 
1200

A partir de consultas ao CORDE. 
1201

A partir de consultas ao CORDE. 
1202

A partir de consultas ao CORDE. 
1203

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1204

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1205

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1206

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1207

Segundo Houaiss & Villar (2009); para Cunha (2010), do séc. XIX. 
1208

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1209

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1210

A partir de consultas ao CORDE. 
1211

A partir de consultas ao CORDE. 
1212

Segundo Houaiss & Villar (2009). 
1213

A partir de consultas ao CORDE. 
1214

Há um cognato castelhano para o português tressuar. Trata-se da voz trasudar. No entanto, diferentemente do 

que ocorre no português, o prefixo na forma castelhana não denota ‘intensificação’, pois o derivado 

simplesmente significa ‘exalar um suor tênue e leve’. 
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encontrados no castelhano desde o séc. XV, só aparecerão no português nos séculos 

XVII/XVIII, ou seja, já no período moderno (de acordo, claro, com as fontes e bases de dados 

consultados). 

Em época moderna, nomeadamente a partir do séc. XIX (a partir de consultas ao lastro 

lexicográfico etimológico e aos bancos de dados complementares), trans- seguirá formando 

novos vocábulos, de forma mais pujante que nas sincronias vernáculas precedentes. Além dos 

exemplos já mencionados, podemos apontar também os seguintes, de criação vernácula: 

transbordar/trasbordar, transcultural, transculturação/transculturación, transfronteira, 

transfronteiriço/trasfronterizo, transplanetário, translógico, transmemória/transmemoria 

etc.
1215

. Podemos concluir que praticamente em todas essas criações mais recentes o 

antepositivo denota o sentido prototípico de ‘além de’. Ademais, não podemos deixar de notar 

que, bem recentemente (última quadra do séc. XX), surgiu o termo transexual
1216

 (do qual 

surgiram, por sua vez, transexualidad(e) e transexualismo) — tendo o prefixo um sentido de 

‘mudança’ —, que, a posteriori, foi o engatilhador da transformação do prefixo em 

pseudoprefixo
1217

, atuante em formas como transfobia, transfóbico e trans-perigosos (nas 

quais o trans- não mais denota o significado original de ‘mudança’, mas sim, o significado do 

vocábulo originante inteiro, o de ‘transexual’ ou ‘em relação a transexual’). 

Considerando o comportamento do prefixo desde o latim, passando pelo castelhano e 

galego-português medievais e chegando até o seu processamento contemporâneo, é possível 

desenhar para ele os seguintes esquemas construcionais hipotéticos, para os derivados verbais 

e nominais, respectivamente: 

 

 

 

                                            
1215

Chegamos a vários desses exemplos para o português através de consultas ao estudo de Duarte (1999a). 
1216

Seu primeiro registro para o português, conforme Houaiss & Villar (2009), é de 1981. Não há um exemplo 

sequer para o castelhano no CORDE (corpus que registra vozes dos primórdios da língua até o ano de 1975). 

Assim sendo, podemos sustentar a hipótese de que a criação desse neologismo só ocorre nessas duas línguas na 

última quadra do séc. XX. O mesmo se dá com os dois vocábulos dele originados: transexualidad(e) e 

transexualismo. 
1217

Esse uso mais recente do trans-, com sentido de ‘transexual’, parece um caso que fica na fronteira entre o 

processo designado de splinter e o processo designado de recomposição. No caso dos splinters, uma parte da 

palavra, sem estatuto mórfico reconhecido, assume o papel de afixo e passa a produzir uma série de novas vozes 

(p. ex., -drasta: boadrasta, tiadrasta, irmãdrasta) — no caso do elemento trans-, a aplicação do termo splinter 

pode ser problematizada pelo fato de esse formativo já possuir seu status de elemento mórfico reconhecido —. 

No caso da recomposição, parte do composto assume, metonimicamente, o valor semântico de uma dada lexia de 

que é integrante e passa a produzir uma série de novas palavras (automóvel > auto- : autopista, autopeças, 

autódromo) —  no caso de formativo trans-, seu estatuto como elemento prefixal causa ruídos ao uso do termo 

recomposição. 
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[trans- [X]Vi]Vj ↔ [além de, através de, transferência relacionada a SEMVi]Vj 

transeo, trasnochar, trasbordar, transnoitar, transbordar 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─ 

 

 

[trans- [X] Vi]Vj ↔ [mudança, transformação relacionada a SEM Vi]Vj 

transnomino, transmuto, trastocar 

─ LAT, CA ─ 

 

            [trans- [X] Vi]Vj ↔ [posterioridade espacial relacionada a SEM Vi]Vj 

          tresandar, trasfoliar 

         ─ GP, PM ─ 

 

 [trans- [X] Vi]Vj ↔ [intensificação de SEM Vi]Vj 

                                                      tressuar 

                                                      ─ PM ─ 
 

[trans- [X] Vi]Vj ↔ [negação de SEM Vi]Vj 

                       transcurar 

                         ─ PM ─ 

 

Figura 59. Esquema construcional verbal trans-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 
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[trans- [X]Ni]Nj ↔ [além de, através de, transferência relacionada a SEMNi]Nj 

transmarinus, transfronterizo, transplanetário 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

 

[trans- [X] Ni]Nj ↔ [mudança, transformação relacionada a SEM Ni]Nj 

transformis, transexual 

─ LAT, CM, PM ─ 

 

            [trans- [X] Ni]Nj ↔ [posterioridade espacial relacionada a SEM Ni]Nj 

          trascoro, trasalcoba, trascâmara, traspilar 

         ─ CA, CM, GP, PM ─ 

 

 [trans- [X] Ni]Nj ↔ [intensificação de SEM Ni]Nj 

                                                      trasañejo 

                                                      ─ CA ─ 
 

[trans- [X] Ni]Nj ↔ [posterioridade temporal relacionada a SEM Ni]Nj 

                trasnieto, trasantontem 

                         ─ CM, PM ─ 

 

Figura 60. Esquema construcional nominal trans-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 

 

Pelo esquema construcional delineado, é possível perceber que, ao lado de acepções 

comuns ao latim e às suas línguas descendentes (p. ex., ‘além de, através de, transferência’, 

em derivados verbais), há sentidos exclusivos aos sistemas vernáculos (i.e., inovadores), 

sejam comuns a ambos (‘posterioridade espacial’, em derivados nominais), sejam exclusivos a 

um deles (‘posterioridade espacial’, em derivados verbais, exclusivo para o português). Há 

noções semânticas que parecem restringir-se a uma das sincronias das línguas enfocadas 

(‘intensificação’ e ‘negação’, em derivados verbais, exclusivos ao português moderno; 

‘intensificação’, em derivados nominais, exclusivos ao castelhano arcaico
1218

), enquanto 

outras permanecem ativas do período arcaico ao moderno (‘além de, através de, 

transferência’, em derivados verbais). Dessas observações também decorrem a conclusão de 

                                            
1218

Ambos os sentidos são destituídos de vitalidade no castelhano e no galego-português, já que se encontram em 

um par de vocábulos apenas. Chama a atenção a diferença que parece haver nesse ponto entre as línguas 

mencionadas e o italiano, pois nesta última o traço sêmico de intensificação parece ser bem vívido, num rol 

considerável de derivados: trasamare, ‘amar muitíssimo’; trabuono, ‘muito bom’; trasicuro, ‘muito seguro’;  

traleale, ‘lealíssimo’ (ROHLFS, 1969). 
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que há sentidos que se associam especificamente a um tipo de formação: nominal ou 

verbal
1219

. 

Parece ser lícito cogitar que, desde o latim, passando pelas línguas ibero-românicas 

apreciadas, o sentido prototípico de ‘além de, através de, transferência’
1220

 gerou o de 

‘mudança, transformação’, talvez a partir de uma leitura metafórica O QUE ESTÁ ALÉM DE 

X JÁ NÃO É X, MAS UMA TRANSFORMAÇÃO DE X
1221

. Posteriormente, e não mais 

para o latim, mas apenas para as suas descendentes, do mesmo sentido prototípico originar-se-

iam outros mais periféricos (‘posterioridade espacial’, ‘posterioridade temporal’ 

‘intensificação’, ‘negação’) talvez igualmente a partir de processamentos metafóricos: O QUE 

ESTÁ ALÉM DE X ESTÁ DEPOIS DE X (no tempo ou no espaço), O QUE ESTÁ ALÉM 

DE X É MUITO X, O QUE ESTÁ ALÉM DE X NÃO É X. 

Uma apreciação histórico-comparativa sobre o antepositivo em análise, do latim ao 

vernáculo contemporâneo, poderia ser traçada nos seguintes termos: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixo no latim atuava na constituição isocategorial de diversos verbos e nomes 

(adjetivos), contribuindo com os sentidos de ‘além de’, ‘através de’, ‘transferência, 

transmissão’ e ‘mudança, transformação’; 

(ii) provavelmente, o sentido de ‘mudança, transformação’ originou-se do sentido de 

‘além de, através de’, mediante operações metafóricas. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) há o ingresso nas línguas novilatinas de vários derivados herdados do latim, 

concomitantemente à emergência de algumas raras vozes próprias
1222

, denotativas 

tanto dos sentidos prototípicos, quanto de inovadores, como os de ‘posterioridade 

espacial’ e ‘posterioridade temporal’, que emergem a partir de fluxos metafóricos. 

                                            
1219

De algum modo os esquemas construcionais propostos devem ser relativizados, em virtude de haver um 

número muito reduzido de derivados associados a algumas das construções, como, p. ex., a de ‘intensificação’ ou 

‘negação’, que, inclusive, parecem ser ramificações já não dotadas de vitalidade no período contemporâneo. 
1220

Rohlfs (1969) também considera esses sentidos locativos como primários, i.e., prototípicos, dos quais 

surgiriam outros, como o reforçativo/intensificador. 
1221

Que o sentido de mudança advenha do sentido locativo ‘além de’, parece ser a opinião também de Duarte 

(1999a). 
1222

A igual resultado chegou López Viñas (2012) em sua investigação sobre a afixação no galego medieval, 

encontrando apenas três derivados vernáculos em tra(n)s-: transmoleira, traspasar e trastornar. 
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(ii) o sentido de ‘mudança, transformação’, ativo no latim, mostra-se praticamente 

desativado para a construção de novos vocábulos, apenas permanecendo em raras 

palavras herdadas e em uma única vernácula (trastocar, para o CA). 

 

C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) seguem ingressando no português e no castelhano palavras herdadas, moldadas no 

latim, constituídas com o prefixo trans-, muitas vezes tomadas do francês 

(DUARTE, 1999a) ou do inglês (e.g., transliterar < ing. to transliterate, segundo 

CUNHA, 2010); 

(ii) há também uma criação mais representativa de vozes propriamente vernaculares, 

com ênfase em formações nominais (substantivais ou adjetivais, sobretudo as 

últimas)
1223

, diferentemente do que se passava nas sincronias anteriores, em que a 

maioria dos derivados era de natureza verbal; 

(iii) a partir de uma reanálise do prefixo trans- no derivado transexual, surge, em época 

bem recente, o pseudoprefixo trans-, com carga semântica correspondente a 

‘transexual’ ou ‘relativo a transexual’. 

 

 CONCLUSÃO  

 

O prefixo trans- mantém a sua vitalidade em todo o percurso diacrônico da língua, 

desde o latim até o período contemporâneo, ainda que com oscilações quantitativas e 

qualitativas. No latim, participava da emergência de inúmeras vozes, o que vai escasseando 

no período arcaico do galego-português e do castelhano, tomando novo vigor no período 

moderno, continuando assim no contemporâneo, mas com maior representatividade às línguas 

de especialidade que ao léxico geral, ao menos no que tange ao português (ALVES, 2000)
1224

. 

Dos prefixos preposicionais, é um dos que mais conservam a sua carga semântica explícita 

(muitas vezes depreensível via leitura componencial), talvez por não ser tão geral quanto a de 

outros formantes de mesma origem. Quando se mostra semanticamente opaco (e, 

                                            
1223

Ocorrendo também a geração isocategorial de uma ou outra voz adverbial, como trasanteayer (séc. XX, 

segundo o CORDE) e trasantontem (séc. XVIII, segundo CUNHA, 2010). A NGLE (RAE & AALE, 2009) 

também registra, para o castelhano, o advérbio trasmañana (‘depois de amanhã’), atualmente em desuso nessa 

língua. 
1224

Registra Rio-Torto (2016) alguns exemplos cunhados propriamente no português contemporâneo que 

parecem espraiar-se tanto pelo léxico da especialidade quanto pelo léxico comum: transcontaminação, 

transfronteira, transiberiano, transfretar. 
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consequentemente, improdutivo) é, geralmente, sob as variantes alomórficas tra- (traduzir, 

trajeto, tradición) ou tres- (tresler, tresmalhar, tresvariar), mormente em formações 

herdadas. 

 

6.1.31 Prefixoides  

 

A partir do que entendemos por prefixoide ou semi-prefixo (cf. a 4ª macrosseção deste 

estudo), partículas de gramaticalização em curso, dotadas de um conteúdo semântico mais 

explícito e mais léxico que os prefixos prototípicos, além de identificar-se 

(homomorficamente) com vocábulos caracterizados como formas livres da língua (dotados, 

consequentemente, de maior independência sintática, por serem itens lexicais), deparamo-nos, 

nos corpora verificados, com quatro elementos possuidores de tal status no período arcaico 

do castelhano e do galego-português: bem-, contra-, mal- e não-. 

O prefixoide bem- é detectado, dentre outras vozes derivadas, em bem-andante 

(P1B1124) e variantes e/ou flexões, bem aventurado (P1B1125) e variantes e/ou flexões, 

benfectorias (P1B1129) e variantes e/ou flexões, benefiçios (P1B1132) e variantes e/ou 

flexões, benquerença (P2C1656) e variantes e/ou flexões, bem quisto (P2C1657) e variantes 

e/ou flexões, beneficiados (P2C1668) e variantes e/ou flexões, bendecir (C1A1531) e 

variantes e/ou flexões, beneuolencia e variantes e/ou flexões. 

O prefixoide contra- é detectado, dentre outras vozes derivadas, em contradizer 

(P1A641) e variantes e/ou flexões, contradizimẽto (P2C1670), contradiçiones (C1B608) e 

contrafecha (C1A1551). 

O prefixoide mal-, dentre outros exemplos, encontra-se nos derivados malandança 

(P1A642) e variantes e/ou flexões, mal-andante (P1B1139) e variantes e/ou flexões, 

maldyzientes (C2C1164) e variantes e/ou flexões, maldizer (P1B1145) e variantes e/ou 

flexões, malestança (P1A648), mal feytoria (P1B1146) e variantes e/ou flexões, mal feytores  

e variantes e/ou flexões, malquerença e variantes e/ou flexões, mal auiĩdos (P2C1672), mal 

cõtente (P2C606), malfazer (C1A1559), malmeten (C1A1561). 

Já o prefixoide não-, encontra-se nas vozes nõ digno (P1B1153), nõ mouil ~ nõ 

mouilis (P1A653), nõ ferial (P1B1154), nõ presentes (P1B1155), nom animado (P2C1679), 

nõ boõs ~ nom boos (P2C1680), nom casto (P2C1682), nõ certas (P2D370), nõ contẽte 

(P2C1683), nom suficiente (P2C1684), non estable, non ljnpia ~ non ljnpias (C1A1565), non 
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vsado (C1B612), no creibles (C2C1168), no famoso, no meresc’iente, no pestilenciales 

(C2D402). 

Desses quatro elementos afixais da margem esquerda do vocábulo que consideramos 

como prefixoides, elegeremos apenas o último, o não-, para um comentário mais detalhado, 

sendo que esse recorte e predileção podem ser justificados pelo fato de todos os casos 

detectados nos quais a partícula incide terem sido formações propriamente vernaculares e, 

além disso, dado o fato de tal esquema morfolexical passar a concorrer (ou coatuar) com 

outros mais tradicionais/antigos (o esquema latino do in- negativo, p. ex.) ou outros 

igualmente inovadores (como o seu coetâneo, o esquema do des-, de evolução vernacular). 

 

 OS DADOS NOS CORPORA 

 

Nos corpora textuais verificados, o antepositivo não- marcava presença em ambos os 

sistemas linguísticos considerados: 5 ocorrências para a primeira fase do galego-português 

medieval (sobre 4 bases léxicas diferentes) e 7 ocorrências para a sua segunda fase (sobre 6 

bases léxicas diferentes); 3 ocorrências para a primeira fase do castelhano medieval (sobre 3 

bases léxicas diferentes) e 4 ocorrências para a sua segunda fase (sobre 4 bases léxicas 

diferentes).  

As variantes sob as quais se apresentava foram, para o galego-português, nõ- (presente 

nas duas sincronias) e nom- (exclusiva à segunda sincronia); por sua vez, para o castelhano, os 

alomorfes foram non- (própria da primeira fase) e no- (própria da segunda). Confirmando-se o 

que já constatara Lopes (2013), todas as formações em que esse prefixoide atuava eram 

adjetivais isocategoriais, nas quais denotava, invariavelmente, o sentido de ‘negação’ pura, 

equivalendo, portanto, ao advérbio não/no. 

As primeiras ocorrências em documentos dessas línguas datam já do século XIII, a 

saber: nõ mouil (P1A653) ~ nõ mouilis (P1A654), non estable (C1A1564), non ljnpia ~ non 

ljnpias (C1A1565). 

Sintetizamos no quadro seguinte uma caracterização geral do prefixoide nos sistemas 

linguísticos vernáculos apreciados: 
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Prefixoide não- 

─ Formas estritamente vernáculas ─ 

GP 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes nõ- nom- ~ nõ- 

Seleção de bases A A 

Sentidos 1. negação 1. negação 

Exemplos nõ presentes nom animado 

CA 

CARACTERÍSTICAS 1ª SINCRONIA 2ª SINCRONIA 

Variantes non- no- 

Seleção de bases A A 

Sentidos 1. negação 1. negação 

Exemplos non estable no creibles 

 

Tabela 51. Síntese do comportamento do formante não- no GP e no CA. 

 

 EVOLUÇÃO SEMÂNTICA E FUNCIONAL DO PREFIXOIDE 

 

O prefixoide vernáculo não-/no- (e variantes) é originário do advérbio vernáculo 

homônimo, que remonta, por sua vez, ao advérbio latino non, ‘não’, como em non sileas, ‘não 

te cales’. Se considerarmos as informações do lastro lexicográfico-etimológico consultado, 

bem como de uma grande relação de gramáticas latinas, chegaremos à conclusão de que só 

sob essa função adverbial funcionava a dita partícula, não tendo qualquer desempenho como 

prefixoide, ou seja, como elemento imerso em rota de gramaticalização com fins de 

transmudação para um funcionamento afixal. No entanto, isso não parece gozar de exatidão. 

Deparamo-nos, por exemplo, em um texto de Cícero (106-43 a.C.), o Brutus, de claris 

oratoribus, com usos que, se não já como prefixoide, o non- já se insinuava em um contexto 

sintático que poderia ser tomado como exemplo de engatilhador de sua transformação (já no 

latim) em um afixoide: “Itaque numquam de bono oratore aut non bono doctis hominibus 
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cum populo dissensio fuit.”
1225

, nos quais bono se opõe a non bono, em vez de malo
1226

. Na 

verdade, propendemos a considerá-lo realmente como formante prefixal (prefixoide) já no 

latim, visto que, após algumas reflexões, recordamo-nos do vocábulo nonato (‘não nascido’), 

que remonta ao latim non natus, a, um (‘idem’). Rohlfs (1969) corrobora essa ilação, 

afirmando que realmente no latim o non podia atuar na prefixação, como em nonperitia, 

‘imperícia’. 

Campos (2004a), em sua tese de doutoramento, apontava o séc. XV como o que 

continha as primeiras ocorrências do prefixoide no português arcaico, por ele mesmo 

atestadas em suas incursões a textos remanescentes
1227

. Deparou-se com o derivado nom 

animado, presente na Crônica de D. Pedro (séc. XV), e o derivado não acabado, registrado 

na Grammatica da lingua portuguesa, de João de Barros (séc. XVI). Daí, adiante, encontra 

mais outros já pertencentes ao período moderno: quatro derivados nas Cartas do Padre 

Antônio Vieira (séc. XVII): não esperada, não infusas, não ingrata, não livre. Em outro 

estudo seu, Campos (2004b), ainda que continuasse apontando o séc. XV como o momento 

em que se atestou o primeiro uso do não- como antepositivo, questionava-se se a 

gramaticalização desse item morfolexical ter-se-ia iniciado no séc. XV ou em momentos mais 

recuados da história da língua portuguesa, deixando, assim, a questão em aberto. 

Lopes (2013), ao vasculhar edições de textos galego-portugueses dos séculos XII a 

XIV, acabou por encontrar derivados em não- temporalmente mais recuados que os achados 

por Campos (2004a): três ocorrências do séc. XIV, a saber: nõ digno
1228

, nõ mortal
1229

, nõ 

mouil
1230

. Chegou, assim, à conclusão de que, pelo menos desde o português trecentista, havia 

produtos derivacionais advindos de um processo de gramaticalização do advérbio não, 

transmudado em prefixoide nesses vocábulos em que é atestado. Às páginas 325-326 de seu 

estudo, Lopes (2013) afirmava, ainda, o seguinte: “Nada impede, inclusive, que, do 

                                            
1225

“E, assim, nunca houve divergência de opinião entre os homens doutos e o povo acerca do bom orador ou do 

não bom.” [Trad. nossa; grifos nossos]. No mesmo tratado, linhas acima da ocorrência que mencionamos, há 

contrastes entre vocábulos, mas com um recurso ao prefixo in- negativo, embora num contexto morfolexical 

verbal, não adjetival: probando aut improbando. 
1226

Temos aqui que matizar de algum modo o peso comprobatório do exemplo, pois, na verdade, não bom não é 

automaticamente um antônimo perfeito de bom (assim, não bom pode ser entendido, por exemplo, como 

medíocre), embora mantenha com ele contrastes semânticos. 
1227

Antes de Campos (2004a), Ribeiro (1905 apud ALVES, 2000) já sinalizava o uso do formante no português 

arcaico, nas formas nom dereytos e nom bõo, ambas presentes no Leal Conselheiro (séc. XV). Esse último 

estudioso chega a afirmar que era frequente na língua arcaica a negação prefixal com a partícula em questão. 
1228

No Vida de Santos de um Manuscrito Alcobacense: “Sabem(os) que palav(ra) he dita p(er) Deos que nos 

amoesta e diz: Se fezeres do pecador e no~ digno digno e s(an)c(t)o e boom, a palav(ra) dita per my~ s(er)a 

feita e conprida p(er) ty.”. 
1229

No Flos Sanctorum: “Mais nos que auemos padre perdurauil nos céus que há adurar sempre. e amigo nõ 

mortal que da aos queo seruẽ riquezas perdurauiis.”. 
1230

No Foro Real: “[...] faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e p(ri)uilegios 

e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy deuen [...].”. 
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esquadrinhamento sistemático da documentação escrita primitiva em português, seja possível 

recuar por mais um ou dois séculos o primeiro registro do prefixoide não-.”. Como podemos 

perceber, tal impressão se confirmou, já que agora nos deparamos com registros ducentistas 

para o formante em tela. 

Do estudo de Brea (1976), tínhamos o dado, tal como Lopes (2013), de que parecia 

remontar ao séc. XV a anteposição com o prefixoide no castelhano, que se registrava, por 

exemplo, em glossários latino-castelhanos medievais, nos quais, ao lado da forma latina com 

o prefixo negativo i(n)-, é apresentada a tradução castelhana com o antepositivo non- (em vez 

da forma i(n)- mesmo). Os exemplos são os seguintes, dos anos de 1418, 1462 e 1615, 

respectivamente: inestinguibilis por non matable; ilibatus por non corronpido; jnoro por non 

saber (BREA, 1976). Ao que parece, e de acordo com essa própria linguista, o uso do non- foi 

privilegiado nos glossários em questão por veicular de forma mais transparente a ‘negação’ do 

que o prefixo negativo tradicional in-. Mais uma vez, através destas nossas incursões a 

edições de textos castelhanos medievais remanescentes, concluímos que o no(n)- prefixoidal 

se registra no castelhano ao menos dois séculos antes do que apontava Brea (1976), visto que 

já se encontra atuante em textos do séc. XIII. 

O não-/no- vai incrementando sua vitalidade com o passar dos séculos, algo que fica 

claro ao observarmos a leva incomensurável de derivados com a qual conta no período 

contemporâneo: vários adjetivos — não-autofinanciável, não-confiável, não-desprezível, não-

durável, nãoinflamável, não-retornável, não-artificial, nãocomercial, não-intelectual, não-

racial, não-escolar, não-partidário, não-financeiro, não-comunista, não-marxista, não-

populista, não-ferroso — (ALVES, 2000), mas, sobretudo, substantivos, como os registrados 

em Houaiss & Villar (2009): não agressão, não alinhado, não beligerância, não cooperação, 

não engajamento, não essencial, não eu, não ficcção, não fumante, não intervencionismo, não 

participante
1231

.  

Pelas informações expostas no fascículo de Varela Ortega & Martín García (1999), o 

antepositivo no- também se adjunge no castelhano atual a bases nominais, principalmente a 

substantivos, como la no producción, la no responsabilidade, la no industrialización etc
1232

. 

Inúmeras formações adjetivais com tal prefixoide são registradas no estudo de Montero Curiel 

(1999): no identificado, no humano, no confirmados, no creyente, no vital, no habitable, no 

                                            
1231

A nota em que se inserem esses exemplos em Houaiss & Villar (2009) é interessante, pois traz em si a 

informação de que, em 2008, a Academia Brasileira de Letras sugeriu que tais vocábulos, que antes já passavam 

a ser grafados com hífen, fossem dele destituídos. Que o utente da língua empregasse o hífen em tais formações 

com o não- prefixoidal é, per se, uma prova da avaliação que fazia dessa partícula como formante morfolexical, 

tida por ele (o falante) como semelhante, p. ex., aos prefixos ex- e pós-, também escritos com o dito sinal gráfico. 
1232

O mesmo ocorrendo, com grande recorrência, no italiano, segundo Rohlfs (1969). 
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potable, no-ingenuo, no-verdadero, no-alternativo, no-confirmada. Embora essa autora 

destaque a pertença de tais derivados a esferas jornalístico-políticas, cremos que, atualmente, 

tanto esses quanto outros produtos léxicos adjetivais em no- já se difundiram pelo léxico 

comum, nas modalidades escrita e oral da língua. 

Conforme Ferreiro (1997), o prefixoide non- é utilizado no galego moderno desde o 

século XIX — na poesia de Eduardo Pondal, como no derivado noncurante — e daí em diante 

em inúmeros vocábulos, como non-pertinente, non-violencia etc. O Dicionario da Real 

Academia Galega
1233

 classifica tal formante como prefixo, concedendo-lhe uma entrada 

lemática, apontando-lhe derivados substantivais e adjetivais (non-agresión, non-aliñado, non-

fumador, non-intervención) e prescrevendo o seu uso ligado à base léxica mediante hífen. 

Álvarez & Xove (2002) igualmente o inserem no rol de partículas prefixais, registrando mais 

dois exemplos para tal língua em seus usos contemporâneos: non-violencia e non-irreal. 

Por todos os dados que vimos (diretamente, através de corpora por nós explorados, ou 

indiretamente, a partir dos estudos morfológicos consultados), tanto para o latim, quanto para 

o galego, o castelhano e o português (arcaicos e moderno-contemporâneos), parece-nos ser 

possível afirmar que o não-/no-/non- seleciona com exclusividade bases nominais 

(substantivas ou adjetivais), rejeitando as verbais, com exceção das participiais em função 

adjetival. A igual conclusão chegou Alves (2000), após conferir um conjunto significativo de 

dados para o português contemporâneo. 

Com Lopes (2013), Jacob (2010), Borba (2003), Pante & Menezes (2003), Varela & 

Martín García (2000), Montero Curiel (1999), Villalva (2000), Duarte (1999a), Álvarez & 

Xove (2002), Ferreiro (1997), Iacobini (2004), Rohlfs (1969), ponderamos, como já 

explicitamos, que o item morfolexical em questão, quando acoplado a uma base léxica em um 

processo derivacional e de gramatizalização, funciona como um elemento afixal da margem 

esquerda do vocábulo, como um formante prefixal, pertencendo à classe dos prefixoides, 

juntamente com bem-, contra-, mal-, sem- etc. Esse posicionamento aqui adotado é 

compartilhado reiteiradamente por Campos (2009; 2007; 2004a; 2004b; 2004c; 2002; 2001), 

morfólogo que se dedica ao estudo dos prefixos negativos na história do português. 

Como já atentava Lopes (2013), ainda que haja — como pudemos observar no 

arrolamento do parágrafo anterior — um número expressivo de autores que classificam o 

antepositivo não-/no-/non- como uma partícula prefixal, há outros, no entanto, que disso 

divergem, pois alguns põem esse elemento numa espécie de limbo da formação de palavras, 

                                            
1233

REAL ACADEMIA GALEGA. Dicionario da Real Academia Galega (on-line). Disponível em: 

<https://academia.gal/dicionario>. Acesso em: 24 maio 2018. 
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sendo reticentes ou generalizadores a respeito de sua classificação, como é o caso de Duarte 

(1999c, p. 69), que critica o uso do termo prefixoide para se referir ao antepositivo não-, mas 

que acaba caracterizando-o e o definindo vagamente como um “[...] elemento adverbial 

formador de novas unidades lexicais [...]; elemento formador de palavras, em ambiente pré-

substantival e pré-adjetival.”. Já outros linguistas categoricamente excluem o supradito 

elemento do conjunto afixal, classificando-o como radical, o que é feito, e.g., por Pereira 

(2006).  

De uma observação geral do comportamento semântico-funcional do prefixoide não-

/no- no galego-português e no castelhano, é possível conjecturar para ele o esquema 

construcional abaixo, que leva em conta o seu percurso diacrônico, desde a matriz latina, até a 

contemporaneidade: 

 

[não- [X] Ni]Nj ↔ [negação de SEM Ni]Nj     

non bono, non estable, no legal, nõ presentes, não apto 

─ LAT, CA, CM, GP, PM ─       

 

Figura 61. Esquema construcional das formações não-X, do latim ao português e castelhano contemporâneos. 

 

Segue um conspecto histórico-comparativo da evolução do prefixoide, considerando 

seu comportamento no latim, no vernáculo arcaico e no vernáculo contemporâneo: 

 

A) FASE GENOLEXICAL LATINA 

 

(i) o prefixoide atua em algumas formações isocategoriais adjetivais, fornecendo-lhes 

invariavelmente um sentido negativo. 

 

B) FASE VERNÁCULA MEDIEVAL 

 

(i) são identificados, nesse período, alguns derivados vernaculares — todos 

isocategoriais adjetivais —, nos quais o prefixoide concorre com o valor negativo, 

portanto, de modo simílimo à sua atuação na língua latina. 
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C) FASE VERNÁCULA MODERNO-CONTEMPORÂNEA 

 

(i) o prefixo continua gozando de vitalidade na emergência de adjetivos, mas passa a 

concorrer preferencialmente na geração de derivados isocategoriais substantivais; 

(ii) diferentemente das aplicações adjetivais, influenciadas pelo sistema morfolexical 

latino, a aplicação substantival do prefixoide parece ter sido fomentada por 

influência do francês e do inglês (MONTERO CURIEL, 1999), às vezes mesmo 

como decalque dessa última língua; 

(iii) na hodiernidade, é na geração de produtos lexicais substantivais que o prefixoide 

encontra sua mais pujante aplicação, sendo muito frutífero e, muito provavelmente, 

dentro da classe dos formantes prefixais que expressam negação, sendo aquele que 

goza de maior vigor e representatividade quantitativa (cf. MONTERO CURIEL, 

1999; ALVES, 2000)
1234

. 

 

 CONCLUSÃO 

 

A nosso ver, coadunando-nos a Lopes (2013) e fundamentando-nos principalmente 

nas reflexões de Jacob (2010) e Campos (2004a; 2002), a inserção do elemento não- no rol de 

partículas prefixais do português é causada por um processo de gramaticalização
1235

, através 

do qual o advérbio negativo se converte em um prefixoide, migrando de um polo [+ lexical] 

para um polo [+ gramatical], operação essa que se processa há bastante tempo na história das 

línguas galega, portuguesa e castelhana; na verdade, desde o princípio de sua manifestação 

como tradição escrita, como nos apontaram os dados perscrutados. Com base no estudo de 

Campos (2009), pensamos que três critérios primordiais fundamentam a inserção do 

antepositivo não-/no-/non- na esfera dos prefixoides: (i) apresenta um grau de independência 

                                            
1234

Alves (2000, p. 208) reproduz comentários de diversos autores que ratificam essa posição: “Assumpção 

Júnior (1986, p. 45) considera que o formante tem crescente preferência sobre o concorrente latino in- na 

construção de formas com significado oposto ao da base. Cita formações com não- extraídas de Carlos 

Drummond de Andrade (apud Garcia, 1977, p. 55-56): não-atmosfera, não-consciência, não-objeto, 

nãoquadrado, não-rumor, não-saber. (4) Li Ching, em um trabalho sobre palavras formadas por prefixação 

extraídas de um corpus constituído por jornais e revistas portugueses de 1966 a 1969 (1973, p. 21-3) afirma que, 

dentre os prefixos negativos e privativos do português, não- é o mais atual e o mais vivo e contém a idéia 

negativa mais pura. Para o autor, a produtividade do prefixo explica-se pelo fato de o formante economizar o 

emprego de uma frase negativa explicativa. Exemplifica o emprego prefixal de não mostrando sua associação a 

substantivos (não-ação, não-agressão), adjetivos (não-branco, não-budista), particípios (não-absorvido, não-

alinhado), siglas (não-E.F.T.A.), verbos (não-existir, não-fazer). Endruschat (1986, p. 70), com base em uma 

pesquisa também jornalística (jornais e revistas angolanos publicados entre 1980 e 1983), conclui que não- se 

revela o prefixo de negação mais produtivo no português de Angola. Cita alguns exemplos do emprego do 

formante: não-conclusão, não-limpeza, não-membro.”. 
1235

Tida, por Campos (2004c), como um fato evidente. 
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considerável; (ii) possui uma carga semântica mais ou menos delimitada e geral, presente à 

consciência dos falantes, o que é corroborado pelos inúmeros neologismos que criam a partir 

do manejo dessa partícula afixal (que já se configura, portanto, em um esquema construcional, 

em pautas derivacionais); (iii) apresenta rentabilidade quantitativa. Acrescentamos, ainda, um 

quarto: (iv) concorre, não raras vezes, em formas corradicais, com prefixos negativos mais 

tradicionais, como o in-2 e o des-, ocasionalmente até mesmo os preterindo
1236

. A respeito 

desse último tópico, vale a pena reproduzir as considerações de Lang (1992, p. 227): 

 

El adverbio de negación no se utiliza, en ocasiones, como alternativa a prefijos 

estándar para significar la negación de nombres, participios y sintagmas, 

desempeñando una función gramatical próxima a la prefijal o adjetival: países no 

alineados, aviones no identificables, la no violencia. En estos sintagmas, la función 

de no es semejante a la que habitualmente desempeñan los prefijos, pudiendo en no 

pocos casos sustituirse por éstos (cfr. no identificable = inidentificable). 

Particularmente, cuando precede al nombre, procedimiento que cada vez resulta más 

común, no adquiere un estatuto prefijal definitivo.
1237

 

 

Do próprio processo de gramaticalização decorre o tratamento que damos ao 

antepositivo não-/no-/non- como um prefixoide. Sendo inicialmente uma forma livre 

adverbial, recategoriza-se, passando a funcionar como uma forma presa (CAMPOS, 2004a; 

2002). Trata-se de uma partícula que denota uma ideia geral de ‘negação’ às bases nominais a 

que se coaduna, funcionando como um recurso econômico do ponto de vista do falante 

(JACOB, 2010)
1238

, além de ser um recurso alternativo para os utentes, que em vez de utilizar 

prefixos negativos tradicionais (como in-2, a- (< α-), des- etc.), optam por fazer uso do 

prefixoide não-/no-/non-. De acordo com Campos (2004b), é dessa utilização frequente, 

ligada às necessidades do falante na interação comunicativa, que se processa a 

gramaticalização, processo paulatino, em que o advérbio não passa por várias etapas
1239

 até se 

                                            
1236

Talvez isso se explique pela fato de o prefixoide não- possuir uma carga semântica negativa mais patente e 

plena que os outros elementos congêneres, da classe dos prefixos negativos. A esse respeito, assevera Montero 

Curiel (1999, p. 177): “O valor desse prefixo é de ‘negação total da base’ a que precede, negação que, por ir 

expressa com a partícula não-, resulta inclusive mais taxativa e radical que a expressada pelos demais prefixos 

negativo-privativos, já que emprega o advérbio de negação por excelência do espanhol para negar uma base.” 

[Trad. nossa] 
1237

“O advérbio de negação não é utilizado, às vezes, como alternativa a prefixos standard para significar a 

negação de nomes, particípios e sintagmas, desempenhando uma função gramatical próxima à prefixal ou 

adjetival: países não alinhados, aviões não identificáveis, a não violência. Nesses sintagmas, a função de não é 

semelhante à que habitualmente desempenham os prefixos, podendo, em não poucos casos, ser substituído por 

estes (cf. não identificável = inidentificável). Particularmente, quando precede a nomes, procedimento que cada 

vez resulta mais comum, não adquire um estatuto prefixal definitivo.” [Trad. nossa] 
1238

Visto que, tal como aponta Duarte (1999a), apoiando-se em Uppendahl (1979) e a ele remetendo, o emprego 

do não- poupa ao falante o uso de uma estrutura subordinada ou outros fragmentos sintáticos: o não-fumante =  a 

pessoa que não fuma; a não-entrega dos documentos = o fato de não entregar os documentos. 
1239

Que, de acordo com Campos (2007), são as seguintes: (i) como ponto de partida, o não atua normalmente 

como advérbio em orações subordinadas adjetivas desenvolvidas: O gerente atendeu a um cliente que não estava 
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comportar como um prefixoide, o que se dá de forma plena e incontestável, pensamos nós, 

quando atua antepondo-se a adjetivos que, em geral, já possuíam uma forma tradicional 

negativa com outros prefixos. É o caso, por exemplo, do uso de não-satisfeitos, em vez de 

insatisfeitos; não-alfabetizado, em vez de analfabeto; não-válido, em vez de inválido
1240

. 

 

6.1.32 Basoides prefixais 

 

Em seu estudo sobre o paradigma prefixal do galego-português dos séculos XII a XIV, 

Lopes (2013) já sinalizava a existência de partículas mórficas que se identificavam 

formalmente com prefixos tradicionais, mas que funcionavam similarmente a bases 

morfolexicais
1241

, sendo as responsáveis pelo núcleo semântico do vocábulo nas quais 

figuravam. Constituem o que denominamos de prefixos-base, basoides prefixais ou prefixos 

com comportamento de base léxica, cuja caracterização já detalhamos na quarta macrosseção 

desta tese, atinente às teorizações sobre o fenômeno da prefixação.  

Nos corpora textuais concernentes ao período arcaico com os quais lidamos, há nove 

elementos prototipicamente atuantes como afixos da margem esquerda vocabular que, em 

dados vocábulos, passam a atuar como verdadeiros radicais. Elencamo-los abaixo: 

 

(i) contra- (< lat. cŏntra), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e castelhanas, nos vocábulos contrario
1242

 (P1B1157; P2C1691; 

C1A1568; C2C1174) e variantes e/ou flexões, contrariar
1243

 (C1B614), 

contrariedad
1244

 (C2D407) e variantes e/ou flexões, e contralliadores
1245

 

(C1A1572) e variantes e/ou flexões; 

 

                                                                                                                                       
satisfeito com o estacionamento do supermercado; (ii) o não passa a ocorrer em orações subordinadas adjetivas 

reduzidas de particípio: O gerente atendeu um cliente não-satisfeito com o estacionamento do supermercado; 

(iii) como ponto de chegada, o advérbio já passa a figurar como um antepositivo: Não-satisfeito, o cliente 

dirigiu-se ao gerente do supermercado para reclamar do estacionamento. 
1240

Esse último exemplo do uso do prefixóide não- foi observado por Lopes (2013) em um alvará de 

funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Itaparica, em março/2013, afixado no Terminal Marítimo 

de Bom Despacho (Itaparica/BA). 
1241

O caráter obtuso das formações com essas partículas que denominamos basoides prefixais traz-nos receios e 

escrúpulos na defesa absoluta e indiscriminada dessa assunção. Funcionam como bases léxicas (ou similares a 

elas), mas qual seria a sua marca categorial? Não seria nem nominal nem adjetival nem verbal nem adverbial, ao 

que parece. Como, então, resolver essa e outras vexatae quaestiones relativas a esses formantes? Percebemos, 

desde já, que estamos frente a casos extremamente implexos para a análise morfolexical. 
1242

Do lat. contrārĭus < lat. cŏntra. 
1243

Do CA contrario < lat. contrārĭus < lat. cŏntra. 
1244

Do lat. contrariĕtas, -ātis < contrārĭus < lat. cŏntra. 
1245

Do CA contrariar < lat. contrārĭus < lat. cŏntra. 
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(ii) intra- (< lat. intrā), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e castelhanas, nos vocábulos entrada
1246

 (P1A656; P2C1696; 

C1A1573) e variantes e/ou flexões, entrar
1247

 (P1B1163; P2C1704; C1A1580; 

C2C1178), entramientos (C1A1578)
1248

, e entrante
1249

 (C1A1592) e variantes e/ou 

flexões; 

 

(iii) inter- (< lat. ĭnter), com representatividade apenas nas duas sincronias castelhanas, 

nos vocábulos entrannas
1250

 (C1A1593) e variantes e/ou flexões, e interior
1251

 

(C2C1185); 

 

(iv) extra- (< lat. extrā), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e castelhanas, nos vocábulos estraidade
1252

 (P1B1172), estraños
1253

 

(C2C1186), estramgeiras
1254

 (P2C1709), estranhamente
1255

 (P2C1710), e 

estranhar
1256

 (P2C1711); 

 

(v) infer- (< lat. infra), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e na primeira castelhana, nos vocábulos inferno
1257

 (P1A666) e 

variantes e/ou flexões, e infernal
1258

 (P1A668); 

 

(vi) mal- (< lat. măle), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e castelhanas, nos vocábulos maldade
1259

 (P1A669; P2C1713) e 

variantes e/ou flexões, e maliciosamientre
1260

 (C1A1603); 

 

(vii) pos- (< lat. post), com representatividade exclusiva para a segunda fase do 

castelhano arcaico, no vocábulo postreros
1261

 (C2C1188); 

 

                                            
1246

Do lat. ĭntrāre < intra-. 
1247

Do lat. ĭntrāre < intra-. 
1248

Do CA entrar < lat. ĭntrāre < intra. 
1249

Do lat. ĭntrāre < intra-. 
1250

Do lat. ĭnterānĕa, plural de ĭnterānĕus < inter-. 
1251

Do lat. interior, -ōris < ĭnter- + suf. -ior. 
1252

Do lat. extrānĕus < lat. extrā. 
1253

Do lat. extrānĕus < lat. extrā. 
1254

Do fr. ant. estrangier < fr. ant. étrange < lat. extrānĕus < lat. extrā. 
1255

Do lat. extrānĕus < lat. extrā. 
1256

Do lat. extrānĕus < lat. extrā. 
1257

Do lat. infernus, de infra < infĕrus, -a, -um. 
1258

Do lat. infernālis < lat. infernus, de infra < infĕrus, -a, -um. 
1259

Do lat. malĭtas, -ātis < lat. măle. 
1260

Do lat. malitiōsus < malitĭa < malus. 
1261

Do lat. vulg. *postrarius < lat. postrēmus < postĕrus, -a, -um < post. 
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(viii)  retro- (< lat. retrō), com representatividade exclusiva para a primeira fase do 

castelhano arcaico, no vocábulo redrados
1262

 (C1A1606); 

 

(ix) sobre- (< lat. sŭper), com representatividade nas duas sincronias arcaicas galego-

portuguesas e castelhanas, nos vocábulos sobejo
1263

 (P2C1715) e variantes e/ou 

flexões, superbia
1264

 (C2C1189) e variantes e/ou flexões, soberuosso
1265

 

(P1B1189), sobrados
1266

 (P1B1190), sobigidõe
1267

 (P2C1718) e variantes e/ou 

flexões, sobeianas
1268

 (C1A1607), sobranc’aria
1269

, e sobervho
1270

 (P1B1188) e 

variantes e/ou flexões. 

 

Pelos exemplos arrolados acima, sobretudo ao considerarmos a sua rota etimológica, 

vemos que o basoide prefixal possui uma carga semântica plena, similar a de uma raiz e, 

consequentemente, a mais importante e explícita do derivado em que se faz presente. De tal 

modo isso é veraz, que só é possível depreender o seu caráter prefixal via rastreamento 

diacrônico ou processo de comutação, sendo praticamente invisível a análises estritamente 

sincrônicas, como o afirma Lopes (2013). 

São todas formações latinas, tomadas como herança pelas línguas românicas 

medievais, sendo derivados resultantes de um procedimento morfolexical que ocorria no 

latim, mas que parece inexistir no vernáculo: a adjunção de um elemento prefixal a uma 

partícula sufixal ou a outro segmento mórfico de peso inferior a uma base léxica (portanto, 

uma derivação sem a participação de radicais propriamente ditos), operação essa através da 

qual o prefixo deixa de atuar como tal para desempenhar um papel de elemento radical. 

Poder-nos-iam questionar sobre o motivo de não elencamos nessa categoria vocábulos 

como andar
1271

 (C1A365) ou sotil
1272

 (P2C1625), por exemplo. A causa de não considerarmos 

essas e algumas outras formações no rol de produtos léxicos constituídos por prefixos-base, 

deve-se ao seguinte: através de um recurso à diacronia, à etimologia, é possível constatar que, 

nesses vocábulos, inicialmente figurava uma base, mas que com o tempo se tornou fóssil ou 

                                            
1262

Do CA arredrado < lat. ad- + -retro, com supressão do a-. 
1263

Do lat. *sŭpĕrcŭlus < lat. sŭper. 
1264

Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < superbus, -a, -um < super- + *bho. 
1265

Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < superbus, -a, -um < super- + *bho. 
1266

Do lat. superatus, -a, -um < super. 
1267

Do GP sobejo < lat. *sŭpĕrcŭlus. 
1268

Do lat. *sŭpĕrcŭlus < lat. sŭper. 
1269

Do lat. tard. superantia < superăns, -antis < superāre < lat. sŭper. 
1270

Do lat. superbus, -a, -um < super- + *bho. 
1271

Do CA *amlare, pronúncia descuidada do lat. ambulāre, dim. de ambīre, ‘dar voltas, rodear’ < ambi- + -īre. 
1272

Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- + -tela, ‘tela, teia’. 
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extremamente reduzida, ordinariamente via processos de supressão de material sonoro. Já nos 

casos arrolados para os nove prefixos-base acima listados, o que seria o antepositivo prefixal 

é, na verdade, homomórfico a ele, pois atua na relação derivativa com um comportamento de 

base léxica. 

 

6.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS PARADIGMAS PREFIXAIS DO GALEGO-

PORTUGUÊS E DO CASTELHANO ARCAICOS 

 

A noção de paradigma derivacional que adotamos, nos moldes do que foi exposto nos 

estudos de Soledade (2004) e Lopes (2013), faz referência direta a uma dada identidade 

morfolexical-semântico-categorial que é compartilhada por um conjunto de partículas e 

processos mórficos, com uma patente similitude funcional. O paradigma prefixal englobaria, 

portanto, os elementos afixais da margem esquerda do vocábulo implicados em processos 

lexicogenéticos, ou seja, na formação de lexemas complexos, funcionando, por conseguinte, 

como recursos morfológicos derivacionais para o enriquecimento do léxico, efetivamente 

atuantes numa dada sincronia ou em um arco temporal a ela precedente (nesse último caso, se 

são formas herdadas que seguem em uso no corte temporal analisado). 

O entendimento que sustentamos a respeito da configuração de um paradigma prefixal 

coaduna-se harmonicamente com as lições de Viaro (2013b) e Rio-Torto (2005) sobre o 

conceito de paradigma aplicado ao campo morfológico-lexicogenético. Assim, do primeiro 

linguista, tomamos considerações mais gerais a respeito desse termo/noção:  

 

[...] paradigma é um conjunto não-unitário de palavras reunidas por pelo menos 

alguma característica comum, seja do ponto de vista da forma, seja do significado, 

em uma sincronia S qualquer [...]. (VIARO, 2013b, p. 50) 

 

[...] torna-se fácil compreender a língua como conjunto de paradigmas, essencial 

para a Morfologia. Para além da sua representação visual, um paradigma, do ponto 

de vista cognitivo, nada mais é que uma rede associativa (ou subconjunto), cujos 

elementos são afins quer pelo significado, quer pelo significante. Tradicionalmente, 

em Morfologia, o significante é o mais importante para o estabelecimento de um 

paradigma, no entanto, a semântica não é abandonada, de modo que se pode falar de 

alomorfia ou mesmo de supletivismo morfemático, dependendo da distância entre 

um morfema específico e o ‘morfema ideal’. Por outro lado, a alossemia de uma 

mesma forma pode gerar grandes discussões em torno da existência de uma 

polissemia ou homonímia de sufixos, por exemplo [...]. (VIARO, 2013b, p. 47) 
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De Rio-Torto (2005), por sua vez, tomamos as pautas caracterizadoras por ela 

indicadas para o entendimento atilado da noção de paradigma em sua aplicação ao domínio da 

formação de palavras, que podem ser deduzidas do excerto à sequência: 

 

Um paradigma derivacional integra os recursos e os processos morfo-lexicais que 

desempenham uma mesma função derivacional, ou seja, os afixos e as operações 

que asseguram uma mesma relação semântico-derivacional (aos níveis léxico-

conceptual e categorial) entre base e produto. Cada paradigma genolexical define-se 

por uma dada identidade semântico-categorial, e tem ao seu serviço um conjunto de 

recursos derivacionais entre os quais avultam os afixos. (RIO-TORTO, 2005, p. 220) 

 

Consideramos como elementos constitutivos dos paradigmas prefixais galego-português 

e castelhano os prefixos stricto sensu e os prefixoides atuantes nos documentos analisados, 

não figurando neles os basoides prefixais (apesar de constarem dos morfemários), já que seu 

comportamento morfológico é mais propriamente o de uma base léxica que o de um prefixo. 

O paradigma prefixal do galego-português arcaico, depreendido a partir do conjunto empírico 

perscrutado, compõe-se de 32 elementos afixais da margem esquerda do vocábulo, sendo 28 

prefixos propriamente ditos e 4 prefixoides; já o paradigma prefixal do castelhano arcaico é 

constituído por 33 elementos prefixais, sendo 29 prefixos stricto sensu e 4 prefixoides.  

Tal como procedemos nos morfemários, os itens afixais que constam de células em 

fundo cinza são aqueles que só figuram em formas herdadas, não tendo participação efetiva na 

geração de novos vocábulos nas sincronias mediévicas. O oposto se dá com as unidades 

contidas em células de fundo branco, identificando-se, desse modo, aqueles elementos que 

figuram ativamente na lexicogênese prefixal arcaica (simultaneamente ou não com sua 

participação em produtos léxicos latinos). As unidades destacadas em caixa alta e negrito são 

as que aparecem como identificadoras da respectiva entrada no morfemário, ou seja, são as 

formas básicas ou tomadas como prototípicas de cada elemento prefixal. A respeito do par de 

números que aparecem, separados por /, tanto nas categorias do cômputo de ocorrências, 

quanto no de bases léxicas, o primeiro é o quantitativo total e o segundo o referente às 

criações estritamente vernaculares. 

A tabela que se segue traz todos os membros que compõem os paradigmas supracitados, 

sendo que as quatro últimas unidades são ocupadas pelos prefixoides, que figuram, portanto, 

após os prefixos propriamente ditos.  
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PARADIGMAS PREFIXAIS DO PERÍODO ARCAICO 

ELEMENTO 

PREFIXAL 

LÍNGUA/ 

SINCRONIA 

SELEÇÃO DE 

BASES 
VALORES SEMÂNTICOS 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

Nº DE 

BASES 

LÉXICAS 

 

 

1. AD- 

GP – 1ª FASE V, S, A, Prep opaco / expletivo 340 / 151 107 / 63 

GP – 2ª FASE V, S, A, Adv. opaco / expletivo 349 / 162 113 / 58  

CA – 1ª FASE V, S, A, Adv., Prep. opaco / expletivo 438 / 256 135 / 82 

CA – 2ª FASE V, S, Adv., Prep. opaco / expletivo 217 / 85 95 / 44 

 

 

2. AB- 

GP – 1ª FASE V opaco 19 / 0 5 / 0 

GP – 2ª FASE V, Prep opaco 21 / 0 9 / 0 

CA – 1ª FASE V opaco 23 / 0 6 / 0 

CA – 2ª FASE V, Prep opaco 16 / 0 7 / 0 

 

 

3. AL- 

GP – 1ª FASE S opaco / expletivo 44 / 0 25 / 0 

GP – 2ª FASE S opaco / expletivo 17 / 0 15 / 0 

CA – 1ª FASE S opaco / expletivo 17 / 0 15 / 0 

CA – 2ª FASE S opaco / expletivo 19 / 0 14 / 0 
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4. AMBI- 

GP – 1ª FASE V opaco 24 / 0 1 / 0 

GP – 2ª FASE V opaco 13 / 0 1 / 0 

CA – 1ª FASE V opaco 17 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE V opaco 8 / 0 1 / 0 

 

 

5. ANTE- 

GP – 1ª FASE V anterioridade temporal / opaco 16 / 2 5 / 2 

GP – 2ª FASE V anterioridade temporal / preeminência / opaco 6 / 0 3 / 0 

CA – 1ª FASE V, S anterioridade temporal / opaco 14 / 3 3 / 1 

CA – 2ª FASE V anterioridade temporal / anterioridade espacial / 

opaco 

14 / 2 5 / 1 

 

 

6. APO- 

GP – 1ª FASE S opaco 10 / 0 3 / 0 

GP – 2ª FASE S opaco 3 / 0 2 / 0 

CA – 1ª FASE S opaco 3 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE S opaco 1 / 0 1 / 0 

 

 

7. ARQUI- 

GP – 1ª FASE S preeminência / opaco 3 / 0 13 / 0 

GP – 2ª FASE S preeminência  2 / 0 12 / 0 

CA – 1ª FASE S preeminência 3 / 0 7 / 0 

CA – 2ª FASE S preeminência 2 / 1 3 / 1 
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8. BIS- 

GP – 1ª FASE S duplicação 1 / 0 1 / 0 

GP – 2ª FASE S duplicação 2 / 2 1 / 1 

CA – 1ª FASE S duplicação 1 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE S duplicação 2 / 2 2 / 2 

 

 

9. CIRCUM- 

GP – 1ª FASE V posição ao redor 1 / 0 1 / 0 

GP – 2ª FASE V posição ao redor 3 / 5 3 / 0 

CA – 1ª FASE V posição ao redor 1 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE V posição ao redor 1 / 0 1 / 0 

 

 

 

10. COM- 

GP – 1ª FASE V, S, A companhia / ação de uma parte em relação a outra / 

opaco / expletivo 

332 / 1 71 / 1 

GP – 2ª FASE V, S, A companhia / ação de uma parte em relação a outra / 

contiguidade / opaco /  expletivo 

422 / 3 84 / 3 

CA – 1ª FASE V, S, A companhia / ação de uma parte em relação a outra / 

contiguidade / opaco / expletivo 

515 / 11 81 / 4 

CA – 2ª FASE V, S, A companhia / ação de uma parte em relação a outra / 

contiguidade / perfectividade / opaco / expletivo 

309 / 2 85 / 2 

 

 

11. DE- 

GP – 1ª FASE V, N, A, Adv. separação / movimento de cima para baixo / opaco 

/ expletivo 

187 / 7 40 / 4 

GP – 2ª FASE V, N, Adv. separação / movimento de cima para baixo / opaco 179 / 0 35 / 0 
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/ expletivo 

CA – 1ª FASE V, N, A, Prep. afastamento / movimento de cima para baixo / 

separação / opaco / expletivo 

193 / 8 36 / 8 

CA – 2ª FASE V, Adv. perfectividade / movimento de cima para baixo / 

separação / opaco / expletivo 

122 / 0 39 / 0 

 

 

12. DES- 

GP – 1ª FASE V, S, A negação / privação / reversão / opaco / expletivo 58 / 54 33 / 31 

GP – 2ª FASE V, S, A negação / privação / reversão / opaco / expletivo 78 / 77 37 / 36 

CA – 1ª FASE V, S, A negação / privação / reversão / intensificação / 

opaco / expletivo 

97 / 91 42 / 41 

CA – 2ª FASE V, S, A negação / privação / reversão / opaco / expletivo 50 / 49 38 / 37 

 

 

13. DIS- 

GP – 1ª FASE V, S oposição / opaco 38 / 0 11 / 0 

GP – 2ª FASE V, S, A oposição / opaco 64 / 0 15 / 0 

CA – 1ª FASE V, S oposição / privação / opaco 57 / 0 15 / 0 

CA – 2ª FASE V, S, A oposição / separação / opaco 81 / 0 23 / 0 

 

 

14. EPI- 

GP – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

GP – 2ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

CA – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

CA – 2ª FASE S opaco 2 /0 1 /0 
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15. ES- 

GP – 1ª FASE V, S, A movimento para fora / privação / extração / opaco 78 / 17 27 / 9 

GP – 2ª FASE V, S, A movimento para fora / privação / opaco / expletivo 109 / 19 39 / 7 

CA – 1ª FASE V, S, A movimento para fora / privação / opaco / expletivo 97 / 25 29 / 4 

CA – 2ª FASE V, S, A movimento para fora / opaco / expletivo 84 / 9 31 / 2 

 

 

16. EXO- 

GP – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

GP – 2ª FASE S opaco 1 / 0 1 / 0 

CA – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

CA – 2ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

 

 

17. IN-1 

[lativo] 

GP – 1ª FASE V, S, A opaco / expletivo 188 / 64 60 / 33 

GP – 2ª FASE V, S, A, Prep. opaco / expletivo 218 / 51 69 / 25 

CA – 1ª FASE V, S, A, Prep. movimento para dentro / opaco / expletivo 220 / 84 67 / 37 

CA – 2ª FASE V, S, A, Prep. / opaco / expletivo 166 / 27 62 / 21 

 

 

18. IN-2 

[negativo] 

GP – 1ª FASE S, A, V negação / opaco 18 / 0 5 / 0 

GP – 2ª FASE S, A, V negação / privação / opaco 58 / 0 20 / 0 

CA – 1ª FASE S, A, V negação / privação / opaco 55 / 3 16 / 1 

CA – 2ª FASE S, A, V negação / privação / opaco 66 / 1 30 / 1 
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19. INTER- 

GP – 1ª FASE V, S posição intermediária /  opaco 4 / 1 4 / 1 

GP – 2ª FASE V, S posição intermediária /  opaco 7 / 0 5 / 0 

CA – 1ª FASE V opaco 1 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE V posição intermediária /  opaco 2 / 0 2 / 0 

 

 

20. INTRO- 

GP – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

GP – 2ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

CA – 1ª FASE V movimento para dentro 2 / 0 2 / 0 

CA – 2ª FASE V movimento para dentro 1 / 0 1 / 0 

 

 

21. OB- 

GP – 1ª FASE V, S, A opaco 24 / 0 10 / 0 

GP – 2ª FASE V, S, A opaco 37 / 0 10 / 0 

CA – 1ª FASE V, S, A opaco 51 / 0 8 / 0 

CA – 2ª FASE V, S, A opaco 37 / 0 13 / 0 

 

 

22. PER- 

GP – 1ª FASE V, A perfectividade / movimento através de / opaco 71 / 0 15 / 0 

GP – 2ª FASE V, A perfectividade / opaco 70 / 0 12 / 0 

CA – 1ª FASE V, A perfectividade / opaco 66 / 0 12 / 0 

CA – 2ª FASE V opaco 47 / 0 14 / 0 
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23. POS- 

GP – 1ª FASE V, A posterioridade espacial / posterioridade temporal 4 / 0 2 / 0 

GP – 2ª FASE A posterioridade temporal 4 / 0 1 / 0 

CA – 1ª FASE V, S, A posterioridade espacial / posterioridade temporal / 

opaco 

7 / 1 4 / 1 

CA – 2ª FASE V, A posterioridade temporal 4 / 0 2 / 0 

 

 

24. PRE- 

GP – 1ª FASE V anterioridade espacial /  anterioridade temporal / 

anterioridade nocional / opaco 

12 / 0 35 / 0 

GP – 2ª FASE V, S anterioridade temporal / anterioridade nocional / 

opaco 

11 / 0 48 / 0 

CA – 1ª FASE V opaco 9 / 0 26 / 0 

CA – 2ª FASE V, S anterioridade temporal / opaco 15 / 0 40 / 0 

 

 

 

 

25. PRO- 

GP – 1ª FASE V movimento temporal para frente / anterioridade 

espacial / anterioridade temporal / anterioridade 

nocional / opaco 

12 / 0 49 / 0 

GP – 2ª FASE V, S, A movimento temporal para frente / anterioridade 

espacial / anterioridade temporal / anterioridade 

nocional / opaco 

14 / 0 72 / 0 

CA – 1ª FASE V, S, A anterioridade espacial / anterioridade temporal / 

anterioridade nocional / opaco 

11 / 0 45 / 0 

CA – 2ª FASE V, S, A movimento temporal para frente / anterioridade 

espacial / anterioridade temporal / anterioridade 

18 / 0 65 / 0 
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nocional / opaco 

 

 

 

26. RE- 

GP – 1ª FASE V, S iteração / reversão / opaco / expletivo 127 / 7 51 / 4 

GP – 2ª FASE V iteração / reversão / intensificação / movimento 

espacial para trás / opaco / expletivo 

147 / 12 46 / 6 

CA – 1ª FASE V, S iteração / reversão / intensificação / movimento 

espacial para trás / movimento para si / opaco / 

expletivo 

128 / 8 49 / 6 

CA – 2ª FASE V iteração / reversão / intensificação / movimento 

para si / opaco / expletivo 

113 / 8 49 / 4 

 

 

27. RETRO- 

GP – 1ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

GP – 2ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

CA – 1ª FASE V movimento espacial para trás 1 / 0 1 / 0 

CA – 2ª FASE V movimento espacial para trás 1 / 0 1 / 0 

 

 

28. SOBRE- 

GP – 1ª FASE V opaco / posição acima 11 / 10 2 / 1 

GP – 2ª FASE V, A posição acima / posição além de / excesso / opaco 10 / 7 5 / 2 

CA – 1ª FASE V posição acima / excesso / opaco 9 / 7 3 / 2 

CA – 2ª FASE V posição acima / excesso 7 / 4 2 / 2 

29. SUB- GP – 1ª FASE V, S movimento para dentro ou para baixo / posição 

abaixo / transmissão / opaco 

46 / 1 23 / 1 
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GP – 2ª FASE V, S movimento para dentro ou para baixo / posição 

abaixo / opaco 

58 / 0 28 / 0 

CA – 1ª FASE V, S movimento para dentro ou para baixo / posição 

abaixo / opaco 

68 / 4 15 / 1 

CA – 2ª FASE V, S posição abaixo / opaco 51 / 1 20 / 1 

 

 

 

30. TRANS- 

GP – 1ª FASE V, S através de / além de / transferência / opaco 13 / 2 7 / 2 

GP – 2ª FASE V através de / transferência / opaco /  expletivo 9 / 1 5 / 1 

CA – 1ª FASE V, A através de / além de / transferência / mudança / 

opaco 

18 / 5 8 / 2 

CA – 2ª FASE V através de / além de / transferência / mudança / 

opaco 

21 / 6 7 / 2 

 

 

31. BEM- 

GP – 1ª FASE V, A bem
1273

 18 / 4 14 / 2 

GP – 2ª FASE V, S, A bem
1274

 23 / 11 4 / 2 

CA – 1ª FASE V, S, A bem
1275

 21 / 6 6 / 3 

CA – 2ª FASE V, S, A bem
1276

 14 / 5 5 / 1 

32. CONTRA- GP – 1ª FASE V oposição 3 / 0 1 / 0 

                                            
1273

Parafraseável de diversas formas, como ‘de modo positivo’, ‘condição favorável’, ‘muito’, ‘demasiado’ etc. 
1274

Idem. 
1275

Idem. 
1276

Idem. 
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GP – 2ª FASE V oposição 3 / 0 1 / 0 

CA – 1ª FASE V oposição / opaco 4 / 1 2 / 1  

CA – 2ª FASE 
_______ _______ 

0 / 0 0 / 0 

 

 

33. MAL- 

GP – 1ª FASE V, S, A mal
1277

 25 / 4 8 / 3 

GP – 2ª FASE V, A mal 8 / 5 6 / 4 

CA – 1ª FASE V, S mal 15 / 6 6 / 4 

CA – 2ª FASE V, S, A mal 6 / 1 3 / 1 

 

 

35. NÃO- 

GP – 1ª FASE A negação 4 / 4 5 / 5 

GP – 2ª FASE A negação 6 / 6 7 / 7 

CA – 1ª FASE A negação 3 / 3 3 / 3 

CA – 2ª FASE A negação 4 / 4 4 / 4 

 

Tabela 52. Paradigmas prefixais do galego-português e do castelhano arcaicos. 

 

                                            
1277

Parafraseável de diversas formas, como ‘de modo negativo’, ‘condição desfavorável’, ‘negação’ etc. 
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Na tabela anterior, apresentamos uma caracterização funcional-semântico-quantitativa 

tanto para as formações herdadas quanto para as vernaculares, divididas por língua e sincronia 

arcaicas. Nos gráficos abaixo, em contraposição, consideramos apenas o desempenho do 

espectro prefixal na geração de derivados propriamente vernáculos, primeiramente no galego-

português arcaico e, em sequência, no castelhano antigo, focando a vitalidade (a partir do 

cômputo de adjunção de cada formante a bases lexicais diferentes). Como poderemos 

constatar pelo desenho desses gráficos, patente similitude se dava entre tais paradigmas, o que 

parece corroborar a hipótese que aventamos para o fenômeno, exposta na introdução deste 

estudo, a de uma aproximação entre os dois sistemas linguísticos considerados quanto ao 

desempenho prefixal em suas centúrias arcaicas. 

 

 
 

Gráfico 01. Paradigma prefixal geral do galego-português arcaico, com a representatividade quantitativa de cada 

formante gerador de derivados propriamente vernaculares em suas sincronias. 
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Gráfico 02. Paradigma prefixal geral do castelhano arcaico, com a representatividade quantitativa de cada 

formante gerador de derivados propriamente vernaculares em suas sincronias. 

 

Os paradigmas prefixais extraídos a partir dos dados dos corpora empíricos para o 

castelhano e o galego-português — refletindo também o que se observa para o geral das 

formações prefixais na primeira sincronia arcaica desse último sistema linguístico, como 

aponta o estudo de Lopes (2013)
1278

 —, apresentam-se muito mais limitados e restritos do que 

os seus respectivos congêneres espelhados nas sincronias hodiernas dessas línguas, devendo-

se isso, principalmente, a dois fatores:  

 

(i) a total ausência, na lexicogênese prefixal vernacular arcaica (conforme nossos 

dados), de inúmeros elementos afixais da margem esquerda do vocábulo vívida ou 

modestamente atuantes na modernidade-contemporaneidade, sejam prefixos 

propriamente ditos (ultra-, super-, extra-, multi-, mega-, recém-, infra-, meso-, 

supra-, vice-, soto-, hemi-, hiper-, hipo-, para-, a- (< α-),  semi-, dia-, cis-, ex-, justa-, 

                                            
1278

Do estudo geral que desenvolveu, incidente sobre a primeira fase do (galego-)português arcaico (sécs. XII-

XIV), detectou que o latim era responsável por originar 80,76% dos produtos prefixados. O cômputo relativo aos 

dados perscrutados até agora para esta tese rondam por essa faixa, tanto para o galego-português, quanto para o 

castelhano. 
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anfi-, anti-, pluri-, mini-, micro-, macro-, neo-, auto- etc.), sejam prefixoides (sem-) 

ou pseudoprefixos (tele-, auto- etc.); 

 

(ii) mas, sobretudo, ao número reduzidíssimo de formações processadas no vernáculo 

arcaico, em comparação com o cômputo das herdadas da matriz genolexical latina. 

 

 Desse quadro, podemos depreender três assunções importantes:  

 

(i) a prefixação nas línguas ibero-românicas mencionadas (sobretudo na sua fase 

medieva, mas também na hodierna) tem a maior parte dos seus produtos advindos 

da língua latina; não apenas as formas, mas também os procedimentos de 

formação, ou seja, uma parte preponderante  dos seus esquemas construcionais; 

 

(ii) se é esse o quadro verificável ao observarmos os dados empíricos implicados 

(única fonte segura para nos aproximarmos dos primórdios de qualquer uma das 

línguas românicas), com plena atuação do lastro latino, parece de alguma forma 

ser equivocado querer apontar que apenas as formações processadas no vernáculo 

seriam as válidas para um estudo debruçado sobre a formação de palavras no 

período arcaico, pois seria querer restringir a sua pujança a aproximadamente 1/6 

dos produtos prefixados e, ainda menos, caso se excluísse desse número já 

reduzido os derivados com formativos prefixais assemantizados (como 

comumente os estudos sobre a derivação o fazem);  

 

(iii) dessas duas ilações anteriores, surge uma constatação: para o estudo da formação 

de palavras via prefixação, mormente num viés histórico-diacrônico, é cogente 

observar o funcionamento e a constituição desse fenômeno desde a língua latina, 

base lexicogenética das línguas românicas e fonte primordial dos elementos e 

esquemas prefixais nelas atuantes (ou apenas presentes). 

 

Do quadro empírico perscrutado, resulta a constatação de que os prefixos operam 

derivações isocategoriais, privilegiando a classe verbal, o que denota uma marcante ligação 

entre a atuação dos afixos de margem esquerda e a formação de verbos, havendo, destarte, um 

certo prolongamento do que já ocorria no latim. Em outras palavras, a prefixação atua, quase 

que exclusivamente, para originar verbos, a partir de outros verbos ou de formas nominais 

(nestas últimas, com a adjunção simultânea de sufixos ou de morfemas flexivos e 



691 

 

classificatórios verbais, constituindo-se como parassíntese lato ou stricto sensu). Na maioria 

dos casos em que a classe-fonte é um verbo e a ocorrência é um nome, a transcategorização se 

dá pela adição de afixos à direita da base (sufixos ou elementos flexivos verbais), não tendo 

os prefixos a capacidade de atuar como determinantes categoriais das relações 

morfossintáticas. 

Do que se encontra nos paradigmas delineados, chegamos, por fim, à clara inferência 

de que eram poucos os prefixos efetivamente atuantes na geração de novos vocábulos no 

período arcaico e, dentro desse número reduzido, a um grupo ainda menor de unidades 

prefixais poderia ser atribuído com justiça o rótulo de recorrentes, o que mostra que, embora 

sempre presente no fluxo histórico da língua, a prefixação parecia não acompanhar (ao menos 

naquele período) o grande vigor do processo que lhe era paralelo na lexicogênese de ordem 

afixal, a sufixação, que de fato apresentava um papel primordial na estruturação das inovações 

lexicais que a língua arcaica experimentava (cf. SOLEDADE, 2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Replantearse una y otra vez los orígenes de nuestra lengua supone 

asomarse a los arcanos de nuestras raíces con la inseguridad de lo 

incógnito. (HERNÁNDEZ ALONSO, 2003, p. 139) 

 

O excerto epigráfico que encabeça esta que é a derradeira seção discursiva do estudo 

serve como condensação ideal do instigante e complexo labor a que nos lançamos, o 

rastreamento de vocábulos complexos, gerados via prefixação, pertencentes (como formas 

próprias ou herdadas) ao galego-português e ao castelhano dos séculos XIII a inícios do XVI. 

Indubitavelmente, uma aproximação a esse tempo recuado da língua sob a égide do incógnito, 

como o afirma Hernández Alonso (2003), visto que tal movimento se constitui — em boa 

parte — como um debruçamento sobre o parapeito do imprevisível, do inatingível, do 

insuperável, num movimento sempre cíclico e inacabável, cujo fim se indistingue de um 

começo, dada a ligação natural entre as pontas desse enredado novelo que é a história da 

língua. Daí se encaixarem, nestas considerações, os fragmentos poéticos do Prof. Ruy 

Espinheira Filho (2011, p. 32), que, como sob inspiração da filosofia agostiniana sobre o 

tempo (de fato não o seria?), assim se refere a respeito da contiguidade entre o pretérito e o 

hodierno: “Mas não há dois tempos, / passado e presente: / tudo é o mesmo conto / que 

jamais se mente.”. 

As duas pontas então se ligam, e é o que admitimos. Passado e presente, o ontem e o 

hoje, a língua medieval e a sua configuração hodierna, demonstrando para o investigador da 

língua que “[...] há muito presente no passado — porque a ele voltamos com as perguntas do 

presente [....].” e que não há “[...] um presente alheio às questões do passado — pois ninguém 

chega ao presente imunizado do passado [...].” (SANTOS, 2012, p. 22; 36-37). Na 

morfologia, especificamente, em nosso caso, na prefixação, dá-se exatamente esse trânsito, 

sobre e com o qual obrigatoriamente o investigador tem que lidar, a fim de sua incidência 

sobre o fenômeno linguístico não se converter em algo alheio e artificial a uma realidade de 

todo multifacetada, deslocável e cambiante, imersa num fluxo histórico e, mais ainda, sendo 

em si mesma, um fluxo histórico, resultante de seu inexorável devir, inteiramente 

indissociável do fator temporal. 

Ainda com Santos (2012, p. 22), pensamos que o fazer do historiador “[...] implica o 

esforço de problematizar o passado em função de novas interpretações e/ou de novos dados 

documentais.”. Se assim o é, labor historiográfico fizemos, pois nos lançamos à observação 
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do fenômeno prefixal a partir de um conjunto empírico próprio (“novos dados”), coligido 

especialmente para tal fim, e explorado a partir de uma rota interpretativa particular (“novas 

interpretações”), que não se confunde nem se confundirá com nenhuma outra já realizada ou a 

se realizar, não por pretensão nossa de que este seja um estudo perfeito ou insuperável, mas 

pelo simples fato de termos desbravado uma vereda a partir de uma via epistemológico-

metodológica própria e singular, a da observação sistemática da lexicogênese prefixal sob 

pautas históricas e descritivo-comparativas fincadas em um mar de dados empíricos 

sistematizados mediante a constituição de exemplários morfológicos (morfemários), a partir 

dos quais fomos edificando, paulatinamente, uma descrição de cada unidade prefixal 

encontrada e, ao esgotá-las, centrarmos-nos no reconhecimento do paradigma geral da 

prefixação para o galego-português e o castelhano arcaicos (extraível de nossos corpora 

empíricos), âmago desta incursão científica a que procedemos. 

Os limites da estruturação vocabular (principalmente os de caráter morfossemântico) 

são tênues, com uma essência nem sempre apreensível, como um objeto multifacético, 

escorregadio e proteiforme, mormente em sincronias recuadas do idioma. Há de se convir que 

uma perspectiva histórico-diacrônica, promovedora de um diálogo visceral e indissociável 

entre teorização e empiria, privilegiando o valor testemunhal dos dados que emergem da 

documentação arcaica (verdadeiros fatos de língua e único testemunho plausível para 

aproximar-se do vernáculo em suas primeiras manifestações), é o modus operandi por 

excelência para se lidar cientificamente com um tema tão implexo como a formação de 

palavras, fenômeno de importância fulcral para a compreensão do léxico de uma língua em 

sua tessitura temporo-espacial-cultural. 

Ainda que de modo panorâmico (o que certamente contribuiu para restarem em aberto 

algumas questões), foi esse o escopo primordial que perpassou a proposta de escrita destas 

laudas, vistas como escólios embrionários para uma visão integradora e multidimensional 

sobre a lexicogênese de matiz morfológico ancorada em operações prefixais, para o que 

apresentamos alguns comentários (com distintos graus de sistematicidade e profundidade) 

sobre o comportamento desse fenômeno derivacional em um recorte empírico-textual do 

galego-português e do castelhano, com certa ênfase na discussão de tópicos semânticos e 

incindindo mais verticalmente sobre cada um dos elementos do paradigma prefixal dessas 

línguas.  

Buscamos fazer da consideração do elemento histórico e da valoração do dado 

empírico as vigas mestras de sustentação dessa busca incipiente de uma sistematização sobre 
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a prefixação nos textos enfocados, já que a língua em si é um objeto histórico e a incidência 

sobre lastros empíricos é o expediente científico mais seguro e passível de verificação para se 

achegar à constituição morfológica de dada língua. Desse binômio nunca nos arredamos, o 

que se deve ao fato (e isso não podemos omitir, por justiça) de termos sido assim formados 

pela direção condutora, coerente e magistral da nossa estimada inspiradora, a Profa. Rosa 

Virgínia Mattos e Silva, de feliz memória. 

Após essas considerações, voltemo-nos para as conclusões propriamente ditas a que 

chegamos após a observação e sistematização descritivo-analítica do fenômeno prefixal. 

Desde já ressalvamos que o fazemos sem visar a um esgotamento de tais ilações gerais
1279

, 

arrolando as que nos vem à mente agora, num primeiro momento após a finalização do 

estudo. Outras considerações podem surgir posteriormente (e certamente emergirão), a partir 

de novos olhares sobre os prefixos individuais, sobre o paradigma prefixal geral das 

sincronias arcaicas, bem como sobre o seu cotejo. Não obstante, reiteramos que os pontos que 

exporemos são os mais substanciais que nos vêm à mente após passarmos em revista as 

descrições e análises que desenvolvemos. 

Primeiramente, apontemos o que consideramos como principais contribuições deste 

estudo, em primeira instância no que se refere às suas constatações: o número imponente de 

formações herdadas do latim em comparação com uma bem menos expressiva vitalidade da 

prefixação no vernáculo (castelhano e galego-português), o que parece ser diametralmente 

oposto ao observável para a sufixação no mesmo período (cf. SOLEDADE, 2004); o cômputo 

considerável de formantes prefixais expletivos ou com sentido opacizado; a quase nula 

participação de elementos afixais gregos nas derivações registradas; a reduzidíssima atuação 

do esquema morfológico da parassíntese stricto sensu na sincronia enfocada, sobretudo 

quando comparada à atuação da parassíntese lato sensu; o restrito paradigma prefixal da 

sincronia arcaica das línguas (quando comparado com o robusto número de formantes 

prefixais ativos na feição contemporânea dos idiomas sob análise); o registro da partícula não- 

(non-/no-) já gramaticalizada como prefixoide no galego-português e no castelhano 

ducentistas — recuando-se em dois séculos as descobertas de Campos (2004a) e de Brea 

(1976); e em uma centúria as descobertas de Lopes (2013) —, dentre outros pontos. 

                                            
1279

Houve questões que não foram suficientemente exploradas nesta tese — embora muito almejadas —, ficando 

para investigações futuras: (i) a prefixação como prova corroborante ou refutatória do suposto caráter 

conservador do galego-português e inovador do castelhano; (ii) o cotejamento entre esses dois sistemas 

linguísticos a) quanto às relações morfossemânticas (polissemia, homomorfismo, sinmorfismo, antiinomorfismo) 

que seus paradigmas prefixais engatilham; b) quanto ao registro de cognatos perfeitos e de ausências de 

correspondências entre um e outro paradigma morfolexical; e c) quanto às escolhas divergentes de unidades 

prefixais para as mesmas bases léxicas dos paradigmas sob análise no devir histórico dessas línguas.  
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Outras duas contribuições substantivas da tese, relacionadas à descrição/análise dos 

dados, podem ser evocadas: (i) de um lado, o estabelecimento de esboços de esquemas 

construcionais histórico-diacrônico-interlinguísticos, numa integração interna entre a 

polissemia de dado prefixo na matriz genolexical greco-latina, no castelhano e no galego-

português (arcaicos e moderno-contemporâneos). Ao que parece, trata-se de algo inovador, já 

que, até o momento, não encontramos nenhuma proposta similar na literatura específica à 

morfologia construcional que delineasse em um único esquema construcional formações 

extraídas de línguas em inter-relação, englobando simultaneamente o seu desempenho 

semântico-formal-funcional em dada rota diacrônica, sendo, destarte, esquemas 

plurilinguístico-diacrônicos; (ii) de outro lado, e complementando o item anterior, o 

delineamento, com base em fatos de língua, da diacronia dos formantes prefixais detectados, 

desde o latim (ou o grego), passando pelos romances medievais (galego-português e 

castelhano), até desembocar em seu funcionamento hodierno, o que, de certo modo, suplantou 

os objetivos centrais da tese, que era a indicência sobre o paradigma prefixal nas línguas 

mencionadas, exclusivamente em suas sincronias mediévicas e, a partir disso, o cotejo entre 

os seus respectivos traçados. 

Consideremos agora alguns pontos comparativos, adumbrados a partir de um conjunto 

de breves escólios. Apontá-lo-emos para (i) o latim X os romances medievais; (ii) a primeira 

sincronia arcaica X a segunda sincronia arcaica, dentro de cada romance; (iii) o galego-

português arcaico X o castelhano arcaico, como blocos; (iv) o período arcaico X o período 

moderno-contemporâneo. Mais uma vez ressalvamos que com isso não temos a intenção de 

esgotar as possibilidades de cotejo, já que só o fazemos para pontos que consideramos mais 

fulcrais e evidentes. 

 Se considerarmos comparativamente a situação da prefixação na matriz latina com a 

sua atuação no vernáculo medieval (algumas vezes sem alterações em suas sincronias 

posteriores), veremos que, na maioria esmagadora dos casos, houve perda de matizes 

semânticos na travessia latim → romance, dada a inativação (ou ofuscamento) neste de 

sentidos que se faziam presentes naquele. Isso se processa sob graus acentuadamente drásticos 

com os formantes ad-, ab-, ob-, pre-, in- e pro-, que, de dotados de rica rede polissêmica na 

matriz latina, passam a ser ordinária ou absolutamente expletivos e/ou opacos no romance 

medieval, só o pre- e o pro- logrando recuperar algum vigor semântico em sincronias 

posteriores às arcaicas. 
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Outros claros contrastes entre o desempenho semântico, funcional ou quantitativo do 

formante entre sua atuação latina e a sua atuação vernácula arcaica podem ser notados na 

diacronia do com-, de-, apo-, exo-, pre-, retro-, todos com baixa ou nula vitalidade românica, 

destoando de sua pujança qualitativa-quantitativa no latim/grego. Outras perdas menos 

radicais (representadas pelo esmaecimento de um ou outro sentido específico do latim ao 

romance ou pela queda mais ou menos considerável de vitalidade) dão-se com ante-, in-2, 

pos-, re- e sub-. 

Para outros formantes, ainda sob um contexto de cotejo latim X vernáculo medieval, 

concomitantemente à perda de sentidos da matriz etimológica, ocorrem ganhos polissêmicos, 

a partir do surgimento de acepções inovadoras. É o caso do inter-, que perde vários valores 

latinos (‘perfectividade’ e ‘destruição’), mas adquire um novel no romance arcaico, o de 

‘parcialidade, um pouco, parcialmente’. Também é o caso do trans-, que mesmo tendo raras 

vozes próprias no período arcaico, denotava os sentidos primevos latinos, excetuando-se o de 

‘mudança, transformação’, passando a usufrutar dos novos valores de ‘posterioridade 

espacial’ e ‘posterioridade temporal’, que emergem a partir de fluxos metafóricos. 

Não só dissimetrias atuam no fluxo evolutivo da matriz latina ao galego-português e 

castelhano arcaicos, pois há permanências nesse trajeto. Assim, por exemplo, o ad-, numa ou 

noutras, servindo à geração de verbos (embora sofresse amplo ofuscamento em suas 

possibilidades semânticas). Por sua vez, prefixos que se mantêm praticamente inalterados em 

suas caracterizações semânticas no fluxo do latim ao romance seriam ante-, in-1, es-, sobre-, 

não- e ambi- (considerando a atuação desse último em formas geradas no vernáculo). 

Esses tópicos de cotejo permitem afirmar que houve substanciais mudanças no 

comportamento da prefixação do latim ao galego-português e castelhano medievais, com o 

debilitamento da rede polissêmica e vitalidade de várias unidades prefixais, não raras vezes 

com resultados extremos, como o da total ausência na lexicogênese vernacular ou de total 

opacização semântica. No entanto, como na língua quase nunca os fenômenos se dão em 

termos de tudo-ou-nada, ao lado desses contrastes houve também, como vimos, algumas 

manutenções e alguma uniformidade em relação a uns poucos prefixos, semântica, funcional 

ou quantitativamente. 

Da apreensão da existência desse jogo entre permanência e mudança, entre arcaização 

e inovação, é que passamos a perceber que nenhuma contradição há em Lüdtke (2011) ao 

propor duas assunções a princípio autoexcludentes, mas que, como podemos apreender pelos 

exemplos elencados nesta seção, são pontos complementares e perfeitamente encaixáveis para 
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a caracterização da lexicogênese de natureza morfológica no latim e no romance, com toda a 

complexidade que comporta tal fenômeno. Vejamos o par de assunções do sobredito 

romanista, que, em um ponto de seu estudo afirma que: 

 

Si se compara el latín con las lenguas románicas actuales, se podría tener la 

impresión de que apenas se ha producido una evolución en cuanto al contenido. Sin 

embargo, esta impresión es engañosa. 

 

[…] el estudio de la herencia del latín en las lenguas románicas revela casi siempre 

una ruptura en la transmisión de los procedimientos de formación de palabras. Los 

actuales procedimientos lexicogenéticos no son el resultado de una simple 

continuidad histórica. (LÜDTKE, 2011, p. 516)
1280

 

 

Mas, em outro trecho defende algo que parece ser justamente o oposto do anterior: 

 

Las lenguas románicas continúan normalmente en forma directa procedimientos 

latinos y con ello también neolatinos, constituyendo de esta forma el latín una fuente 

continua. Por este motivo la distancia en estas lenguas, entre los procedimientos 

románicos y los (neo)latinos, no es tan grande […]. (LÜDTKE, 2011, p. 524)
1281

 

 

Em outras palavras, seria o mesmo que postular uma convivência entre alterações e 

permanências no fluxo evolutivo do latim às línguas que dele se originaram, o que só 

comprova o caráter abstruso, cambiante e multifário da lexicogênese latina e novilatina, 

mormente quando vista em sua rota diacrônica, moldada via apropinquações e deslocamentos. 

Se passamos a uma apreciação das diferenças e semelhanças entre formantes prefixais 

numa e noutra sincronia arcaicas dentro da mesma língua, constataremos que há, grosso 

modo, uma uniformidade comportamental (semântica, formal, funcional e/ou quantitativa) nos 

formantes ab-, ob-, ambi-, ad-, al-, ante-, arqui-, bis-, circum-, de-, des-, exo-, in-1, inter-, 

intro-, ob-, pos-, pre-, pro-, re-, retro-, sobre-, sub-, trans-, não-, quando são cotejados os 

seus desempenhos na primeira e segunda sincronias mediévicas. As únicas diferenças mais 

significativas processam-se no es- e no per- (ambos vão escasseando a sua ativação na 

emergência de novas vozes na segunda fase arcaica do galego-português e do castelhano) e no 

in-2, que parece adquirir força produtiva autóctone só a partir da segunda sincronia medieval. 

                                            
1280

“Se se compara o latim com as línguas românicas atuais, poder-se-ia ter a impressão de que praticamente não 

se produziu uma evolução quanto ao conteúdo. No entanto, essa impressão é enganosa. //// […] o estudo da 

herança do latim nas línguas românicas revela quase sempre uma ruptura na transmissão dos procedimentos de 

formação de palavras. Os atuais procedimentos lexicogenéticos não são o resultado de uma simples continuidade 

histórica.” [Trad. nossa] 
1281

“As línguas românicas continuam normalmente em forma direta procedimentos latinos e, com isso, também 

neolatinos, constituindo-se dessa forma o latim como uma fonte contínua. Por esse motivo, a distância nessas 

línguas, entre os procedimentos românicos e os (neo)latinos, não é tão grande […].” [Trad. nossa] 
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O que apontamos acima se reflete claramente nas tabelas dos paradigmas prefixais 

expostos na subseção 6.2, que antecede a esta última. Nelas notamos uma clara equivalência 

entre a primeira e segunda fases arcaicas referentes ao galego-português, o mesmo se dando 

para o castelhano. Sendo assim, podemos considerar que a lexicogênese de ordem prefixal 

funcionava como um bloco coeso em todo o período arcaico, contando com poucas 

divergências no comportamento semântico-formal-funcional dos prefixos enquanto atuantes 

numa e noutra de suas fases internas, semelhantemente, portanto, ao que ocorria com a 

lexicogênese de caráter sufixal e composicional, ao menos no galego-português (cf. 

SOLEDADE, 2004; SANTOS, 2009). 

Essa conclusão, embora não sendo absoluta nem definitiva (mas sendo verossímil e 

empiricamente subsidiada), além de poder servir a propostas periodicizantes para a história de 

ambos os sistemas linguísticos enfocados, tem alguma importância para complementar os 

fatores de análise para se deslindar a eterna questão da unidade primitiva e posterior 

diferenciação entre o galego e o português, algo que, como vimos na primeira macrosseção 

teórica desta tese, é geralmente alocada pela literatura em meados ou finais do séc. XIV. Não 

sendo conveniente estendermo-nos muito nessa questão, somente assinalamos que os nossos 

dados não parecem apontar para tal ruptura. Mais ainda: quando comparamos, em relação à 

prefixação, a descrição de nossos dados (oriundos de documentos aquém e além-Douro) com 

a feita em seu doutoramento por López Viñas (2012) — fincada sobre edições de textos 

produzidos em território galego —  para o mesmo fenômeno, chegando ambos a resultados 

muito próximos quanto ao paradigma, funcionamento, vitalidade e semanticismo dos 

formantes prefixais no medievo, só podemos nos deixar levar pela impressão de que, com 

respeito ao fenômeno prefixal, a unidade galego-portuguesa parece se manter pelo período 

arcaico, não apenas até o século XIV, mas indo até o XV ou XVI e, quiçá, mantendo forte 

grau de similitude até o presente, o que, no entanto, para ser comprovado, precisaria de um 

estudo aprofundado, tendo por base amplo e significativo lastro empírico. 

Não é supérfluo ressaltar, no entanto, que tais considerações a que chegamos são 

aproximativas e que podem ter um estatuto provisional; só uma incursão mais controlada e 

melhor representada em termos quantitativo-qualitativos entre, de um lado, textos elaborados 

em território atualmente galego e, doutro, textos escritos em território atualmente português, 

permitiria chegar a conclusões mais fiáveis e enfáticas a respeito da uniformidade ou 

diferenciação entre os sistemas linguísticos desses territórios na segunda sincronia medieval. 

Por ora, ficamos com a primeira hipótese, a de uma conservação da sobredita unidade inicial 

até pelo menos os marcos finais do período arcaico (1ª quadra do séc. XVI).  
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Ainda visando a oferecer contributos à periodização morfológica das línguas 

enfocadas, agregando-lhe dados sobre a formação de palavras (quase nunca levada em 

consideração no estabelecimento de faixas temporais para a língua), pensamos, 

conjecturalmente, que há indicadores atinentes à prefixação que conduziriam a princípio ao 

estabelecimento de quatro grandes cortes temporais, ou melhor, à confirmação dos que 

comumente são apontados pelos estudos de linguística histórica: haveria uma primeira 

sincronia arcaica, englobando os usos linguísticos até o séc. XIV (inclusive), a que se seguiria 

uma segunda sincronia, atinente aos séculos XV e inícios do XVI; daí inflectiria um terceiro 

intervalo, recobridor dos séculos XVI a XVIII e, por fim, a partir do XIX e chegando até a 

hodiernidade, teríamos uma quarta sincronia. Cada uma delas caracterizar-se-ia por 

determinado  conjunto de indicadores, dentre os quais cogitamos os seguintes: 

 

(i) Indicadores da primeira sincronia arcaica: (sécs. XII-XIV): modesto 

paradigma prefixal de aplicação vernácula (cf. PHARIES, 2013); onipresente 

flutuação corradical; pujante vacilação prefixal sinmórfica; polimorfismo (rica 

alomorfia/alografia); emergência do prefixoide não- e espraiamento do prefixo 

des-; recorrente copresença entre variantes etimológicas e vernáculas dos 

formantes; 

 

(ii) Indicadores da segunda sincronia arcaica: (sécs. XV-XVI): modesto 

paradigma prefixal de aplicação vernácula; inícios de soluções mais 

sistemáticas para as flutuações corradicais com e sem prefixo e para os 

doublets léxicos prefixados e não prefixados; arrefecimento parcial da energia 

polimorfêmica (i.e., fluxos de maior uniformização); surgimento ou ampliação 

do emprego de alguns prefixos, como o in- negativo, em operações 

morfolexicais próprias, pari passu ao abandono de outros, como o per-; 

estabilização do sistema de prefixos negativos da língua; maior fixação nas 

escolhas entre variantes etimológicas e vernaculares dos formantes; 

 

(iii) Indicadores da sincronia moderna: (sécs. XVI-XVIII): derrocamento 

avassalador das flutuações corradicais e dos doublets léxicos prefixais; maior 

onda uniformizadora na grafia dos formantes; surgimento ou ampliação do 

emprego de novas levas de prefixos (com a consequente ampliação do 

paradigma), como, indubitavelmente, o ex- cessativo e, provavelmente, os 



700 

 

formativos mono-, multi-, tri- (séc. XVI), extra-, macro-, micro-, poli-, auto- 

(séc. XVII) e hiper-, intra- (séc. XVIII)1282; 

 

(iv) Indicadores da sincronia contemporânea: (sécs. XIX até os dias de hoje): 

alçamento da prefixação como fenômeno morfolexical canônico por excelência 

para a criação de novos vocábulos, juntamente com a sufixação, algo até então 

não experimentado (antes dessa sincronia, a lexicogênese de natureza afixal 

mostrava-se altamente concentrada no domínio da sufixação); advento do uso 

autonômico de unidades prefixais como formas livres, resultante de 

lexicalizações; início de usos de teor semântico avaliativo-ideológico para 

alguns prefixos, como o pró- e o contra-; surgimento ou fixação de esquemas 

morfossintáticos de coordenação de prefixos; emergência e estabelecimento de 

pseudoprefixos; surgimento ou ampliação do emprego de novas levas de 

unidades afixais da margem esquerda vocabular (com a consequente ampliação 

do paradigma), como, provavelmente, o endo, exo-, infra-, pluri-, sem-, tele- 

(séc. XIX) e mini-, maxi- (séc. XX)
1283

. 

 

Passando a um cotejo geral entre os blocos arcaicos galego-português e castelhano a 

respeito do comportamento do fenômeno prefixal, fica clara a uniformidade que os atinge. 

Mais patente ainda se mostra quando visualizamos o par de gráficos expostos na subseção 

precedente, com a distribuição da vitalidade dos formantes prefixais envolvidos em 

procedimentos estritamente vernáculos de geração lexical. Na verdade, não somente em 

relação às formas vernaculares, mas, inclusive, no tocante aos cômputos e distribuição das 

formas herdadas e dos prefixos que nelas atuam. Parece-nos evidente que a hipótese que 

sustentamos, a de uma maior uniformidade na estruturação prefixal arcaica entre o galego-

português e o castelhano, fica corroborada pelos resultados da descrição e análise 

desenvolvidos neste estudo, sejam referentes aos prefixos individualmente observados, sejam 

relativos aos paradigmas prefixais. Para estes, remetemos às tabelas e gráficos da subseção 

imediatamente anterior; para aqueles, além de um reportamento às subseções específicas onde 

são descritiva e analiticamente esquadrinhados, apontamos o seguinte: notamos uma 

similitude comportamental para a maioria dos formantes em sua atuação nas duas línguas 

                                            
1282

Datações aproximadas dos primeiros registros de vocábulos de geração vernacular com cada um desses 

formantes, tal como depreendemos através de uma primeira busca em dicionários com informação etimológica, 

como o Houaiss & Villar (2009). 
1283

Idem. 
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enfocadas, somente havendo maiores contrastes, como já dissemos, no 

funcionamento/comportamento de praticamente três unidades da margem esquerda vocabular: 

des-, es- e re-.  

Além disso, corrobora uma conclusão que pende para o lado da similitude entre o 

castelhano e o galego-português antigos a coexistência neles detectável de diversos 

fenômenos ou acidentes semântico-morfolexicais, como a expletividade prefixal, a flutuação 

sinonímica entre corradicais com e sem prefixo
1284

, a abrangente opacidade semântica 

atinente a derivações processadas na matriz latina e dela herdada, a emergência do prefixoide 

non-/no-, a predileção pela geração vernacular de verbos, geralmente incrustados em 

esquemas parassintéticos etc. A essas atestações, agregam-se as lacunas que parecem 

caracterizar igualmente uma e outra língua, como, e.g., a ausência, no período, de prefixos 

coordenados ou lexicalizados (com uso oracional autônomo como forma livre), a ausência de 

pseudoprefixos e, sobretudo, a não-atestação de diversas partículas e sentidos inovadores, que 

parecem só haver emergido na língua em período posterior ao medieval.  

De tudo o que foi dito, parece-nos válido concluir, ao menos provisoriamente e a partir 

do lastro empírico sobre o qual nos debruçamos, que, para as sincronias arcaicas, as duas 

línguas em foco mantinham aproximações funcionais e desempenhos semelhantes no tocante 

à formação de palavras via prefixação. 

E chegamos aqui ao ponto em que reside os contrastes mais salientes relacionados à 

prefixação, que, incrivelmente, não se dão entre um e outro sistema linguístico ou entre uma e 

outra fase arcaicas, mas sim, entre, de um lado, a língua medieval e, do outro, a língua 

moderno-contemporânea. Há claro, muito de permanência entre o recorte arcaico e o 

hodierno, mas também não são pouco representativas as diferenças entre eles. 

Os contrastes podem ser específicos (atinentes a dado prefixo) ou gerais (atinentes a 

dado fenômeno). Comecemos por esses últimos, passando depois às diferenças mais pontuais. 

                                            
1284

Indubitavelmente, um dos pontos de maior contraste entre a língua de outrora e a atual, dada a sistemática 

onipresença do fenômeno nas fases arcaicas do castelhano e do galego-português. Além do mais, parece ser um 

ponto de contraste entre a primeira e a segunda fases dessa etapa constitutiva dos romances, pois há certa 

tendência de arrefecimento da dita variação a partir dos sécs. XV e XVI, despontando-se, desde então, a 

tendência geral da língua (potencializada em sua sincronia moderna) em ir resolvendo tais vacilações, através de 

de um enrijecimento do esquema nos quais figuravam os corradicais sob flutuação, ocasionando, assim, o 

alçamento de uma das formas em detrimento de sua congênere, geralmente relegada ao ostracismo. Outro 

fenômeno semântico-morfolexical de evolução semelhante entre a língua medieval e sua configuração moderna é 

o sinmorfismo. Pensamos que diversos fatores podem ter contribuído para esse quadro de mudança, como, e.g., o 

advento da Imprensa e a difusão do livro escrito, o tímido, mas existente, aumento da escolarização, o 

Renascimento e sua fixação pelos modelos greco-latinos e, sobretudo, os intentos mais substanciais de prescrição 

gramatical (com a publicação dos primeiros compêndios normativos) que já começavam a se ensaiar na 

passagem do período medieval à Modernidade. 
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Se dispusermos lado a lado o quadro prefixal arcaico e o quadro prefixal moderno-

contemporâneo, constatremos, primeiro, a emergência dos fenômenos apontados alguns 

parágrafos acima apenas nas últimas centúrias, o que já serve para subsidiar a hipótese de 

diferenciação entre a prefixação aquando de sua feição medieval ou coeva. É nessa transição, 

é nesse fluxo, que observaremos levas e mais levas de divergências que giram em torno a 

aspectos funcionais (perda ou ganho de capacidade adjuntiva pluricategorial), formais (de 

uma pujante alomorfia/alografia passa-se a uma tendência estabilizadora/uniformizadora, 

geralmente com a ascensão de uma forma prototípica que dominará o cenário de 

processamento prefixal; as tensões entre formas etimologizantes e formas vernáculas tendem 

também a ser resolvidas na passagem ao período moderno-contemporâneo) e, principalmente, 

semânticas (redução ou ampliação, em diferentes graus de aplicação, da rede polissêmica dos 

formantes) e paradigmáticas (prefixos que não ocorrem no período arcaico passam a ingressar 

no vernáculo em séculos posteriores a essa etapa, como se deu com o α- negativo/privativo e 

tantos outros; assim como prefixos ativos no período arcaico caem em obsolescência quanto à 

geração morfolexical em época posterior, como se deu com o per-). 

Vem-nos a impressão de que, com o passar do tempo, a prefixação tornou-se mais 

vigorosa, mais híbrida e mais polivalente no vernáculo, embora contando com perdas e 

uniformizações em relação às suas sincronias anteriores. Algo que nos parece claro é que 

muitas das inovações semânticas registradas para os prefixos na história da língua, seja no 

período arcaico, seja em etapas posteriores, deveram-se ao processamento e espraiamento de 

fenômenos semântico-cognitivos, maiormente a metáfora, em consonância com o que 

distingue Blank (2004). 

Ao concluirmos este estudo, aspiramos a que ele possa fornecer alguma contribuição 

para os estudos de morfologia histórica ibero-românica, nomeadamente quanto à prefixação. 

A trajetória de pesquisa foi iniciada com várias indagações sobre esse processo de formação 

de palavras. Com a finalização dessas primeiras análises e sistematizações, persistem ainda 

dúvidas e questionamentos, muita coisa a ser objeto de continuada reflexão, mas também a 

consciência de se estar apresentando algumas achegas para um entendimento mais burilado a 

respeito da lexicogênse prefixal.  

De nossa parte, o efeito que nos sobrevém após concluirmos estas linhas é a mesma 

assinalada por Calvet (1996, p. 9), que abaixo reproduzimos: 

 

Remontándonos en el tiempo, descubrimos la manera de pensar y de vivir de 

nuestros antepasados, leemos historias a veces paralelas y a veces divergentes, la 
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historia de nuestras lenguas y de quienes las hablan. Porque la etimología es como la 

geología; las palabras son como fósiles: nos dejan ver huellas del pasado, huellas 

estáticas, naturalmente, que sin embargo hablan, dan fe. Del mismo modo que la 

zoología estudia los fósiles para reconstruir la genealogía de diferentes grupos, o la 

geología fecha yacimientos gracias a la presencia de fósiles característicos, la 

lingüística histórica nos restituye la historia de nuestras lenguas y, a través de ella, 

nuestra historia. 

 

La etimología es, por lo tanto, una ciencia. Pero también es una invitación a la 

poesía; hace soñar o sonreír, divierte e instruye: nos lleva de viaje por el tiempo y las 

lenguas.
1285

 

 

“Para conhecer o passado, precisamos escavar seus restos e aprender a deles extrair 

sentido.” (DARNTON, 2010, p. 77). Incidindo sobre a língua de antanho, foi essa a lição que 

logramos compreender mais uma vez, construindo a nossa fração de conhecimento sobre a 

prefixação na Ibero-România a partir dos “fósseis” linguísticos com os quais nos deparamos. 

Um labor de arqueólogo, de detetive, de navegador, como já o dissemos noutras partes desse 

escrito. Labor árduo, mas instigante, nunca findável, sempre propiciador de novas 

perspectivizações, novos olhares, novos desbravamentos. Dessa busca de captação de sentidos 

para o fenômeno, envolvendo a morfologia, a semântica, o léxico, a etimologia, os fatores 

sócio-histórico-culturais, quando menos nos damos conta, percebemo-nos “no interior” desse 

turbilhão que é a língua medieval, que é a história do idioma, tentando compreender, a 

apalpadelas e de modo cada vez mais límpido — embora nunca o suficiente para uma 

apreensão total —, como nossos antepassados se utilizavam dos recursos linguísticos para 

produzir significado e interpretá-lo. E mais uma vez as pontas do novelo se conectam, pois o 

investigador de hoje se acerca do falante de ontem e com ele intenta promover diálogos. Uma 

conexão entre as duas pontas da história, mas também entre princípio e fim deste nosso 

escrito, pois, nesta conclusão, reverberam as palavras de Sánchez Ferlosio (2016), incrustadas 

como epígrafe numa das primeiras páginas desta tese: “Es que la palabra nos hace. No 

podemos percibirnos desde fuera. No existe un exterior de la lengua.”. Seja no presente — 

como falantes —, seja em relação ao passado — como investigadores —, a palavra nos faz, 

nos capta, nos conduz ao interior da língua, de modo que já não temos como nos 

reconhecermos fora dela. 

                                            
1285

“Remontando-nos no tempo, descobrimos a maneira de pensar e de viver de nossos antepassados, lemos 

histórias às vezes paralelas e às vezes divergentes, a história de nossas línguas e de quem as falam. Porque a 

etimologia é como a geologia; as palavras são como fósseis: deixam-nos ver pegadas do passado, pegadas 

estáticas, naturalmente, que, não obstante, falam, dão fé. Do mesmo modo que a zoologia estuda os fósseis para 

reconstruir a genealogia de diferentes grupos, ou a geologia data sítios arqueológicos graças à presença de 

fósseis característicos, a linguística histórica nos restitui a história de nossas línguas e, através dela, nossa 

história. //// A etimologia é, portanto, uma ciência. Mas também é um convite à poesia; faz sonhar ou sorrir, 

diverte e instrui: leva-nos a viajar pelo tempo e pelas línguas.” [Trad. nossa] 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES)1 

PRIMEIRA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE I – PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

01. ad- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-1 ~ ab-1 ~ af- ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O.
2
 ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B01 a-1  Expletivo abaixou ~ abaixes Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

baixar, descer; 

diminuir, desprezar 

VSMA 

“[...] teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por salvar os pecadores [...].” 

“E por em te rogo e amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.” 

P1B02 a-1  Expletivo abaixasse Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

declinar, diminuir, 

descer 

DSG 

“E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is pollos cuydados dos 

feitos te | rreaaes [...].” 

                                                             
1Abreviaturas utilizadas neste morfemário: ÁR. (árabe); CLÁSS. (clássico); CÓD. (código); FME (formante da margem esquerda, i.e., prefixo ou prefixoide ou basoide prefixal); C. 

F. (classe-fonte); C. A. (classe-alvo); C. O. (classe da ocorrência); LAT. (latim); GP (galego-português arcaico); GR. (grego); FR. (francês); IT. (italiano); DERIV. (derivado); 
VULG. (vulgar); ECLES. (eclesiástico); INF. (infinitivo); MED. (medieval); PART. PRES. (particípio presente); PART. PASS. (particípio passado). 
2Leia-se classe da ocorrência como a classe gramatical do produto tal qual presente na averbação, no contexto frasal-encunciativo, que, muitas vezes difere da classe-alvo primeva 

(original) da derivação prefixal. 
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P1B03 a-1  Sentido opaco abalada Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. vulg. advallare
3
 agitar, mover, sacudir OE 

 “A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] e co~ muy 

tenperados orualhos he muy blandame~te regada, e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança [...].” 

P1B04 a-1 Expletivo abastava ~ 

abastam 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

VSMA 

“Nom te abastava trinta mil mour(os) que m(e) p(er) forca de baptismo tiraste e hofereceste ao teu Deos?” 

“A my~ asaz abastam as riq(ue)zas de meu senhor e sposo Jhesu Cristo.” 

P1B05 a-1 Expletivo abastou Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

DSG 

“Equando se | tornou omancebo . deytou aau | gua da canada . antre aqueles | quehi
 
 estauam comendo . e caiu | opeixe em terra . e era atam gran | de que 

abastou aquell sancto home  | quanto pode comer naquel dya.” 

P1A01 a-1  Expletivo abastoso Verbo Verbo Adj. Do GP a- + -bastar < lat. 

med. bastāre < gr. 

bastázō, ‘levar, sustentar 

(um peso)’
4
 

plenipotenciário, 

legítimo, com plenos 

poderes para agir em 

nome de alguém 

TNC13 

“[...] stabelezem(os) e ordiam(os) Joam m(ar)ti´j´z nosso co~paneyro portad(or) desta p(re)se~/sic/ ((L004)) p(ro)c(ur)azon nosso p(ro)c(ur)ador li´j´dimo e 

abastoso. en p(re)yto ou en p(re)ytos q(ue) auem(os) ou ((L005)) auem(os). a´ a´uer nos da hua pa(r)te e Martin p(ere)z [...].” 

“Steua~ p(ere)z nosso Mo~ge e nosso ((L006)) (com)paneyro p(or) nosso p(ro)c(ur)ador liidimo e abastoso [...].” 

P1B06 ab-1  Expletivo abbastosa Verbo Verbo Adj. Do GP a- + -bastar < lat. plenipotenciário, TNC14 

                                                             
3Segundo o Dicionário Michaelis online. Já segundo Cunha (2010) e segundo Houaiss & Villar (2009), é de origem controvertida. 
4
Segundo Cunha (2010), o adj. abastoso ocorre a partir do séc. XV. Na verdade, o adjetivo é anterior à datação oferecida pelo mencionado etimólogo. 
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med. bastāre < gr. 

bastázō, ‘levar, sustentar 

(um peso)’
5
 

legítimo, com plenos 

poderes para agir em 

nome de alguém 

 “[...] ende hu´u´ era do dito P(ri)ol (e) out(ro) ((L010)) do dito Conue~to (e) disse esse p(ro)c(ur)ador de uilhari~o Jui´z eu most(ro) p(ro)c(ur)aço~ //de 

santo t// de vilhari~o abbastosa p(er)o no~ co~se~to ((L011)) en uos com(o) enoso Jui´z. saluo se o uos achardes de d(er)eyto.” 

P1B07 a-1  Expletivo abastossamente Verbo Verbo Adv. Do GP a- + -bastar < lat. 

med. bastāre < gr. 

bastázō, ‘levar, sustentar 

(um peso)’
6
 

satisfatoriamente, 

suficientemente, 

seguramente, 

fortemente 

OE 

 “A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos [...] e con muy linpos 

ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada[...].” 

P1B08 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraçou Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

cingir com os braços, 

abraçar 

VSMA 

 “E ally vy eu ((L)) estar meu padre que veo a my~. E abraçou-me. E eu ((L)) lhe rrogava que me leixasse ficar co~sigo.” 

P1B09 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abranda Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -brand(o)- +   

-a- + -r < lat. blandus 

tornar brando, mitigar, 

suavizar 

OE 

 “Ca, asy como o oleo cria e ma~tem o lume e cria a carne~ e abranda a door, bem asy o nome Jhesu he luz e ma~yar e meezinha, ca elle luze quando he 

                                                             
5Segundo Cunha (2010), o adj. abastoso ocorre a partir do séc. XV. Na verdade, o adjetivo é anterior à datação oferecida pelo mencionado etimólogo. 
6Cunha (2010) não registra esse advérbio. Segundo esse etimólogo (2010), o adj. abastoso ocorre a partir do séc. XV. Contudo, tendo em vistas que no séc. XIV já ocorre um 

advérbio sobre ele formado, parece-nos seguro sustentar a ilação de que o adjetivo é anterior à datação oferecida pelo mencionado etimólogo. 



776 

 

preegado e da mantiime~to a[a] alma quando em elle cuida e abranda-a e hu~ta-a quando o chama.” 

P1B10 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

concluído, acabado 

VSMA 

 “E depois acabadas as missas dos ffiees, subitam(en)te veo aq(ue)lla po~o~ba chea e çercada de muitas çugidades e voando assy como ante, esteve ante 

my~.” 

P1B11 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

VSMA 

 “Vinde veer amadores ((L)) do mundo o que eu (con)vosco gaanhey como ho ((L)) eu aquy queymo e desy po-sse-lhe o ffogo e queymou-o ((L)) e esto 

acabado foi-se p(er)a o abbade e o abbade ((L)) lhe mandou fazer huu~a çella peq(uen)a a par d’hu~u~ mosteyro de donas [...].” 

P1B12 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

concluído, acabado 

CA14 

 “E queira El, senhor, que a mha vida, / poys per vos he, cedo sei' acabada, / ca pela morte me será partida / gran soidad' e vida mui coitada; / de razon he 

d' aver eu deseiada / a morte, poys entendo / de chorar senpre e andar soffrendo / coita desmesurada.” 

P1B13 a-1 Expletivo 

_________ 

acabou Subst. Verbo Verbo 

 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

OE 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E a sancta uirgem foy degolada e acabou seu marteyro.” 

P1B14 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabaria ~ acabar Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

DSG 

“[...] ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.” 

P1B15 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar ~ acabado 

~ acaba 

Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

PP 

“Onde todo home~ q(ue) algu~u~ boo feyto q(ui)ser começar p(ri)m(eyr)o deue poer o poder en D(eu)s rrogandoo e pidindolhy m(er)çee q(ue) lhy de´ 

sab(e)r e uoontade e poder p(er) q(ue) [o] possa be~ acabar.” 

P1A02 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acaba Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CSM 

 “Aqui sse acaba o Prologo das Cantigas de Santa Maria.” 
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P1B16 a-1 Expletivo 

_________ 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabe ~ acabou Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim.” 

P1B17 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabasse ~ acaban Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -cab(o)- +    -

a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CGE 

“E acabasse Europa en hu~u~ cabo d'Espanha en hu~u~ logar que chaman Caliz e por sobre nome Ylha d'Ercules [...].” 

P1B18 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

completo, pronto, 

primoroso 

CGE 

“Ca, segundo o linguagem grego, foy composto este nome per duas partes de leteras, convem a saber, de "es" e de "elleos", que quer dizer bathalhador 

honrrado e acabado em força e em lide.” 

P1B19 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acabados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

completo, pronto, 

primoroso, perfeito 

DSG 
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ou stricto sensu 

“Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey dos home es 

perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo [...].” 

P1B20 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabamẽto Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

acabamento, i.e., fim, 

termo 

PP 

“Deus he começo e meyhao e acabame~to de todalas (cou)sas [...].” 

P1B21 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabamẽto Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

fim, remate, 

culminância 

OE 

“[...] faça conprir nossa oraço[m e que] nos emviie a seu rogo ros[as de pa]ciencia do orto do seu para[yso e] fruitos de acabame~to de [obras] de 

saluaço~, asy como e~ui[ou a hu~u~] escolastico, que auia nome T[heo]fi[lo], a rogo de hu~a sancta uirgem [...].” 

P1A03 a-1 Sentido opaco acaeseu Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- +  

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer TNAT13 

“[...] e fasades & desponhades del & em ele toda vosa ((L019)) voo~tade asy come de uosa p(r)opya posysom o qu(a)l errdame~to a uos acaeseu. d(e) 

parrte d(e) Joa~ ((L020)) p(er)ez dyto soueral uoso auo´o´ [...].” 

P1A04 a-1 Sentido opaco acaecerẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- +  

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer FR 
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“Todos p(re)ytos q(ue) acaecere~ ta~be~ d(e) iustiça come dout(ra)s cousas iuyge~ os alcaydes q(ue) foro~ postos por el rey ou os q(ue) poseren os 

alcaydes en seu logar assy como manda a ley [...].” 

P1B22 a-1 Sentido opaco acaeçe Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- +  

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer FG14 

“Se o meyri~o acaeçe q(ue) entra en casa do ueçi~o da t(e)rra a maa m(en)te ((L023)) p(er)a p(re)nder ome~ e lo Senn(or) da cassa lj defende q(ue) no~ 

entre en sa casa.” 

P1B23 a-1  Sentido opaco aqueecerõ ~ 

aquecerom ~ 

aqueceo ~ acaeceo 

~ acaece ~ acaecer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < cadĕre, 

‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

DSG 

“E pera seeres | certo pedro meu amigo . destas | coussas quete eu conto . direite os | nomes d’algu u s . aque alguu s fei | tos dequete eu fallo 

aqueecerõ | Eem tom poderas entender auerda | de de todas estas coussas quete eu | conto.” 

“Eassy sooe acaecer aos grandes senhores.” 

P1B24 a-1 Sentido opaco aqueeceo ~ 

aqueceo  

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < cadĕre, 

‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

NLL 

“De Uterpandragom, irma~o de rei Aurelius, e como foi alevantado por rei, e do que lhe aqueeceo.” 

P1B25 a-1 Expletivo
7
  a catar

8
 Verbo  Verbo Verbo Do lat. *accaptāre, de ad- 

+ -captāre 

contemplar, olhar, 

observar, atentar 

CA14 

“Soom d' atanto, par Nostro Senhor, / que, se lá vir o sseu bem parecer, / coita nen mal outro non poss' aver / eno infferno, sse con ela for; / des y ssey que 

                                                             
7A forma sem prefixo pode apresentar o mesmo sentido da prefixada, conforme atesta o glossário de verbos do CIPM. 
8No mesmo documento aparecem 3 ocorrências do lexema sem prefixo, ainda que com sentidos diferentes (‘buscar, procurar, escolher’): “Non me poss' eu de morte defender, / poys 

vejo d' Amor que me quer matar / por Ûa dona; mays, poys m' eu guardar / non posso ja de por dona morrer, / catarey já das donas a melhor / porque, poys mh-á de matar, mat' 
Amor. // E poys Amor em tal guisa me tem / en seu poder que defensa nom ey / de parar morte, e poys eu certo sey / que por dona a morrer me conven, / catarey ja das donas a 

melhor / porque, poys mh-á de matar, mat' Amor. // E bem vej' eu per qual poder em mi / Amor tomou que nom ey defenson / d' escusar morte, e poys eu tal razom / ey por dona de 

prender mort' assi, / catarey ja das donas a melhor / porque, poys mh-á de matar, mat' Amor.” 
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os que jazen alá / nen hun d' eles já mal non sentirá / tant' averan de a catar sabor!.” 

P1B26 a-1 Sentido opaco acendeo ~ acendya Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

pôr fogo em, fazer 

arder; abrasar, 

afervorar, intensificar 

DSG 

“De costantino mansionaryo . | como acendeo as alanpadas que [f1r-c2] estauã cheas daugua.” 

“[...] mujtas sanctas palauras . per que acendya os co | racõos dos homee s pera oamor dedeus | e da terra celestrial.” 

P1B27 a-1 Sentido opaco acendem ~ acenda Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

acalorar, inflamar, 

abrasar, intensificar 

OE 

“[...] os liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o amor de Deus.” 

“[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte [...].” 

P1B28 a-1 Sentido opaco acesa Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

vivo, aceso, abrasado, 

incendido 

VSMA 

 “[...] e vim(os) esta molh(e)r m(er)etriz e publica com tanto e tam grande desejo de sua saude acesa, dem(os) muytas gracas a Deos.”
 
 

P1A05 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertarẽ Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -cert(o)- + -a- 

+ -r < lat. cĕrtus 

combinar, ajustar FG13 

“[...] os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã dereyto perant’elles. e se os Juyzes se s’y nõ acertarẽ traue ẽ eles o alcayde é enfí’jos pera dereyto dos 

Juyzes.” 

P1A06 a-1 Expletivo 

_________ 

acertaron Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -cert(o)- + -a- 

+ -r < lat. cĕrtus 

encontrar-se 

casualmente 

CSM 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Quand’ esto diss’ o menĩo, quantos s’ y acertaron / aos judeus foron logo e todo-los mataron; / e aquel que o ferira eno fogo o queimaron [...].” 

P1B29 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -cert(o)- + -a- 

+ -r < lat. cĕrtus 

calhar, acertar, recair OE 

“E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy [...].” 

P1A07 a-1 Sentido opaco 

 

acharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar, ver FR 

“[...] e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, 

da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.” 

P1B30 a-1  Sentido opaco 

 

acharom ~ achaua 

~ achassen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar; 

considerar 

TNAT14 

“[...] Le´e´y hu~a carta de Nossso Senh(o)r el Rey na qual era co~tehu~do Ant(re) ass outras coussas q(ue) ((L004)) ma~daua a todalas Justiças dos sseus 

Reynos q(ue) hu q(ue)r q(ue) achassen P(er)o eanes de porches ((L005)) vizinho de Silue q(ue) o aReygassen p(er) ffiadores.” 

P1A08 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ acha ~ 

acharẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar FG13 

“Todo home Mercador em Merchandaria se lj acharẽ Algũa cousa de furto nõ lo deuen A demandar por de furto ca e Mercador.” 

P1A09 a-1  Sentido opaco 

 

achado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar TNAT13 
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“[...] deuemos ((L005)) a a´uer en terrmo d(e) benaue~te ou d(e) samtare~ ou d(e) qu(a)l quer logar q(ue) for achado por terrmho ((L006)) d(e) dereyto ho 

qu(a)l errdame~to Jas.” 

P1A10 a-1  Sentido opaco 

 

achado Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar CDA3 

“[...] e por rouso & por m(er)da en boca. outro tanto. & furtu ((L039)) qual for achado tal peyte. no~ ua´a´des a castelo ne~ ((L040)) a entorui||s||cada se 

non apilidare~ a t(e)rra. segu~do ac(os)tumeastes.” 

P1B31 a-1  Sentido opaco 

 

achado ~ acharon Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar CDA4 

 “[...] e non foi achado quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 

P1A11 a-1  Sentido opaco 

 

acharia ~ 

acharedes ~ achar 

~ achei ~ acha ~ 

achaar ~ achasse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

descobrir, encontrar; 

pensar, considerar, ter 

por impressão; 

deparar-se com
9
 

CEM13 

“E, se m’eu quisesse seer viltada, / ben acharia quen xe me viltasse; / mais, se m’eu taes non escarmentasse, / cedo meu preito non seeria nada [...].” 

“E se queredes meu conselho filhar, / creede-m’ora, ben vos acharedes:  / nunca muito de vó-los alonguedes, / ca non podedes outros taes achar / que vos 

non conhoscan quen sodes nen qual; / e se vos daquestes dous end’uu fal, / que por minguado que vos en terredes!” 

“E por leva-l’ a quitaçon dobrada / se me queixou; e catei u jazia / ẽno padron, e achei que avia de todo ben sa quitaçon levada; / poren faz mal, que non 

pode peor; / mais tant’á el de quitaçon sabor, / que a nega, pero x’a leva dobrada.” 

“E aquel mouro trouxe, com’ arreite, / dous companhões en toda esta guerra; / e de mais á preço que nunca erra / de dar gran colpe com seu tragazeite; / e 

foia achaar con costa juso, / e deu-lhi poren tal colpe de suso, / que já a chaga nunca vai çarrada.” 

“Achei Sancha Anes encavalgada, / e dix’ eu por ela cousa guisada, / ca nunca vi dona peior talhada, / e quige jurar que era mostea; / e vi-a cavalgar per 

ũa aldeia / e quije jurar que era mostea.” 

P1B32 a-1 Sentido opaco achey ~ achou ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       encontrar, achar VSMA 

                                                             
9A respeito do sentido de achaar, na averbação 4, Lapa (1965, p.47) indica que é o de ‘estender ao comprido no chão’. Discordamos dessa ilação, visto que esse sentido não é dado 

pelo verbo em si, mas pelo restante da frase: “con costa juso”. 
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 acharey -flāre, ‘soprar, exalar’ 

 “[...]  no~ acharey e~ my~ sinal de nenhu~a obra boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.” 

P1A12 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ achasem ~ 

achassem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar, 

considerar, avaliar 

TNC13 

“[...] q(ue) page mj~a ma~da (e) Todas mj~as diuidas p(er) Todo ((L008)) meu Auer q(ua)nto mj´ ende Achar ta~be~ pelo mouil co~mo pela Rayz pelas 

((L009)) bestas (e) pelos dineyros (e) pelos h(er)dame~tos (e) p(er) q(ua)nto Auer mj Achar.” 

“[...] e q(ue) fezesse~ ((L009)) le´e´r o´ Plazo dante ssy. e se achasem q(ue) Mo´o´r eanes si´i´a no plazo co~ seu marido ualerlj ((L010)) seu plazo e´ 

faz(er)lhy o´ Abbade plazo do Casal en q(ue) se´e´ Joani~u da´a´le~ q(ue) o teuesse en ssa uida.” 

P1B33 a-1  Sentido opaco 

 

achar  Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar LM 

“Capitulo iii, como os moços am-de poer os caães, assi de achar como de correr, ao porco e como lhes an-de fallar e andar [...].” 

P1A13 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ achey Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

considerar, achar, 

avaliar 

TNH13 

“[...] eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) q(ue) o esqueressem & achey por enquisa q(ue) era uosso & d(e) uosso moesteyro & eu ((L009)) 

q(ue) no~ auia hy por ffazer a uos nulla d(e)manda de rem q(ue) segia de nos ((L010)) abbade & nosso moesteyro.” 

P1B34 a-1  Sentido opaco 

 

achar Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar TNH14 

“[...] p(er) hu q(ue)r q(ue) o vos y poderdes ((L014)) achar en cassas & en cortinas, a mo~tes & a fontes por ((L015)) treze~tos s(oldo)s desta mo(e)da d(e)l 

Rey do~ F(e)rna~do q(ue) de uos ((L016)) reçebemos de q(ue) ssomos be~ pagados.” 

P1B35 a-1  Sentido opaco 

 

achardes ~ achasse Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar, 

avaliar 

TNC14 

“[...] most(ro) p(ro)c(ur)aço~ //de santo t// de vilhari~o abbastosa p(er)o no~ co~se~to ((L011)) en uos com(o) enoso Jui´z. saluo se o uos achardes de 

d(er)eyto.” 

P1A14 a-1  Sentido opaco achar ~ achei Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       encontrar, achar CAMI 
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 -flāre, ‘soprar, exalar’ 

“E foi las aguardar / e non o pud’ achar / e mo[iro me d’ amor] // E foi las atender  / e non o pud’ i ver / e [moiro me d’ amor] // E non o achei i / que por 

meu mal [eu] vi  / e moi[ro me d’ amor].” 

P1B36 a-1 Sentido opaco 

 

achar ~ acharõ ~ 

achará ~ achassem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, encontrar PP 

“Mais por q(ue) ta~tas rrazo~es ne~ tam bo~as como auya mest(er) p(er)a mostrar este f(ey)to no~ poderiamos nos achar p(er) nosso entendime~to ne~ 

p(er) nosso siso p(er)a (con)p(ri)r ta~ g(ra)nde obra e ta~ bo~a come esta, acorremonos da m(er)çee de D(eu)s [...].” 

P1B37 a-1  Sentido opaco 

 

achara ~ ache ~ 

acharon ~ acharas 

~ achado ~ acharõ 

~ achaua ~ acha 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, encontrar OE 

“[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte [...].” 

P1A15 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ acharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar DCS13 

“Costume e´ q(ue) ne~ porteyro ne~ sayon no~ deue a ualer [seu] testemu~ho seno~ [de] ome~es bo´o´s saluo se for fora da uila q(ue) no~ possa achar 

ome~es bo´o´s.” 

P1B38 a-1  Sentido opaco 

 

acham ~ achar  Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar DCS14 

“Do q(ue) acham no Conçelho. / Se algue~ en Conçelho q(ui)s(er) demandar [& ho] no Conçelho achar y lhy responda.” 

P1B39 a-1 Sentido opaco 

 

achadome ~ achar 

~ acha ~ acho ~ 

achou ~ acharõ ~ 

achaua ~ achara ~ 

acharia ~ achado  

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

estar, encontrar-se, 

seguir; encontrar, 

achar; permanecer 

DSG 

“E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro [...].” 
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“Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas.” 

“E o coracom que tam fremoso | soya deseer pollos be es celestriaa | es em que sempre cuydaua . | abaixasse cada dya mais . Ma | is pollos cuydados dos 

feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla mesquindade dos homéés . | que no 

mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy mesmo.” 

P1A16 a-1 Sentido opaco 

 

achei ~ achar ~ 

achou ~ achamos ~ 

achey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, descobrir, 

achar, notar 

CSM 

“E que dos Romãos Rey / é per dereit’ e Sennor, / este livro, com’ achei, / fez a onrr’ e a loor.” 

“Pois s’ a dona espertou / e se guarida achou, / log’ ant’ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou [...].” 

P1B40 a-1 Sentido opaco 

 

acharon ~ achado 

~ acharom ~ 

achados ~ achasse 

~ acharemos ~ 

achamos ~ acharia 

~ achou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar 

CGE 

“Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e acharon os saberes e as 

outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes [...].” 

P1B41 a-1  Sentido opaco 

 

achados Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrado, achado DSG 

“Equan | do me eu ne bro de como alguu s | delles som achados acerca de deus . | e decomo eu som arredado del . hej | razom deme crecerem lagrimas . 

| e door e choro . e amargura . mais e |  mais.” 

P1A17 a-1 Sentido opaco 

 

acolleu Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre  acolher, receber CSM 

 “Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit’ apost’ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond’ avia, mui falss’ e 
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sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll’ o menĩo hũa noit’ e meteu- / ll’ o cuitelo na mão pola fazer perder.” 

P1A18 a-1  Expletivo acomendar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendar CEM13 

 “E ao Demo vou acomendar / prez deste mundo, e armas e lidar, / ca non é jog’ o de que omen chora.”
 
 

P1A19 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desaconsellada
10

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- +  -aconselhar 

< GP a- + -conselh(o)- +   

-a- + -r  < lat. consĭlĭum, -

ĭī < consulĕre, ‘consultar’ 

sem conselho CSM 

 “E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1B42 a-1 Expletivo acõteçeo ~ 

aconteceo
11

 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre
12

 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

VSMA 

“Aco~teçeo hu~u~ dia sabado, que todos, cada hu~u~ de sua çela descenderom, e sse pousaro~ co~ o sobre d(i)cto santo honrrado Nono bispo ante as 

portas da d(i)cta ig(re)ja.” 

P1B43 a-1 Expletivo aconteçeo
13

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CGE 

                                                             
10Sobreprefixação. 
11Sobreprefixação. 
12Segundo Cunha (2010), a forma acontecer surge através da variante contecer, documentada com frequência desde o séc. XIII. 
13

Sobreprefixação. 
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lat. cláss. *contĭngĕre 

 “Mas, por que no~ fala de como aqueles que se partiron foro~ pobrar as terras e quaaes, queremos nos departi[llo] en esta estoria como aconteçeo, 

segundo achamos nas scripturas antigas.” 

P1B44 a-1 Sentido opaco  

 

açor ~ azor Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. acceptor,       

-ōris, < accipĭter, -tris < 

accipĕre < ad- + capĕre 

açor CDA4 

 “[...]  que metessen en pregon hu~a vynha que meu padre auya en alegrete. e con hu~a almoynha e con hu~a herdade da landeira. hu chaman o Nynho do 

açor a quen as quisesse aforar aos mayores e milhores foros que eles podessen. e quem por eles mais desse que lho enuiasem dizer.” 

P1A20 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordẽ ~ acorde Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo; 

lembrar, recordar 

FR 

“[...] querem(os) q(ue) as sentenças dos clerygos seya~ guardadas p(er) nos e p(er) eles d(e) guysa que o temporal e o spirital que uen todo d(e) Deus q(ue) 

se acorde~ todos en huu.” 

“E se alge~ adux(er) liuros dout(ra)s leyx p(er)a razoar e p(er)a iuygar no~ ualla e peyte. #D m(a)r(auidi)s ao rey, p(er)o se alguu razoar a ley q(ue) acorde 

cu~ este liuro e os aaiude possao faz(er) e no~ aya pore~ pea.” 

P1A21 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordẽ ~ acorde Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

DCS13 

“E Nos a uosso rogo enuiamos-uo-los aq(ui) 'sc(r)itos aq(ue)les en q(ue) nos podemos acordar & seelados do seelo do Conçelho de S(ant)aren.” 

P1B45 a-1 Sentido opaco  acordou Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de lembrar, recordar, dar- NLL 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

cor, cordis se conta, admitir 

“E eles tiinham as azes paradas pera lidar no monte de Camblet, e acordou-se Mordech que havia feito gram traiçom, e se entrasse na batalha que seria 

vencido.” 

P1B46 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acorda Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

LM 

“E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade e, se se acorda con aquillo que o entender boo acorda, entom lhe dizem bom 

entendimento porque se ajunta a esta palavra de duas virtudes, de entender e de vontade, a que dizem mente.” 

P1A22 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordaua Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

recordar, lembrar TNAT13 

“E outrosj ((L033)) p(re)guntaro~ Ruy paez bugalho. e disse q(ue) assj passara o feyto en todo como suso dito e. saluo ((L034)) q(ue) disse q(ue) se no~ 

acordaua q(ue) as (dit)as dona Mari~ha & dona Maria sa filha outorgaro~ que se no~ q(ui)sese~ ((L035)) caber a´ a´uença.” 

P1A23 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

acordã ~ acordar Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

TP 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Ou que son (contr)aryas antre sy ou q(ue) se non acorda~ en out(ra)s cousas muytas que se pode~ diz(er) de dereyto;” 

P1A24 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacordar Subst. Verbo Verbo Do GP des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis
14

 

discordar, dissentir TP 

“[...] e as partes q(ue) lhes aduze~ pode lhas acordar, e as partes (contra) que as aduze~ poden lhas desacordar, e pode~ sse aduz(er) estrumentos e cartas 

e privilegios.” 

P1B47 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacordados Subst.  Verbo Verbo Do GP des- + acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

confundidos, 

desnorteados 

CGE 

“Onde he de saber, segundo dizem os [autores] das estorias, que, depois que foron desacordados aqueles que [asy] faziam aquela torre de soberva em 

Babilonya, como ja dissemos, espargeronse pello mundo, buscando terras en que vivessem.” 

P1B48 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acordar Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

PP 

                                                             
14

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ou stricto sensu 

“E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) rrazo~ u(er)dadeyra 

e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos.” 

P1B49 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordou ~ acorda Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

despertar, acordar; 

recordar, lembrar 

DSG 

“Edepois que acordou / achouse dalj | adeante sem ne hu a te ptacõ da | carne . assy como sea nunca ou | uesse em seu corpo . aquelo per que os | 

homéés podem jéérar.” 

“E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer . | Ca do bem que perdeo . aquel | que em religiam uiuia . tam to 

| ste mais pouco acorda . quanto | mayor tempo uiue eno be e s | e nos plazeres domundo.” 

P1B50 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacordo Subst.  Verbo Subst. Do GP des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis
15

 

discordar, dissentir CGE 

“[...] e como, por o desacordo que ouvero~ algu~u~s dos Godos co~ seu senhor el rey Rodrigo e por traiço~ do conde Ilham e do arcebispo Epa, passarom 

os Affricanos e guaanharom a mayor parte d'Espanha [...].” 

P1A25 a-1 Sentido opaco  

_________ 

acordança Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
16

 

acordo, intenção, 

propósito 

CSM 

                                                             
15Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
16

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Pois na Majestade viu tan gran virtude, / o mong’ enton disse: ‘Como quer que seja, / bõa será esta, asse Deus m’ajude, / em Constantinoble na nossa 

eigreija; / ca, se a levamos / allur, bavequia / e gran malestança / será, non erramos.’ / E ao mar s’ ya / con tal acordança.” 

P1B51 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
17

 

decisão, parecer; 

acordo, consenso 

LM 

“Aqui se começa o Livro da Montaria, o qual É tomado e ajuntado con acordo de muitos boos monteyros.” 

P1B52 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
18

 

decisão, parecer; 

acordo, ajuste formal, 

pacto, convenção, 

concerto 

TNC14 

“[...] ffora en Jui´zo (e) en p(re)yto (e) p(er) an(te) Juiz ((L091)) Royal q(ue) auo~daua vilhari~o q(ue) lhj deui´a a dar sente~ça segu~do o acordo do 

out(ro) Jui´z (e) do Tabalhio~ ((L092)) q(ue) p(er) todas estas rrazo~es (e) p(er) cada hu~a delas.” 

P1B53 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

acordo, ajuste formal, 

pacto, convenção, 

concerto 

TNAT14 

                                                             
17Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
18

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E este he o acordo que o (dit)o P(ero) ean(e)s deu an(te) mj ((L023)) Tab(e)llio~ sobr(e) (dit)o.” 

P1A26 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

acordo, ajuste formal, 

pacto, convenção, 

concerto 

DCS13 

“[...] sse o dema~dador o leyxar en ssa u(er)dade o dema~dado no~ deue a au(er) p(ra)zo. saluo sse pedi´r acordo.” 

P1B54 a-1  Sentido opaco  acorremonos Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, recorrer   PP 

“[...] p(er)a (con)p(ri)r ta~ g(ra)nde obra e ta~ bo~a come esta, acorremonos da m(er)çee de D(eu)s e do be~e~to seu Filho Noso Sen(hor) [...].” 

P1A27 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acostumeastes
19

 Subst. Verbo Verbo  Do GP a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

CDA3 

“[...] qual for achado tal peyte. no~ ua´a´des a castelo ne~ ((L040)) a entorui||s||cada se non apilidare~ a t(e)rra. segu~do ac(os)tumeastes.” 

P1B55 a-1 Expletivo acustumaron
20

 Subst. Verbo Verbo  Do GP a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

CDA4 

                                                             
19Sobreprefixação. 
20

Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar 

“E deuedes a dar geira pera adubar a vynha da quintaa assi como ata aqui acustumaron e dardes luytosa como acustumaron a dar os que moraron en 

esses casaaes.” 

P1A28 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acovadadas
21

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + cov(a)- + -d- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

*cŏva, do adj. cŏvus, 

variante de cavus, ‘oco’  

preso ou caído em 

cova ou buraco 

CEM13 

“Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen 

por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.” 

P1A29 a-1 Sentido opaco acrescentar ~ 

acrecentar ~ 

acrecentalhes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar, fazer 

crescer, agregar, 

aumentar 

FR 

“Vn(de) stabellecem(os) e mandam(os) q(ue) todos seya~ acordados en aguardar e cobijçar a uida e saud(e) del rey e de acrecentar en todas sas cousas e 

en sa onrra e en seu senhorio [...].” 

P1B56 a-1 Sentido opaco acrecentar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

melhorar, aumentar, 

acrescentar, enaltecer 

CDA4 

                                                             
21

Cunha (2010) não registra esse vocábulo.  
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-crescĕre 

“E uos deuedes Reffazer e melhorar e acrecentar
22

 nas dictas casas en quanta benffectoria poderdes fazer..” 

P1B57 a-1 Sentido opaco acrecentar ~ 

acrecenta 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

aumentar, alargar, 

acrescentar, adicionar 

DSG 

“E pera | acrecentar na minha tristeza . to | das aquellas coussas . onde | me door e desplazer podya nacer . | poynhao ante os meus olhos | Eseendo eu assy 

chorando se  | conforto nem hu u  . que do mun | do fosse.” 

P1B58 a-1 Sentido opaco acrecentadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  -

entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          -

crescĕre 

acrescentar, crescer 

em tamanho, 

prosperar 

PP 

“[...] (con)ue~ a ffaz(er) aos enp(er)adores e aos rreys e aos out(ro)s g(ra)ndes senhor(e)s ta~ be~ en ssy meesmos come e~ nos out(ro)s se(us) feytos p(er) 

q(ue) elles ualha~ mays e se(us) rreynos e sas t(er)ras seiam ac(re)centadas e seia~ guardados elles e as ssas uo~o~tades segundo dereyto [...].” 

P1A30 a-1 Sentido opaco acrecentamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,  -

entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +          -

crescĕre 

acréscimo, dom, 

dádiva 

FR 

“[...] cada huu u deue dar d(e) boamente e d(e) boa uoontade e sen out(ra) p(re)ma ne~huua e se quis(er) pello ac(re)centame~to qua lhys Deus deu.” 

P1B59 a-1 Sentido opaco acrecentamento Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. pres. de 

accrēscĕre < ad- +             

aumento, 

alargamento, 

enaltecimento, 

engrandecimento 

DSG 

                                                             
22

Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados. 
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-crēscĕre 

“Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  acrecentamento sempre som 

nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom do officio en que som.” 

P1A31 a-1 Expletivo acuydar
23

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -cuydar < lat. 

cŏgĭtāre 

cuidar, observar FR 

“E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e denodados, que pellas 

leyx seya~ desarraygados.” 

P1B60 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusações Subst. Verbo Subst. Do lat. accūsātĭō, -ōnis < 

lat. accūsāre < ad- +          

-causa
24

 

acusação PP 

“E na septima de todalas acusaço~es e dos maes enemjgos q(ue) os hom(e~)s faze~ de muytas maneyras e das pe~as e dos escarmentos q(ue) mereçe~ p(er) 

rrazo~ delles e desta guisa se acaba a justiça co~p(ri)dame~te.” 

P1A32 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusar Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa
25

 

anunciar, acusar, 

denunciar, delatar  

CSM 

“As monjas, pois entender / foron esto e saber, ouveron esto e saber, / ouveron gran lediça; ca, porque lles non sofrer / queria de mal fazer, / avian-lle 

                                                             
23Cunha (2010) não registra acuidar, mas apenas cuidar. 
24Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
25

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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mayça. / E fórona acusar / ao Bispo do logar, / e el ben de Colonna / chegou y; e pois chamar- / a fez, vẽo sen vagar, / leda e mui risonna.” 

P1A33 a-1  Sentido opaco  

 

adeantar Prep. Verbo Verbo Do GP adeant(e)- + -a- +  

-r < GP a- + -diante < lat. 

de + ĭnante 

fomentar, propagar FR 

“[...]ca assy como ne~huu ne~b(ro) no~ pod(e) au(er) saud(e) sen sa cabeça, assy ne~huu poboo no~ pod(e) au(er) sen seu rey q(ue) e´ sa cabeça e posto 

por Deus en adeantar o be~ e por uedar e uingar o mal.” 

P1B61 a-1 Sentido opaco aderençar
26

 Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

direcionar, 

encaminhar, destinar, 

dirigir 

DSG 

“Eo dya d’ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d’hir alla . seme deus | quiser aderençar.” 

P1A34 a-1 Expletivo adubassen Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’ 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

CEM13 

“Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen 

por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.” 

P1B62 a-1 Expletivo adubar Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’ 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

DCS14 

“Todo caualeiro que seu pam semear. e sas vinhas laurar com seu caualo e lhy for mester de uender pode colher esse vinho sem caualo e nõ dar Jugada e 

pode aynda fazer as semẽteira e adubar sas vinhas [...].” 

                                                             
26

Sobreprefixação. 
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P1B63 a-1 Expletivo adubar ~ adubaren Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’ 

adubar, fertilizar (a 

terra) com adubo 

CDA4 

“E deuedes a dar geira pera adubar a vynha da quintaa assi como ata aqui acustumaron e dardes luytosa como acustumaron a dar os que moraron en esses 

casaaes.” 

P1A35 a-1 Sentido opaco aduser ~ aduzer ~ 

adura ~ adugao 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir; 

impor 

FG13 

“E todo homẽ que de fora parte uen que nõ seía vizĩo leue Ao Açougue toda uenda que aduser.” 

“E mancebo ou manceba de soldada se ouuer demanda contra seu segnor metera Aúúgado se quiser mays nõ podera Aduzer segnor A iuramento da cruz 

senõ dizelo en sua uerdade. Et o segnor adura ellas A iuramento da cruz.” 

P1B64 a-1 Sentido opaco aduser ~ aduzer ~ 

adura ~ adugao 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   apresentar, expor, 

aduzir 

FG14 

“It(em) das uacas q(ue) se p(er)dere~ un(de) no~ deu sinal. ffaçede ui´j´r p(er) da~te uos e se ome~ q(ue) guarda as uacas e aduga o 

sinal q(ue)r osso q(ue)r corno q(ue)r coyrro q(ue)r rabo. q(ue)r orrelha.” 

P1A36 a-1 Sentido opaco aduzẽ ~ aduzen ~ 

adusse ~ aduzer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  apresentar, expor, 

aduzir  

TP 

“O #VI e´ q(ua)ndo as partes [ou] hu~a parte aduze~ provas.” 

P1A37 a-1 Sentido opaco adusserẽ ~ aduxer Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, levar FR 

“E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao logo d(e) guysa 

que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].” 

P1B65 a-1 Sentido opaco aduserom Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre aduzir, conduzir, levar VSMA 

“A qual mandou a do(us) se(os) s(er)vidores que soubessem a casa onde o sancto bispo Nono pousava. E eles foram e souberom a pousada e aduserom e a 

mostrarom a sua senhora.” 

P1A38 a-1 Sentido opaco adugã ~ aduserẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre aduzir, conduzir, TNC13 
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 levar; enviar, trazer 

“[...] deue~ a nos a dar cada ano en dia de sa~ M(ar)tyo (e) deue~ a dar ((L013)) a nos bo´o´s fyadores q(ue) aduga~ se(us) fillos a outorgaço~ deste 

enprazame~to de q(ue) fore~ de reuora [...].” 

P1B66 a-1 Sentido opaco aduser ~ aduze ~ 

aduzẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre aduzir, conduzir, levar DCS14 

“E todo caualeiro a que o caualo morer ou o perder deue a estar en honrra de caualeiro per hũu ano. pero se en esse fezerẽ oste deue auer caualo. que leue 

en oste ou aduze-lo da oste.” 

P1B67 a-1 Sentido opaco aduserom ~ adusse Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, 

levar; enviar 

CGE 

“[...] e mataro~ e destroiran os moradores della, em tal guysa que os aduserom a seer poucos [...].” 

“[...] por os gra~des pecados que fezeron os que delle descenderom, adusse Deus o grande deluvio sobre a terra com que os o matou todos [...].” 

P1B68 a-1 Sentido opaco aduzer Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir, levar PP 

“E depoys de todo esto q(ua)ndo N(ost)ro Senhor q(ui)s faz(er) ta~ gra~ m(er)çee ao mu~do que ueo p(re)nder c(ar)n(e) de S(an)ta M(aria) por nos 

aduz(er) a saluaço~ e p(er) q(ue) o podessemos ueer uisiuilme~te e conhoç(er) q(ue) era D(eu)s e home~ [...].” 

P1A39 a-1 Sentido opaco aduzudos Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. addūcēre  apresentar, expor, 

aduzir  

TP 

“E poys que as testimonhas so~ ab(er)tas no~ pod(e) a parte aduz(er) testigoos outros subre aquel artijgoo sobre que foro~ ya aduzudos. E os testigoos 

deve~ seer p(re)guntados sobre aquello que so~ aduzudos e sob(re) aquellas cousas que p(er)teesca~ aquello e no~ sob(re) al.” 

P1B69 a-1 Sentido opaco aduxe Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, conduzir  OE 

“E dise-lhe o diaboo: Cansado es, Ciriaco? Eu te aduxe a Persia asy como te antedisse.” 

P1B70 af- ~   

a-1 

Sentido opaco affectar ~ 

affectamos ~ 

affecto ~ afeytey
27

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. affectāre, freq. de 

afficĕre < ad- + -facĕre, 

‘fazer’ 

enfeitar, ornar, 

embelezar-se 

VSMA 

“Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando seu rrostro, untando-

                                                             
27

Segundo Cunha (2010), houve, na evolução da língua, a troca do prefixo a- para en- (afeitar > enfeitar), sendo que enfeitar é registrado a partir do séc. XVII. 
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o de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos [...]” 

P1B71 af- Sentido opaco affectada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. affectāre, freq. de 

afficĕre < ad- + -facĕre, 

‘fazer’ 

enfeitado, ornado, 

adornado 

VSMA 

“[...] molher pubrica que sse lança aos homee~s, e~ çima de hu~u~ asno, ornada e affectada de muitos e grandes nobres ornamentos e sobre ella nom 

pareçia, se nom ouro e pedras m(ar)garitas preçiosas e de g(ra)m vallor.” 

P1B72 a-1 Sentido opaco afeitada Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. affectāre, freq. de 

afficĕre < ad- + -facĕre, 

‘fazer’ 

enfeitado, ornado, 

embelezado 

NLL 

“E veo i u~u conde de Cornoalha, e trouve i sa molher, que havia nome Ygerna, e veo mui bem afeitada e mui ricamente aparelhada; e ela era a mais 

fermosa molher de toda a terra.” 

P1B73 a-1 Sentido opaco afeytada Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. affectāre, freq. de 

afficĕre < ad- + -facĕre, 

‘fazer’ 

enfeitado, ornado, 

embelezado 

OE 

“A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosame~te 

afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy resplandecentes [...].” 

P1B74 a-1  Sentido opaco afecçõões Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < ad- + 

-facĕre, ‘fazer’ 

estima, afeição, afeto, 

apreço 

OE 

“O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e 

ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?” 

P1A40 a-1 Sentido opaco aficadas ~ aficados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

rigoroso, apertado, 

minguado; 

perseguido, apertado, 

encurralado 

CEM13 

“E queixa-se-m’ ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [ca sempre lhe tolheron seus dinheiros]; / mais, pois veen a contas aficadas, / logo 

lhi mostran bem do que quit’ é; e pero digo-lh’ eu que o mal é / de quen no el quitou muitas vegadas.” 
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“Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corriannos arredor; / tiinhannos mal aficados, / ca perdianna color.” 

P1A41 a-1  Sentido opaco aficada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

intenso, forte CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada.’” 

P1B75 a-1  Sentido opaco aficado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

intenso, forte, 

obstinado, ferrenho 

NLL 

“A esto respondeo el rei: «Fazede vosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o conde dom Froiaz Vermuiz de tal feito e´ que nom comete 

nenguem se lhe tem as costas voltas, e de nosso emmigo que ele e´ hoje, sera´ nosso amigo, ca eu conheço bem a sua bondade, ca ele nos ajudara [...].” 

P1B76 a-1 Sentido opaco aficadamẽte Verbo Verbo Adv. Do GP a- + -fincar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

afincadamente, 

insistentemente 

VSMA 

“Os quaes muito e de toda vo~o~tade e coraçom, aficadame~te o rrogavo~, p(era) ouvir delle pallav(ra)s de hedifficaço~.” 

P1B77 a-1 Sentido opaco aficadamẽte Verbo Verbo Adv. Do GP a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

afincadamente, 

perseverantemente 

OE 

“lhesu Christo he uirtude e sabedorya de Deus Padre, e elle som guardados e escondidos todollos thesouros da sciencia e sabedoria, e pore~m elle he 

guiador dos olhos do coraçom de qualquer que con temor e amor do Senhor Deus husa aficadame~te e~nas Sanctas Escripturas.” 

P1B78 a-1 Sentido opaco afliçom Verbo Verbo Subst. Do lat. afflīctiō, -ōnis < 

afflīgĕre < ad- + -flīgĕre, 

‘bater, ferir’ 

aflição, padecimento VSMA 

“E ela como e~trou lançou-sse em terra e jazendo e teendo os pees do s(an)c(t)o bispo Nono e sua cabeça cub(er)ta de ciinza, fortes vozes e grandes de muy 

gram door e de afliçom e choros dando [...].” 

P1B79 a-1 Sentido opaco afogarom Subst. Verbo Verbo Do lat. *affocāre < cláss. 

ŏffōcāre, ‘apertar a 

abafar, sufocar, 

asfixiar 

OE 
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 garganta, sufocar’ < ob- + 

-faux, ‘garganta, goela’
28

 

“E entom chamou aficadame~te os lio~o~es, que o ueessem comer, e logo dous leo~o~es o afogarom tan solamente, mais no~ tangerom mais a sua carne.” 

P1B80 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aforar ~ aforaron Verbo Verbo Subst. Do GP a- + -for(o)- + -a- 

+ -r  

dar ou tomar por 

aforamento ou 

enfiteuse 

CDA4 

“[...]  que metessen en pregon hu~a vynha que meu padre auya en alegrete. e con hu~a almoynha e con hu~a herdade da landeira. hu chaman o Nynho do 

açor a quen as quisesse aforar aos mayores e milhores foros que eles podessen. e quem por eles mais desse que lho enuiasem dizer.” 

P1B81 a-1  Expletivo 

 

aforteleze Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -fortelezer < 

talvez do fr.ant. fortelece 

‘lugar fortificado’ < lat. 

fŏrtis 

fortalecer, fortificar, 

tonificar, vivificar 

OE 

“O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie 

e ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?” 

P1B82 a-1 Expletivo 

 

afortificada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -fortificar < 

lat. fortificāre 

avigorar, fortificar, 

fortalecer 

OE 

“E a molher prome~teu que no~ fezesse tal cousa e chamou logo o nome de Jhesu, e per uirtude do nome ficou afortificada e liure do diaboo.” 

P1B83 af- ~   

a-1 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

affremosentando ~ 

afremosenta 

Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -fremos(o)- + 

-ent- + -a- + -r < lat. 

formosus 

aformosear, embelezar VSMA 

                                                             
28

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. Houve, com a história do português, a evolução of- → af-, talvez uma troca de prefixo (ob- → ad-). 
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ou stricto sensu 

“Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando seu rrostro, untando-

o de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos e pareçer be~ ao mundo e no~ seer nem pareçer torpe e fea aos seus amados [...]”  

P1A42 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afrontar Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -front(e)- +     

-a- + -r  < lat. frons, -tis 

atacar, maltratar, 

perseguir 

CEM13 

“[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos muito afrontar; / e 

sobr’esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.” 

P1B84 af- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affrõtamẽto Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -frõt(e)- +  -a- 

+ -r < lat. frons, -tis 

afronta, ofensa, 

injúria, ultraje, 

difamação 

PP 

“[...] polo medo de D(eu)s q(ue) he poderoso e justiçoso [...] se mal fez(er)e~ no aia~ a pe~a q(ue) m(er)eçe~ & mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo 

affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) por dereito [...].” 

P1B85 af- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affrontos Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -front(e)- +     

-a- + -r < lat. frons, -tis 

afronta, ofensa, 

injúria, ultraje, 

difamação 

PP 

“[...] mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) por dereito, $ e nos 

auendo g(ra)m sabor de nos aguardar destes do(us) affrontos e do dano q(ue) nos ende poderya vijr [...].” 
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P1B86 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afuguẽtar  Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -fug(ir) +        

-ent- + -a- + -r < lat. 

fugĕre 

afastar, repelir, 

espantar, afugentar 

DSG 

“Eu sya sobre a | quela alfaça / disse o e mijgo. | Esta mõia veeo . e meteo a alfaça na boca / e mordeume . e nõ  | fez primeirame te osygnal dacruz | 

perame afugue tar dela.” 

P1B87 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afugenta ~ 

afuguẽta ~ 

afugentou 

Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -fug(a)- +       

-ent- + -a- + -r < lat. fūga 

afastar, repelir, 

espantar, afugentar 

OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1B88 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afusaaes  Subst. Subst. Subst. Do GP a- + -fus(o)- + -al  efusal, peso de linho 

que correspondia a 

dois arráteis 

CDA4 

“[...] e da vynha dardes o quarto do vynho. e oito galinhas e quatro capões e viij. afusaaes de linho e quatorze ssoldos de bragaaes e quareenta ouos.” 

P1B89 a-1 Expletivo 

 

agasalhar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -gasalhar < 

gót. *gasalja, 

‘companhero’  

acolher, agasalhar LM 
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“Capitulo i, que os senhores an-de ser boos monteiros e saberem agasalhar os seus monteyros de sorte que folguem de ir con elles ao monte.” 

P1A43 a-1 Sentido opaco agrauar Verbo Verbo Verbo Do lat. aggravāre < ad- +  

-gravāre 

recorrer de uma 

decisão ou processo 

judicial 

TNC13 

“[...] u q(ua)l t(er)ça d(e) casal (com)parey d(e) m(a)r(i)a ribeyra ma fila. e dey p(or) elle seseenta l(i)br(a)s e sse sse meu filo ag(ra)uar ((L007)) desto de 

aos frades d(e) suso d(i)tos as d(i)tas l(i)bras e file a h(er)dade..” 

P1A44 a-1 Sentido opaco agrauar Verbo Verbo Verbo Do lat. aggravāre < ad- +  

-gravāre 

recorrer de uma 

decisão ou processo 

judicial 

DCS13 

“Costume e´ q(ue) nengu~u no~ pode agrauar des dez m(a)r(auidij)s a juso.” 

P1B90 a-1 Sentido opaco agrauo Verbo Verbo Subst. Do lat. aggravāre < ad- +  

-gravāre 

agravo, i.e., recurso 

das decisões de um 

processo 

DCS14 

“Do agrauo.” 

P1A45 a-1 Expletivo aguardamento Verbo  Verbo  Subst. Do GP a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guarda, amparo FR 

“As leys [...] son guyame~to do pobuu e aiuda e so~ ta~ben p(er)a os omees come p(er)as molleres e assy p(er)a mancebos come p(er)a uellos e tanbe~ 

p(er)a os sabedores come p(er)a os insabes e ta~ben pera os das cidades come p(er)a os das aldeyas e so~ aguardamento del rey e dos poboos.” 

P1A46 a-1 Expletivo
29

 aguardar ~ 

aguardado ~ 

aguardamos ~ 

aguardẽ 

Verbo  Verbo   Verbo 

/ 

Verbo 

PP 

Do GP a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

FR 

“E sabya como se deue temer e aguardar e amar a el rey e o seu senhoryo e todalas sas cousas. Vn(de) stabellecem(os) e mandam(os) q(ue) todos seya~ 

                                                             
29Observe-se que no Foro Real as formas com e sem prefixo (guardar ~ aguardar) comportam o mesmo sentido. Cf. averbação em que tal verbo ocorre sem prefixo (sendo que é o 
mesmo fólio em que aparece a forma prefixada): “E tuda a da fe guardar e a Eyg(re)ya d(e) Roma q(ue) a manda guardar come sac(ri)fiço de N(ost)ro Senh(ur) Ih(es)u C(rist)o 

que se faz subello altar pello sac(er)dote que derytamente e´ ordyado e como do baptismo e dos outros sac(ra)mentos de S(an)c(t)a Eyg(re)ya. E qu(er)emos e dema~damos que 

todo crischa~o|s| tenha esta fe e a guarde e q(ue~) quer q(ue) (contra) ella ueer enalgu~a cousa es erege e receba a pe~a que e´ posta (contra) os h(er)eges.” (fólio 71v) 
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acordados en aguardar e cobijçar a uida e saud(e) del rey [...].” 

“[...] nos ouuemos consello cu~ nossa corte e co~ os sabedores d(e) dereyto e demuslhys este foro q(ue) e´ scripto eneste liuro p(er) que se juyge~ 

co~munalmente baroes e molheres e mandamos que este foro seya aguardado p(er) todo semp(re).” 

P1B91 a-1 Expletivo agardaria Verbo  Verbo   Verbo  

 

Do GP a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

TNAT14 

“[...]& dise airas p(er)ez q(ue) de pois ((L018)) ffora aluazil & q(ue) P(er)o afonso q(ue) lj mostrara as c(ar)tas del Rej ((L019)) & os Juizes & dise q(ue) 

no~ Jria co~tra as c(ar)tas del Rey ne~ ((L020)) (contra) os Juizes mais dise q(ue) o agardaria asy como el Rey ((L021)) ma~daua.” 

P1B92 a-1 Expletivo
30

 aguarda Verbo  Verbo  Verbo Do GP a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guardar, proteger, 

vigiar 

CA14 

“Mha senhor, quen me vos guarda / guarda myn e faz pecado / d' aver bem e non aguarda / como faz desaguisado, / mais o que vos dan por guarda / en tam 

bon dia foy nado, / se dos seus olhos ben guarda / o vosso cos bem talhado.” 

P1B93 a-1 Expletivo
31

 aguardar Verbo  Verbo  Verbo Do GP a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guardar-se, i.e., 

acautelar-se, precaver-

se, defender-se 

PP 

“[...] mais ainda pola gra~ v(er)go~ha e polo affro~tam(e~)to das ge~tes do mu~do q(ue) julga~ as (cou)sas mais p(er) uoontade q(ue) por dereito, $ e nos 

auendo g(ra)m sabor de nos aguardar destes do(us) affrontos e do dano q(ue) nos ende poderya vijr [...].” 

P1B94 a-1 Expletivo aguysado
32

 Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP a- + -guisar < GP 

guisa < lat. vulg. *guisa < 

germ. *wīsa 

certo, preparado
33

 CA14 

“Ora, senhor, tenho muyt' aguysado / de sofrer coita grand' e gran deseio, / poys, du vos fordes, eu for alongado / e vos non vir, como vos ora veio; / e, mha 

senhor, est' é gran mal sobeio / meu et meu gran quebranto: / seer eu de vos, por vos servir quanto / posso, mui desamado.” 

                                                             
30Observa-se no próprio texto em questão a variação entre as formas com e sem prefixo, tendo o mesmo sentido, o que corrobora a ilação de que o a- seja expletivo. 
31É bastante frequente nos textos consultados, da 1ª fase do GP, a variação entre guardar ~ aguardar, tendo ambos o mesmo sentido. No próprio texto em questão ocorre essa 

vacilação, pois no fólio 1C aparece a forma sem prefixo, mas com o mesmo sentido do aguardar de acima: “E p(or) q(ue) todas estas (cou)sas no~ pode~ faz(er) 
co~p(ri)dam(e~)t(e) se no~ co~hoçe~ sseu estado qual he ou q(ue) lhy (con)ue~ q(ue) faça e~ el e de q(ue) sse deue guardar.” 
32A expletividade é corroborada pelo próprio texto, que, ao lado da forma com prefixo registra a forma sem o elemento prefixal (guisa, guisar, guisou). 
33

Segundo o glossário do projeto Cantigas Medievais Galego-Portuguesas (http://cantigas.fcsh.unl.pt/). 
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P1B95 a-1 Expletivo desaguissadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + (a)- +          

-guisar < do lat. vulg. 

*guisa < germ. *wīsa 

desordenado, ilícito, 

proibido, impróprio 

DSG 

“E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta 

nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.” 

P1B96 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro LM 

“[...] portanto nos trabalhámos, con a ajuda de Deus, de fazer este Livro da Montaria.” 

P1B97 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro VSMA 

“Nobr(e) e honesta cousa pareçeo [a] my~ Jacobo pecador y sc(re)pver a vos sanctos hyrmaaos, p(er) que leendo ouvindo c(re)ades e ajades ajuda e 

conssollaço~ a vossas almas, porque Deos he muito mis(er)icordioso e nom q(ue)r que ne~hu~u~ home~ em esta vida mortal p(er)eça.” 

P1B98 a-1 Sentido opaco ajudas ~ ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro DSG 

“Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A primeira he . se boo nõ 

he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d’outrem que dessy.” 

P1B99 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajuda, auxílio, socorro NLL 

 “E esto foi per a vertude de Deus, que lhe enviou o apostolo Sam Tiago em sa ajuda.” 

P1B100 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajuda, auxílio   PP 
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“& A #IIª por dar ajuda e esforço aos q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha en manteer os 

rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em faz(er).” 

P1A47 a-1 Sentido opaco aíudar ~ aíuda Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajuda FG13 

“[...] home rancurosos que uẽ é que promete algo ao senor da terra. e o senor da terra o quer aíudar nõ ir o senor da terra a as falla dos Juyzes. e este 

home que aíuda o senor da terra nõ séér chamado nẽ chegado seño per los juyzes.” 

P1A48 a-1 Sentido opaco ajudando Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar, 

socorrer 

TNH13 

“[...] esse mo~est(e)i(r)o deue a ellas faz(er) esse ag(r)o ((L028)) de paz & ellas ajudandoos aa bona fe.” 

P1B101 a-1 Sentido opaco ajudara Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar, 

socorrer 

NLL 

“A esto respondeo el rei: «Fazede vosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o conde dom Froiaz Vermuiz de tal feito e´ que nom comete nenguem 

se lhe tem as costas voltas, e de nosso emmigo que ele e´ hoje, sera´ nosso amigo, ca eu conheço bem a sua bondade, ca ele nos ajudara´ assi como ora 

verees».” 

P1A49 a-1 Sentido opaco ajude Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar, 

socorrer 

TNC13 

“E se ((L010)) meu padre do~ Affonso Ribeyro q(ui)ser ou sua vo´o´ntade ffor Rogollj por Amor ((L011)) de deus (e) por mesura q(ue) el Ajude A do~ 

Meendo Abade de san Johan(e) da pendorada ((L012)) A co~p(ri)r esta ma~da q(ue) lle ma~do co~p(ri)r (e) A pagar mj~as diuidas [...].” 

P1A50 a-1 Sentido opaco ajudar ~ ajudou ~ 

ajude 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, amparar CSM 
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“E, par Deus, non é de calar / como foy corõada, / quando seu Fillo a levar / quis, des que foy passada / deste mund’ e juntada
34

 / con el no ceo, par a par, / 

e Reĩa chamada, / Filla, Madr’ e Criada; / e poren nos dev’ ajudar, / ca x’ é noss’ avogada.” 

P1B102 a-1 Sentido opaco ajudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar, 

socorrer 

TNC14 

“[...] a q(ua)l herdam(en)to ui´j´a de q(ue) sse mais ((L006)) podesse ajudar (e) agora q(ue) esses de uilhari~o p(er) esta rrazo~ tollia~ a´ a´gua aos de 

santo tisso (e) q(ue) ||a||ssy lhis ffazia~ fforça.” 

P1B103 a-1 Sentido opaco ajudarmos Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar PP 

“Out(ro)ssy dos estados das out(ra)s (cou)sas a q(ue) deue~ obedeeç(er), p(or) esso falamos e~ todas as rrazo~es q(ue) a este f(ey)to p(er)teeçe~ e fezemos 

ende este liu(ro) p(er)a nos aju|r|da[r]mos del nos e os out(ro)s q(ue) depos nos ueere~ conhoçendo as cousas e indo a ellas cordame~t(e).” 

P1B104 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntadas Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, reunido, 

somado 

LM 

“E, como quer que Deus requeira a obra daquelles que poder ham para obrar, todavia nós non diremos donde ven este [] poder de obrar nem como, 

ajuntadas estas duas virtudes con este poder de obrar, obram, nem como he chamado siso, ca, tanto que estas virtudes, entender e vontade, se ajuntam 

[...].” 

P1B105 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ajũtamẽto ~ 

ajuntamẽto 

Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do GP a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

conjunto, 

agrupamento, 

ajuntamento, grupo 

OE 

                                                             
34Mais um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no GP, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
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ou stricto sensu 

“[...] asy e~na Sancta Escriptura ha duas plantas muy fremossas, s. a plantaçom da egreia militante, que he o aju~tame~to dos fiees christa~a~os e~ esta 

presente uida. [...]. A outra plantaçom he da egreya triumphante, que he o ajuntame~to dos sanctos e~na gloria celestrial.” 

P1B106 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajunta ~ ajuntam ~ 

ajuntado 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, somar LM 

“[...] todavia nós non diremos donde ven este [] poder de obrar nem como, ajuntadas estas duas virtudes con este poder de obrar, obram, nem como he 

chamado siso, ca, tanto que estas virtudes, entender e vontade, se ajuntam con o poder de obrar, entom É chamado siso.” 

P1B107 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

congregar 

NLL 

“E depois que o Cide morreo, venceo rei Bucar outra vez, com todo o poder que pode ajuntar d'Africa.” 

P1B108 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtassem Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir VSMA 

“E o s(an)c(t)o bispo Nono q(ua)ndo ouvio sua messajem e como hi´i´a rogou os bispos que veesem e se aju~tassem a el e en presenca deles mandou que 

entrase.” 

P1B109 a-1 Expletivo ajuntando ~ Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -junt(o)- +      juntar, reunir CGE 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntado ~ ajuntar 

~ ajuntam 

PP -a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

“E, en buscando aquesto, acharom as feguras das leteras; e, ajuntandoas, fezeron delas silabas; e, ajunta~do estas sillabas, fezeron delas partes; e, 

ajuntando [outrossi] as partes, [fezero~] razon.” 

P1B110 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuramentarõ Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -jurament(o) 

+ -a- + -r < lat. 

juramentum 

jurar, prometer sob 

juramento, obrigar-se 

por juramento 

TNC14 

“[...](e) o Jui´z e´ e´u Tabalhio~ q(ue) esc(re)uesse por anbas as p(ar)tes (e) ento~ chamaro~ esses. q(ua)tro. home~(e)s ((L061)) bo~os. de susu dit(os) (e) 

ajuram(en)taro~nhos. ssob(re) os ss(an)t(os) (e)u(an)g(e)l(o)s.” 

P1B111 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtem ~ ajũtã ~ 

ajũtã ~ ajũtar 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar 

PP 

“E na t(er)ceira p(ar)tida da justiça q(ue) aju~ta~ os ho(m)e~s p(er) amor faze~doos uiu(er) hu~u~s co~ out(ro)s e~ paz e daq(ue)las pessoas q(ue) som 

mest(er) p(er)a ella. E na q(uar)ta p(ar)tida dos esposoyros e dos casame~tos q(ue) aju~ta~ amor do home~ e de molh(er) nat(ur)alm(e~)te e [...].” 

P1B112 a-1  Expletivo alanpadas ~ 

alanpada 

Subst. Subst. Subst. Do GP a-+ lanpada < lat. 

lampăda, -ae < lat. 

lampas, -ădis < gr. lampás, 

-ádos, ‘archote’ 

lâmpada DSG 
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“xvj De costantino mansionaryo . | como acendeo as alanpadas que [f1r-c2] estauã cheas daugua :.  // :.  //  :.  ~ |.” 

“xx . Como este nõnosso . restituiu . e deu sãã . a alanpada quebrada :. // :. // |.” 

P1B113 a-1 Expletivo alevantados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

erguido, criado, 

levantado 

LM 

“Capitulo iii, en que se mostra como o jogo de andar ao monte É milhor que todollos outros jogos pera recrear o entender e tambem a correger o feito das 

armas mais que todollos outros que pera isto forom alevantados.” 

P1B114 a-1 Expletivo alevantado
35

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

elevado, proclamado NLL 

“De Uterpandragom, irma~o de rei Aurelius, e como foi alevantado por rei, e do que lhe aqueeceo.” 

P1B115 a-1 Expletivo alevantar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

erguer, levantar LM 

“Capitulo xxvii, como os monteyros devem alevantar o porco per que atraelam a ciente, fazendo boa montaria..” 

P1B116 a-1 Expletivo alevantou
36

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

levantar-se, erguer-se VSMA 

“E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).” 

P1B117 a-1 Expletivo aleuãtou-se
37

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -levantar < erguer-se, levantar-se OE 

                                                             
35No mesmo documento ocorre a forma verbal levantar, com idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
36No documento ora perscrutado aparece o mesmo verbo sem o prefixo, mas com idêntico sentido da forma prefixada, o que corrobora a ilação de o a- ser um expletivo. Observe-se a 

variação nas seguintes averbações: “E q(ua)ndo ela recebeo a letra do bispo e a leeo, levantou-sse e muyto a pressa veo a egreja onde o bispo Nono pousava.” (fólio 78r); “O santo 

bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse [...].” (fólio 78v);  “E ma~dou vir comigo hu~a muy honrrada dona diaconissa p(er) nome chamada Rromana, a q(ua)l 

q(ua)ndo veeo achou jaz(er) aos pees do sancto bispo Nono Pelagia com gram planto e doo chorando e levantou-a e disse: - Levanta-te filha e receb(er)as baptismo e todos os 
sacram(en)tos da sancta egreja seram e~ ti conp(ri)dos. E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).” (fólio 79v). 
37Cunha (2010) afirma que já ocorrem no port. do séc. XIII as formas alevantar e alevantamento, sendo que alevantado passa a ocorrer no séc. seguinte. Pelas informações extraídas 

de tal etimólogo, vê-se que, para esse verbo, as formas com e sem prefixo ocorriam em livre variação na 1ª fase do GP. 
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lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

“E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de comeres de luxuria e de 

guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor Jhesu Christo [...].” 

P1A51 a-1 Expletivo aleuantamento
38

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

levante, motim, 

insurreição, rebelião 

FR 

“[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el nen (contra) seu 

reyno ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.” 

P1B118 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alinpando ~ 

alinpava
39

 

Adj. Verbo Verbo

. 

Do GP a- + -limp(o)- +     

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpar, purificar VSMA 

“Maldiço~ veo a my~ pecador, nom digno, nem m(er)çedor de s(er)vir no teu santo altar e mi(ni)stro e s(er)vo em el, nom alinpando a mente dos pecad(os) 

e maldades, nem a garneço e affecto de orname~t(os) spirituaaes segundo a tua voontade.” 

P1A52 a-1 Expletivo  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alonguedes ~ 

alongar ~ alongue 

Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distanciar-se, afastar-

se, apartar-se, 

conservar-se longe 

CEM13 

“E se queredes meu conselho filhar, / creede-m’ora, ben vos acharedes:  / nunca muito de vó-los alonguedes, / ca non podedes outros taes achar / que vos 

                                                             
38Cunha (2010) afirma que já ocorrem no port. do séc. XIII as formas alevantar e alevantamento, sendo que alevantado passa a ocorrer no séc. seguinte. Pelas informações extraídas 

de tal etimólogo, vê-se que, para esse verbo, as formas com e sem prefixo ocorriam em livre variação na 1ª fase do GP. 
39

Cunha (2010) afirma que a forma alimpar ocorre já no séc. XIV, enquanto a forma limpar, sem prefixo, apenas a partir do séc. XVII. 
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non conhoscan quen sodes nen qual; / e se vos daquestes dous end’uu fal, / que por minguado que vos en terredes!” 

“Don Foan, de quand’ ogano i chegou /  primeirament’ e viu volta e guerra, / tan grande sabor ouve d’ir a sa terra / que logu’ enton por adail filhou /  seu 

coraçon; e el fezlh’ i leixar, / polo mais toste da guerr’ alongar, / prez e esforço, — e passou a serra.” 

P1B119 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alõgar ~ alongar Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

alongar, estender CGE 

“Aa primeira e mayor poseron nome Asya e aa segunda, Affrica e aa terçeira, Europa. Estes nomes foron postos a cada hu~a destas partes por çertas 

[ocasy]o~es, as quaaes non queremos [de cada hu~u~] dizer por non alo~gar.” 

P1B120 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongado Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

CA14 

“Ora, senhor, tenho muyt' aguysado / de sofrer coita grand' e gran deseio, / poys, du vos fordes, eu for alongado / e vos non vir, como vos ora veio; / e, mha 

senhor, est' é gran mal sobeio / meu et meu gran quebranto: / seer eu de vos, por vos servir quanto / posso, mui desamado.” 

P1B121 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongados ~ 

alongado 

Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

DSG 

“Mais nos outros que emfermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | denos . que ante 

queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.” 
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P1A53 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongada Adj.  Verbo Subst. 

PP 

Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

demora, tardança CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar / fez 

Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

P1B122 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongado Adj.  Verbo Adj. Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

OE 

“E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega ataa o cerco da 

lu~a.” 

P1B123 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alonganças
40

 Adj. Verbo Subst. Do GP a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distância, longitude CGE 

“[...] e que por esto podessem outrossi conheçer o saber da arte da geometria, que he arte de medir, e os departimentos dos seus graaos e as alonganças dos 

pontos [do] que ha de hu~u~ a outro [...].” 

P1B124 a-1 Sentido opaco aluguaren Verbo Verbo Verbo Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

arrendar, alugar CDA4 

                                                             
40

Cunha (2010) não registra esse substantivo.  
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“E des que todos fezeren seu vynho no lagar. e aluguaren a alguen que faça en el seu vynho no lagar. deuen me dar a quarta parte do que guanhar esse 

lagar.” 

P1A54 a-1 Sentido opaco aloguer Verbo Verbo Subst. Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

empréstimo, aluguel CEM13 

“Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d’aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m’el: — Senher, / com estes livros que 

vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod’ el per eles quanto foder quer.” 

P1A55 a-1 Sentido opaco aluguer Verbo Verbo Subst. Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

aluguel DCS13 

“Costume e´ q(ue) o vezinho pode pegnhorar [por] aluguer de sa casa sen ne~hua co´o´mha enq(ua)nto morar na casa.” 

P1B125 a-1 Sentido opaco aluguer Verbo Verbo Subst. Do lat. ad- + -locāre, de 

lǒcus 

aluguel DCS14 

“Costume he q(ue) possa penhorar en mha casa polo [aluguer] sem comha ne~ hua.” 

P1B126 a-1 Sentido opaco alumear Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminar, esclarecer CGE 

“E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos outros que o 

quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.” 

P1B127 a-1 Sentido opaco alomeam
41

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminar, esclarecer OE 

“[...] tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto nem pode fazer o teu [spiritu co~]trito, c[a], como quer que os 

[liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o amor de Deus.” 

P1A56 a-1 Expletivo alyurar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -livrar manter livre TNAT13 

“[...] & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez & 

uosa molher d(e) suzo dyta os dytos ((L031)) errdame~tos q(ue) uos demos en escambyo per todalas condysomes & pemas q(ue) som d(e) suzo dytas.” 

                                                             
41Observe-se que, com a evolução da língua, houve a troca do prefixo (a- → i-) no léxico geral, ainda que, em determinados setores diastráticos ou diatópicos do português 

contemporâneo se registre a forma com o prefixo a-. 
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P1A57 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amassar Subst.  Verbo Verbo Do GP a- + -mass(a)- +    

-a- + -r < do lat. massa < 

do gr. máza 

sovar, amassar CEM13 

“Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen 

por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.” 

P1B128 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amãsa ~ amãsado Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -mans(o)- +    

-a-+ - r < lat. vulg. 

mansus, deriv. de 

mansuētus 

domar, amansar, 

tornar manso, suavizar 

OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1A58 a-1 Sentido opaco ameaçados Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -meaçar < lat. 

mĭnācia
42

 

ameaçados, 

intimidados 

FR 

“[...] no~ seyam ameaçados d(e) nenguu ne~ corrudos nen feridos [...].” 

P1B129 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amẽtado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do GP a- + -ment(e)- +      

-a- + -r < lat. mens, mĕntis 

trazer à memória, 

recordar, lembrar 

OE 

                                                             
42

Segundo Cunha (2010), o a- de ameaça (que, segundo o mesmo etimólogo, ocorre no séc. XIII sob a forma meaça e no séc. XIV com o a-) é o artigo definido feminino. 
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“Se escreues, no~ me sabe bem, se hy no~ leer Jhesu, se desputas ou rrazoas, no~ acho hy sabor, se hy no~ soar ou for ame~tado Jhesu.” 

P1B130 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amercea Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -mercê- + -a- 

+ -r < lat. mērcēs, -ēdis 

ter piedade, apiedar-

se,  compadecer-se 

VSMA 

“[...] e com grandes vozes ao bispo diziia: - Oo senhor amercea-te de mi~ que molh(er) pecador soom, segui os preceyt(os) e mandament(os) do teu senhor 

e doutor Cristo, ave mis(er)icordia e piedade de mi~ [...].” 

P1B131 a-1 Expletivo 

 

amergulhar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mergulhar < 

lat. vulg. *merguliāre, 

deriv. de mergŭlus, dimin. 

de mergus, de mergĕre  

penetrar a terra, 

lavrar; irrigar; reparar  

CDA4 

“Eles deuen adubar a dicta vynha. d escauar. de podar e de cauar. e d amergulhar e d enpaar e de tapar a ssa custa e de aRendar e de todalas cousas que 

hi conpren de fazer. E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer..” 

P1B132 a-1 Sentido opaco amoesto ~ amoesta 

~ amoestou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

VSMA 

“E por em te rogo e amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.” 

P1B133 a-1 Sentido opaco amoestamntos Verbo Verbo Subst. Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestação, 

conselho, advertência 

VSMA 

“[...] confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados entanto que o pavimento da 

egreja era molhado da auga das lagrimas que d(os) se(os) olhos saiia.” 

P1A59 a-1 Expletivo amostrouse Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar-se FR 
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“E depoys resucitouse en carne e amostrouse aos se(us) dicipulos e (co)meu (con) elles e leyxous (con)firmados en sa fe s(an)cta catholica [...].” 

P1A60 a-1 Expletivo amostrar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar, revelar FG13 

“Se algũu omẽ vezĩo de Evora demandar vigna ou Casa ou herdade. A outro vezĩo d’evora deuelj A yr Amostrar Aquillo que demanda.” 

P1A61 a-1 Expletivo 

 

amostrou Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar, revelar TNC13 

“E eu sobred(i)to Taballio~ uj hu´u´ prazo partido p(er) A. b. c. q(ue) mj amostrou o sobredito ((L035)) gonçalo gonçaluiz q(ue) ssi lhi mollara e fora feyto 

p(er) mha mao e ((L036)) co~ meu u(er)dadeiro sinal assinaado e rogou mj~ q(ue) lho trasladasse.” 

P1A62 a-1 Expletivo amostrar ~ 

amostrardes
43

 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar, revelar CAMI 

“Dizede m’ ora, filha, por Santa Maria, / qual e´st’ o voss’ amigo que mi vos pedia? / – Madr’, eu amostrar volo ei. // – Qual e´[st’ o] voss’ amigo que mi 

vos pedia? / se mho vós mostrassedes, gracir volo ia  / – Madr’, eu amostrar vo[lo ei] // – [S]e mho vós amostrardes, gracir volo ia [...].” 

P1B134 a-1 Expletivo
44

 amostrou Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar-se OE 

“[...] ueeo a my~ hu~u~ menino que me parece que no~ he mais de jdade de quatro a~nos, e chamou-me a de parte e falou-me tam perfectamente, que a mi~ 

parecia seer eu rustico ante el e amostrou-me e deu-me este pano co~ estas tres rosas e tres maça~a~s [...].” 

P1B135 a-1 Expletivo amostrou Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -mostrar < lat. 

monstrāre 

mostrar, revelar DSG 

“Outrossy moysses no deserto . po | llo angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel . e nom per home .” 

P1A63 a-1 Expletivo apacificadas Verbo Verbo Adj. Do GP a- + -pacificar  pacificado, 

apaziguado 

TNH13 

                                                             
43A expletividade é corroborada pela coexistência nas CAMI dessa forma prefixada e das formas sem prefixo (mas idêntico sentido): mostrar (02 ocorrências), mostrassedes (essa 

última forma ocorre, inclusive, na mesma cantiga em que aparecem as formas prefixadas). 
44A variação sinonímica mostrar ~ amostrar, que ainda subsiste no port. contemporâneo, pode ser constatada no Orto do Esposo. No fólio 2v a forma sem prefixo aparece na 

seguinte averbação: “E asy mostrou este leterado a sua doutrina per paciencia, ca, segundo diz hu~u~ sancto padre, a doutrina do baro~ conhece-sse pella pacie~cia, ca, quanto o 

home~ he meos pacie~te, tanto se mostra por meos e~sinado.” 



820 

 

PP 

“Et p(er) este mando fique~ estas p(ar)tes subreditas apacificadas & amigas ((L034)) de todos estes queyxumes subreditos ja por semp(re).” 

P1B136 a-1 Sentido opaco apagado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP a- + -pagar < lat. 

pacāre, ‘pacificar’ 

apagar, extinguir DSG 

“xviij Como obispo marcelino foy posto contra | ofogo . elogo foy apagado :. ~ |.” 

P1B137 a-1 Sentido opaco apagua Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pagar < lat. 

pacare, ‘pacificar’ 

apagar, extinguir OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1B138 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apanhar Subst. Verbo Verbo Do castelhano apañar < a- 

+ -paño- + -a- + -r < lat. 

pannus, ‘pano’ 

arrebanhar, arrebatar, 

pegar para si, 

recolher, trazer para si 

DSG 

“Pois asua | uida linpa concorda / com aquelo | que preegaua. ca tanto era o amor | dedeus no seu coracõ / pera apanhar | as almas que andauam erradas. 

| pera tragelas aacarreira dauerda | de.” 

P1B139 a-1 Sentido opaco apareceo Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, manifestar-

se, tornar-se visível ou 

perceptível 

VSMA 

“E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e brad(os) diziia: - Oo 

q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.” 

P1B140 a-1 Sentido opaco apareceo Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

NLL 
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“E estando-a combatendo com sa hoste, apareceo este conde dom Froiaz Vermuiz que vinha a lidar com ele.” 

P1B141 a-1 Sentido opaco aparecem ~ 

aparecer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

DSG 

“Estes | deque ora fallamos que som sem termo . | alongados denos . pellos doões | do spiritu santo . que em elles aparecem | abertame te . Som mais pera 

honrrar | e pera louuar.” 

P1B142 a-1 Sentido opaco apareçe Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

parecer CGE 

“[...] e por qual razon nos apareçe o sol e a lu~a escuros e outrossi por qual escodrinhamento acharon as naturas das hervas e das pedras e das outras 

cousas en que ha virtudes segundo as naturezas.” 

P1B143 a-1 Sentido opaco apareceu Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

OE 

“E ella, quando ueo ao luguar onde auia de seer degolada, fez oraço~ a Deus, e, acabada a oraçom a Deus, logo apareceu ante [el]la hu~u~ menino que 

tragia e~ hu~u~ [p]ano de linho muy aluo tres ma[ça~]a~s muy nobres e tres rosas [m]uy fremosas.” 

P1B144 a-1 Sentido opaco aparelhar Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, aprontar DSG 

“E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas maneiras de 

carnes . e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre escarnecian del .” 

P1B145 a-1 Sentido opaco aparelhado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

preparado, pronto DSG 
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arranjar’ 

“Portanto man | dou aos seus mõies que guisasem | bestas pera ocaminho . ca el logo se | queria hir Emandou logo outro | sy dizer ao mesegeiro do papa 

quese gui | sasse pera ocaminho . ca el aparelhado estaua.” 

P1B146 a-1 Sentido opaco aparelhada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

adornado, enfeitado NLL 

“E veo i u~u conde de Cornoalha, e trouve i sa molher, que havia nome Ygerna, e veo mui bem afeitada e mui ricamente aparelhada
45

; e ela era a mais 

fermosa molher de toda a terra.” 

P1B147 a-1 Sentido opaco aparelhadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, pronto OE 

“Sancto Ignacio mandaua~ deytar aos leo~o~es pella fe de Jhesu Christo, e elle dizia: Muyto me prazeria que eu seia ferido das bestas que me som 

aparelhadas, e eu as rogo que seiam trigosas pera me matarem, e eu as co~uidarey pera me comere~ e que no~ faça~ assy a my~ como faze~ aos outros 

martires, que no~ ousam tanger os seus corpos.” 

P1B148 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aparteyme ~ 

apartou 

Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -part(e)- +  -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se; separar, pôr 

à parte, separar 

DSG 

“Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia prazer . da uida que 

| fazia ora . quando era papa.” 

P1B149 a-1 Expletivo apartada Subst. Verbo Adj. Do GP a- + -part(e)- +  - elevado, transcendente DSG 

                                                             
45

Nesse fragmento “[...] mui bem afeitada e mui ricamente aparelhada [...]” parece haver a coordenação de adjetivos sinonímicos. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

“Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u remedio . senõ polla | oracõ muito 

apartada e muj deuota que fazia.” 

P1B150 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastado, apartado OE 

“E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de todolos lugares en que moram os home~e~s, e que a alteza delle chega ataa o cerco da 

lu~a.” 

P1A64 a-1 Sentido opaco apelazon Verbo Verbo Subst. Do lat. appellātĭo, -ōnis < 

appellāre < ad- + -pellāre 

apelação TNC13 

“[...] e para iurar en nossas ((L016)) almas en toda maneyra de iuram(en)to q(ue) a este p(re)yto ou p(re)ytos (con)uena ((L017)) e p(er)a apela´r se mester 

for e p(er)a apelazon fazer. e p(er)a apelazon sign(ar) e p(er)a ((L018)) allza´r/?/ o p(re)yto en si q(ua)ndo q(ui)se´r.” 

P1A65 a-1 Sentido opaco apelar Verbo Verbo Verbo Do lat. appellāre < ad- +   

-pellāre 

apelar, recorrer TNC13 

“[...] e para iurar en nossas ((L016)) almas en toda maneyra de iuram(en)to q(ue) a este p(re)yto ou p(re)ytos (con)uena ((L017)) e p(er)a apela´r se mester 

for e p(er)a apelazon fazer. e p(er)a apelazon sign(ar) e p(er)a ((L018)) allza´r/?/ o p(re)yto en si q(ua)ndo q(ui)se´r.” 

P1A66 a-1  Sentido opaco 

 

apilidarẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. appellitāre, freq. de 

appellāre, ‘chamar, 

provocar’ 

chamar, convocar CDA3 

“[...] & furtu ((L039)) qual for achado tal peyte. no~ ua´a´des a castelo ne~ ((L040)) a entorui||s||cada se non apilidare~ a t(e)rra. 
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segu~do ac(os)tumeastes. ((L041)) & non ue~dades ne~ apenoredes ne~ donedes ((L042)) essa h(er)dade a ne~guu~ ome~. seno a ome~ vilao.” 

P1A67 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenoredes
46

 Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -penhor- + -a- 

+ -r < lat. pignus 

penhorar CDA3 

“[...] & furtu ((L039)) qual for achado tal peyte. no~ ua´a´des a castelo ne~ ((L040)) a entorui||s||cada se non apilidare~ a t(e)rra. segu~do ac(os)tumeastes. 

((L041)) & non ue~dades ne~ apenoredes ne~ donedes ((L042)) essa h(er)dade a ne~guu~ ome~. seno a ome~ vilao.” 

P1A68 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenorar
47

 Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -penhor- + -a- 

+ -r < lat. pignus 

penhorar TNC13 

“E eu de suso nomeado M(ar)tin p(er)ez (e) mha moler Amada m(ar)ti´j´z no~ pos[a]mos ((L024)) enprazar ne~ uender ne~ apenorar ne~ doar ne~ en 

outra maneira enallear esse casal seno~ ((L025)) co~no moesteiro de Pedroso.” 

P1A69 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apenhoramẽto
48

 Verbo 

ou 

Subst. 

Verbo Verbo Do GP a- + -penhor- +     

-a- + -r < lat. pignus 

penhorar FR 

                                                             
46Cunha (2010) aponta as formas penhorar e empenhorar (esta última formada no port.), mas não apenorar. 
47Cunha (2010) aponta as formas penhorar e empenhorar (esta última formada no port.), mas não apenorar. 
48

Segundo Cunha (2010), a forma penhoramento ocorre já no séc. XIII. Observa-se que igualmente se dá com a forma prefixada. 
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“E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao logo d(e) guysa 

que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].” 

P1A70 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apertan Subst. Verbo Verbo Do lat. appĕctŏrāre, 

‘estreitar contra o peito’ < 

ad- + -pectus
49

 

estreitar-se, 

comprimir-se, cingir 

fortemente, apertar 

CEM13 

“De grado queria ora saber / destes que tragen saias encordadas, / en que s’ apertan mui poucas vegadas, / se o fazen polos ventres mostrar, / por que se 

devan deles a pagar / sas senhores, que non tẽe pagadas.” 

P1A71 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazamento Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -praz(o)- + -

a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies,‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocação TP 

“A quarta cousa e´ que eno aplazamento deven seer #III cousas: o dya e o te~po e o logar e a que~ deve vijr responder.” 

P1A72 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazar ~ aplazava Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -praz(o)- + -

a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies,‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocar TP 

“Todos os p(re)ytos poden se partir en #IX temp(os). O p(ri)meyro tempo e´ quando huu ome~ faz aplazar outro que lhy faça dereyto.” 

                                                             
49

Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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P1B151 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apraza ~ aprazar ~ 

aprazam ~ 

aprazado 

Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -praz(o)- + -

a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies,‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

levantar caça na 

direção dos caçadores 

ou armadilhas 

LM 

“Capitulo xxx, que falla como o monteiro que apraza á-de saber alevantar o porco que assi tem aprazado.” 

P1A73 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado Subst. Verbo Subst. 

PP 

Do GP a- + -praz(o)- + -

a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies,‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocado TP 

“O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.” 

P1B152 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apoderarom Subst.  Verbo  Verbo Do GP a- + -poder- +  -a- 

+ -r <  lat. possum 

apossar, assenhorear, 

tomar posse ou 

domínio, apoderar 

NLL 

“E os outros dous a que tolhera a terra houverom senhos filhos e apoderarom-se da terra toda; e prenderom aa tia, molher que fora d'el rei de França, e 

meterom-na em u~u carcer e ali a fezerom morrer.” 

P1B153 a-1 Expletivo apodreçeo Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -podrecer < 

lat. pŭtrēscĕre < pŭtris, -e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

VSMA 

“E tamanhas fora~ as chuvas e~ aquel tenpo ((L)) que morreo e tamanha foy a tenpestade, que seus ((L)) vizinhos, p(er) tres dias, o nom podero~ soterar, 

((L)) atee que lhe o corpo apodreçeo e delle lhe comero~ ((L)) os caaes [...].” 
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P1B154 a-1 Expletivo apodrecer ~ 

apodreçam 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -podrecer < 

lat. pŭtrēscĕre < lat. pŭtris, 

-e 

estragar, deteriorar, 

apodrecer 

OE 

“Conta hu~u~ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hu~a aruore en Terra de Jndia, que nu~ca apodrece a madeyra della ne~ a pode queymar o fogo.” 

P1A74 a-1 Sentido opaco aponna  Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, 

‘avaliar’< ad- +  -pŏnĕre 

imputar, culpar, 

censurar 

CSM 

“Pois s’ a dona espertou / e se guarida achou, / log’ ant’ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, começou Deus a loar / 

e as donas a brasmar, / que eran d’ordin d’Onna, / dizendo: ‘Se Deus m’anpar, / por salva poss’ esta dar, / que non sei que ll’ aponna.”  

P1A75 a-1  Sentido opaco apoem Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, 

‘avaliar’< ad- +  -pŏnĕre 

atribuir, imputar FG13 

“E se fiador nõ acha e o leuã ao. Castello depoys que der fiador darẽno co todo o seu. e se poys lly podem poer perante os Juyzes que feytor e daquillo que li 

apoem de .v. soldos. D’alíubadigo e se llo nõ podẽ poer nõ nos de.”  

P1A76 a-1  Sentido opaco apost’ ~ aposto Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. appŏnĕre < ad- +   

-ponĕre 

apropriado, airoso; 

garboso, bem posto, 

belo 

CSM 

“O menĩ’ a maravilla er’ apost’ e fremoso, / e d’ aprender quant’ oya era muit engẽoso [...].” 

P1B155 a-1  Sentido opaco aposto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. appŏnĕre < ad- +   

-ponĕre 

garboso, bem posto CGE 

“Se Alexandre, que era tanto pequeno de corpo e assy feo, fez tam gra~des feytos, como eu, que som mayor de corpo que elle e mais aposto, por que os nom 

farei eu tamanhos ou mayores?” 

P1A77 ap- Expletivo appugj Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre < ad- +   

-ponĕre 

por, colocar, inserir TNAT13 

“[...] a´ rogo da (dit)a Maria soariz a estas ((L021)) cousas desuso (dit)as p(re)sente foy & dous estrum(en)tos semelhauis ende fiz cu~ mha ma´a´o 

p(ro)p(r)ia esc(r)iptos & en cada hu´u´ deles ((L022)) meu synal q(ue) tal he appugj en testemoy~o das daua~(dit)as cousas.” 

P1A78 a-1  Expletivo aportou Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -port(o)- + -a- 

+ -r < lat. portus, -ūs 

aportar, desembarcar CSM 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Pois a nav’ u a Emperadriz ya aportou na foz / de Roma, logo baixaron a vea, chamando: ‘Ayoz.’ / E o maestre da nave diss’ a un seu ome: ‘Vai, coz / 

carn’ e pescado do meu aver, que te non cost’ hũa noz.’ [...].” 

P1B156 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aportou Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -port(o)- + -a- 

+ -r < lat. portus, -ūs 

aportar, desembarcar CGE 

“Este Hercolles, despois que passou de Affrica aa Espanha, o primeiro logar em que aportou foy em hu~a ylha donde e~tra o mar Terreno e~no grande mar 

Ociano.” 

P1B157 a-1 Sentido opaco apostada ~ 

apostado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. appŏnĕre < ad- +   

-ponĕre 

arrumado, enfeitado, 

ornamentado 

OE 

“A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosame~te 

afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy resplandecentes [...].” 

P1B158 a-1 Sentido opaco apostamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. appŏnĕre < ad- +    

-ponĕre 

esplendor, formosura, 

ornato, enfeite 

OE 

“E dise-lhe o mo~ge: Eu vi este outro dia hu~a dona muy fremosa em seu rostro, muy bem apostada co~ ouro e con pedras preciosas, e eu estaua espantado, 

marauilhando-me da sua fremusura e do seu apostame~to.” 

P1B159 a-1  Sentido opaco apostura Verbo Verbo Subst. Do lat. appŏnĕre < ad- +   

-ponĕre 

compostura, 

elegância, beleza, 

decoro, decência 

DSG 
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“E algúús louuamjnhadores . | diserom ao papa . per maneira dequei | xume . Que home  he este senhor | tam em ato . e sem apostura nen | hu a . deque 

dizem que sem autorida | de e sem lecença nem hu a / que de | ty aia / ousa apreegar atodollos po | bóós . sem leteradura [...].” 

P1A79 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apousentar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pous(ar)- +   

-ent- + - a- + -r < lat. 

pousāre 

ter pousada, instalar-

se, abrigar-se 

CSM 

“E demais quero-ll’ enmentar / como chegou canssada / a Belleem e foy pousar / no portal da entrada, / u paryu sem tardada / Jesu-Crist’, e foy-o deytar, / 

como moller menguada, / u deytan a cevada, / no presev’, e apousentar / ontre bestias d’arada.” 

P1B160 a-1 Expletivo 

 

apregõar ~ 

apregoaren
50

 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < conāre, 

‘preparar-se’ 

convocar, avisar, 

apregoar 

CDA4 

“[...] eles meteron en pregon todo e que o fezeron apregõar per tres. noue dias e per mais. e que Per eannes e Domingas/ dominguez sa molher vizynhos d 

alegrete. aforaron tres coirelas de uinha e hu~a d aalmoya e duas da ladeira [...].” 

P1B161 a-1 Expletivo 

 

apregoa
51

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < conāre, 

‘preparar-se’ 

convocar, avisar DCS14 

“Todo gáádo que o moordomo filhe per razõ do vento deue-o teer .iij. meses conpridos e apregoa-lo cada mes. e se ueer seu dono den-lho. per dante a 

justiça. ”  

P1B162 a-1 Expletivo 

 

apregoados
52

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < conāre, 

‘preparar-se’ 

convocado, avisado CDA4 

                                                             
50Sobreprefixação. 
51Sobreprefixação. 
52

Sobreprefixação. 



830 

 

“E deuen dar de monta en cada hu~u ano con os foros sobreditos quatro libras. sete dias andados de feuereiro porque foron apregoados. e non foi achado 

quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 

P1A80 a-1 Sentido opaco aprendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

saber, enterar-se, 

ouvir, tomar 

conhecimento 

TP 

“E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto. E se a parte aprendeu o q(ue) 

dixero~ os testigoos, no~ pode sob(re) aquellas cousas aduz(er) mays testigoos.” 

P1B163 a-1 Sentido opaco aprender ~ 

aprendessem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender, conhecer CGE 

“Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e acharon os saberes e as 

outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes e saber os famosos feitos que fezerom os antigos [...].” 

P1A81 a-1 Sentido opaco aprendi ~ 

aprendestes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender  CEM13 

“Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades, e faredes ben: / a Gris furtaron tanto, que poren / non lhi leixaron que possa cobrir; / pero atant’ aprendi 

dun judeu /  que este furto fez ũu romeu, / que foi ante há outros escarnir.” 

P1B164 a-1  Sentido opaco aprendy ~ 

aprenderom ~ 

aprendeo ~ 

aprender ~ 

aprendeu ~ 

aprende 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender  DSG 

“[...] som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey dos home es perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de 

fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo . esmo que ante se acabaria | odya . que eu leixasse de contar oque | uy e ouuj.” 

P1A82 a-1 Sentido opaco aprendi ~ aprender 

~ apres’ei ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

aprender, conhecer CSM 



831 

 

aprendo ‘agarrar, tomar, segurar’ 

“De Cordova, de Jahen, / de Sevilla outrossi / e de Murça, u gran ben / lle fez Deus, com’ aprendi.” 

“Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador / moller; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor / e, per quant’ eu de seu feit’ aprendi, foi de 

mui gran valor.” 

P1B165 a-1 Sentido opaco aprendemos ~ 

aprenderõ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender  OE 

“[...] quando leemos pellas escripturas de Deus, entom fala Deus a nos, e aprendemos as cousas uerdadeyras, per que somos fectos sabedores em Jhesu 

Christo, que he começo e fim de todalas cousas.” 

P1B166 a-1 Expletivo apresso Verbo 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -preso < lat. 

prĕndĕre, de prĕhĕndĕre 

preso, enganchado DSG 

“Por que quise | ste fazer tantas uegadas furto | naqueste orto . en que os mõies / | tanto trabalho sofrem . e dizendo | esto / tiroulhe o péé / do paao dase | be 

aque estaua apresso . se  ne  | húú seu dapno . e disselhe / vente | comigo .” 

P1B167 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apropriado Adj. Verbo Adj. Do lat. approprĭāre < ad-+ 

-proprĭus
53

 

correspondente, 

próprio, pertencente 

OE 

“E, segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima deste aar toruado hu ha fumo e uapore~s humidos, o fluxo 

e andar dos quaes he apropriado ao corpo da lu~a.”  

P1A83 a-1 Expletivo aprouguesse Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -prouger < lat. 

placēre 

aprouver CDA3 

                                                             
53Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (ap + proprĭ(us) + are). Cunha (2010) afirma que o adjetivo em questão só é registrado a partir de 1813. Vê-se 

que, na verdade, já ocorre 5 séculos antes (séc. XIV). 



832 

 

“E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo ((L026)) de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de Auys 

((L027)) se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha ((L028)) carta q(ue) my p(ra)zia ende & uos my enuiastes diz(er) [...].” 

P1B168 a-1 Expletivo aprouguer ~ 

aprouge 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -prouger < lat. 

placēre 

aprouver TNC14 

“Reçebemos çiquj M(a)r(avedi)s uelos ((L006)) (e) sa reuora. ca tanto a nos (e) a uos aprouge (e) do p(re)ço no~ ficou por dar.” 

P1A84 a-1 Expletivo aprouge Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -prouger < lat. 

placēre 

aprouver TNAT13 

“[...] ve~demos a uos ((L006)) e outo(r)gamos a dita caza co~ todas ssas ent(ra)das e saydas e co~ todos sseus dereytos e p(er)tee~ssas ((L007)) por Cento 

l(i)br(a)s q(ue) de uos recebemos e ata~to a nos e a uos ben aprouge e do p(re)so ((L008)) nemigalha en deuida fficou p(er)a dar [...].” 

P1B169 a-1 Expletivo aprouger Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -prouger < lat. 

placēre 

aprouver TNAT14 

“[...] p(er)a Todo senp(re) e Ma~damus q(ue) faça delle que quer q(ue) lhe ((L008)) aproug(er).” 

P1A85 a-1 Expletivo aprouguer Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -prouger < lat. 

placēre 

aprouver CSM 

“Onde lle rogo, se ela quiser, / que lle praza do que dela disser / en meus cantares e, se ll’ aprouguer, / que me dé gualardon com’ ela dá / aos que ama; e 

queno souber, / por ela mais de grado trobará.” 

P1B170 a-1 Sentido opaco aprouada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. approbāre < ad- + 

-probāre 

agraciado, 

presenteado, 

cumulado  

OE 

“[...] ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy 

conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].” 

P1A86 a-1 Expletivo a proveer
54

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -proveer < lat. 

prōvidēre 

prover TP 

“E a p(ar)te que as adusse deve les a proveer das custas.” 

                                                             
54

Sobreprefixação. 
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P1B171 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproveitar ~ 

aproveitam
55

 

Subst. Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, ser 

proveitoso, tirar 

proveito 

LM 

“Porem nós, vendo en como o joguo de andar ao monte era tam boom e tam proveitoso que em sua bondade passa todolos joguos a que hora dizem manhas, 

e em seu ser, pera se os homes por elle poderem aproveitar mais que de nenhum dos outros de que os homes agora usam [...].” 

P1B172 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproveytem ~ 

aproveitou
56

 

Subst. Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VSMA 

“Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.” 

P1B173 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproueyta
57

 Subst. Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar 

OE 

“E, sse no~ quiserem ui~i~r, eu farey força pera seer comesto dellas, ca eu sey o que me aproueyta.” 

P1B174 a-1 Expletivo aprofeitar
58

 Subst. Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +   aproveitar, tirar CDA4 

                                                             
55Sobreprefixação. 
56Sobreprefixação. 
57

Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

utilidade, tornar 

proveitoso 

“E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer.” 

P1B175 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprofeytarensse
59

 Subst. Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

PP 

“A s(er)uiço de De(us) e a p(ro)l comunalme~te de todos fazemos este liuro segundo mostramos eno começo del e p(ar)timolo en #VII p(ar)tes ena maneyra 

q(ue) de ssuso dissemos por q(ue) os que o leessem achassem hy todalas cousas (con)p(ri)das e çertas p(er)a ap(ro)feytarensse dellas.” 

P1A87 a-1 Expletivo arayguẽ Verbo  Verbo Verbo Do lat. *arrādĭcāre < *ad- 

+ -rādĭcāre 

arrancar, desenraizar, 

extrair, tirar, retirar 

DCS13 

“Custume he q(ue) se so´o´m Raygado
60

 e uezinho e me dema~da~ besta ou algu~a cousa q(ue) me aRaygue~ algue~ ou q(ue) de 

fi´ador p(er)a d(er)eyto q(ua)ndo mha dema~dare~ e sse no~ no~ me ent(re)gare~.” 

P1B176 a-1 Expletivo areygassen ~ 

areygado 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *arrādĭcāre < *ad- 

+ -rādĭcāre 

arrancar, desenraizar, 

extrair, tirar, retirar 

TNAT14 

“[...] ffosse a Lissbo~a p(er)dant(e) iustiça a ffaz(er) co~p(r)i[m]ento ((L006)) de d(e)r(e)cto a Oraca m(a)r(t)ijz machada de co~to & de recado q(ue) lhe 

dema~daua do sseu q(ue) dela teu(er)a ((L007)) & depois q(ue) o aReygassen pelos ffiadores assy co~mo d(it)o q(ue) enprazassen o d(it)o Pedre Anes [...].” 

P1B177 a-1 ~ ar- Sentido opaco  arancarem ~ 

arrancar ~ 

Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *arrancāre arrancar, extrair DCS14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
58Sobreprefixação. 
59Sobreprefixação. 
60

Observe-se que na mesma averbação ocorre o lexema com e sem prefixo, o que corrobora a expletividade prefixal nesse vocábulo. 
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1 arrancou 

“Todo homẽ que fezer dano en pam ou en vinho ou en aruor ata primo dia de Março qual dano lhy fezer tal lhi correga. assy como mandar o alcayde e os 

aluazíjs [...] e se lha aaruor britarem ou arancarem deue-lhy dar outra tal na as herdade com’ááquela que logre ata que seia tal a sua.” 

P1B178 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arredado Adv. Verbo Adj. 

PP 

Do GP *arredrar (ad- +   

-retro- + -a- + -r), deriv. 

do lat. ad rĕtro
61

 

afastado, separado, 

distante, arredado 

DSG 

“Equan | do me eu ne bro de como alguu s | delles som achados acerca de deus . | e decomo eu som arredado del . hej | razom deme crecerem lagrimas . 

| e door e choro . e amargura . mais e |  mais.” 

P1A88 ar-1 Sentido opaco arreite Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. *arrectāre, de 

arrēctus, part. de arrĭgĕre, 

‘pôr direito, endireitar, 

levantar, erguer’ < ad- +    

-regĕre 

falo ereto, enrijecido CEM13 

“E aquel mouro trouxe, com’ arreite, / dous companhões en toda esta guerra; / e de mais á preço que nunca erra / de dar gran colpe com seu tragazeite; / e 

foia achaar con costa juso, / e deu-lhi poren tal colpe de suso, / que já a chaga nunca vai çarrada
62

.” 

P1B179 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aremdadas Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -rẽd(a)- + -a- 

+ -r < talvez do prov. 

renda < lat. *rĕndĭta 

arrendado TNAT14 

                                                             
61Um caso raro: uma parassíntese lato sensu em cuja base figura um advérbio. 
62

Observe-se o uso do verbo çarrar, com o mesmo sentido de encerrar. 
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“A[s] rrendas de Carnydj for(om) aremdadas a Salomo~ negrro.” 

P1B180 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arendar Subst.  Verbo Verbo Do GP a- + -rẽd(a)- + -a- 

+ -r < talvez do prov. 

renda < lat. *rĕndĭta 

arrendar CDA4 

“Eles deuen adubar a dicta vynha. d escauar. de podar e de cauar. e d amergulhar e d enpaar e de tapar a ssa custa e de aRendar e de todalas cousas que 

hi conpren de fazer. E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer.” 

P1B181 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrendou
63

 Subst.  Verbo Verbo Do GP a- + -rẽd(a)- + -a- 

+ -r < talvez do prov. 

renda < lat. *rĕndĭta 

arrendar TNAT14 

“It(em) o dito P(er)o ean(e)s p(ro)curador sobr(e) (dit)o arrendou o q(ui)nho~ de M(artim) (martinz) p(er) duas ((L014)) vezes.” 

P1A89 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrẽdeu Subst.  Verbo Verbo Do GP a- + -rẽd(a)- + -a- 

+ -r < talvez do prov. 

renda < do lat. *rĕndĭta 

arrendar FR 

“[...] e se algu~as cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen dereyto, que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, 

                                                             
63No mesmo conjunto documental (TNAT14) ocorrem as formas com e sem prefixo, mas idêntico significado, o que corrobora a expletividade prefixal: “[...] ela disse ao (dit)o 

P(ero) ean(e)s q(ue) deytasse a ssa p(ar)te [&] de seu irmhao polas ((L018)) (dit)as quinh(en)tas l(i)br(a)s & p(er)o disse q(ue) daquelas quinh(en)tas l(i)b(ra)s p(or) q(ue) assy 

Remdara ((L019)) que no~ rrec[e]bera delas p(er)o #iijc l(i)br(a)s [&] dize~ q(ue) o (dit)o judeu [diz que esta Renda] ((L020)) das quinh(en)tas l(i)b(ra)s q(ue) foy por #xvj anos.” 
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da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.” 

P1A90 ar-1 Expletivo arrepentiu
64

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, compungir-

se, arrepender-se 

CSM 

“Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit’ errara, e logo ss’ arrepentiu; e ant’ o jograr en terra se deitou e lle pedyu / perdon por 

Santa Maria, en que nos e vos creemos.” 

P1B182 ar-1 Expletivo arrepeendimẽto
65

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrependimento, 

compunção, contrição 

VSMA 

“Nom te p(er)doou Deos pella tua ((L)) peendença, mais pello teu arrepeendime~to.” 

P1A91 ar-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arriban Subst. Verbo Verbo Do lat. arrīpāre, de  a- +           

-rip(a)- (‘ribanceira, 

margens’) + -āre
66

 

aportar, atracar, 

chegar ao porto 

CSM 

                                                             
64Sobreprefixação. Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado, pois no GP é também detectada a forma rependeu-se (OE), o que 
corrobora a expletividade prefixal. 
65Sobreprefixação. 
66

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Pois diss’: ‘Ai, Santa Maria, Sennor, tu que es porto / u arriban os coytados, dá-me meu fillo morto / ou viv’ ou qual quer que seja; se non, farás-me gran 

torto, / e direi que mui mal erra queno teu ben atende.’” 

P1B183 ar-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arrybaron Subst. Verbo Verbo Do lat. arrīpāre, de  a- +           

-rip(a)- (‘ribanceira, 

margens’) + -āre 

chegar ao porto, 

atracar, aportar 

CGE 

“E despois per tempo arrybaron onde agora chama~ o Porto hu~as gentes e~ naves que eram degradados de sua terra, os quaaes eram chamados 

Galases.” 

P1B184 ar-1 Sentido opaco arrigadas Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *arrādĭcāre < *ad- 

+ -rādĭcāre 

arrancado, extraído ou 

retirado do solo 

DSG 

“El me contou | que em aquel moesteiro auia hu u | mõie degram santidade . e era | ortollam. Ehuu  ladrom soya | asobir per hu a sebe desse orto . e | 

furtaua as couues e as outras  | heruas boas que el no orto posera . | Ehu as achaua meos / e outras | achaua trilhadas dos pees . e | as outras arrigadas.” 

P1A92 ar-1 Expletivo 

 

arronper Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -romper < lat. 

rŭmpĕre 

irromper, brotar TNC13 

“[...] assi casas co~mo ui~nas co~mo h(er)dame~tos co~mo lavoyras co~mo matos rotos ((L006)) e por arronper co~mo canpos nouos e antigos co~mo 

ribeiros. co~mo deuesas ((L007)) co~mo entradas e saydas co~mo todalas out(ra)s cousas e p(er)teenças q(ue) nos hy auemos ((L008)).” 

P1B185 a-1 Expletivo 

 

asacarom Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -sacar < lat. 

ibérico sacāre, ‘obter 

judicialmente, desapossar’ 

inventar LM 

“Outrosi a defensom se perderia muy toste se o uso das armas non ouvessem, e porem asacarom os antiguos joguos de taes maneiras per que se pudesse 

recrear o entender e que o cansaço non fosse tal que por elle deixasse de fazer o que devia.” 

P1B186 a-1 Sentido opaco ascensom Verbo  Verbo Subst. Do lat. ascēnsĭō, -ōnis < 

lat. ascendĕre < ad- +       

Ascenção, i.e., subida 

de Cristo aos Céus, 

CGE 
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-scandĕre, ‘subir’ após sua Ressurreição 

“E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.” 

P1A93 a-1 Sentido opaco acenson Verbo  Verbo Subst. Do lat. ascēnsĭō, -ōnis < 

lat. ascendĕre < ad- +       

-scandĕre, ‘subir’ 

Ascenção, i.e., subida 

de Cristo aos Céus, 

após sua Ressurreição 

CEM13 

“E ainda vos conselharei
67

 al, / por que vos amo mui de coraçon: / que nunca voz en dia d’Acenson / tenhades, nen em dia de Natal, / nen doutras festas de 

Nostro Senhor / nen de seus santos, ca ei gran pavor / de vos vĩir mui toste deles mal.” 

P1A94 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanhei ~ assanh 

~ assanhar ~ 

assanharei ~ 

assanho
68

 

Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‘loucura 

furiosa’, com aférese da 

sílaba inicial
69

 

enraivecer, 

embravecer, 

encolerizar, irar 

CAMI 

“Assanhei m’ eu muit’ a meu amigo / por que mi faz el quanto lhi digo; / por que entendo ca mi quer bem / assanho me lhi por em // E, se m’ outren faz ond’ 

ei despeito,  / a el m’ assanh’ e faço dereito; / por que entendo [ca mi quer bem / assanho me lhi por en] // E ja m’ el sabe mui ben mha manha, / ca sobr’ el 

deit’ eu toda mha sanha;  / por que entendo ca mi quer bem / [assanho me lhi por en].” 

P1B187 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

asanhouse Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‘loucura 

furiosa’, com aférese da 

sílaba inicial 

irar-se, encolerizar-se, 

enraivecer-se 

DSG 

                                                             
67Observe-se o uso do verbo conselhar, com o mesmo sentido de aconselhar. A forma sem prefixo ocorre na cantiga nº 19 nas estrofes 1 (conselhar), 3 (conselharei) e 4 (conselh’). 

Há, portanto, uma variação livre entre lexemas com e sem prefixo, sem que haja quaisquer alterações semânticas entre as duas formas, o que igualmente ocorre no espanhol 

medieval, tal como afirma Pedro Sánchez-Prieto Borja (1992). Nas Cantigas há uma recorrência notável de vocábulos nessa situação de alternância. 
68Pode-se conjecturar a expletividade pela existência (04 ocorrências), nas próprias CAMI, da forma adjetival advinda do PP, sem prefixo, mas com igual significado (sanhuda); 
também pela forma verbal ssanharei, que se registra no mesmo conjunto textual. 
69Parassíntese lato sensu. Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959), sanha vem do lat. 

*sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, ‘sangue corrupto, pus soroso’. 
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ou stricto sensu 

“E marauilhã | dose gyááo mandadeiro do papa . | porque oseu home  tanto tardaua . | Alcou seus olhos e uio uy r pela | carreira cõhu a carrega 

defeno / | sobre seu collo . e asanhouse muj | mal contra el . e disselhe home  te | mandey trazer . canõ feno . quehe a quello que tu fezeste.” 

P1A95 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanhar Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‘loucura 

furiosa’, com aférese da 

sílaba inicial
70

 

enraivecer, 

encolerizar-se, irar-se 

CEM13 

“Maria Pérez vi muit’ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el desmesurada. / E diss’ ela: -

Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1A96 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanhada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae (‘loucura 

furiosa’), com aférese da 

sílaba inicial
71

 

enraivado, 

encolerizado, irado 

CEM13 

“Maria Pérez vi muit’ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el desmesurada. / E diss’ ela: -

Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1B188 as-1  Sentido opaco assegurarõ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *assēcūrāre assegurar-se, proteger CGE 

“Estes, despois que se asseguraro~ do deluvyo, foron descende~do aos cha~a~os ataa que chegaro~ a hu~u~ ryo.” 

                                                             
70Parassíntese lato sensu. Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959) sanha vem do lat. 
*sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, ‘sangue corrupto, pus soroso’. 
71Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959) sanha vem do lat. *sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, 

‘sangue corrupto, pus soroso’. 
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P1B189 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assenhoraua Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -senhor- + -a- 

+ -r < lat. sĕnĭor, -ōris 

dominar, assenhorar, 

senhorear 

DSG 

“Nenbrame qual fui quando eu | no moesteiro uiuja . como nom | curaua rem das coussas tempo | raaes . quese uaam e correm come | augua que nom torna 

mais . e | assenhoraua me detodas . e nõ as | preçaua rem. Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes.” 

P1B190 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assenhoravam Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -senhor- + -a- 

+ -r < lat. sĕnĭor, -ōris 

dominar, assenhorar, 

senhorear 

CGE 

“Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre Jullio Cesar e 

Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.” 

P1A97 a-1  Expletivo aseentasse Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

sentar CSM 

“Pois ll’ este don tan estrãyo / ouve dad’ e tan fremoso, / disse: “Par Deus, muit’ eãyo / seria e orgulloso / quen ss’ en esta ta cadeira, / se tu non es, s’ 

assentasse, / nen que per nulla maneira / est’ alva vestir provasse, / ca Deus del se vingaria.” 

P1B191 as-1  Expletivo assentou Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

sentar NLL 

“E quando veerom aa mesa u se assentou el rei a comer, oolhou-a el rei e nom pode mais comer tanto se pagou dela; e nom fazia al senom oolha-la dos 

olhos.” 

P1B192 as-1  Sentido opaco assentar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

deitar, descansar, 

repousar 

LM 
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“Capitulo xxii, como os monteyros podem conhescer as cousas que os demais dos porcos fazem quando se querem assentar.” 

P1B193 a-1  Sentido opaco aseentasse Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

assentar, estabelecer CGE 

“E, quando foy aly onde fora pobrada a cidade de Talca, pareceulhe que nom estava em boo logar poboada e andou buscando logar em que a aseentasse de 

novo.” 

P1B194 a-1 Expletivo asesegado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -sesegar < lat. 

*sessĭcāre, de sessus, 

‘ação de sentar’ 

parado, estático, 

sereno, sossegado 

OE 

“E, segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima deste aar toruado hu ha fumo e uapore~s humidos, o fluxo 

e andar dos quaes he apropriado ao corpo da lu~a.” 

P1B195 as-1 ~ 

a-1 

Sentido opaco assigno ~ asynou Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

assinalar, indicar, 

marcar, determinar 

TNC14 

“E ento~ o dito Jui´z asynou di´a (e) disse q(ue) dari´(a) a cada hu~u o sseu d(er)eyto.” 

P1A98 as-1 Sentido opaco assinaado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

firmado, assinado, 

rubricado 

TNC13 

“E eu sobred(i)to Taballio~ uj hu´u´ prazo partido p(er) A. b. c. q(ue) mj amostrou o sobredito ((L035)) gonçalo gonçaluiz q(ue) ssi lhi mollara e fora feyto 

p(er) mha mao e ((L036)) co~ meu u(er)dadeiro sinal assinaado e rogou mj~ q(ue) lho trasladasse.” 

P1B196 as-1 ~ 

a-1 

Sentido opaco assinaste ~ asinado Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

marcar, destacar, 

assinalar; proteger 

OE 
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“E diz outro propheta: Tu, Senhor, asinaste ao teu nome espantoso e louuadeyro, o qual todos temem. Ca o teme~ os angios, co~templando a tua presença, 

e teme~ os home~e~s, atendendo o teu juizo; ham pauor os demo~o~es, senti~do a tua muy grande uirtude, porque o uulto do Senhor uee todalas cousas.” 

P1A99 as-1 Sentido opaco assijnaado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

assinalado, indicado, 

marcado  

FR 

“E os alcaydes iuyguen en logar assijnaado.” 

P1B197 a-1 Sentido opaco asygnado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

marcado, assinalado, 

determinado 

DSG 

“Cuydou quese queria hir do moes | teiro . pollo torto quelhe auia feito . | e disselhe / hute queres hir . e el lhe | respondeo . Dya asygnado he | ante oJujz . 

sobre huu  gram preito | queo moesteiro ha . Eo dya d’ootem prome | ty . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d’hir alla.” 

P1A100 a-1 ~  

as-1 

Sentido opaco asinaada ~  

asinaadas ~ 

assinaadas ~ 

assinada 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

visível, marcado, 

perceptível 

DCS13 

“Tod’omẽ que peleiar com outrim e lhi fezer feridas assinaadas negro ou chagas deue-as mostrar aa justiça esse dia que lhas fezer se ẽ-na vila aa justiça 

esse dia [...].” 

P1B198 a-1 ~  

as-1 

Sentido opaco asinaada ~  

asináádas ~  

assinááda ~ 

assináádas ~ 

asynááda 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

visível, marcado, 

perceptível 

DCS14 

“Judeu nẽ mouro nõ pode. fazer ferida assinaada. contra. Crischão. nẽ crischão. contra. eles se nõ per homes bóós.” 
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P1B199 as-1 Sentido opaco assiinados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

importante, notável, 

célebre, marcante 

CGE 

“Mas, por que os seus feytos no~ foron muyto assiinados pera contar e~ esta estoria, poren tornaremos a contar de Hercolles que foy o home~ que mais 

feytos assiinados fez em Spanha e~ aquella sazon, ho hu~u~ por conquistar as terras e o al em poboandoas.” 

P1B200 as-1 Sentido opaco assinaadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

importante PP 

“Por q(ua)es rrazo~es he este liu(ro) p(ar)tido e~ sete partes Setenayro he co~to muy nobre e q(ue) louuaro~ muyto os sabho~s antigos por q(ue) sse acha~ 

en el muytas cousas asinaadas q(ue) se dep(ar)te p(er) co~to de #VII assi como todalas creat(ur)as q(ue) som p(ar)tidas e~ sete man(eyr)as.” 

P1B201 as-1 Sentido opaco assiinadamẽte ~ 

assinadamente 

Verbo Verbo Adv. Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

notavelmente, 

celebremente, de 

forma marcante e 

notável; 

assinaladamente, 

principalmente 

CGE 

“E en o tempo deste Gedeon foy o grande Hercules que fez os grandes feytos e asiinadame~te em Espanha, assy como adeante ouviredes em esta estoria.” 

P1B202 as-1 Sentido opaco assinaadamẽte ~ 

assynaadamẽte 

Verbo Verbo Adv. Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

principalmente, 

visivelmente, 

expressamente, 

nomeadamente, 

especialmente 

PP 

“[...] entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas man(eyr)as e assinaadame~t(e) 

ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].” 
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P1A101 as-1 Sentido opaco assũada
72

 Verbo  Verbo  Verbo 

PP 

Do lat. *ad- + sub- +        

-unare < lat. unāre 

reunido, congregado, 

aglomerado 

CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1B203 a-1 Sentido opaco atalhar Verbo Verbo Subst.  Talvez do GP a- + talhar < 

lat. taliāre, ‘talhar, cortar’ 

desviar, atalhar, seguir 

por atalho 

LM 

“Capitulo vii, como an-de levar os alaãos nas treelas quando quiserem atalhar e castigá-llos de algU~as manhas que filham, que embargam ao atalhar.” 

P1A102 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ateygado ~ 

ateygados 

Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -teig(a)- + -a- 

+ -r < ár. talayqa (‘saco, 

bolsa’) 

medido com teiga 

(espécie de cesto, 

tecido em roletes; 

antiga medida para 

cereais) 

CDA3 

“A ssab(er) e(st) dade cada ((L019)) ano a mi & a meus successores. uos e uossos successores ((L020)) dez moyos de pam meyadade de centeno & 

meyadade ((L021)) d(e) milo pela medida da Aguyar q(ue) agora y a. & ((L022)) este pa~ seia ateygado & no~ mao posta.” 

P1B204 a-1 Sentido opaco atendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

esperar, aguardar NLL 

“O conde dom Froiaz Vermuiz chegou-se acerca do arraial e ordenou suas azes e esteve atendendo se iria el rei dom Afonso a lidar com ele.” 

P1A103 a-1 Sentido opaco atendend ~ atender 

~ atenderei 

Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

esperar, aguardar CAMI 

“Estava meu amig’ atenden[d]’ e chegou / mha madr’ e fez m’ end’ ir tal que mal me pesou; / ala´ me tornarei / e i lo atenderei” 

P1B205 a-1 Sentido opaco atendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

atender, socorrer, dar 

assistência 

VSMA 

“O q(ua)l se alevantou e p(er) a graça de Deos que em /||el||/ era disse o que era necessario de ouvir ao poboo com toda humildade sem ponpa e va~a~ 

                                                             
72

Sobreprefixação. 
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gl(or)ia, nom atendendo louvor d(os) homee~s.” 

P1B206 a-1 Sentido opaco atender ~ atendo ~ 

atendia ~ 

atenderey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

prestar atenção em; 

esperar, aguardar; 

recuperar 

CA14 

“Quand' eu perdi aquela que amar / sabia mays que mim nem outra rem, / non cuydava d' atender outro bem; / mays prougue a Deus de mho assi guisar / 

que, u perdi aquela que amei, / en outra senhor muy melhor cobrey / que me faz Deus servir e desejar.” 

“[...] perdi por em e perdi o riir, / perdi o ssem e perdi o dormir, / perdi sseu bem, que non atenderey.” 

P1B207 a-1 Sentido opaco atendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

acatar, atender OE 

“Ca o teme~ os angios, co~templando a tua presença, e teme~ os home~e~s, atendendo o teu juizo; ham pauor os demo~o~es, senti~do a tua muy grande 

uirtude, porque o uulto do Senhor uee todalas cousas.” 

P1A104 a-1 Sentido opaco atendendo ~ atende Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

esperar, aguardar CSM 

“As gentes, quand’ est’ oiron, foron alá correndo, / e a madre do menĩo braadand’ e dizendo: ‘Di-me que fazes, meu fillo, ou que estás atendendo, / que non 

vẽes a ta madre, que já sa mort’ entende.’” 

P1B208 a-1 Sentido opaco atender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

atender, socorrer, dar 

assistência 

DCS14 

“Se o vizĩo iouuer doente deuẽ-no atender .j. ano e. j. dia.” 

P1B209 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormentar Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -torment(o)- + 

-a- + -r < lat. tormentum,  

-i
73

 

maltratar, mortificar, 

penitenciar, 

atormentar, torturar 

DSG 

                                                             
73Segundo Cunha (2010), é registrado o verbo tormentar (sem prefixo) desde o séc. XIII. Seria, então, o caso de pensar o –a como um expletivo. Cunha (2010) afirma que a forma 

atormentar é registrada em português a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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“E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas maneiras de carnes 

. e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus . opadre | e amadre escarnecian del.” 

P1B210 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormentada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -torment(o)- + 

-a- + -r < lat. tormentum,  

-i
74

 

atormentado, 

atribulado, angustiado 

VSMA 

“Filha minha nenbra-te da criaçom ((L)) que fiz em ty e a door que ouve contigo e da-me ((L)) a maa~o e tira-me deste logar, ca atormentada ((L)) soo 

assy como vees.” 

P1B211 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atraelam Subst. Verbo Verbo Do GP a- + -trel(a)- + -a- 

+ -r < lat. *tragella 

perseguir caça LM 

“Capitulo xxvii, como os monteyros devem alevantar o porco per que atraelam a ciente, fazendo boa montaria.” 

P1B212 a-1 Sentido opaco atravesando
75

 Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio  *ad- +         

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessar, traspassar; 

transpor, passar pela 

frente 

LM 

“Capitulo xii, de como os monteiros am-de matar o porco de travÉs, en atravesando-o” 

P1B213 a-1 Sentido opaco atravessam
76

 Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio  *ad- +         

-transvĕrsāre, ‘remexer 

atravessar, transpor CGE 

                                                             
74Segundo Cunha (2010), é registrado o verbo tormentar (sem prefixo) desde o séc. XIII. Seria, então, o caso de pensar o –a como um expletivo. Cunha (2010) afirma que a forma 
atormentar é registrada em português a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
75Sobreprefixação. 
76

Sobreprefixação. 



848 

 

através’ 

“Estes montes começansse e~no grande mar Occiano apreto da villa que chama~ Bayona, que jaz acerca desse mar aa parte do aguyo~, e atravessam toda 

a terra ataa o mar Mediterreno e acabansse acerca de hu~a villa que ha nome Taliber.” 

P1B214 a-1 Sentido opaco atrauesada
77

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio *ad- +          

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessado, cruzado, 

estirado 

DSG 

“E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira.” 

P1B215 a-1  Sentido opaco atreverom Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se NLL 

“[...] e todo esto era com medo do Cide Rui Diaz, ca nunca se todos atreverom a lidar com el rei, com medo d'el.” 

P1A105 a-1  Sentido opaco atrevia Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

fiar-se, atrever-se, 

ousar-se 

CAMI 

“[S]e mho vós amostrardes, gracir volo ia, / e direi vol’ eu logo en que s’ atrevia / – Madr’, eu amostrar volo ei”.” 

P1B216 a-1  Sentido opaco atreuesem Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se DSG 

“Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne hu as | molheres / pera seerem 

seus abbades.” 

P1B217 a-1  Sentido opaco atreuẽdo-se Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se OE 

“Em aquelle tempo outrossy, hu~u~s daquelles filosaphos que desputaua~ contra a ffe, atreue~do-se e~na sua palaura, que auia muyto aquda, escarnecia 

dos sanctos sacerdotes.” 

P1A106 a-1  Sentido opaco atrevudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrevido, ousado CSM 

                                                             
77

Sobreprefixação. 
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“Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque foi atrevudo / en 

se vestir aquel pano, / foi logo mort’ e perdudo, / com’ a Virgen dit’ avia.” 

P1A107 a-1 Sentido opaco auença Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- + -venīre 

acordo, avença TNAT13 

“E outrosj ((L033)) p(re)guntaro~ Ruy paez bugalho. e disse q(ue) assj passara o feyto en todo como suso dito e. saluo ((L034)) q(ue) disse q(ue) se no~ 

acordaua q(ue) as (dit)as dona Mari~ha & dona Maria sa filha outorgaro~ que se no~ q(ui)sese~ ((L035)) caber a´ a´uença.” 

P1A108 a-1 Sentido opaco auença Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- + -venīre 

acordo, avença FR 

“Nenhuu ome no~ seya ousado de iuygar p(re)ytos se no~ for alcayde posto p(er) el rey [ou] se no~ for p(er) p(ra)z(er) das p(ar)tes q(ue) o fille~ p(er) 

auença p(er)a iulgar alguu p(re)yto ou se el rey mandar p(er) sa carta [...].” 

P1A109 a-1 Sentido opaco desaueenças Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -avença <  

lat. advenientĭa < advenīre 

< ad- +  -venīre 

contenda, desavença  FR 

“Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e as desaueenças e 

os preytos que nasçere~ antr’elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en paz.” 

P1B218 a-1 Sentido opaco desaueenças Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -avença <  

lat. advenientĭa < advenīre 

< ad- +             -venīre 

contenda, desavença  CGE 

“Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre Jullio Cesar e 

Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.” 

P1A110 a-1 Sentido opaco dessauijdoos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -auijdoos < 

lat. advenīre < advenīre < 

ad- +  -venīre 

malquisto, desavindo, 

i.e., que está em 

desavença 

FR 

“E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e denodados, que pellas 

leyx seya~ desarraygados.” 

P1A111 a-1 Sentido opaco auenerom Verbo Verbo Verbo Do lat. advenīre < ad- +    

-venīre 

avir, acordar, conciliar TNH13 
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“[...] por si & por sas p(ar)tes ja ditas do moesteyro subredito & quaes deu en sc(r)ipto ((L013)) & ja per encima auenerom se as partes subreditas subre 

todos los queyxumes ia ((L014)) desuso ditos en aruidros postos a prazer d(e) ambas las p(ar)tes, (con)uen a ssab(er).” 

P1B219 a-1 Sentido opaco avir Verbo Verbo Subst. Do lat. advenīre < ad- +    

-venīre 

avir, advir, acontecer LM 

“Muito forom avisados os antiguos en se proverem das cousas contrairas que lhes poderiam avir.” 

P1B220 a-1 Expletivo aventura Verbo  Verbo Subst. Do fr. aventure  < lat. 

*adventūra < advenīre 

ventura, fortuna NLL 

“[...] e assi se tornou honrado e bem-andante pera sa terra pela boa aventura do Cide.” 

P1B221 a-1 Sentido opaco bem aventurado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP bem- +                    

-aventurado < GP 

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< advenīre 

beato, bem-

aventurado 

VSMA 

“Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado m(ar)tir Sam 

Gia~a~o.” 

P1B222 a-1 Sentido opaco bemauẽturados ~ 

bemauẽturada 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP bem- +  -auẽturado 

< GP aventur(a)- + -a- + -

r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

OE 

“E logo Theofilo começou a braadar: Bemaue~turados som aquelles que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, he uerdadeyro sabedor.” 

P1A112 a-1 Sentido opaco ben aventurada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP ben- + -aventurado 

< GP aventur(a)- + -a- +   

-r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < advenīre 

beato, bendito CSM 

“E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‘Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund’ á de salvar / ficas 

ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end’ envergonnada.” 
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P1B223 a-1 Sentido opaco desauenturado
78

 Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- +  -

aventurado < GP a- +  -

ventur(a)- +    -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < advenīre 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 

“Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  acrecentamento sempre som 

nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom do officio en que som.” 

P1B224 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aviamento Subst. Verbo Subst. Do GP a- + -vi(a)- + -a- + 

-r < lat. vĭa, -ae 

costume, hábito LM 

“Capitulo xx, do asolvimento das duvidas do dito capitulo das cousas que os porcos fazem por aviamento.” 

P1B225 a-1 Sentido opaco avisados Verbo  Verbo Adj. Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisado, ajuizado, 

atilado, prudente 

CGE 

“Mas, por que os estudos dos feitos dos home~e~s se muda~ en muitas guisas, foron en esto ben avisados os sabedores antigos que screverom os feitos 

passados tam ben dos sabedores como dos que foro~ sem saber e outrossi dos que foro~ fiees e~na ley de Deus e dos que nom forom [...].” 

P1B226 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

auiuẽte Adj. Verbo Verbo Do GP a- + -viv(o)- +        

-ent- + -a- + -r < lat. 

vīvus, -a, -um < lat. vīvēre 

vivificar, avivar, 

revigorar, animar  

OE 

                                                             
78

Cunha (2010) não registra a forma desaventurado, mas registra desventurado, afirmando que ocorre a partir do séc. XVII. 
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“O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e 

ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?” 

P1A113 a-1 Sentido opaco aúúgado ~ 

auogado 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < lat. 

advocāre 

advogado, defensor FG13 

“E mancebo ou manceba de soldada se ouuer demanda contra seu segnor metera Aúúgado se quiser mays nõ podera Aduzer segnor A iuramento da cruz 

senõ dizelo en sua uerdade. Et o segnor adura ellas A iuramento da cruz.” 

P1A114 a-1 Sentido opaco avogada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < lat. 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

CSM 

“E, par Deus, non é de calar / como foy corõada, / quando seu Fillo a levar / quis, des que foy passada / deste mund’ e juntada / con el no ceo, par a par, / e 

Reĩa chamada, / Filla, Madr’ e Criada; / e poren nos dev’ ajudar, / ca x’ é noss’ avogada.” 

02. ab-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: abs- ~ as-2 ~ es-1 ~ a-2 ~ s-1 ~ av- ~ au-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A115 abs- Sentido opaco 
 

abscondera
79

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

esconder, ocultar TP 

“[e] o servo no~ pod(e) dema~dar seu senur en juyzo seno~ en cousas estremadas, como se dixer que aquel que o tija en poder abscondera o testamento, 

que quer diz(er) a manda, en que o quitava de s(er)vido~e eno q(ue) foy seu senhor, ben o pod(e) faz(er) e pod(e) demandar en uyzo [...].” 

P1B227 as-2 Sentido opaco ascondidos  ~ 

ascondidas  ~ 

Verbo Verbo Adj. Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

escondido, ocultado, 

velado 

VSMA 

                                                             
79

Sobreprefixação. 
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ascondida
80

 PP -condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

“Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty nom som nem 

podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?” 

P1B228 as-2 Sentido opaco ascondido
81

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

escondido, ocultado, 

velado 

DSG 

“Aparteyme em hu u  lugar . omais ascondido que pude achar . em que podesse | chorar todas aquellas coussas . | em que nom auia prazer . da uida que 

| fazia ora . quando era papa.” 

P1B229 es-1 Sentido opaco escondidos
82

  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

esconder, guardar OE 

“lhesu Christo he uirtude e sabedorya de Deus Padre, e elle som guardados e escondidos todollos thesouros da sciencia e sabedoria, e pore~m elle he 

guiador dos olhos do coraçom de qualquer que con temor e amor do Senhor Deus husa aficadame~te e~nas Sanctas Escripturas.” 

P1B230 es-1 Sentido opaco escondidamente
83

 Verbo Verbo Adv. Do GP escondida- +          

-mente < lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

ocultamente, 

veladamente 

VSMA 

                                                             
80Sobreprefixação. 
81Sobreprefixação. 
82Sobreprefixação. 
83Observe-se que no VSMA ocorrem as formas ascondidos e escondidamente, o que mostra a variação entre os prefixos as- e es- (< abs-). Parece ter havido um trajeto abs- > as- > 

(e)s-, sendo que os dados do GP apontam-no como uma fase de transição nesse percurso. 
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+ -dăre, ‘dar’ 

“Paia se levantou de noyte e tirou de sy as ditas vestiduras brancas e vestio hu~a saia e hum bito e cilicio escondidam(en)t(e) e saio-sse e foy-sse e jamais 

nom foy em aquela t(er)ra vista.” 

P1B231 a-2 Sentido opaco asolvimento Verbo Verbo Subst. Do GP a(b)solver < lat. 

absolvĕre, ‘separar, 

absolver, perdoar’ < ab- + 

-solvĕre, ‘desatar, desligar, 

libertar, dissolver’ 

solução, resolução  LM 

“Capitulo xx, do asolvimento das duvidas do dito capitulo das cousas que os porcos fazem por aviamento.” 

P1B232 as-2 ~  

s-1 

Sentido opaco asteença ~ steença Verbo  Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa, 

‘abstinência, contenção, 

desinteresse’ < abstinēre, 

‘afastar-(se), abster-se’ < 

abs- + -tenēre, ‘ter, 

possuir, habitar’ 

abstinência, penitência DSG 

“E | todos aquelles que esto uirom . | marauilarõse muito . e quedou o | escarnho do padre e da madre . | e começarom alouuar asteença deque ante 

escarneciam.” 

“E aqueste des sua menjnice / sem | pre fez grande steença . pera auer [f3r-c2] depois . agloria do paraisso.” 

P1A116 av- Sentido opaco avondada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

cumulado, provido 

com abundância, 

abastado 

CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar / fez 

Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

P1B233 au- Sentido opaco auonda ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, bastar, ser suficiente, TNC14 



855 

 

auondaua ‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

ser abundante 

“E ento~ disse o p(ro)c(ur)ador de uilhari~o auonda poes sse ((L016)) el ffaz p(ro)c(ur)ador (e) demais o q(ue) o Jui´z diz.” 

P1B234 av- Sentido opaco avondava Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

bastar, ser suficiente, 

ser abundante 

VSMA 

“Nom te avondava a cidade de Eleopolis que em outro tenpo foy mynha e tod(os) quantos e~ ela moravam me adoravam e os q(ua)es me tiraste e baptizaste 

e consecraste e deste ao teu Deos?” 

P1A117 av- Sentido opaco avondança Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

de’ 

cópia, abundância CSM 

“El esto penssando, viu a port’ aberta / e foi aa dona contar ssa fazenda, / e deu-ll’ a omagen, ond’ ela foi certa, / e sobelo altar a pos por emenda. / Carne, 

non dultamos, se fez e saya / dela, mas non rança, / grossain, e sejamos / certos que corria / e corr’ avondança.” 

P1B235 au- Sentido opaco auõdança Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

abundância, fartura   PP 
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de’ 

“E Josep seu filho q(ue) foy poderoso sobr(e) toda a t(er)ra do Egipto polo sonho q(ue) soltou a rrey Pharao~ dos #VII anos |e| da mi~gua e dos #VII 

d'auo~dança segundo [o sonho] q(ue) el rrey sonhara das #VII spigas e das sete uacas. $ E esto foy out(ro)ssy feyto per grande demostra~ça.” 

P1B236 au-  Sentido opaco auondãça Verbo Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

de’ 

abundância, 

abastança, fartura  

OE 

“E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e per razom da 

auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].” 

P1B237 av- Sentido opaco avondamẽto
84

 Verbo Verbo Subst. Do GP avondar < lat. 

abundantĭa < abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

abundância CGE 

“Hercules foy outrossy grego e este foy muy nomeado por seu saber mais que por outra cousa que fezesse. E foy natural de hu~a cidade a que diseron Fenis; 

e este nome avya aquella cidade por o grande avondame~to della, ca tiinham os seus moradores que no~ era [no] mu~do sua semelhavyl [...].” 

P1B238 au-  Sentido opaco auondoso Verbo Verbo Adj. Do GP auondãça < lat. 

abundantĭa < abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

plenipotenciário, 

legítimo, com plenos 

poderes para agir em 

nome de alguém 

TNC14 

                                                             
84

Cunha (2010) não registra tal substantivo, ainda que registre as formas auondante, auondar, auondoso e auondança. 
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estar cheio de’ 

“E ao dia q(ue) lhj assigno´o´u. pareçeo Pero m(en)diz. por don Abbade de santo tisso. (e) por vilhari~o pareçeo ((L009)) D(omingo)s do(mingu)iz ffrade 

p(ro)c(ur)ador auondoso p(er) hu~a p(ro)c(ur)aço~ se´e´lada de Dous se´e´lhos. e´ ende hu´u´ era do dito P(ri)ol [...].” 

P1B239 au-  Sentido opaco auõdosamẽte Verbo Verbo Adv. Do GP auõdosa < lat. 

abundantĭa < abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

copiosamente, 

fartamente, 

abundantemente  

OE 

“[...] muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada, e co~ fructos muy dilicados he muy auo~dosame~te deleytosa [...].” 

P1A118 av-  Sentido opaco avorrecer Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+  -horrēscĕre, incoativo 

de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

sentir horror, repudiar, 

abominar, detestar, 

odiar 

CSM 

“Per nulla ren que ll’ o Emperador dissesse, nunca quis / a dona tornar a el; ante lle disse que fosse fis / que ao segre non ficaria nunca, pra San Denis, / 

nen ar vestiria pano de seda nen pena de gris, / mas hũa cela faria d’obra de Paris, / u se metesse por mays o mund’ avorrecer.” 

P1B240 av- Sentido opaco avorreci ~ avoreco Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+ -horrēscĕre, incoativo 

de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

sentir horror, repudiar, 

abominar, detestar, 

odiar 

VSMA 

“Eu do diaboo enganada muytos e~ganey. Eu tod(os) estes pecados e maldades agora avorreci e agora avoreco e de tod(os) me muyto reprendi e 

reprendo.” 

P1B241 au- Sentido opaco auorrece Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+ -horrēscĕre, incoativo 

de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

sentir horror, repudiar, 

abominar, detestar, 

odiar 

DSG 
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“Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre duram . e em | oamor 

da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | trabalho.” 

03. al-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-3 ~ al- ~ ar-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B242 a-3 Sentido opaco açouge Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‘mercado, 

feira’
85

 

mercado, feira TNAT14 

“[...] os ffiadores p(er) q(ue) fficou aReygado P(er)o an(te)s de ((L 002)) porches sson estes affon(so) an(e)s alc(aide) d(e) Silve ((L 003)) St(evam) p(er)ez & 

affon(so) garçia e hu~as cassas do daya~ ((L 004)) de ssilue q(ue) ha apar do açouge q(ue) hy meteeo.” 

P1A119 a-3 Sentido opaco açougue Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‘mercado, 

feira’ 

mercado, feira FG13 

“E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas vendas paguẽ o 

açougue.” 

P1B243 a-3 Sentido opaco açouguy Subst. Subst. Subst. Do ár. as-sōq, ‘mercado, 

feira’ 

mercado, feira DCS14 

“Todo home~ q(ue) fruyta quiser uender ante sa casa ou pela [uila] podera~ uender sen almotaçaria & no~ dar nemigalha ao açouguy. saluo os 

regateiros q(ue) a deuem uender p(er)almotaçaria. ou no açouguy.” 

P1A120 al- Sentido opaco alacran ~ alacrães Subst. Subst. Subst. Do ár. al- aqrab lacrau, lacraia, 

escorpião 

CEM13 

“Non quer’ eu donzela fea / e velosa come can, / que ant’ a mia porta pea / nen faça come alacran. / Non quer’eu donzela fea / que ant’ a mia porta pea.” 

P1A121 al- Sentido opaco alcazar ~ alcaçar Subst. Subst. Subst. Do ár. álqaṣr, ‘fortaleza, fortaleza, castelo, FG13 

                                                             
85

Para Houaiss & Villar (2009), do ár. as-sūq. 
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castelo’ palácio fortificado 

“Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d’alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d’alcaçar.”   

P1A122 al- Sentido opaco alcaçoua  Subst. Subst. Subst. Do ár. al-qasaba, 

‘cidadela’
86

 

alcáçova, castelo, 

fortaleza 

TNAT13 

“Conhoscam todos aqueles que este strumento uire~ & le´e´r ouuire~ q(ue) ((L002)) na E(ra) #Mª #CCCª #xxvijª. Domi~go noue dias andados de Janeyro 

na Alcaçoua noua ((L003)) delRey en Santare~. p(re)sentes o onrado baro~ don Domi~gos pela gra(ça) de de(us) ((L004)) Bispo de Euora.” 

P1A123 al- Sentido opaco alcaldes Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’
87

 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

TNAT13 

“[...] rogam(os) a´os Alcaldes de ((L015)) Auis q(ue) dessen esta carta ab(er)ta se´e´lada do se´e´lo do Conçelho pe~dente ((L016)) a´ Domi~g(os) 

i(o)h(a)nis.” 

P1B244 al- Sentido opaco alcaide Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

TNAT14 

“[...] q(ue) ha d(it)a carta mostrassen at(e~e)s noue dias ffosse a respo~der a d(it)a Donna p(er)dant(e) ((L009)) o alc(aide) & Aluazi´j´s de Lissbo~a & 

dar-lhe co~to & Recado do sseu q(ue) dizia q(ue) dele teu(er)a.” 

P1A124 al- Sentido opaco alcaydes ~ alcayde Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

FR 

“Mandamos q(ue) q(ua)ndo os alcaydes fore~ postos jure~ eno concello q(ue) aguarde~ os dereytosdel rey e do poboo [...].” 

P1A125 al- Sentido opaco alcayde Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

FG13 

                                                             
86Já para Houaiss & Villar (2009), advém de al-qasba, forma vulgar do árabe clássico al-qasabā. 
87

Do ár. al-qaid, para Houaiss & Villar (2009). 
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‘juiz’ governador de castelo 

ou província 

“Aos Juyzes e se o sacar fora ou no mote nõ nos de. Peleía que pelegẽ. vezĩs na Villa ou fora da uilase foren  os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã dereyto 

perant’elles. e se os Juyzes se s’y nõ acertarẽ traue ẽ eles o alcayde é enfí’jos pera dereyto dos Juyzes.” 

P1B245 al- Sentido opaco alcayde Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

TNC14 

“[...]  (e) ma~dou ao Alcayde q(ue) ent(re)gasse essa ((L020)) vinha a esse p(ri)ol e~ Logo de reuilia. feito foy isto ((L021)) e~ Guym(ara~)es.” 

P1A126 al- Sentido opaco alcayde  Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

CDA3 

“Cognoçuda cousa seia a todos aqueles ((L053)) que esta carta vire~ & le´e´r ouuire~ q(ue)nos Alcayde ((L054)) & Aluazi´j´s. & Tabellio~. & Conçello de 

((L055)) Monsaraz reçebem(os) carta ab(er)ta.” 

P1A127 al- Sentido opaco alcayde ~ alcaide Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

DCS13 

“O Mayordomo e o Judeu deuẽ a responder sem alcaide e com alcaide se os demãdarẽ.” 

P1B246 al- Sentido opaco alcayde ~ alcaide Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

DCS14 

“E sse fezer por que deuã fazer em el Justiça per mãdado dos aluazíjs. e o Conçelho se quiser dar o degredo al alcayde ou ao móórdomo dar-lho-ã a 

anbos.” 
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P1B247 al- Sentido opaco alcauala Subst. Subst. Subst. Do ár. al- qabāla
88

 imposto ad valorem 

sobre vendas ou 

alheamentos de bens 

móveis ou imóveis 

DCS14 

“Da alcauala. // A alcauala he do alcayde.” 

P1B248 al- 

 

Sentido opaco 

 

aleyuosa ~ aleivosa Subst. Subst. Adj. Talvez do ár. aib, ‘vício’
89

 

 

quem comete traição 

ou crime, com falsas 

demonstrações de 

amizade; adultério; 

perfídia, deslealdade 

DCS14 

“Da molh(e)r Aleyuosa // Se algue~ chama sa molh(e)r alei´uosa no~ deue o mayordomo trauar en ela se o no~ diz en concelho. & ante o deue dizer a seus 

parentes.” 

P1B249 al- Sentido opaco alfaça Subst. Subst. Subst. Do ár. al-hasa
90

 alface DSG 

“x . Do demonyo que entrou na uirge  que | mordeo a alfaça .” 

P1B250 al- Sentido opaco alfayate Subst. Subst.  Subst. Do ár. al-hayyât
91

  alfaiate TNAT14 

“Vicente domi~giz Conlaço dazanbuja Leonardo domingiz ((L015)) d(ito) Tagarro alfayate t(estemunha)s.” 

P1B251 al- Sentido opaco alfayate Subst. Subst.  Subst. Do ár. al-hayyât , 

‘costureiro, alfaiate’  

alfaiate TNH14 

“Testemoyas: Gonçaluo Ean(e)s, alfayate; Loppo P(e)l(ae)s & Ferna~ P(e)l(ae)s, yrma~os, fillos ((L020)) do d(i)to Pay Fagu~dez; P(edr)o Mig(ue)l(e)s; 

Joh(a)n Andr(e)s, sc(r)iua~es.” 

P1A128 al- Sentido opaco alfaraz Subst. Subst.  Subst. Do ár. hisp. alfarás, do 

cláss. farás
92

 

cavalo árabe CEM13 

                                                             
88Segundo Houaiss & Villar (2009), do ár. al-qabālâ, ‘caução, garantia’. 
89Não há consenso quanto a esse étimo. Em Houaiss & Villar (2009), aponta-se que é de origem controversa; o DDGM remete para a voz gótica levjan, ‘atraiçoar’. O DLE / RAE, 
por sua vez, preconiza a origem árabe (< ár. hisp. al ‘áyb <  ár. cláss. ‘ayb, ‘defeito’, ‘nota de infamia’). 
90Segundo Houaiss & Villar (2009), do ár. al-khass. 
91

Segundo Houaiss & Villar (2009), o vocábulo ár. al-hayyât (‘costureiro, alfaiate’) origina-se do verbo khāta, ‘coser’. 
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“O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.” 

P1A129 al- Sentido opaco alferaz Subst. Subst.  Subst. Do ár. al-fāris, ‘cavaleiro’ alferes, i.e., porta-

bandeira, posto da 

hierarquia militar 

TNAT13 

“Pedro paez. & p(re)sentes ((L008)) nos Domi~gos i(o)h(a)n(e)s e Steuam iuya~es publicos Tabellio~es de Santare~ don Martin ((L009)) gil alferaz mayor 

del Rey.” 

P1A130 al- Sentido opaco algodon Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. al-qutún, do 

cláss. qutn 

algodão CEM13 

“Vi un coteife de mui gran granhon, / con seu porponto, mais non d’algodon,  / e com sas calças velhas de branqueta. / E dix’eu logo: -Poi-las gerras son, 

ai, que coteife pera a carreta!” 

P1B252 al- Sentido opaco aljofar Subst. Subst. Subst. Do ár. al-gauhar
93

 pérola, aljôfar VSMA 

“E ((L)) filhou cem marcos d'ouro e de prata e muito ((L)) aljofar e muitas outras doas e panos de sirgo ((L)) que tiinha e veo-sse co~ elle aa praça da vila 

((L)) [...].” 

P1B253 al- Sentido opaco almocadem Subst. Subst. Subst. Do ár. al-muqáddem capitão ou caudilho de 

infantaria na milícia 

árabe (e portuguesa); 

chefe, comandante; 

almocadém 

DCS14 

“[...] deue a meter outr(i)m en seu logo. se o achar. & se p(er) ue~tuira baesteiro se q(u)is(er) deitar da baestaria pode-o fazer. & o anadal pode 

meter outr(i)m. & deue a defender sa jugada. e almocadem no~ deue auer honrra de caualeiro.” 

P1A131 al- Sentido opaco almocela ~ 

almuzela 

Subst. Subst. Subst. Do ár. al-musalā, ‘lugar 

onde se reza, esteira de 

oração’
94

 

espécie de cobertor ou 

manta 

TNC13 

“It(em) a S(an)ta Locaya. #j moyo antre pa~ e vi´o e #j leycto ((L012)) d(e) coreya. e #j almocela. e #j chumaço.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
92Já para Houaiss & Villar (2009), advém de al-farás (‘cavalo, égua’), do ár. cláss. al-fáras. 
93Segundo Houaiss & Villar (2009), do ár. al-jūhar, ‘pérola grande’. 
94

Segundo Houaiss & Villar (2009). Cunha (2010) não registra esse vocábulo. 
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P1B254 al- Sentido opaco almocreues Subst. Subst. Subst. Talvez do ár. murákkib (‘o 

que faz montar a outro 

numa cavalaria’), part. 

ativo do ár. rákab, 

‘montar’
95

 

homem que conduz 

bestas de carga; 

arrocheiro, recoveiro 

DCS14 

“SE algu´u´s almocreues ou out(ri)m qual quer que seia saluo vizinho & aduser carregas & no~ saca carregas & conpra ga´a´dos q(ua)nto for a ualya da 

Carrega ou de carregas.” 

P1A132 al- Sentido opaco almocoúuar Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. al-mugāuir almogávar, i.e., 

guerreiro que fazia 

incursões em terra 

inimiga; soldado 

FG13 

“E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A iurar en a cruz 

mays pergontarẽno em sua uerdade. Et se uéére A Juyzo o Almocouuar coniurallo en a cruz se prouas nõ ouuerẽ.” 

P1B255 al- Sentido opaco almotaçaria Subst. Subst. Subst. Do GP almotacell < ár. al-

muhtásib 

tributo (arbitrado pelo 

almotacé) incidente 

sobre a transação de 

alguns bens 

DCS14 

“Todo homẽ que fruyta quiser uender ante as casa ou pela uila poderã uender sem almotaçaria e nõ dar nemigalha ao açouguy. salvo os regateiros que a 

deuen uender per almotaçaria. ou no açouguy.” 

P1A133 al- Sentido opaco almotaçees Subst. Subst. Subst. Do ár. al-muhtásib inspetor encarregado 

da exata aplicação dos 

pesos e medidas e da 

taxação e distribuição 

dos gêneros 

alimentícios; almotacé 

DCS13 

“It(em) os Almotaçees deue~ a se´e´r metudos cada mes & os peq(ue)nos seere~ metudos de ma~ao dos Almotaçe´e´s gra~des.” 

                                                             
95De acordo com Corominas & Pascual (1991). Já para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. almukári, e este do ár. clás. mukārī. Tanto Houaiss & Villar (2009) quanto Cunha (2010) 

indicam que se trata de um vocábulo de origem controversa, mas provavelmente árabe. 
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P1B256 al- Sentido opaco almotaçeys Subst. Subst. Subst. Do ár. al-muhtásib inspetor encarregado 

da exata aplicação dos 

pesos e medidas e da 

taxação e distribuição 

dos gêneros 

alimentícios; almotacé 

DCS14 

“SE aqueles q(ue) conpram o pescado na area. assi o grande come o peq(ue)no o q(ue) deue~ a dar aos almotaçeys no~ lhi deue~ a dar nemigalha saluo 

o q(ue) q(ui)s(er) pera seu com(er). & dar-lho co~me o toma. na area polo custo; aos almotaçeys mayores mays deue a dar hu~u dinh(ei)ro [...].” 

P1B257 al- Sentido opaco almoya ~ almoynha 

~  almoynhas 

Subst. Subst. Subst. Do ár. al-munia, ‘casal, 

herdade’
96

 

almainha, i.e., quintal 

cercado, horta ou terra 

de agricultura de 

subsistência 

CDA4 

“[...] Per eannes e Domingas/ dominguez sa molher vizynhos d alegrete. aforaron tres coirelas de uinha e hu~a d aalmoya e duas da ladeira e que non 

acharon quen por elas mais desse ca elles.” 

P1A134 al- Sentido opaco almoỹha ~ 

almoynha 

Subst. Subst. Subst. Do ár. al-munia, ‘casal, 

herdade’ 

almainha, i.e., quintal 

cercado, horta ou terra 

de agricultura de 

subsistência 

DCS13 

“Do pomar ou da almoy~a // Todo home~ q(ue) teuer vinha ou almoynha ou pomar ou ferageal cabo careira ou en testa de resio tape-a en 

tal g(ui)sa q(ue) no~ possa p(er) hy saltar o asno peyado. & se o assi no~ fezer no~ leue ende o estimo. Mais qual dano fez(er) tal correga.” 

P1A135 al- Sentido opaco almoxarifado Subst. Subst. Subst. Do GP almoxarife < ár. al-

musarif 

área de jurisdição do 

almoxarife 

TNAT13 

“[...] a q(ua)l nos auem(os) na ffre´e´guesia de sam Nicholao antre a ((L006)) Qui~ta´a´ nossa & a Qui~ta´a´ delRey q(ue) esta apar das ffa´a´gas por 

cinq(u)i l(i)br(a)s & meya q(ue) Eu del reçeby ((L007)) p(er) Giral p(er)iz seu sc(r)iua~ eno Almoxarifado de S(ant)aren.”  

P1A136 al- Sentido opaco almoxarife Subst. Subst. Subst. Do ár. al-musarif
97

 antigo administrador 

da fazenda real 

TNAT13 

                                                             
96Conforme Houaiss & Villar (2009). Cunha (2010) não registra tal vocábulo. 
97

Conforme Houaiss & Villar (2009), do ár. al-muxarif, ‘nobre, tesoureiro, inspetor’. 
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“[...] t(estemunha)s D(oming)os ui(cen)te c(re)lligo P(ero) eanes almox(arife) Roy g(onça)l(u)iz Sc(ri)ua~ da Raya St(evam) ((L015)) p(er)digeyro.”  

P1B258 al- Sentido opaco almoxarifes Subst. Subst. Subst. Do ár. al-musarif antigo administrador 

da fazenda real 

CDA4 

“Por que mando e defendo a todolos meus Almoxarifes e sacadores das mhas diuidas en lixbõa que non enbarguen ao dicto Martin durãez as dictas casas 

nen o dicto foro nen o alueiro delas.”  

P1A137 al-  Sentido opaco almoxarife Subst. Subst. Subst. Do ár. al-musarif antigo administrador 

da fazenda real 

FG13 

“Et toda demanda que faça o almoxarife séér per máo dos Juyzes. e pegnorar per mandado dos Juyzes.”  

P1A138 al- Sentido opaco almude Subst. Subst. Subst. Do ár. al-mudd medida de capacidade TNC13 

“It(em) ma~do p(or) fazer as Egleygas. #ij moyos d(e) centeo. e #ij moyos ((L016)) d(e) vio. e #j moyo d(e) t(ri)go. e #viij spadoas e #iiij carneyros. e sse no~ 

ouuere~ us carneyros. #iiijº freamas. e ((L017)) #j almud(e) d(e) ma~teyga.” 

P1B259 al- Sentido opaco aluara Subst. Subst. Subst. Do ár. al-barāâ, ‘cédula, 

recibo’ 

documento de 

autoridade judiciária 

ou administrativa em 

favor de alguém e no 

qual se autorizam 

determinados atos 

CDA4 

“Andaron en pregon per muito tenpo per Johan escoso pregoeiro do concelho de lixbõa e non foi achado quen por ella mais desse que os dictos Martin 

fernandiz e Maria Rica sa molher como pareceu per Aluara fecto per fernan paaez meu escriuan das casas e tendas que eu ej na dicta villa de lixbõa.” 

P1A139 al- Sentido opaco aluazijs ~ aluaziles Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

CDA3 

“Cognoçuda cousa seia a todos aqueles ((L053)) que esta carta vire~ & le´e´r ouuire~ q(ue)nos Alcayde ((L054)) & Aluazi´j´s. & Tabellio~. & Conçello de 

((L055)) Monsaraz reçebem(os) carta ab(er)ta.” 

P1B260 al- Sentido opaco aluazijs ~ aluazil Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

TNAT14 
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ou província 

“[...] q(ue) enprazassen o d(it)o Pedre Anes q(ue) daq(ui)l ((L008)) dia q(ue) ha d(it)a carta mostrassen at(e~e)s noue dias ffosse a respo~der a d(it)a Donna 

p(er)dant(e) ((L009)) o alc(aide) & Aluazi´j´s de Lissbo~a & dar-lhe co~to & Recado do sseu q(ue) dizia q(ue) dele teu(er)a.” 

P1A140 al- Sentido opaco aluazij ~ aluazijs Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

DCS13 

“Aos onrados baro~es & sages & seus moyto amados ami´gos Alcayde & Aluazi´j´ & Conçelho de Ouriola de Nos Alcayde & Aluazi´j´s & Concelho 

de S(ant)arensaude & amor assi co~me a ami´gos que amamos & p(re)zamos & p(er)a os q(ua)es q(ue)riamos tanto ben & ta~ta onra [...].” 

P1B261 al- Sentido opaco aluazijs ~ aluazil Subst. Subst. Subst. Do ár. aluazīr aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

DCS14 

“Todo home~ q(ue) for tal q(ue) no~ possa hyr en oste q(ue) for doente de seu corpo co~me çego ernhoso (co)me p(ar)alitico. no~ faça foro & este en 

honrra de caualeiro. & os aluazijs & o concelho p(er) ssy lhy deue~ a dar carta de ' scusaçom p(er) q(ue) seia escusado p(er)a todo o semp(re).” 

P1B262 al- Sentido opaco alveytaria Subst. Subst. Subst. Do GP alveitar < ár. al-

baytār < gr. hippiatrós, 

‘médico de cavalos’ 

veterinária, alveitaria LM 

“Fizerom outrosi livros de phisica e de celorgia e de alveytaria e de falcoaria e doutras muytas artes que seriam longas de contar.” 

P1B263 ar-2 Sentido opaco arreuatada ~ 

arreuatado 

Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do GP arreuaar, ár. ar-

ribāt, ‘ataque repentino 

(de mouros)’
98

 

arrebatado, enlevado OE 

 “E em outro dia, estando Sancto Agostinho dizendo missa, chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu Christo, foy ella 

arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade [...].” 

P1B264 ar-2 Sentido opaco arroua Subst. Subst. Subst. Do ár. ar-ruba < ár. cláss. 

rub
99

 

arroba OE 

“Esto deue~ a dar dos pesos. Da arroua dar #ij d(ieyros) e des alj a iuso dar #j d(ieyro) e da arroua e m(eia). dar #iij d(ieyros). e se chegar a duas; dar 

                                                             
98Já para Houaiss & Villar (2009), advém talvez do ár. ribāt, ‘prisão, cativeiro’. 
99

Já para Houaiss & Villar (2009), advém do esp. arroba < ár. ar-rubaha. 
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#iiijd(ieyros) e se a ellas no~ chegar n(o~) de ergo #iij d(ieyros)..” 

04. amb(i)- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: an-1 ~ am-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A141 an-1 Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

TNH13 

“Feyta esta carta era ((L033)) d(e) m(i)ll #ccc #vij anos & dous dias andados d(e) Janeyro en te~po ((L034)) d(e) Rey nosso don Affonsso [...].” 

P1A142 an-1 Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

CDA3 

“Dat(a) i~ Lixbo~a Reg(em) mandou ((L006)) per don Gil m(a)rti´j´z mayordomo da Corte. e pelo Cha~celer ((L007)) #xª dies andados d(e) Julio.” 

P1A143 an-1 Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

TNAT13 

“Conhoscam todos aqueles que este strumento uire~ & le´e´r ouuire~ q(ue) ((L002)) na E(ra) #Mª #CCCª #xxvijª. Domi~go noue dias andados de Janeyro 

na Alcaçoua noua ((L003)) delRey en Santare~. p(re)sentes o onrado baro~ don Domi~gos pela gra(ça) de de(us) ((L004)) Bispo de Euora.” 

P1B265 an-1 Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

CDA4 
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“E deuen dar de monta en cada hu~u ano con os foros sobreditos quatro libras. sete dias andados de feuereiro porque foron apregoados. e non foi achado 

quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 

P1A144 am-1 ~ 

an-1 

Sentido opaco amdados ~ 

andados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

corrido, ido, andado TNC13 

“((L012)) feito ho prazo. #viij dias amdados d(e) maio. E(ra). #Mª #CCCª #Xª” 

P1B266 an-1 Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrido, passado, 

transcorrido  

PP 

“E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do começamento do nosso 

rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos.” 

P1B267 an-1 Sentido opaco andaron Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, dirigir, 

caminhar, incitar 

LM 

“Capitulo iii, como os moços am-de poer os caães, assi de achar como de correr, ao porco e como lhes an-de fallar e andar quando quiserem levantar por 

calcada.” 

P1A145 an-1 Sentido opaco anda ~ andar ~ 

andarei ~ andava ~ 

ando 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se, andar, 

caminhar, viver 

CAMI 

“Trist’ anda, mha madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el, ben volo digo, / e, se m’ el morrer, morrer vos ei eu.” 

 “Vi eu, mha madr’, andar / as barcas eno mar / e moiro me d’ amor.” 

P1B268 an-1 Sentido opaco andaron Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

permanecer, estar, 

achar-se, andar 

CDA4 
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-īre 

“[...] os quaes casaaes e Moynho foron de Giral gonçaluez e de Tareyia martjz sa molher. e andaron en pregon como he custume de sse apregoaren as 

uendas que se ffazen polas mhas diuidas.” 

P1B269 an-1 Sentido opaco anda  Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se, andar, 

caminhar, viver 

VSMA 

“E aquel que me ally t(ro)uvera ((L)) me disse: - Anda e hir-t’ey mostrar tua madre, e fui adiante ((L)) a hu~u~ vale, e vy hu~a cova mui negra e mui ((L)) 

espantosa e tamanho era hy o bater dos dentes e ((L)) o choro e os braados que se nom podiam hi ouvir ((L)) hu~u~s co~ os outros.” 

P1A146 an-1 Sentido opaco andando ~ andar ~ 

andarẽ 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se, andar, 

caminhar, viver 

TNC13 

“[...] e o d(i)to Steua~ diaz dixe ca ((L008)) sse sse do~na Sancha q(ui)taua desse h(er)dame~to e sse delle saya. ca elle o octorgaua ao d(i)to mosteyro. e 

depois este ((L009)) p(re)cto assi andando. tal (con)posi´çon foy feycta.” 

“[...] e ela fara co~p(ri)me~to d(e) dereyto (e) Ma~do os meus meyri~os q(ue) essas t(er)ras ((L040)) andare~ q(ue) no~ penore~ ne~ leysen penorar nas 

sob(re)dictas erdades [...].” 

P1B270 an-1 Sentido opaco andaua Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

estar, achar-se, andar TNC14 

“A q(ua)l ui~ha esse priol Andaua e~ dema~da co~ Roy M(ar)ti´~j´z.” 

P1B271 an-1 Sentido opaco andado ~ andou ~ 

andar 

Verbo Verbo Verbo 

PP  

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, trilhar, seguir, 

caminhar, percorrer 

OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 
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e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1B272 an-1 Sentido opaco andou Verbo Verbo Verbo  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre
100

 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

CGE 

“E, quando foy aly onde fora pobrada a cidade de Talca, pareceulhe que nom estava em boo logar poboada e andou buscando logar em que a aseentasse de 

novo.” 

P1A147 an-1 Sentido opaco ando ~ andar Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, caminhar, viver, 

estar, achar-se 

CA13 

“Amigos, nunca mereceu / omen, com' eu mereci, mal, / en meu cuydar, ca non en al, / mais ando-me por en ssandeu, / por quanto mi faz cuydador / d' aver 

eu ben de mha senhor.” 

P1B273 an-1 Sentido opaco andar ~ ande Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, caminhar, viver, 

estar, achar-se 

CA14 

“[...] de razon he d' aver eu deseiada / a morte, poys entendo / de chorar senpre e andar sofrendo / coita desmesurada.” 

“Non fez Deus par a deseio tan grande / nen a qual coita sofrerey, des u me / partir de vos; ca, per u quer que ande, / non quedarei ar, meu ben e meu lume, 

/ de chorar sempre; e con mui gran queixume / mal direy mha ventura: / ca de viver eu en tan gran tristura / Deus, senhor, non-no mande!.” 

P1A148 an-1  Sentido opaco andar ~ andara ~ 

andou 

Verbo Verbo Verbo  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre
101

 

andar, deslocar-se, 

mover-se, caminhar 

CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

                                                             
100Conforme o Dicionário de Latim da Editora Porto (2001). Segundo Houaiss & Villar (2009), esse verbo vem do lat. ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‘ir, vir, passear, caminhar’. 
101

Outra hipótese é de que seja oriundo do verbo latino ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‘ir, vir, passear, caminhar’. 
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gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1B274 an-1 Sentido opaco anda ~ andaua ~ 

andãdo ~ andã ~ 

andamos ~ 

andando ~ andar ~ 

andauã 

Verbo Verbo Verbo  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; pisar, 

mover-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

DSG 

“Eo abbade ficou | os olhos em ell . e disse ao bispo . | Padre . aqueste porqueme tu ro | gas ueio eu que nom he mõie . | ca oseu coracom / Junto anda com | 

os em mijgos do linhage( deadã .” 

P1B275 an-1 Sentido opaco andar Verbo Verbo Verbo  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

ser corrente, circular TNH14 

“Et q(u)al das p(ar)tes a esto passar caya na pena do [...] ((L029)) & peyte por pena mill & q(u)ine~tos mor da mo(e)da q(ue) andar, os meos aa [...], 

((L030)) os meos aa uoz d(e)l Rey & o plazo & o ma~do fiq(ue) firme & desto ma~damos fa[zer] ((L031)) do(us) plazos en hu~ tenor..” 

P1B276 an-1 Sentido opaco andaua Verbo Verbo Verbo  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

decorrer, transcorrer PP 

“E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do começamento do nosso 

rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos.” 

P1B277 an-1 Sentido opaco andar Verbo Verbo Subst.  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

locomoção, 

movimento 

OE 

“O nome de Jhesu he de muyta uirtude, ca este he o nome que deu uista aos cegos e ouuydo aos surdos e o andar aos copos e fala aos mudos e uida aos 

mortos, e todo o poderio do diaboo afugentou dos corpos a uirtude deste nome Jhesu.” 

P1B278 an-1 Sentido opaco bem-andante Verbo Verbo Adj. Do GP bem-  + andante < 

provav. do lat. *ambĭtāre, 

bem-andante NLL 
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do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

“E o papa enviou-o rogar que se tornasse pera sa terra, e el rei nom quis, ataa que o papa e o emperador e os outros reis houverom de fazer quanto el 

mandou; e assi se tornou honrado e bem-andante pera sa terra pela boa aventura do Cide.” 

P1B279 an-1 Sentido opaco mal-andante Verbo Verbo Adj. Do GP mal- + -andante < 

provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre
102

 

desgraçado, 

infortunado 

NLL 

“E depois, seu padre dela, em sa velhice, filharom-lhe seus genros a terra, e foi mal-andante; e houve a tornar aa mercee d'el rei de França e de sa filha a 

meor, a que nom quis dar parte do reino.” 

P1A149 an-1 Sentido opaco malandança Verbo Verbo Subst. Do GP mal- + -andança < 

provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

conduta má, 

repreensível 

CSM 

“Quand’ est’ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‘Matemo-lo ora, irmãos.’ / Mas a voz do ceo lles disse mui d’ alto: / ‘Maos, non ponnades en ele as 

mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.” 

05. ante- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: am-2 ~ an-2 ~ ap- ~ ante- ~ ant- ~ en-1 ~ ente- ~ entre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A150 am-2 Sentido opaco amparança Verbo Verbo Subst. Do GP amparar < lat. amparo, proteção CSM 

                                                             
102

Outra hipótese é de que seja oriundo do verbo latino ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‘ir, vir, passear, caminhar’. 
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vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- +              

-parāre
103

 

“Por no mar deita-la. Que a non deitasse / hũa voz lle disse, ca era peccado, / mas contra o ceo suso a alçasse, / e o tempo forte seria quedado. / Diz: 

‘Prestes estamos.’ / Enton a ergia / e diz con fiança: / ‘A ti graças damos / que es alegria / noss’ e amparança.’” 

P1A151 am-2 Sentido opaco amparamento Verbo Verbo Subst. Do GP amparar < lat. 

vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- +              

-parāre 

amparo, proteção TNH13 

“[...] q(ue) D(eu)s por e~ nos agia merze´e´ ((L012)) aa carne & a´a´s almas & segianos amp(ar)am(en)to (contr)a os pecad(os) & remi´j´m(en)to d(e) 

nossas almas.” 

P1A152 an-2 Sentido opaco anpar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar CSM 

“Pois s’ a dona espertou / e se guarida achou, / log’ ant’ o Bispo vẽo; / e el muito a catou / e desnua-la mandou; e pois lle vyu o sẽo, começou Deus a loar / 

e as donas a brasmar, / que eran d’ordin d’Onna, / dizendo: ‘Se Deus m’anpar, / por salva poss’ esta dar, / que non sei que ll’ aponna.” 

P1A153 am-2 Sentido opaco ampar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar CEM13 

“Nen de lançar a tavlado / pagado  / non soõ, de Deus m’ampar, / aqui, nen de bafordar; / e andar de noute armado, / sem grado /  o faço, e a roldar; / ca 

mais me pago do mar / que de seer cavaleiro; /  ca eu foi já marinheiro /  e quero-m’ ôi-mais guardar / do alacran, e tornar / ao que me foi primeiro.” 

                                                             
103

Rota etimológica extraída de Corominas & Pascual (1991). 
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P1A154 am-2 Sentido opaco amparar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, defender TNAT13 

“Louuamos & outorrgamos p(er)a todo senp(r)e todalas ((L029)) couzas d(e) suzo dytas & cada hu~a delas & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a 

ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender
104

 & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez [...].” 

P1A155 am-2 Sentido opaco amparar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, defender TNH13 

“[...] sumos teudos a uos dom Diego d(e) uos amar ((L011)) & d(e) uos s(er)uir assi como ffazemos aq(ue)lles q(ue) forom uossos entrecessores q(ue) 

((L012)) ueerom ant(e) d(e) uos & eu Diego Gom(e)z amparar uos & d(e)ffemder uos & o ((L013)) moesteyro d(e) Subraddo & suas cousas [...].” 

P1B280 an-2 Sentido opaco anparauã ~ 

anparar ~ 

anparaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, defender TNH14 

“[...] diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o d(i)to reçebem(en)to ((L014)) & o d(i)to 

casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es [...].” 

P1A156 am-2 Sentido opaco amparar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar FR 

“Estes ataes no~ seya~ deffendudos, ca q(ue~) a ygreya no~ quiser onrrar nen enu(er)gunar ne~ temer, a ygreya no~nos deue a amparar.” 

P1A157 ap- Sentido opaco apparar
105

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

amparar-se, receber 

ajuda 

FR 

                                                             
104Parece ser um caso de uma coordenação de adjetivos sinonímicos. 
105Cunha (2010) registra as formas derivadas anteparar, anteparo e deparar (a primeira forma do séc. XV e as duas últimas do séc. XVI) mas não o verbo aparar, que, como vemos, 

já ocorre no séc. XIII. 
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dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

“[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el nen (contra) seu reyno 

ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.” 

P1A158 en-1 Sentido opaco enparar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, defender TNC13 

“E nos do~ Abade (e) P(ri)or (e) Conue~to ((L028)) do moesteiro de Pedroso deuemos enparar (e) deffender Martin p(er)ez (e) sa moler Amada M(ar)tijz 

((L029)) assi come nosos home´e´s. E todos estes co~uene~tes da hu~a parte (e) da outra deue~ se´e´r teudos ((L030)) aa boa fe (e) se~ mao engano.” 

P1B281 en-1 Sentido opaco desenpares Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

desamparar  VSMA 

“Se em v(er)dade es discip(u)lo deste senhor que preegas no~ me leixes nem me desenpares mais recibe e~ tua guarda que muyto cobi´i´ço seer salva.” 

P1B282 en-1 Sentido opaco desenparado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

desconsolado 

CA14 

“Por en, mais eu, que mal dia fui nado, / ouvh' a levar aquesto da melhor / das que Deus fezo, ca non outro grado / al m' er aven, de que me ven peyor: / 

senhor u Deus nunca deu mal per rren / ffoy dar a min per que perdi o ssem / e por que moyr' assy desenparado.” 

P1B283 ante- Anterioridade 

temporal 

antedisse Verbo Verbo Verbo Do GP ante- + -dizer < lat. 

dīcĕre 

predizer, prognosticar, 

anunciar  

OE 

“E dise-lhe o diaboo: Cansado es, Ciriaco? Eu te aduxe a Persia asy como te antedisse.” 
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P1A159 ant- Sentido opaco antollança Verbo Verbo Subst. Do GP ante- + -olhar < 

lat. adoculāre
106

, de ad- + 

-oculāre, ‘olhar em 

direção a algo’ 

desejo, ânsia CSM 

“E log’ a tormenta quedou essa ora, / e a nav’ a Acre enton foi tornada; / e com ssa omagen o monge foi fora / e foi-sse a cada da dona onrrada. / Ora 

retrayamos quan grand’ artéria / fez per antollança; /  mas, como penssamos, / tanto lle valrria / com’ hũa garvança.”  

P1B284 ente- Sentido opaco enteado
107

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. antĕnātus < antĕ- + 

-nātus
108

 

enteado CGE 

“E el rey Jupiter deuho a criar a el rey Euristeo. E esto fez elle per consselho de dona Juno, sua molher, que queria grande mal a Hercolles por que era seu 

enteado.” 

P1A160 entre- Anterioridade 

temporal  

entrecessores Verbo Verbo  Subst. Do lat. antecĕssōrem
109

 < 

antecedĕre, ‘marchar à 

frente, anteceder, 

ultrapassar (física ou 

moralmente) < ante- +         

-cedĕre, ‘marchar, 

caminhar’ 

antecessor, 

antepassado 

TNH13 

“[...] sumos teudos a uos dom Diego d(e) uos amar ((L011)) & d(e) uos s(er)uir assi como ffazemos aq(ue)lles q(ue) forom uossos entrecessores q(ue) 

((L012)) ueerom ant(e) d(e) uos & eu Diego Gom(e)z amparar uos & d(e)ffemder uos & o ((L013)) moesteyro d(e) Subraddo & suas cousas [...].” 

06. apo- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-4 ~ apo-. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 

                                                             
106De acordo com Houaiss & Villar (2009), esse verbo é do lat. vulg. 
107O prefixo ante- aparece modificado em hẽte- e ente-, caso, portanto, de variação gráfica, já bem distoante, assim digamos, da forma prefixal etimológica (ante-), o que parece 
indicar um alteamento vocálico ([a] < [e]). 
108De acordo com Houaiss & Villar (2009). 
109

Já para Houaiss & Villar (2009), advém de antecessor, -ōris, ‘que precede na marcha’. 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO  

P1A161 a-4 Sentido opaco adega Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca < gr. 

apothē’kē 

adega TNC13 

“[...] esses dauanditus ((L012)) fillus de Pedru brandu~ ueeron ou Moesteiru de Pedruso ((L013)) e britaru~ a porta da Claustra cu~ armas e cum ome´e´s e 

britaru~ ((L014)) a´ a´dega e a tulha e a camara du abbade e fillaru~ pa~ ((L015)) uiu. carne. e ceuada. cantu q(ui)seru~.” 

P1B285 a-4 Sentido opaco adega Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca < gr. 

apothē’kē 

adega CDA4 

“E as coirelas da ladeyra deuen nas chantar de Souto e de pumar e de vynha. e daren a mjn en cada hu~u Ano a quarta parte en saluo do que deus hi der. e 

daren me o vynho no lagar e a tinta na mha adega.” 

P1A162 a-4 Sentido opaco adega Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca < gr. 

apothē’kē 

adega CSM 

“Poi-lo menĩo foi morto, o judeu muit’ agĩa / soterró-o na adega, u sas cubas tiĩa [...].” 

P1B286 apo- Sentido opaco apocalipsi Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. apocalypsis, 

< gr. apokálypsis 

Apocalipse, i.e., a 

visão / revelação de S. 

João Evangelista, 

narrada no último 

livro do Novo 

Testamento 

PP 

“E out(ro)ssy Sam Joh(an)e aua~gelista q(ue) foy pare~te e amygo de Nosso Senhor Jh(es)u Cr(ist)o fez hu~u~ liuro a q(ue) chama~ Apocalipsi de muy 

g(ra)ndes puridades q(ue) lhy el most(ro)u. $ E as mayores cousas q(ue) lhy e~ el mostrou e el esc(ri)ueu som todas p(ar)tidas p(er) este co~to de sete.” 

P1B287 apo-  Sentido opaco apostolico  Subst.  Subst.  Adj. Do lat. apostǒlĭcus < gr. 

apostolikós  

Sumo Pontífice, o 

Papa 

DSG 

“Epois deus quebrantou e omildou | sua soberua . deitouse ante os pees | do sancto home  . e pediulhe que ro | gasse a deus por el. Eque soubesse queo | 

sancto apostolico deroma oqueria ueer. | por mujto bem que del ouuira.” 

P1A163 apo-  Sentido opaco apostolig’ Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apostǒlĭcus < gr. 

apostolikós 

Sumo Pontífice, o 

Papa 

CSM 
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“A dona diss’ ao Emperador: ‘Voss’ irmão guarra; / mas ante que eu en el faça ren, seus pecados dirá / ant’ o Apostolig’ e ante vos, como os feitos á.” 

P1B288 apo-  Sentido opaco apostolo  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo VSMA 

“Por certo tu seguiste e es semelhavel a Judas. Ele feyto apostolo e muyta gl(or)ia e honrra posto, o seu p(ro)p(ri)o senhor Deos traeo e vendeo.” 

P1B289 apo-  Sentido opaco apostolo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo NLL 

“E esto foi per a vertude de Deus, que lhe enviou o apostolo Sam Tiago em sa ajuda.” 

P1B290 apo-  Sentido opaco apostolo ~ 

apostolos 

Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo OE 

“E pore~m o seu nome glorioso deue seer chamado e~ começo de toda boa obra, e e~no seu sancto nome deue o home~ de fazer toda cousa, onde diz o 

apostolo: Jrma~a~os, qualquer cousa que fezerdes, todo fazede e~ nome do Senhor Jhesu Christo, e~no qual uiuemos, e em elle nos mouemos e somos.” 

P1B291 apo-  Sentido opaco apostollos Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo DSG 

“Enosso | senhor ihesu christo . porque em el era cõ | prido ospiritu santo . em quanto era ho | me  / nõ ouue mester de seer de | scipolo de ne huu  . 

ante que fosse meestre | dos apostollos . e dos outros decipo | los que ensignou.” 

07. arce- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: arca- ~ arce- ~ arzi- ~ arçi- ~ arci- ~ arça- ~ arch- ~ archi-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A164 arca-  Preeminência  arcabispo Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. arcebispo, i.e., bispo TNC13 
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archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

“Reynaua Rey do~ Affonso Arcabispo ((L024)) do~. Marti~ giraldiz (e) Eu do~ pedro soarez daua~dito q(ue) esta carta ((L025)) emcome~dej a faz(er) ela 

da~te home´e´s co~ mas maos roboro.” 

P1A165 arce-  Preeminência arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

CEM13 

“Nen ar na egreja non vos conselh’
110

 eu / de teer voz, ca vos non á mester; / ca, se peleja sobr’ ela ouver, / o arcebispo, voss’ amigu’ e meu, / a quen o feito 

do sagrado jaz, / e a quen pesa do mal, se s’ i faz, / querrá que seja quanto avedes seu.” 

P1A166 arce-  Preeminência arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

CSM 

“Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque foi atrevudo / en 

se vestir aquel pano, / foi logo mort’ e perdudo, / com’ a Virgen dit’ avia.” 

P1B292 arce- Preeminência arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições  

CGE 

“E tomou primeirame~te da Cronica do arcebispo do~ Rodrigo e de dom Luchas, o bispo de Tuy, e de Paulo Orosio e de Lucano e de Santo Isidoro, o 

Ma~cebo, e de Dacio, o bispo de Galiza, e de Sylpicio, o bispo de Gasconha [...].” 

P1B293 arce- Preeminência arcebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

OE 

                                                             
110

Observe- se o uso do verbo conselhar, sem o prefixo a-, no GP. 
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entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

poderes e atribuições 

“O arcebispo de Se~na preguntou hu~a uez hu~u~ monge de Claraual leygo, que era muytas uezes arreuatado en co~tenplaçom, que lhe disesse algu~a 

visom que uira.” 

P1A167 arzi- Preeminência arzibispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições  

TNH13 

“[...] en te~po ((L034)) d(e) Rey nosso don Affonsso, ricom(e) sou fillo do~ Affonsso, endeantado ((L035)) del Rey en Galliza, don Esteua~o, adeuagazo~ 

d(e) do~ ((L036)) Egas, arzibispo d(e) Santiago, arzidiago´o´ d(e) Ne~dos, G(arci)a Rod(riguez).” 

P1B294 arçi- Preeminência arçibispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos  

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

TNH14 

“[...] esta carta da nota feyta p(er) F(e)rn(a~) Abril, not(ar)io q(ue) foy de S(an)tiago, ((L022)) en mi~a p(re)s(e)nça fiz sacar & sc(r)iuir p(er) out(or)idade 

do señor arçib(is)po de S(an)tiago, dom Joh(a)n, & meu nom(e) & sinal poño.” 

P1A168 arzi-  Preeminência arzidiago Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

TNH13 

“[...] en te~po ((L034)) d(e) Rey nosso don Affonsso, ricom(e) sou fillo do~ Affonsso, endeantado ((L035)) del Rey en Galliza, don Esteua~o, adeuagazo~ 

d(e) do~ ((L036)) Egas, arzibispo d(e) Santiago, arzidiago´o´ d(e) Ne~dos, G(arci)a Rod(riguez).” 

P1A169 arci-  Preeminência arcidiago Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

FR 
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“Steuam eanes ((L006)) Arcidiago de Santare~.” 

P1A170 arça-  Preeminência arçadiagoo Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

FR 

“[...] mays aquel que o fez(er) p(ey)te o sacrylegyo ao bispo ou ao arçadiagoo ou ao p(re)lado da eygreya [...].” 

P1A171 arça-  Preeminência arçadiagóó Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

TNC13 

“[...] vs que presentes furũ dõ Steuã eanes arçadiagóó de Bragáá que pos esta auẽẽza.” 

P1A172 arch- Preeminência archangos ~ 

archangeos 

Subst. Subst. Subst. Do lat. archangĕlus, 

‘arcanjo’ < gr. 

archággelos
111

 

arcanjo, i.e., anjo de 

ordem superior 

FR 

“Nostro Senhur Ihesu Cr(is)to ordiou primeyramente ala en sa corte enos ce(os) e posse sy cabeça e começame~to dos angios e dos archangos e quis e 

mandou que o amassem e guardasse~ [...].” 

P1B295 archi- Sentido opaco archipelligo Subst. Subst. Subst. Do it. arcipèlago, deriv. de 

um gr. bizantino 

*archipélagos, ‘mar 

principal’, alteração do gr. 

Aigaȋon pélagos, ‘mar 

Egeu’, por influência do 

prefixo gr. archi- 

arquipélago CGE 

“[...] começa~ na parte d'oucidente e va~ aa parte do ouriente, das quaaes he Mayorga e Mynorga, Eviça, a Forme~teyra, Corsiga, Sardenha, Cezilha, 

                                                             
111

Segundo Houaiss & Villar (2009), do gr. tard. arkhággelos. 
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Metilana, a çidade de Veneza, Corta, Pichimus, Ponto, Corincho e o Archipelligo con todas as ylhas meudas que jazen em perteeça de Costa~tinopla.” 

08. bis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: bis-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A173 bis- Sentido opaco bischocos Adj. 

PP 

Subst. Subst. Talvez do ant. fr. bescuit < 

< lat. biscoctus, ‘cozido 

duas vezes’ < bis- +          -

coctus, ‘cozido’ 

biscoito CSM 

“[...] foi-sse correndo / a casa, e viu enton / estar fazendo / os bischocos e obrar / na touca a perfia [...].” 

09. circum-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: circũ-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B296 circũ-  posição ao redor
 

112
 

circũdada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. circumdăre, ‘pôr 

em volta, rodear, cercar, 

circundar’ < circum- +      

-dăre 

cercado, rodeado, 

circundado 

OE 

“A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso [...] e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e con muy linpos ryos he muy 

abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande vigilya gouernada.” 

                                                             
112

Parece ser um caso em que o prefixo (e não a base) apresenta a carga semântica básica do produto. 
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10. com-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: co- ~ cu- ~ com- ~ coim- ~ cõ- ~ con- ~ cor- ~ cõr- ~ conr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B297 co- Sentido opaco cobra ~ cobras Verbo Verbo Subst. Do lat. copŭla < cum- +    

-apĕre, ‘ligar’ 

copla AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim.” 

P1B298 co- Sentido opaco cobre ~ cobria Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocupar, manter DCS14 

“E esta homra q(ue) o caualeiro ha. deue-a auer sa ama. & o hom(e) q(ue) lhe sa mesa cobre. se lhi tolh(e)r ne~bro ou lhi fez(er) ferida assina´a´da en logo 

descuberto sobre olhos fiq(ue) en aluidro dos Juyzes.” 

P1A174 co- Sentido opaco cobri ~ cobria Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

vestir, revestir-se CSM 

“O moço logo dali / sacaron con alegria / e preguntaron-ll’ assi / se sse d’ algun mal sentia. / Diss’ el: ‘Non, ca eu cobri / o que a dona cobria / que sobelo 

altar vi / con seu Fillo, bon donzel.” 

P1B299 cu- Sentido opaco cubertas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopĕrīre < cum- +  

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, 

dissimulado, velado 

AT 

“Cantigas d'escarneo som aquelas que os trobadores fazen querendo dizer mal d'alguen en elas, e dizen-lho per palavras cubertas que hajan dous 

entendimentos [...].” 

P1B300 cu- Sentido opaco cuberta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopĕrīre < cum- +  

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

coberto VSMA 
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“E ela como e~trou lançou-sse em terra e jazendo e teendo os pees do s(an)c(t)o bispo Nono e sua cabeça cub(er)ta de ciinza, fortes vozes e grandes de muy 

gram door e de afliçom e choros dando [...].” 

P1A175 co- Sentido opaco descobra  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +      

-operīre (‘fechar, tapar, 

cobrir’) 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

FR 

“E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao logo d(e) guysa 

que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].” 

P1B301 cu-  Sentido opaco descuberta  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +       

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, sem véu, à 

mostra  

VSMA 

“E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e rrev(er)ença dos 

b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo pecado.” 

P1B302 cu- Sentido opaco descuberto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,    

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, visível, à 

mostra 

 

DCS14 

“[...] e se lhi tolher nẽbro ou lhi fezer ferida assinááda en logo descuberto sobre olhos fique en aluidro dos Juyzes.” 

P1B303 cu- Sentido opaco descubertamente Verbo Verbo Adv. Do GP descoberto < lat. 

discoopērtus, -a,    -um < 

dĭscŏŏpĕrīre < dis- +         

-coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

explicitamente, 

abertamente 

 

AT 

“Cantigas de maldizer son aquela[s] que fazem os trobadores [contra] [alguem] descubertamente.” 

P1A176 co- Sentido opaco encobrẽ  Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -cobrir < lat. ocultar, esconder, FR 
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coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

dissimular 

“[...] e q(ue~) isto no~ fez(er) aya atal pea qual e´ posta (contra) aquelles q(ue) encobre~ os furtos e son (con)selladores co~ elles.” 

P1A177 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir
113

 

CEM13 

“E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s’end’ el encobrir; /  e se aquesto sofredes 

ben lheu, / querran a outr’ assi furtá-l’o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.” 

“Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los vẽe coitar; / nen 

se as cuidan per i d’ enganar / que sejan deles poren namoradas.” 

P1A178 co- Sentido opaco encoberto Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do GP en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder 

disfarçar 

FG13 

“E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas vendas paguẽ o 

açougue.” 

P1B304 cu- Sentido opaco cuidam Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre  

aplicar-se, atentar-se, 

preocupar-se, cuidar 

AT 

“Os talhos das cantigas cuidam os trobadores e[m] fazer eguaes e de quantas mane[i]ras quiserem e teverem por bem..” 

P1B305 co- ~ 

cu- 

Sentido opaco coidando ~ coidou 

~ cuidar ~ 

cuidavom ~ cuidey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

VSMA 

“E eu que depois fiq(ue)y da morte ((L)) delles, começey de cuidar q(u)aes das vidas filharyam, ((L)) sse a de minha madre ou a de meu padre. ((L)) E 

co~siirey de filhar a de minha madre, que viveo e~ ((L)) sua vida avondada e aa sua morte muito honrrada ((L)). E eu e~ esto estando çarrou-se a nocte. E 

                                                             
113

Na segunda averbação o sentido do verbo é ‘cobrir’. Assim, o prefixo, nesse caso, parece ser expletivo (ou de reforço).  



886 

 

veo a mi~ ((L)) hu~u~ home~ mui g(ra)nde de corpo e espantoso de sua ((L)) cara e de sua fala e disse-me: - Que esta´s coidando? O que ((L)) tu esta´s 

coidando? Vem e~ pos mi~ e sigui-me e eu ((L)) te mostrarey teu padre e tua madre.” 

P1A179 cu- Sentido opaco cuidarei ~ cuido ~ 

cuidar ~ cuid ~ 

cuidaria ~ cuydar 

~ cuydey ~ cuydo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

CA13 

“Cativ'! e sempre cuidarei? / E cuido, se Deus mi perdon! / Ar cuido no meu coraçon / que ja per cuidar morrerei; / e cuido muit' en mia senhor. / Ar cuid' 

eu aver seu amor.” 

P1A180 cu- Sentido opaco cuid ~ cuida ~ 

cuidades ~ cuidar~ 

cuidara 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre  

pensar, imaginar, 

esperar 

CAMI 

“Perdud’ ei, madre, cuid’ eu, meu amigo: / macar m’ el viu, sol non quis falar migo; / e mha sobervha mho tolheu, / que fiz o que m’ el defendeu.” 

“Par Deus, donas, ben podedes jurar / do meu amigo que mi fez pesar; / mais Deus, e que cuida mi a ga~ar  / de lhi saberen que mi quer gran ben?” 

P1B306 cu- Sentido opaco cuid ~ cuido ~ 

cuydo ~ cuydand ~ 

cuydava ~ cuydey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre  

pensar, imaginar, 

esperar; estar triste, 

meditabundo 

CA14 

“Sempre levei assaz d' affam / por vós, mha senhor, e por em, / pois outro bem de vós de pram / non ouve, senhor, a meu ssem, / sse quer, por quanto vos 

sservi, / d' aqueste bem cuid' eu de mi / que me non tolhades vós em.” 

“Quand' eu perdi aquela que amar / sabia mays que mim nem outra rem, / non cuydava d' atender outro bem; / mays prougue a Deus de mho assi guisar / 

que, u perdi aquela que amei, / en outra senhor muy melhor cobrey / que me faz Deus servir e desejar.” 

P1B307 cu- Sentido opaco cujdar ~ cujdas ~ 

cuyda ~ cuydando 

~ cuydas ~ 

cuydaua ~ cuydey 

~ cuydo ~ cuydou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar 

DSG 

“[...] nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo . que aly hu cuyda que ensig | na uerdade . ensigna mujtos | erros .” 

P1B308 cu- Sentido opaco cuidado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum cuidado, pensamento CA14 
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(‘pensamento, reflexão’)
114

 

< cogitāre < cum- +              

-agităre  

“Muytos me dizen que sservy doado / hÛa donzela que ey por senhor; / dize-lo podem, mais, a Deus loado, / poss' eu fazer quen quiser sabedor / que non é 

ssi, ca, sse me venha ben, / non é doado, poys me deu por em / muy grand' affam e desej' e cuidado.” 

P1B309 cu- Sentido opaco cuydados  Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, preocupação, 

cuidado 

DSG 

“Eachadome se( | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per desuaira 

| dos cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do.” 

P1A181 cu- Sentido opaco cuydador Verbo Verbo Subst. Do GP cuidar < lat. 

cogitāre < cum- +              

-agităre  

pensativo, 

meditabundo 

CA13 

“Ca ssey que per nen hÛu logar, / amigos, que non averey / d' ela bem, por quanto cuydey, / mais leixade-m' assy andar, / por quanto mi faz cuydador / d' 

aver en ben de mha senhor.” 

P1A182 co-  Sentido opaco coita Verbo Verbo Subst. Do provençal coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto, 

especialmente por 

motivo de amor; coita; 

afã, desejo 

CAMI 

“Ouv’ eu por vós tal coita eno meu coraçon  / que nunca vos cuidara veer nulha sazon / e, a[migo, grad’ oj’ a Deus / que vos veen os olhos meus].” 

P1A183 co-  Sentido opaco coita ~ coyta ~ Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. dor, aflição, pena, CA13 

                                                             
114Segundo Corominas (1987) e Cunha (2010). Já para o DLE/RAE, adviria do lat. cogitātus (‘pensamento’), enquanto que, para Houaiss & Villar (2009), seria oriundo do lat. 

cogitātus, -a, -um. 
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coitas vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

desgosto, 

especialmente por 

motivo de amor; coita; 

afã, desejo 

“E se Deus m' algun ben non der' / de vos, que eu por meu mal vi, / tan grave dia vos eu vi! / Se de vos grado non ouver', / averei ¡se Deus me perdon! / gran 

coita no meu coraçon.” 

P1B310 co-  Sentido opaco coita ~ coyta ~ 

coytas 

Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto, 

especialmente por 

motivo de amor; coita; 

afã, desejo 

CA14 

“Non me pasava sol per curaçon / que eu podesse da morte per rren / perder pavor; mays ora veio bem / que o non ey et vedes por que non: / a gran coita 

que por vos ey, senhor, / me faz perder de mha morte pavor.” 

P1A184 co-  Sentido opaco coitad ~ coitado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

apaixonado; cheio de 

paixão amorosa; 

aflito, desventurado, 

inditoso, desditoso 

CAMI 

“Id’, ai mha madre, vee-lo meu amigo / que e´ coitado por que non fala migo, / e irei eu con vosco, se vós quiserdes // Tan coitad’ e´ que morrera´, se me non 

vir; / id’, ai mha madre, vee-lo, polo guarir,  / e irei eu con vosco, [se vós quiserdes].” 
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P1A185 co-  Sentido opaco coitad ~ coitado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

apaixonado; cheio de 

paixão amorosa; 

aflito, desventurado, 

inditoso, desditoso 

CA13 

“Coitado vivo, á mui gran sazon, / que nunca ome tan coitado vi.” 

P1B311 co-  Sentido opaco coitada ~ coitado ~ 

coytado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

apaixonado; cheio de 

paixão amorosa; 

desventurado, 

inditoso, desditoso 

CA14 

“[...] ca pela morte me será partida / gran soidad' e vida mui coitada; / de razon he d' aver eu deseiada / a morte [...].” 

“De bem que, par Deus, que m' en poder tem / quen a donzela vir ficará em, / com' eu ffiquey, de gran coita coitado.” 

P1A186 co-  Sentido opaco coleyta Verbo Verbo Subst. Do lat. collecta, ae < 

cŏllĭgĕre < cum- + -legĕre, 

‘reunir, juntar, recolher, 

apanhar’ 

colheita, messe CDA3 

“[...] & dademi i~ dia de Nathal cada´ a´no ((L042)) doze spadoas d(e) porcos cu~ uinti e q(ua)tro paes segundo ((L043)) o custume da t(e)rra & duze 

galinas cum cento & uijnti ((L044)) ouos & dademi tres Carneyros por Coleyta enos ((L045)) Mes de mayo.” 

P1A187 co-  Sentido opaco coller
115

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- + 

-legĕre, ‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar, 

pegar 

CSM 

                                                             
115

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo no GP (esse coller tem o mesmo sentido de recolher), mas com idêntico significado. 
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recolher, apanhar’ 

“Dizend’ aquesto, a Emperadriz, muit’ amiga de Deus, / vyu vĩir hũa nave preto de si, chẽa de romeus, / de bõa gente, que non avia y mouros nen judeus. / 

Pois chegaron, rogou-lles muito chorando dos ollos seus, / dizendo: ‘Levade-a vosc’, ay, amigos meus!” / E eles logo conssigo a foron coller.” 

P1A188 co-  Sentido opaco colher ~ colha ~ 

colheron ~ colheu 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- + 

-legĕre, ‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’ 

apanhar, recolher, 

pegar, coletar; segurar 

CEM13 

“Joan Rodríguiz foy osmar a Balteira  / as midida, per que colha sa madeira; / e / que me faça já faldiss’ela: - Se ben queredes fazer, / de tal midid’ a 

devedes a colher, /  assi e non meor, per nulha maneira.” 

“O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m’ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log’ o cavaleiro / per sas armas 

o fez: com’ er’ arteiro, / já sempr’ end’ ela seerá esmalhada.” 

P1B312 co-  Sentido opaco colher ~ colha Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- + 

-legĕre, ‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’ 

apanhar, receber, 

conduzir, obter, tomar 

DCS14 

“[...] e os que ora hi moram deuẽá áuer caualos a colher este vinho que uem Ca o pã vingado he per esta honrra dante e o que caualo nõ teuer no lagar de 

Jugada ou se auenha com o Jugadeiro.”  

“Custume he q(ue) se algue~ colh(er) algue~ p(or) soldada. e se se lhy for sem seu ma~dado. & dele leuar algu~a rre~. q(ue) lho torne dobrado.” 

P1B313 co-  Sentido opaco colhey Verbo Verbo Verbo  Do lat. cŏllĭgĕre < cum- + 

-legĕre, ‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’ 

refletir, meditar, 

pensar, recordar, 

reparar, ter em mente, 

considerar
116

 

DSG 

“E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais . Porque colhey me tes | em ujda d’algu u s 

que leixarõ omu  | do  de todo seu coracõ . e nunca a el | per ne hu a maneira tornarõ.” 

P1B314 co- Sentido opaco escolhe ~ escolher Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

LM 

                                                             
116

A expressão colher mentes parece ser sinônima da expressão meter mentes, muito recorrente nos textos portugueses medievais.  
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< cum- + -legĕre escolher 

“Capitulo xi, de como se devem escolher os caães cachorrinhos na cama, aquelles que melhores son, assi allaãos como sabujos.” 

P1B315 co- Sentido opaco escolheo ~ escolher Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

VSMA 

“A qual o s(an)c(t)o bispo Nono consolava e diziia: - O filha no~ chores nem facas planto, mais ante toma plaz(er) e aleg(ri)a com os angeos porque Paia 

tomou e escolheo a mylhor parte a q(ua)l av(er)a e posuira p(er)a senp(er).” 

P1B316 co- Sentido opaco escolher ~ escolh Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, selecionar, 

preferir, escolher 

CA14 

“Pero, senhor, pois m' escolher conven, / escolh' eu d' anbas que mi praza em.” 

P1A189 co- Sentido opaco escoller Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

FG13 

“Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. ou de maó posta 

ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.”   

P1B317 co- Sentido opaco escolheyta Verbo Verbo Adj. Do GP escolher <  lat. 

*excollĭgĕre < ex- +          

-cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre 

escolhido, preferido, 

eleito, selecionado 

OE 

“E diz Jhesu, filho de Sirac, falando em perssoa da Sancta Escriptura: Asy como o cynamomo~ e o balsamo dey eu odor e assy como a mirra escolheyta dey 

blandeza de odor.” 

P1B318 co- Sentido opaco escolhimento Verbo Verbo Subst.  Do GP escolher <  lat. 

*excollĭgĕre < ex- +          

escolha, eleição, LM 
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-cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre 

preferência 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe o 

peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1B319 com- Companhia combatendo ~ 

combater ~ 

combateo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

combater, lutar, 

pelejar 

NLL 

“E estando-a combatendo com sa hoste, apareceo este conde dom Froiaz Vermuiz que vinha a lidar com ele.” 

P1A190 com- Companhia combater Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

bater-se ou chocar-se 

contra algo 

CSM 

“Pois est’ a Deus non praz, / leixemo-la sobr’ aquesta pena, u pod’ aver assaz / de coita e d’affan e pois morte, u outra ren non jaz / ca, se o non fezermos, 

em mal ponto vimos seu solaz / E pois foy feyto, o mar nona leixou en paz, / ante a vẽo con grandes ondas combater.” 

P1B320 com- Companhia combatimento Verbo Verbo Subst. Do GP combater < lat. 

vulg. *combattĕre, cláss. 

combattuĕre < com- +       

-battuĕre, ‘bater, combater, 

brigar’ 

combate, luta, peleja NLL 

“Ali, forom ao combatimento, e fezerom-no tam rijamente que, per força, o conde dom Froiaz Vermuiz e os seus entrarom os muros da vila.” 

P1B321 com-  Sentido opaco começava ~ 

começou 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar NLL 

“[...] e querendo gaanhar o reino a el rei dom Afonso de Leom, que entom começava de reinar, com ajuda do conde dom Rodrigo Roma~ez, lidou com el no 

couto de Mafara.” 
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P1B322 com-  Sentido opaco começa ~ çomeça  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CDA4 

“[...] os meus quatro Casaaes que eu ei na aldeya do Casal freeguesia de ssan saluador de lauran de terra de Maya como parte e como sse começa no mar e 

uai partindo con o termho da aldeya de ponpilido e como vay partimdo con o termho de bolhosa.” 

P1B323 com-  Sentido opaco começaron ~ 

começa ~ 

começámos ~ 

começado 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar LM 

“E deshi vierom os hom‘es de geraçon en geraçon e começaron a provar as cousas e os conhecimentos dellas e virom que aquelles que algU~as cousas 

sabiam.” 

P1B324 com-  Sentido opaco comeca ~ começa ~ 

começey ~ 

começou ~ 

comezarom  

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar VSMA 

“Aquy se comeca a vida de Sancta Pellagya.” 

P1B325 com-  Sentido opaco começã Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar DCS14 

“Aqui´ se começa~ os custumes e os vss(os) da ui´lla de Santare~ & de se(us) termhos que no~ som todos na Carta.” 

P1B326 com-  Sentido opaco começa ~ 

começara ~ 

começarom ~ 

começasse ~ 

comecou  

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar DSG 

“Aquisse começa hu(u( liuro que dize( | dialego . que quer dizer . palaura de dous | Ca dias em grego quer dizer em / | nosso rimanco palaura .” 

P1B327 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começo, início LM 
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começar’ 

“Disse Moyses, e disse verdade, que, no primeiro começo, que Deus criara os çeeos e a terra e todas as outras criaturas.” 

P1B328 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início AT 

“E esta palavra pode meter o trobador no começo ou no meio, ou na cima da cobra.” 

P1A191 

 

co-  Sentido opaco comẽda Verbo Verbo Subst. Dev. do ant. comendar < 

lat. commendāre < cum- +      

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

proteção, guarda, 

cuidado 

TNC13 

“[...] (e) recebo essa dona. M(aria). steua~ez ((L037)) en g(uar)da (e) en come~da (e) so meu d(e)fendime~to q(ue) ne~gu~u no~ seya ousado d(e) lj faz(er) 

((L038)) mal.” 

P1A192 co- Sentido opaco acomendar Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar CEM13 

“E ao Demo vou acomendar / prez deste mundo, e armas e lidar, / ca non é jog’ o de que omen chora.”
 
 

P1B329 co-  Sentido opaco encomendar Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar; realizar; 

promover; prover 

PP 

“E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ espelho e veia~ as 

cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~. E ssegundo aquisto faça~ enos se(us) rreynos.” 

P1A193 co-  Sentido opaco comendador Verbo Verbo Subst. Adaptação do ant. fr. 

comandeor, ‘o que 

comanda’ < lat. 

commendāre < cum- +      

-mandāre, ‘confiar, 

comendador FG13 
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entregar, dar como missão’ 

“Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d’alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d’alcaçar.”   

P1A194 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar-se 

CEM13 

“Assim com’eu queria comer i de bõo salmon, / assi queria ao Avangelho mui pequena paixon / para meestre Joan.” 

P1B330 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar CDA4 

“E deuen de partir o outono en Moolhos e o milho na eira debulhado desse dia e o linho no tendal e daren de comer ao moordomo quando partir o pan.” 

P1B331 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se NLL 

“E quando veerom aa mesa u se assentou el rei a comer, oolhou-a el rei e nom pode mais comer tanto se pagou dela; e nom fazia al senom oolha-la dos 

olhos.” 

P1B332 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir CEM14 

“Os privados, que d’el-Rei ham, / por mal de muitos, gram poder, / seu saber é juntar haver ; / e nõn’o comem ne~n’o dam, / mais posfaçam de quem o dá; / 

e de quanto no reino há, / se compre tod’a seu talam.” 

P1B333 coim- ~ 

com- 

Sentido opaco coimamos ~ 

comesse ~ comerõ 

~ comiam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar-se 

VSMA 

“Entom o santo bispo disse a my~: - Oo irma~a~o Jacobo, tomem(os) oje gram plazer e alegrya com os angeos por o gram bem e saude desta moca e 

coimam(os) e tomem(os) cibo e manjar co~ todo plazer sp(irit)ual.” 

P1A195 com- Sentido opaco comerũ Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

comer, ingerir TNC13 
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 consumir’ 

“[...] ditus Esteuam eanes e outru Steuan eanes britaru~ ((L017)) a porta du Moesteiru e curreru~ per u coutu cu~ cauallus ((L018)) e cum armas/?/ e 

mataru~ uu porco que comeru~ e galli´as ((L019)) e ceuada e´ outras cousas as quaes numeara´ esse p(ro)c(ur)ador ((L020))” 

P1B334 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se TNH14 

“[...] & q(ue) se temya por q(ue) este an(n)o era muy graue co~ mingoa de q(ue) as gentes no~ ti´j´ña~ de comer ((L005)) & elle no~ ti´j´ña q(ue) lle dar de 

comer aa d(i)ta sua filla Thareyia & q(ue) p(er)eçia co~ mi~goa de no~ auer q(ue) comer & q(ue) no~ auya y auer mouil ne~ lle ficara de p(ar)te ((L006)) 

da d(i)ta sua madre ne~ el no~ ti´j´na p(er) q(ue) a ma~te´e´r en este an(n)o [...].” 

P1B335 com- Sentido opaco comer ~ comjam ~ 

comendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir DSG 

“E aqueceo húú dia / queseu | padre e sua madre / fezerom gran | Jentar aseus uezinhos . fora dauj | la . e fezerõlhes aparelhar muy | tas maneiras de carnes 

. e nom | querendo el comer as carnes que os | outros comjam . pera atormentar | seu corpo . por amor de deus .” 

P1B336 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Subst. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

sustento, alimentação DCS14 

“SE aqueles q(ue) conpram o pescado na area. assi o grande come o peq(ue)no o q(ue) deue~ a dar aos almotaçeys no~ lhi deue~ a dar nemigalha saluo 

o q(ue) q(ui)s(er) pera seu com(er).” 

P1A196 com- Sentido opaco comudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar-se 

CSM 

“A santa dona, pois que ss’ espertou, non sentiu null’ afan / nen fame, come se senpr’ ouvesse comudo carn’ e pan; / e a erva achou so as cabeça e disse de 

pran: / ‘Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e gradecer.” 

P1B337 co-  Sentido opaco comete Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

atacar, acometer, 

investir 

NLL 
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mandar’ 

“A esto respondeo el rei: «Fazede vosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o conde dom Froiaz Vermuiz de tal feito e´ que nom comete 

nenguem se lhe tem as costas voltas, e de nosso emmigo que ele e´ hoje, sera´ nosso amigo, ca eu conheço bem a sua bondade, ca ele nos ajudara [...].” 

P1A197 co-  Sentido opaco cometestes Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

fazer, cometer, 

empreender 

CEM13 

“E pois razon a tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val, / pesar-mi-á en, se vos pois a ben sal / ante o Diaboo, a que obedecestes. /  E ben vej’ ora 

que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.” 

P1B338  co- Sentido opaco cometo Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

confiar, entregar a 

alguém 

VSMA 

“Estas som as riquezas p(er) as q(ua)es me o diaboo por os me(os) pecad(os) e maldades tragia emganada, por em as dou e cometo aa tua santidade e 

arbitrio.” 

P1B339  co- Sentido opaco cometya Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

praticar, jogar VSMA 

“E ((L)) minha madre era mui coriosa sem maneira. ((L)) E era de muita fala, co~ q(uan)tos hya~ e viinham, ((L)) em tal guisa que ssemelhava o sseu corpo 

todo ((L)) de lyngoa. E ella cometya muitas vezes baralha ((L)) co~ todas sas vizinhas e bevia do vinho ((L)) mais que lhe (con)pria.” 

P1B340 com-  Companhia  companha Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha,  séquito 

NLL 

“E Mordech, quando o soube, filhou toda sa companha e saio a ele aa batalha” 

P1B341 cõ-  Companhia  cõpanha Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

companhia, 

companha,  séquito, 

VSMA 
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panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

cortejo 

“E ella nom viveo mais #XV di´as. E o abbade ((L)) vyo hyr a sua alma p(er)a o çeeo co~ gram co~panha d’angos que faziam grande allegria co~ ((L)) ella. 

O Ssenhor Deos que a ella p(er)doou os sseus pecados, ((L)) p(er)doe a nos os nossos ame~.” 

P1B342 con-  Companhia  conpanha Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companha, i.e., grupo 

de pessoas, montadas 

ou apeadas, que 

acompanham alguém 

nas montarias, 

jornadas etc. 

DSG 

“Eo [f4v-c1] conde cõ sua conpanha ueherõ | muito asinha . e querendo passar . | huu(  ryo que auia nome vultirno . | nõ se poderom mudar as bestas [...] 

Euee( | do todos . que aquestas bestas | se nõ queriam mouer . disse huu( | dasua conpanha . Este enbar | go / e este noio que nos ora sofremos . | nunca nos 

ueeo / senõ pollo tor | to que fezemos ao abbade seruo | de deus . [...] Eassi | fez opoder de deus . que por huu( | cauallo que derom ao seruo de deus . | Cada 

huu( daqueles quena conpanha  | do conde andauã recebeo osseu | quese primeirame(te nõ podiã mouer” 

P1B343 com-  Companhia  companha Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

convivência, trato 

CA14 

“Faz-m' agora por ssy morrer / e tras-me muy coitado / mha ssenhor do bom parecer / e do cos bem talhado; / a por que ey morte a prender / come çervo 

lançado, / que sse vay do mund' a perder / da companha das cervas. / E mal dia non ensandecy / e pasesse das hervas / e non viss' u primeyro vi, / a muy 

fremosinha d' Elvas.” 

P1B344 con- Companhia  conpanhavã
117

 Subst. Subst. Verbo Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir VSMA 

“Ante ella e de pos ella hyam moços seus e moças que a (con)panhava~ ç(er)cad(os) de collares de ouro, da (con)tenpllaço~ e amor da q(ua)l nom soo os 

que a vyam mais os se(us) amigos no~ sse podiam ffartar.” 

                                                             
117

Observe-se que o lexema ocorre sem a sobreprefixação (a- + com-), diferentemente do português hodierno. 
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P1A198 

 

cõ-  ~ 

com- 

Companhia cõpaneyro ~ 

companeyro 

Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

conhecido, 

companheiro, par 

TNC13 

“[...] fazem(os) e stabelezem(os) e ordiam(os) Joam m(ar)ti´j´z nosso co~paneyro portad(or) desta p(re)se~/sic/ ((L004)) p(ro)c(ur)azon nosso 

p(ro)c(ur)ador li´j´dimo e abastoso.” 

P1B345 cõ-  Companhia  cõpanheiro Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo, 

confidente 

DSG 

“Omeu filho muito | amado pedro . creligo de euan | gelho . e da sua mancebya sen | pre foy meu amigo . e meu cõ | panheiro . aos liuros da sancta scrip | 

tura . que eu  escripuy .” 

P1A199 

 

com- Sentido opaco comparey Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

TNC13 

“It(em) ma~do aos frades d(e) san Joane ((L005)) da pendorada hua t(er)ca d(e) casal u q(ua)l casal ey na ribeyra p(or) ma alma e d(e) me(us) filos e de 

meu marido ((L006)) u q(ua)l t(er)ça d(e) casal (com)parey d(e) m(a)r(i)a ribeyra ma fila. e dey p(or) elle seseenta l(i)br(a)s [...].” 

P1A200 

 

com- ~ 

cõ- 

Sentido opaco compoer ~ 

compuer ~ 

cõponha ~ cõpona 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre 

(‘reunir, dispor’) < cum- + 

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

restituir, idenizar TNC13 

“E dam(os) puder a esse Joa~ m(ar)ti´j´z de susu d(i)to p(er)a demandar. ((L015)) e p(er)a responder. e p(er)a (com)poer. e p(er)a eycepcio~es poer. e para 

iurar en nossas ((L016)) almas en toda maneyra de iuram(en)to q(ue) a este p(re)yto ou p(re)ytos (con)uena.” 

P1B346 cõ- ~ 

com- 

Sentido opaco cõpos ~ 

composerom ~ 

composeron ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‘pôr de 

parte, por de lado, afastar, 

compor, produzir, 

criar; escrever 

CGE 
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composto abandonar, deixar’ 

“[...] e co~pos este livro de todos os feitos que della pode achar, co~ve~ a saber, dello tempo de Noe ataa o tempo deste rey dom Affomso.” 

P1B347 con- Sentido opaco conpoendo Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‘pôr de 

parte, por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

ser feito, ser escrito, 

ser compilado 

TNH14 

“Et a u(er)dat ssabuda, auyndo & (con)poendo ma~dado ((L008)) julgado en dia ferial no~ ferial, a orde~ do der(ey)to guardada ou no~, p(ar)tes 

p(re)ssentes ((L009)) no~ p(re)sentes esteuesse~ & (con)plise~ aq(u)a(n)to estes om(m)es bo´o´s en este pleyto ma~dassen..” 

P1B348 cõ- Sentido opaco cõpoer Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‘pôr de 

parte, por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

ser feito, ser escrito, 

ser compilado 

PP 

“E este liu(ro) foy começado a co~poer e a ffaz(er) vesp(er)a de Sam Johoa~ne Bautista #IIIIor anos e #XXIII dias andados do começamento do nosso 

rreynado q(ue) começou q(ua)ndo andaua a e(ra) d'Adam e~ cinq(ue) mil e o~ze anos[...].” 

P1A201 cõ-  Sentido opaco cõponna Verbo Verbo  Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‘pôr de 

parte, por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

repor, restituir FG13 

“Todo homẽ de fora parte que uéér demãdar a ueziño de Garuã. vinas. ou Casas. ou herdade: de fiador que cõponna o que demandar se nõ uençer.” 

P1B349 con- Sentido opaco conpos Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < lat. 

cum- + -pōnĕre, ‘pôr de 

parte, por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

OE 

“Aqui se começa o liuro que se chama Orto do Esposo, o qual conpos aa ho~rra e louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa e fruyto muy 

doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o [...].” 

P1B350  cõ-  Sentido opaco cõpõnha  Verbo Verbo Verbo Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

entrar em acordo, 

entrar em convenção 

TNC14 
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de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

“[...] no~ lhy seia out(or)gado ((L009)) mais q(uan)to q(ui)s(er) d(e)ma~dar ou d(e) e~bargar tanto a out(ra) p(ar)te e~ dob(ro) co~po~nha (e) a ((L010)) 

que~ uossa uoz derdes peytelhy #d s(oldo)s (e) a c(ar)ta ualer.” 

P1A202 

 

cõ- ~ 

con- ~ 

com- 

Sentido opaco cõponha ~ 

cõphonhamos ~ 

componhamos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

entrar em acordo, 

entrar em convenção 

TNAT13 

“E se Algue~ ue´e´r asy da mha ((L012)) p(ar)te come do (dit)o meu Marido q(ue) este meu feyto britar ou te~ptar q(u)iser no~ lhj seia outorgado mays pola 

so´o´ ((L013)) te~ptaço~ q(ua)nto dema~dar ta~to a nosso Senhor ElRey en duplo co~ponha & q(ua)nto a (dit)a parede for melhorada.” 

P1B351 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco conposto ~ cõposto Verbo  Verbo Adj. Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, complexo; 

constituído, formado  

PP 

“Ou ha corpo sinplez q(ue) sse geera e se (con)rro~pe p(er) n(atur)a asi como os eleme~tos $ ou ha corpo (con)posto e alma de creçer e de sentir [...] mais 

no~ de rrazoar assi como as outras animalhas q(ue) no~ som home~e~s & ou ha corpo co~posto de creç(er) mais no~ de se~tir ne~ de rrazo~ar assi como 

as aruores e todalas out(ra)s pla~tas & ou ha corpo (con)posto e no~ ha alma ne~ hu~a ne~ sentime~to ne~ out(ra) cousa ne~ hu~a [...].” 

P1B352 con- Sentido opaco conpoedores Verbo Verbo Subst. Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compositor, pessoa 

que compõe 

TNH14 

“Estas ((L004)) p(ar)tes ssobr(e)ditas metero~sse en poder de om(m)es bo´o´s aruydos, aruidores, auydores, (con)poedores.” 

P1A203 co- Sentido opaco descomunal Subst. Adj. Adj. Do GP des- + -comunal < 

lat. commūnālis, -e, de 

communis < cum- +           

-munis, -e 

imenso, desmesurado, 

anormal, 

despropositado 

CEM13 



902 

 

“E pois razon a tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val, / pesar-mi-á en, se vos pois a ben sal / ante o Diaboo, a que obedecestes. /  E ben vej’ 

ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.” 

P1A204 co- Sentido opaco  escomũgado Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

TP 

“E disy deve a diz(er) (contra) a parte do demandador q(ue) e´ escomu~gado ou que he servo ou que e´ em poder doutre~, come se for seu mayordomo ou 

q(ue) no~ e´ de ydade (con)p(ri)da.” 

P1A205 cu- Sentido opaco  escumungado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

FR 

“[...] todo ome q(ue) dos feytos e d(i)tos do p(ri)ncepe ret(ra)he a mal, e´ escomungado e deue au(er) pe~a daquel q(ue) faz sac(ri)legyo [...].” 

P1B353 co- Sentido opaco  escomũhões Verbo Verbo Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

lat. excommūnĭcāre < ex- 

+ -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomunhão PP 

“Titolo das escomu~ho~es en q(ue) a´ #XXXVIII leis.” 

P1B354 con- Expletivo  concãbio  Verbo Verbo  Subst. Do GP cõ- + -canbhar < 

do lat. cambiare 

permuta, câmbio, 

troca, negócio 

TNH14 

“[...]  et o qual lle metya en jur & en ma~o & posissom ((L010)) por razo~ de hu~u (con)ca~beo q(ue) o d(i)to p(r)ior fez(er)a en nome dos d(i)tos abbade & 

conue~to co~lo ((L011)) d(i)to Loppo Pays.” 

P1A206 con- Sentido opaco concebudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

conceber, gerar FR 

“[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro D(eu)s, endere~çou 

e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos saluar.” 
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P1B355 con- Sentido opaco conceber Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

engravidar, emprenhar OE 

“Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo e~ semelha~ça de 

home~m.” 

P1B356 con-  Sentido opaco concedeo
118

 Verbo Verbo Verbo Do lat. concēdĕre < cum- 

+ -cēdĕre, ‘marchar, andar, 

avançar; retirar-se, ceder, 

recuar, dar-se por vencido’ 

conceder, permitir, 

dar, outorgar 

VSMA 

“E el como era benigno, sancto e boo concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te lev(a)r em 

Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado [...].” 

P1A207 cõ- ~ 

com- 

Sentido opaco cõçelho ~ comselho  Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

TNAT13 

“[...] [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos q(uem) este nosso ffeyto ((L010)) te~tar ou britar quizer no~ lhis ceya outo(r)gado & se 

nos en co~çelho outo(r)gar no~ qujzermos ((L011)) ou deffender no~ podermos co~phonhamos a uos dob(ra)do e~ qua~to ffor melhorrado.” 

P1B357 con- Sentido opaco conçello Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

TNH14 

“Eu, Gomez Aras, not(ar)io publico do (con)çello de S(an)tiago, ju(r)ado porlla igl(e)ia de S(an)tiago, esta carta da nota feyta p(er) F(e)rn(a~) Abril, 

not(ar)io q(ue) foy de S(an)tiago, ((L022)) en mi~a p(re)s(e)nça fiz sacar & sc(r)iuir p(er) out(or)idade do señor arçib(is)po de S(an)tiago.” 

P1B358 con- Sentido opaco concelho Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

CDA4 

                                                             
118

Cunha (2010) afirma que o verbo conceder é registrado a partir do séc. XVI. Como se observa, já ocorre no séc. XIV. 
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voz’ imediatamente 

inferior ao distrito 

“Andaron en pregon per muito tenpo per Johan escoso pregoeiro do concelho de lixbõa e non foi achado quen por ella mais desse que os dictos Martin 

fernandiz e Maria Rica sa molher.” 

P1A208 con- ~  

cõ- 

Sentido opaco concelho ~ 

conçelho ~ cõcelho 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

DCS13 

 “It(em) sse algue~ en co~celho p(ro)mete a p(ro)uar ssa razo~ e a outra p(ar)te diz q(ue) o p(ro)ua sse logo no~ nomear as enq(ui)sas no~ as posa despoys 

nomear & sse no~ pode logoau(er) enq(ue)redor e~ esse dia deue-o a dar en outro dia [...].” 

P1B359 con- ~  

cõ- 

Sentido opaco concelho ~ 

conçelho ~ 

concelho ~ cõcelho 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

DCS14 

“Do Mayordomo se deue te´e´r p(re)ito no Concelho. // Sabede q(ue) o Mayordomo pode te´e´r preito no Concelho co~me outro vogado qual q(ue)r se lhy 

dere~ por q(ue). Mays no~ lhi fara~ os Juizes mayor reuerença e~-no ouuirem ne~ no que disser ergo come outro uogado.” 

P1A209 con- ~ 

com- 

Sentido opaco cõçelho ~ comselho  Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

TNAT13 

“[...] nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos q(uem) este nosso ffeyto ((L010)) te~tar ou britar quizer no~ lhis ceya outo(r)gado & se nos en co~çelho 

outo(r)gar no~ qujzermos ((L011)) ou deffender no~ podermos co~phonhamos a uos dob(ra)do e~ qua~to ffor melhorrado.” 

P1A210 con- Sentido opaco conçello ~ concelo Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

CDA3 
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inferior ao distrito 

“[...] & pectade por omezio; dez marauidis ((L037)) a meyadade p(er)a mi & meiadade ao concelo ((L038)) e por rouso & por m(er)da en boca. outro tanto. 

& furtu ((L039)) qual for achado tal peyte.” 

P1A211 com- Sentido opaco comcello Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < lat. 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

TNH13 

“[...] ffezemos esta carta aseellar do se´ello do Comcello d(e) Beta~z(os), ((L022)) os quaes forom p(re)sent(e)s.” 

P1B360 cõ- Sentido opaco cõçelhos Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < lat. 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

CGE 

“[...] e tomou os escriptos dos co~çelhos de Tolledo e de do~ Jordam, cha~celer do Santo Paaço, e de Claudyo Tollomeu, que departio do circo da terra 

melhor que outro saybho ataa a sua sazom, e de Dyom, que screveo verdadeiramente a estoria dos Godos, e de Pompeo Troga [...].” 

P1B361 con- ~  

cõ- 

Sentido opaco conçello ~ 

conçelho ~ cõcelo 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

imediatamente 

inferior ao distrito 

FG14 

“Ao Senn(or) da t(e)rra saluo en facere~ foro co~ se(us) ueçi~os en p(ro)l do co~çelo e se pela uent(ur)a acaeçe q(ue) eses menjos orfaos mora~ todos en #j 

cassa e q(ue) an p(ar)tido ffacam todos #j fforo..” 

P1B362 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

concorda Subst. Adj. Verbo Do lat. concordāre < 

concors, -cordis < cum- + 

-cor(cordis)- + -āre
119

  

harmonizar-se, 

conciliar, alinhar-se, 

concordar 

DSG 

                                                             
119

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 



906 

 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Pregunta omuito honrr | ado barom albyno . bispo da cidade | de raete . e outros som ajnda uj | uos . homee s de fe . per que podes seer | certo . se 

quiseres mais saber | da obra que el fazia. Pois asua | uida linpa concorda / com aquelo | que preegaua.” 

P1B363 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordarem Subst. Adj. Verbo Do lat. concordāre < 

concors, -cordis < cum- + 

-cor(cordis)- + -āre
120

 

harmonizar-se, 

alinhar-se, concordar 

AT 

“E pera maior sabedoria pode[m]-lhe dar aquele mesmo ou outro entendimento per aquelas palavras mesmas: assi e´ a melhor maneira de seguir, porque 

da´ ao refram outro entendimento per aquelas palavras mesmas, e tragem as palavras da cobra a concordarem com el.” 

P1B364 

 

con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordia Subst. Adj. Subst. Do lat. concordĭa, -ae < 

concors, -cordis < cum- + 

-cor(cordis)- + -āre
121

   

harmonia, junção, 

combinação 

LM 

“Tomando estas duas palavras, 'entender' e 'mente', vem a fazer aquella concordia daquellas virtudes e chamam-lhe entendimento.” 

P1B365 con- Sentido opaco concludir Verbo  Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+ -claudĕre 

encerrar, concluir, 

findar 

AT 

“E toda a cantiga assi deve de ir ata a finda, e ali deve d'ensarrar e concludir
122

 o entendimento todo do que ante nom acabou nas cobras.” 

                                                             
120Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
121Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
122

Parece ser mais um caso de adjetivos sinonímicos coordenados. 
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P1B366 con- Sentido opaco conclusom Verbo  Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +          

-claudĕre 

encerramento, 

conclusão, fim 

AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim, mais tem a prim[eir]a palavra da outra 

cobra que vem apos ela [...] de entendimento e fara´ conclusom.” 

P1A212 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde CDA3 

“Sabia~ todos aqueles q(ue) esta Carta uire~ q(ue) eu don Alfonso ((L010)) pela graça d(e) deus Rey de Portugal e Conde ((L011)) de Bolonia faço carta de 

foro a uos Pobladore.” 

P1B367 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde NLL 

“E estando-a combatendo com sa hoste, apareceo este conde dom Froiaz Vermuiz que vinha a lidar com ele.” 

P1A213 con- Sentido opaco condepnar ~ 

condẽpnar 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar TP 

“E p(er)o que a parte seya (con)tumax, se dereyto ha por sy, d(e)ve juyz dar a sentença [e] ento~ deve a a (con)depnar nas despessas porq(ue) no~ veo e foy 

revel.” 

P1A214 

 

con- Sentido opaco condiçom ~ 

condicon 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNC13 

“ [...] ffazemos saber. q(ue) co~mo a h(er)dade de vila u(er)de da´a´lem Doyro uenha da nossa auoe~ga (e) ffosse ((L003)) dada en esta maneyra (e) en esta 

(con)diçom q(ue) a´ ai´a senp(re) cl(er)igo o m(e)lhor da Linhage~ (e) q(ue) faça ende ((L004)) aniu(er)sayro, couenhauil ao Mo~esteyro de san Joha~ da 

Pendorada.” 

P1B368 con- Sentido opaco condiçon ~ 

condições 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição CDA4 

“Tenho por ben e mando que o dicto Domingos (3) perez e a dicta sa molher aian os dictos casaaes e moynho en ssa vida e d u~a pessõa depos elles qual o 

prostumeiro deles nomear a seu saymento con as condições e clausulas que na dicta carta som conteudas.” 
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P1A215 con- Sentido opaco condiçõ ~ 

condysomes 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNAT13 

“[...] & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez & uosa 

molher d(e) suzo dyta os dytos ((L031)) errdame~tos q(ue) uos demos en escambyo per todalas condysomes & pemas q(ue) som d(e) suzo dytas.” 

P1B369 con- Sentido opaco condiçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +         -

dīcĕre 

condição CGE 

“E elle leixoulha por lhe criar aquelle moço. E esto com tal condiçom que, quando elle fosse grande, que fezesse delle aquello que lhe ella mandasse.” 

P1B370 con- Sentido opaco condiçom ~ 

condiçõões 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < lat. 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

classe ou categoria 

social; condição 

OE 

“[...]  em este liuro som conteudas mujtas cousas pera ma~time~to e deleitaçom e meezinha e co~solaço~ das almas [dos home~e~s] de qualquer 

condiçom.” 

P1A216 

 

con- Sentido opaco  confessarõ Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar TNAT13 

“E de poys q(ue) os (dit)os don Marti~o e Loure~ço ((L030)) scola dissero~ e confessaro~ q(ue) o feyto passara assj como dito e. p(re)guntaro~.” 

P1A217 con- Sentido opaco  confessamos Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar, declarar TNH13 

“In subr’esto ((L013)) (con)fessamos & conoszemos q(ue) nos dou ffrey Paayo uestiaro ia d(i)to #LXV s(oldo)s p(or) rouorazo~.” 

P1B371 con- Sentido opaco  confesso Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

confessar, declarar, TNH14 
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part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

asseverar 

“[...] et vendo [...] por oytoçentas l(i)br(as) peq(ue)nas desta moeda q(ue) ora corre de Rey dom Afon(so), das q(u)aes confesso & out(or)go q(ue) so´o´ 

ent(re)go & be~ pagado ((L011)) et renu~çio a toda excepço~ q(ue) nu~ca ende diga o (con)t(ra)rio.” 

P1B372 con- Sentido opaco  confessou Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar FG13 

“Et se poder prouar ááquel ca o meteu na fiaduria delj Aquillo que peytou por el cabal porque confessou a fiaduria.” 

P1B373  con- Sentido opaco  confessa Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar VSMA 

“E quando sse alevantou disse [o] bispo: - Ora confessa tod(os) os te(os) pecad(os).”
 
 

P1A218 con- Sentido opaco  confessor Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessor, i.e., santo 

varão que não tem 

outro título, como 

mártir, apóstolo etc. 

CSM 

“Pois do mundo foi partido / este confessor de Cristo, / Don Siagrio falido / foi Arcebispo, poys isto, / que o fillou a seu dano; / ca, porque foi atrevudo / en 

se vestir aquel pano, / foi logo mort’ e perdudo, / com’ a Virgen dit’ avia.” 

P1B374 cõ- Sentido opaco  cõfessores Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

confessor, i.e., santo 

varão que não tem 

outro título, como 

mártir, apóstolo etc. 

OE 
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reconhecer falta ou erro’ 

“E ella me dise: Agora podes entender que no~ so~o~ eu a gloriosa Uirgem Maria, ca eu no~ som a Uirgem Maria, mais som a egreya, que e~no primeyro 

estado foy muy sancta e~nos apostolos e e~nos marteres e e~nos co~fessores e uirge~e~s [...].” 

P1A219 con-  Sentido opaco confiand’  Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre
123

 

confiar, fiar-se CSM 

 “E macar eu estas duas non ey / com’ eu queria, pero provarei / a mostrar ende un pouco que sei, / confiand’ en Deus, ond’ o saber ven, / ca per ele tenno 

que poderei / mostrar do que quero algũa ren.” 

P1B375 con- Sentido opaco confyar ~ confiar ~ 

confiara 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre 

confiar, fiar-se DSG 

“[...] nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo . que aly hu cuyda que ensigna uerdade . ensigna mujtos | erros.” 

P1A220 con- Sentido opaco confio Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre 

confiar, fiar-se CDA3 

“Saude & amur. assi como amigo q(ue) muyto amo ((L015)) & q(ue) muyto p(re)zo & de q(ue) muyto confio & p(er)a quem 

((L016)) q(ue)rria muyta d(e) bo~a~ uentura..” 

P1B376 con- Sentido opaco confiam Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre 

confiar, fiar-se OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? [...]Aprende hu he a prudencia, hu he a uirtude, hu he o entendime~to, hu he a saude, hu he a longura 

da uida, hu he o lume dos olhos, hu he a paz, hu som os principes das gentes que thesaurizam a prata e ho ouro, e~ que confiam os home~e~s.” 

P1B377 con-  Companhia confirmaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

confirmação, 

ratificação 

CDA4 

                                                             
123

Segundo Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE. Já para Houaiss & Villar (2009) e Cunha (2010), seria uma construção vernácula (con- + -fiar). 
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consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

“Conffirmaçon da dõaçon que el Rey Don Denis fez A Martin durãaez seu fruiteiro..” 

P1B378 con-  Companhia confirmaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmação, i.e., 

sacramento do crisma 

PP 

“Titolo #IIIº p(er)a co~hoçer De(us) e fala dos sete sacrame~tos hu~u he do bautismo e o out(ro) (con)firmaço~ e o out(ro) peende~ça e comu~hom e vnço~ 

e casamento e ordem en que ha #XXVII leys.” 

P1B379 con- Companhia confirmey Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar TNH14 

“[...] a esto foy p(re)ssent(e) & esc(r)iuy & (con)f(irmey) & meu ((L026)) nom(e) & ssignal y pono q(ue) tal h(e).” 

P1A221 con-  Companhia confirmado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar TNC13 

“Nos Joha~ne pela m(er)çe´e´ de d(eu)s Esleyto (con)fi´rmado na s(an)ta yg(re)ia de Braga´a´ ((L002)) ffazemos saber. q(ue) co~mo a h(er)dade de vila 

u(er)de da´a´lem Doyro uenha da nossa auoe~ga (e) ffosse ((L003)) dada en esta maneyra (e) en esta (con)diçom [...].” 

P1A222 con-  Companhia confirmados  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

confirmado FR 
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sólido, fortificar’ 

“E depoys resucitouse en carne e amostrouse aos se(us) dicipulos e (co)meu (con) elles e leyxous (con)firmados en sa fe s(an)cta catholica [...].” 

P1A223 con-  Companhia confirmadores Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmador, 

atestador, testemunha 

TNH13 

“Ioh(a)n(e)s M(a)r(tin)z, cl(er)igos d(e) Feruenzas t(este)s & (con)f(irmadores) ((L048)) Pedro P(ere)z d(e) Carrezeda ((L049)) Migue´e´l Ioh(an)is, 

Marti~ P(ere)z & Pedro M(a)r(tin) de Feruenzas caualeyros, t(este)s & (con)f(irmadores).” 

P1B380 con- Sentido opaco confissom Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

reconhecimento ou 

revelação que alguém 

faz de um ato 

censurável cometido; 

confissão 

DCS14 

“SE o Mayordomo demanda algue~ de furto ou de rouso no~ he the~udo de responder sen ra~curoso. ou p(er) testemoy~o de hom(e)s bo´o´s 

ou p(er) (con)fissom da p(ar)te q(ue) for demandada sem força.” 

P1A224 co-  Sentido opaco cofonda Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’ 

confundir, i.e., 

arruinar, condenar, 

destruir, castigar, 

fulminar 

CA13 

“E pois que ja non á prez nen valor / eno mundo, d' u se foi mia senhor, / ¡Deus me cofonda, se eu i guarir'!” 

P1A225 co-  Sentido opaco cofonder Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’ 

enganar, confundir, 

embaraçar 

CSM 

“Pois desta guisa pres mort’ o menĩo, como vos dit’ ei, / a santa dona, que o sentiu morto, diss’: ‘Ai, que farei?’ / O Cond’ e a Condessa lle disseron: ‘Que 

ás?’ Diz: ‘Eu ey / pesar e coita por meu criado, que ora mort’ achey.’ / Diss’ o irmão do Conde: ‘Eu o vingarey / de ti, que o matar foste por nos cofonder.” 

P1B381 con-  Sentido opaco conffonde ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‘verter, 

confundir, embaraçar CGE 
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confondeu derramar, espalhar’ 

“Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ destroyo Deus as 

suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].” 

P1A226 co-  Sentido opaco cofonda Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’ 

confundir, i.e., 

arruinar, condenar, 

destruir 

FG13 

“E todos estes Juradures baroes e muleres assy deuẽ A iurar. e Jurar o segnor da entença primeyro. e os outros e as outras iurarẽ Ca íurou uerdade cada 

uno por si e seno que o cofonda deus.” 

P1B382 cõ-  Sentido opaco cõfondido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confŭndĕre < lat. 

cum- + -fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’ 

confundido, 

embaraçado, 

assustado 

OE 

“E a molher prome~teu que no~ fezesse tal cousa e chamou logo o nome de Jhesu, e per uirtude do nome ficou afortificada e liure do diaboo. E partiu-se 

logo o diaboo, co~fondido pello nome de Jhesu.” 

P1A227 con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confortada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‘forte, 

sólido, vigoroso, robusto, 

resistente’
124

 

confortado, 

consolado, aliviado, 

tranquilo 

CSM 

“Outra razon quero contar / que ll’ ouve pois contada / a Madalena: com’ estar / vyu a pedr’ entornada / do sepulcr’ e guardada / do angeo, que lle falar / 

foy e disse: ‘Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.’” 

P1B383 

 

con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

confortava Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’ 

confortar, fortalecer, 

fortificar 

VSMA 

                                                             
124

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda benignidade e sp(er)anca confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es 

daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados entanto que o pavimento da egreja era molhado da auga das lagrimas que d(os) se(os) olhos saiia.” 

P1B384 con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conforte Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‘forte, 

sólido, vigoroso, robusto’ 

confortar, fortalecer, 

fortificar 

OE 

“[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte e o e~fermo 

co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].” 

P1B385 con-  Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confortos ~ 

conforto 

Adj. Verbo Subst. Do lat. confŏrtāre < cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto, 

resistente’ 

comodidade, 

mordomia, conforto, 

regalia; refrigério, 

alívio, consolo 

DSG 

“[...] e que er po | desse chorar todos aquelles pla | zeres . e todos aqueles plazeres  . e | todos aquelles confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que 

ora | ia nõ ey nem hu a coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som.” 
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P1B386 con- ~ 

cõ- 

Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conforto ~ cõforto Adj. Verbo Subst. Do lat. confŏrtāre < lat. 

cum- + -fortis, ‘forte, 

sólido, vigoroso, robusto’ 

consolação, conforto, 

auxílio 

OE 

“Outrosy, este nome Jhesu he manyar, onde diz Sam Bernardo: Dy tu, home~! Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome 

Jhesu? Certo sy.” 

P1B387 con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desconfortado Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -confortar < 

lat. confŏrtāre < cum- +     

-fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’
125

 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 

“Omeu filho muito | amado pedro . creligo de euan | gelho . e da sua mancebya sen | pre foy meu amigo . e meu cõpanheiro . aos liuros da sancta scrip | tura 

. que eu  escripuy . Eueendo | me el assy seer . tam desconfortado . e chorar com tanto plazer | as amarguras grandes quenomeu | coracom auja.” 

P1B388 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confrõtaçõões Verbo  Verbo Subst. Do GP confrontação < fr. 

confrontation, deriv. do lat. 

med. confrontātĭō,       -

ōnis < lat. med. 

confrontari (‘estar 

próximo’) < con- + -frons, 

frontis 

extremo, limite CGE 

                                                             
125

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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“Que fala das confro~taço~o~es d'Europa e das terras que son en ela e dos que pobraro~ Espanha.” 

P1B389 cõ- Sentido opaco  cõgregaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. congregatĭo, -ōnis 

< congregāre < cum- +      

-gregāre, ‘reunir, juntar, 

congregar’ 

conjunto, grupo OE 

“E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to das uirtudes 

jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].” 

P1B390 com- Sentido opaco comjurou Verbo Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

jurar, prometer VSMA 

“O sancto bispo chamou o yconemo e teedor d(os) be~ns da egreja e ela p(re)sente lhe deu todas as riquezas suas e comjurou e deu juram(en)to p(er)o 

Nosso Senhor que de todas estas riquezas no~ tomasse nenhu~a cousa ne~ despen[de]sse em obras da egreja nem do b(is)pado [...].” 

P1B391 co-  Sentido opaco  conoscã Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, tomar 

conhecimento, 

conhecer 

TNC14 

“Conosca~ q(ua)ntos esta Carta vire~ Co~mo eu vaasco rrod(ri)geç escudeyro (e) eu Aldonçaffon(so). ssa mul(e)r. (e) Eu Gil rr(odrigue)z escud(e)yro 

((L002)) (e) jrma~ho do d(i)to vaasco rr(odrigue)z todos tres enssenbra dam(os) A uos Affon(so) rro(drigue)z. nosso yrma~ho todollos h(er)dame~tos.” 

P1A228 co- Sentido opaco  conhoscam Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, tomar 

conhecimento, 

conhecer 

TNAT13 

“Conhoscam todos aqueles que este strumento uire~ & le´e´r ouuire~ q(ue) ((L002)) na E(ra) #Mª #CCCª #xxvijª. Domi~go noue dias andados de Janeyro 

na Alcaçoua noua ((L003)) delRey en Santare~. p(re)sentes o onrado baro~ don Domi~gos pela gra(ça) de de(us) ((L004)) Bispo de Euora.” 

P1B392 co- Sentido opaco  conhescer ~ 

conhece ~ conheçe 

~ conhescer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

conhecer, reconhecer, 

saber 

LM 

“Capitulo xxii, como os monteyros podem conhescer as cousas que os demais dos porcos fazem quando se querem assentar.” 

P1B393 co- Sentido opaco  conheço ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, conhecer, saber, ter NLL 
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conhecerom de sĕdēre, ‘estar sentado’  ciência; reconhecer 

“«Fazede vosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o conde dom Froiaz Vermuiz de tal feito e´ que nom comete nenguem se lhe tem as costas 

voltas, e de nosso emmigo que ele e´ hoje, sera´ nosso amigo, ca eu conheço bem a sua bondade, ca ele nos ajudara´ assi como ora verees».” 

P1A229 co- Sentido opaco  conhocer ~ 

conhosco 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

identificar 

CAMI 

“E, por que non poderia  / falar vos nen vos conhocer / nen de vós gasalhad’ aver, / pero vos gran ben queria, / mandei volo veer enton por aquesto, que por 

al non,  / filha, par Santa Maria.” 

P1B394 co- Sentido opaco  conheçes ~ 

conhoçiam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

identificar; estar 

familiarizado 

VSMA 

“Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty nom som nem 

podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?” 

P1A230 

 

co- Sentido opaco  conhoscam ~ 

conocem ~ conosca 

~ conosce ~ 

cognoscã ~ 

cognoscam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

identificar 

TNC13 

“Conhoscam q(ua)ntos este prazo uire~ e le´e´r ouuire~ q(ue) eu St(evam) anes Abbade do mon(steiro) d(e) Cety ((L002)) e o P(ri)ol e co~uento desse 

logar. ffazem(os) p(ra)zo a ty Joa~ i(o)h(a)n(e)s e a ta mol(er).” 

P1B395 co- Sentido opaco  conhoci Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, apreciar CA14 

“Tam grave dia que vos conhoci, / por quanto mal me vem por vós, senhor! / ca me ven coita, nunca vi mayor, / sen outro bem, por vós, senhor, des i / por 

este mal que mh a min por vós ven, / come sse fosse ben, ven-me por em / gran mal a quem nunca o mereci.” 

P1B396 co-   Sentido opaco  conhoceuse ~ 

conhociam ~ 

conhociste ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

conhecer, reconhecer, 

identificar; estar 

DSG 
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conhocudo tomar conhecimento’ familiarizado 

“Entom oabba | de oolhando na gram crueza . | e na gram dureza do seu cora | com . [...] Sayu dolecto em que iazia . | e deitousse aos péés delibertino . | e 

conhoceuse / por maao / e por pe | cador . e quelhe fezera muj gram torto . | e lhe errara muj mal .” 

P1A231 co- Sentido opaco  conoszemos Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

admitir 

TNH13 

“In subr’esto ((L013)) (con)fessamos & conoszemos q(ue) nos dou ffrey Paayo uestiaro ia d(i)to #LXV s(oldo)s p(or) rouorazo~.” 

P1A232 co- Sentido opaco conuzuda ~ 

conoszuda 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

TNH13 

“Conuzuda cousa segia a quantos virem & oyrem como eu Diego Gom(e)z ((L003)) d(e) bom cor & d(e) boa uoomtade ffazo pleyto & plazo & carta firm(e) 

d(e) quitazo~ ((L004)) q(ue) sempre ualla.” 

P1B397 co- Sentido opaco conosçuda ~ 

conusçuda 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

TNH14 

“Conosçuda coussa seia ((L002)) a todos com(m)o fossen q(ue)yxumes & erra~ças ont(re) Vaasco F(e)rn(and)es de Parrega da hua p(ar)te et ((L003)) do~ 

frey F(e)rna~do, ab(b)at de Ssobrado & o (con)ue~to desse mesmo lugar da out(r)a p(ar)te..” 

P1A233 cu- Sentido opaco cunucuda Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

TNAT13 

“Cunucuda cousa seia a q(ua)ntos esta carta uire~ e ouuire~.” 

P1B398 co-  Sentido opaco conhecimentos Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, saber LM 

“E deshi vierom os hom‘es de geraçon en geraçon e começaron a provar as cousas e os conhecimentos dellas e virom que aquelles que algU~as cousas 
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sabiam.” 

P1A234 co-  Sentido opaco recognocimẽto ~ 

reconocimẽto 

Verbo Verbo Subst. Do lat. recǒgnōscĕre < 

cognoscĕre < cum- +         

-gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

consideração, 

reconhecimento 

TNC13 

“E O Moesteyro d(e) suso dito d(e)ue a auer en cada hu´u´ ano senos ((L018)) Capoes p(or) dia d(e) Natal en recognocime~to d(e) senori´o desse Casal (e) 

meyo de Cotaes.” 

P1A235 

 

co-  ~ 

cu- 

Sentido opaco  conhucuda ~ 

cunuçuda ~ 

conoçuda ~ 

conucuda 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, 

reconhecido, 

identificado, público 

TNC13 

“Conhucuda cousa seia a q(uan)t(os) este p(ra)zo uire~ e le´e´r ouui´re~ q(ue) eu dom ((L002)) St(evam) eanes Abbade de Cety e o P(ri)ol e o Conue~to 

desse me´e´smo logar ((L003)) ffazem(os) p(ra)zo a ty Domi~gas do(mingu)iz e ao P(ri)meyro marido q(ue) ouueres. du~u Casal ((L004)) q(ue) auem(os).” 

P1A236 co-  Sentido opaco  cognoçuda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, 

reconhecido, 

identificado, público 

CDA3 

“Cognoçuda cousa seia a todos aqueles ((L053)) que esta carta vire~ & le´e´r ouuire~ q(ue)nos Alcayde ((L054)) & Aluazi´j´s. & Tabellio~. & Conçello de 

((L055)) Monsaraz reçebem(os) carta ab(er)ta.” 

P1B399 co-  Sentido opaco conheçedor Verbo Verbo Adj. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

que conhece algo; que 

sabe; sabedor 

CA14 

“Mais eu, senhor, en mal dia naci / del que non tem, nem é conheçedor / do vosso bem, a que non fez valor / Deus de lho dar, que lhy fezo bem y, / pero, 

senhor, assy me venha bem, / deste gram ben, que el por ben non tem, / muy pouco del seria grand' a mi.” 

P1A237 

 

co-   Sentido opaco  conocença Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

reconhecimento, 

conhecimento, 

entendimento 

TNC13 

“E e ((L015)) u sobred(i)to Gonçalo gonçaluiz co~ mha molher Maria soariz deuemos a dar cada ((L016)) ano por conocença de senoryo a do~ Abbade e 
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ao Prior e o Conue~to de Pedro||so||. hu´a ((L017)) fogaca. e dous capoes e no~ deuemos faz(er) seruiço a Caualleiro ne~ a do~na ne~ ((L018)) [...].” 

P1A238 con- Sentido opaco coniura
126

 Verbo Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < lat. 

cum- + -jūrāre, ‘jurar, 

afirmar com um 

juramento’ 

jurar FG13 

“E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A iurar en a cruz 

mays pergontarẽno em sua uerdade. Et se uéére A Juyzo o Almocouuar coniurallo en a cruz se prouas nõ ouuerẽ.” 

P1B400 con-  Sentido opaco conortar Verbo Verbo Verbo Do lat. pop. conhortare, 

por cohortari (‘exortar 

vivamente, encorajar, 

incitar’) < cum- + hortārī 

‘exortar, encorajar’ 

consolar, confortar, 

animar 

CA14 

“E poys eu nunca d' outra rem sabor / poss' atender pera me conortar, / muy bem posso com verdade jurar, / polos que dizem que an mal d' amor, / que com 

verdade nom poden dizer / porque cuydand' i tomam gram prazer, / o que a mim nunca pode chegar.” 

P1A239 

 

con-  Sentido opaco conposiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composição, i.e., 

transação, convenção 

ou acordo entre 

litigantes 

TNAT13 

“[...] entregaro~no a Lourenço scola p(er) tal p(re)yto ((L023)) q(ue) se as (dit)as donnas no~ q(ui)sesse~ outorgar o canbho a conposiço~ ou a auença 

q(ue) esses don Martin ((L024)) Gil e Lourenço scola por be~ teuessem.” 

P1A240 

 

con-  Sentido opaco conposiçon Verbo Verbo Subst. Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composição, i.e., 

transação, convenção 

ou acordo entre 

litigantes 

TNC13 

                                                             
126Pela averbação, parece que o con- não oferece nenhuma carga semântica à base lexical, nem mesmo a de um reforço. Corrobora isso a repetição no texto do verbo jurar nessa 

mesma estrutura do jargão notarial (iurar en a cruz ~ coniurallo en a cruz). Na evolução da língua a forma ‘conjurar’ obteve uma especialização semântica. 
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“Eu d(e) suso d(i)to Juiz d(e) plazime~to das partes esta (con)posiçon ((L020)) dey por juigada. e fezj hy poer meu saelo.” 

P1A241 

 

cõ- Sentido opaco cõpras Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

compra, aquisição 

mediante pagamento 

TNC13 

“E eu Domi~gas p(er)ez ense~bra co~ meu marido Joham domi~guiz outorgamos ((L026)) o enprazam(en)to q(ue) noso padre Pedro soariz fez co~no 

moesteiro de Pedroso (e) todolos out(ro)s enprazame~tos ((L027)) (e) co~pras q(ue) su~ feytas cono sobred(i)to moesteiro na uilla dalleyra.” 

P1A242 

 

cõ- Sentido opaco cõprar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

TNC13 

“[...] eno termo da ffeyra en vila q(ue) dize~ laua~dejra penesina (e) d(e) figgueyredo ((L010)). q(ue) dize~ sob(re) Eccl(es)ia (e) en vila q(ue) dize~ 

nesperejra d(e) iussa´a´ e q(uan)to gaanar (e) co~prar ((L011)) aua~te.” 

P1A243 cõ-  ~ 

con- 

Sentido opaco cõprou Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

DCS13 

“It(em) costume he q(ue) sse algu~u quis(er) demandar erdame~to de tanto por tanto. deue a ui~j´r ao Conçelho p(er) noue dias & p(ro)testar con 

os d(inhei)r(os) & dizer ca ffooa~ao co~prou tal erdame~to de mha auo´e´nga & di´zer q(ue) o q(ue)r & isto dizer ante q(ue) passe o ano & o dia.” 

P1B401 con- Sentido opaco conprar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

TNH14 

“[...]  & doulle outoridade q(ue) ualla a q(uen) q(ue)r q(ue) a (con)p(r)ar co~lo t(r)aslado desta mi~a carta.” 
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P1B402 cõ- Sentido opaco cõpra Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

FG14 

“Da arroua dar #ij d(ieyros) e des alj a iuso dar #j d(ieyro) e da arroua e m(eia). dar #iij d(ieyros). e se chegar a duas; dar #iiijd(ieyros) e se a ellas no~ 

chegar n(o~) de ergo #iij d(ieyros). e desto pagar o q(ue) ue~de a meyadade. e o q(ue) co~pra a meydade. e da pedra da la´a´. dar como da Çera.” 

P1B403 con-  ~ 

cõ- 

Sentido opaco conpra ~ conpre ~ 

conprã ~ conpram 

~ cõpre 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

DCS14 

“SE algu´u´s almocreues ou out(ri)m qual quer que seia saluo vizinho & aduser carregas & no~ saca carregas & conpra ga´a´dos q(ua)nto for a ualya da 

Carrega ou de carregas // tanto [ti´rara do] q(ue) quer que (con)pre sem Portagem. & se mays tirar [dar ende a] portagem [da] mayoria. .” 

P1B404  con- Sentido opaco conprio ~ conpria Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir; convir, dever 

VSMA 

“Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me ((L)) vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) e 

mandamentos, ((L)) e ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o ((L)) e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.” 

“E ella cometya muitas vezes baralha ((L)) co~ todas sas vizinhas e bevia do vinho ((L)) mais que lhe (con)pria.” 

P1B405  con- Sentido opaco compre ~ compria Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

competir, dizer 

respeito, convir; 

realizar, executar,  

cumprir 

LM 

“E porque alguns diriam como o entender poderia cansar, e, como quer que isto non compre aos monteyros o fallar nestas cousas, pero, pois dissemos que 

o entender cansava, É forçado de dizermos en como cansa e mostrá-llo como milhor podermos.” 

P1B406 com-  Sentido opaco compre Verbo Verbo Verbo  Do lat. complĕre (‘encher aproveitar, satisfazer CA14 
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completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

“Ca, mha senhor, porque vos eu sservi, / sempre digo que ssode' la milhor / do mund' e trobo polo voss' amor, / que me fazedes gram bem e assy / veed' ora, 

mha senhor do bon ssem, / este bem tal sse compre en mi rrem, / senon, sse valedes vós mays per y.” 

P1A244 con-  Sentido opaco conprir  Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

executar, realizar, 

submeter-se a  

DCS13 

“Custume he q(ue) sse my algue~ ue~de algu´u´ h(er)dame~to e poys ue~ algue~ e mho dema~da q(ue) me chame ao. outor. E se o outor me q(ue)r defender 

e o di´z. (con)ue~ q(ue) my de fi´ador p(er)a conp(ri)r dereyto daq(ue)la cousa q(ue) me ue~deu.” 

P1A245 con-  Sentido opaco conprissem Subst.  Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

dever, ser obrigado a, 

ter que; realizar, 

executar,  cumprir 

TNAT13 

“e se o as donas q(ui)sessem outorgar ((L041)) ou caber o canbo ou a´ a´ueença q(ue) eles por be~ teuessem e q(ue) gardassem e conp(ri)ssem a nosso 

senhor elRey ((L042)) a condiço~ assj como fora posto.” 

P1B407 con-  ~ 

com- 

Sentido opaco conpren ~ 

compriam ~ 

conpria ~ conprir 

Subst.  Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

dever, ser obrigado a, 

ter que; realizar, 

executar,  cumprir 

CDA4 

“Eles deuen adubar a dicta vynha. d escauar. de podar e de cauar. e d amergulhar e d enpaar e de tapar a ssa custa e de aRendar e de todalas cousas que hi 

conpren de fazer. E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer..” 

P1B408 con- Sentido opaco conplir ~ conplisẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

TNH14 

“Et logo y no p(re)ssent(e) Va´a´sco F(e)rn(ande)s por (con)plir este ma~de deu a P(edr)o Arras ((L022)) & a F(e)rna~ Arras & a F(e)rn(a~) P(e)rez q(ue) 
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estaua~ p(re)ssentes por (con)ca~bio destes tres cassares ((L023)) q(ue) ssom da ssua p(ro)p(r)i(ed)ade [...].” 

P1B409 con- Sentido opaco conprir ~ conpriste Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

DSG 

“Epor aquesto tenho eu / | que ualeo muito perase conprir este | milagre . aomildade daques | te mõie libertino .” 

P1B410 con- Sentido opaco compre Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

CEM14 

“Os privados, que d’el-Rei ham, / por mal de muitos, gram poder, / seu saber é juntar haver ; / e nõn’o comem ne~n’o dam, / mais posfaçam de quem o dá; / 

e de quanto no reino há, / se compre tod’a seu talam.” 

P1B411 con- Sentido opaco conprise Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

TNAT14 

“[...]o seu Juiz & os aluazi´i´s diseru~ ((L016)) q(ue) se conp(ri)se.” 

P1B412 

 

con- Sentido opaco conprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, cheio, 

abundante 

VSMA 

“[...] dou liure & (con)p(r)ido poder ao d(i)to P(edr)o Do(mingue)s, seu padre, q(ue) el posa vender ta~to do herdam(en)to & cha~tado q(ue) aa d(i)ta 

Thareyia ((L011)) p(er)te´e´çe.” 

P1B413  con- Sentido opaco conprido ~ 

conprida 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, cheio, 

abundante 

VSMA 

“O q(ua)l se alevantou e p(er) a graça ((L)) de Deos que em /||el||/ era disse o que era necessario de ouvir ((L)) ao poboo com toda humildade sem ponpa e 
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va~a~ ((L)) gl(or)ia, nom atendendo louvord(os) homee~s. Mais, ((L)) conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger.” 

P1A246 

 

cõ-  ~ 

com- 

Sentido opaco cõprir ~ cõprida ~ 

comprido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

executar, realizar TNC13 

“E se ((L010)) meu padre do~ Affonso Ribeyro q(ui)ser ou sua vo´o´ntade ffor Rogollj por Amor ((L011)) de deus (e) por mesura q(ue) el Ajude A do~ 

Meendo Abade de san Johan(e) da pendorada ((L012)) A co~p(ri)r esta ma~da q(ue) lle ma~do co~p(ri)r (e) A pagar mj~as diuidas.” 

P1B414 cõ-  ~ 

con- 

Sentido opaco cõprido ~ conprida 

~ conprido 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, completo, 

acabado, abundante 

DSG 

“Outrossy moysses no deserto . po | llo angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel . e nom per home( . Enosso | senhor 

ihesu christo . porque em el era cõ | prido ospiritu santo . em quanto era ho | me .” 

P1B415 con-  Sentido opaco conpridos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completo, acabado, 

findado 

DCS14 

“Todo ga´a´do q(ue) o moordomo filhe p(er) razo~ do vento deue-o teer #iij meses (con)p(r)idos & ap(re)goa-lo cada mes. & se ueer seu dono den-

lho. p(er) dante a justiça.” 

P1B416 con- Sentido opaco conpridamente Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

corretamente, 

completamente, 

perfeitamente 

CDA4 

“[...] nen doar todalas dictas coirelas nen cada hu~a delas. a caualeiro. nen a dona nen a escudeiro nen a clerigo nen A ordjn nen a outra pessõa que seia 

Relegiosa nen poderosa. senon a tal pessõa. que faça A mjn. e a todos meus suscessores en cada hu~u Ano ben e conpridamente os dictos foros [...].” 

P1B417 cõ- ~ 

com- ~ 

con- 

Sentido opaco cõpridamẽte ~ 

compridamente ~ 

conpridamẽte 

Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

plenamente, 

completamente, 

abundantemente 

DSG 
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-plēre, ‘encher’ 

“Por | certo creo eu que auirtude da | paciencia he milhor / ca uirtudes | de fazer milagres . Esta uirtude | de paciencia / ouue este sancto mõ | ie libertino / 

muj conpridame(te .” 

P1B418 cõ- Sentido opaco cõprimento Verbo Verbo Subst. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprimento, 

execução 

TNAT14 

“[...] q(ue) ffosse a Lissbo~a p(er)dant(e) iustiça a ffaz(er) co~p(r)i[m]ento ((L006)) de d(e)r(e)cto a Oraca m(a)r(t)ijz machada de co~to & de recado q(ue) 

lhe dema~daua do sseu q(ue) dela teu(er)a ((L007)) & depois q(ue) o aReygassen pelos ffiadores assy co~mo d(it)o [...].” 

P1B419 con- Sentido opaco conpunçõ
127

 Verbo Verbo Subst. Do lat. compunctĭō, -ōnis 

< compungĕre < cum- +    

-pungĕre, ‘atormentar, 

fazer sofrer, pungir, 

mortificar’ 

contrição, 

arrependimento, pesar, 

pungimento 

VSMA 

“Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.” 

P1B420 cõ- Sentido opaco cõquererõ Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência de 

quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < cum- +         

- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; querer’ 

conquistar, subjugar CGE 

“E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida per muytas vezes 

em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?” 

P1B421 con- Sentido opaco conquereo Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência de 

quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < cum- +         

conquistar, subjugar NLL 

                                                             
127

Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; querer’ 

“E foi mui boo rei e dereito, e conquereo todos seus emigos.” 

P1B422 con- Sentido opaco conquistar ~ 

conquistou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. conquistare 

(cláss. conquīrĕre < lat. 

cum- + - quaerĕre, 

‘procurar, buscar; 

informar-se; querer; 

reclamar, pedir, exigir; 

demandar’)  

conquistar, subjugar, 

conquerer 

CGE 

“Mas, por que os seus feytos no~ foron muyto assiinados pera contar e~ esta estoria, poren tornaremos a contar de Hercolles que foy o home~ que mais 

feytos assiinados fez em Spanha e~ aquella sazon, ho hu~u~ por conquistar as terras e o al em poboandoas.” 

P1B423 con- Sentido opaco conciencia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência VSMA 

“E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal de nenhu~a obra 

boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.” 

P1B424 con- Sentido opaco consecraste Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio consacrāre 

(de consecrāre < cum- +           

-sacrāre, ‘consagrar, dar 

voto a uma divindade, 

tornar sagrado, celebrar) 

consagrar, oferecer, 

dedicar 

VSMA 

“Nom te avondava a cidade de Eleopolis que em outro tenpo foy mynha e tod(os) quantos e~ ela moravam me adoravam e os q(ua)es me tiraste e baptizaste 

e consecraste e deste ao teu Deos?” 

P1A247 con-  Sentido opaco consello
128

 Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‘consultar, 

aconselhar, orientar CSM 

                                                             
128

Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado. 
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deliberar’ 

“Sobr’ esto diss’ o menĩo: ‘madre, fe que devedes, / des oge mais vos consello que o pedir leixedes, / pois vos dá Santa Maria por mi quanto vos queredes, / 

e leixad’ ela despenda, pois que tan bem despende.” 

P1A248 

 

con- Sentido opaco conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

CAMI 

“Nunca madr[e] a filha bon conselho deu  / nen a min fez a minha, mais que farei eu?” 

P1B425 con- Sentido opaco conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

NLL 

“E el rei foi-o a cercar com toda sa hoste; e enviou por Merlim, e veo conde seu marido soube-o e levantou-se da mesa com sa molher a ele por seu 

conselho.” 

P1B426 con- Sentido opaco conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

DSG 

“Errogaua a nosso senhor | cada dya / quelhe possese conselho | sobre aquelas te(ptacoõs grandes | que auja.” 

P1B427 con-  Sentido opaco conselo Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

TNAT14 

“[...] auudo Conselo (com) [os] home~s bo´o´s diseru~ q(ue) no~ iria~ ((L015)) (contra) a c(ar)ta delRej.” 

P1A249 con-  Sentido opaco conselho Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

TNAT13 



929 

 

“[...] os (dit)os don Martino e Lourenço ((L037)) scola pediro~ conselho ao Bispo e aos out(r)os ome´e´s bo´o´s q(ue) suso son escritos q(ue) lhis dissesse~ 

((L038)) e lhis desse~ conselho q(ue) fariam en este feyto e q(ue) lhis dissessem o que entendyam.” 

P1B428 con-  Sentido opaco consselho Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

TNC14 

“Esses home~(e)s bo´o´s (e) p(er)a esc(re)uer a ssente~ça (e) o Consselho q(ue) achasse nos home~(e)s bo´o´s (e) q(ue) uos daria~ a despe~ssa ((L064)) (e) 

nu~ca o ffom(os) ffalhar porq(ue) santo tisso no~ deu a despenssa.” 

P1B429 con-  Sentido opaco conselh’ Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

CEM14 

“E u compre conselh’ou sem / a seu senhor, nom sabem rem / se nom em todo desigual.” 

P1B430 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõsselho ~ 

conselho 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

CGE 

“E, despois que esto ouve feyto, tomou co~sselho com suas gentes e foysse con suas naves pello mar ataa que chegou ao ryo Bethis, ao que agora chama~ 

Guadalquivyr, e foy per elle acima ataa que chegou ao logar a que agora chama~ Sevylha. [...] E ento~ demandou Hercolles conselho aos estronomos se a 

pobraria aly e elles diseronlhe que no~ [...].” 

P1B431 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõselho ~ conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, parecer 

 

OE 

“Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo e~ semelha~ça de 

home~m.” 

P1A250 con- Sentido opaco desaconsellada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- +  -aconselhar 

< GP a- + -conselh(o)- +   

-a- + -r  < lat. consĭlĭum,   

-ĭī < consulĕre, ‘consultar, 

sem conselho CSM 
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deliberar’ 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1B432 con- Sentido opaco conselheyro Verbo Verbo Subst. Do lat. consiliarius < lat. 

consĭlĭum, -ĭī < consulĕre, 

‘consultar’ 

consiliário, mestre, 

conselheiro 

OE 

“Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.” 

P1B433 cõ- Sentido opaco cõssentimento Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuência, 

consentimento, 

permissão 

TNC14 

“Entende a p(ro)uar Santo tisso. (contra) vilhari~o q(ue) aq(ue)la agua sob(re) q(ue) he a co~tenda. ((L019)) q(ue) vilhari~o t(ra)ge de q(ue) ffaz fforça a 

ssanto tisso. q(ue) a t(ra)ge p(er) co~ssentim(en)to de ssanto tisso. pois a t(ra)gia p(er) co~ssentim(en)to ((L020)) de Joh(am) g(ar)çia [...].” 

P1A251 con- Sentido opaco consente Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aprovar, 

consentir 

TP 

“E pero se a´ o juyz sospeyto, primeyramente o deve a diz(er) e dout(ra) guisa semelha que (con)sente en el.” 

P1B434 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõssentiã ~ cõsẽto 

~ consẽta 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

TNC14 

“[...] q(ue) o no~ out(or)gaua~ (e) q(ue) o no~ co~ssentia~ mais q(ue) o co~tradizia~ moy ben (e) p(ro)testaua~ ((L079)) (e) dezia~ por sy (e) por o 

Conue~to a esse Jui´z q(ue) no~ desse hj sente~ça q(ue) cont(ra) el(e)s ffosse..” 
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P1A252 con- Sentido opaco consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CEM13 

“Pero querrei-mi avĩir / con ele, se consentir; / mais, se o el non comprir, / os seus penhos ficar-mi-na, / e querrei-me ben servir / da cadela, polo can. / 

Penhoremos
129

 o daian / na cadela, polo can.” 

P1A253 con- Sentido opaco consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CA13 

“E, poys assy é, venho vus rogar / que vus non pes, senhor, en vus servir / e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto, en meu cantar.” 

P1B435 con- Sentido opaco consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CA14 

“Ond' a min, senhor, quanto mal m' en ven! / (podendo Deus tod' este mal partir / per mha morte, que non quer consentir, / por que sabe que mays morto me 

tem / per vyver eu, poys a vos pesar he). / Quanto mal, senhor, per boa ffe, / ha en tal vida, dizer non-no sei!” 

P1B436 con- Sentido opaco consẽtirã Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aprovar, 

consentir 

PP 

“[...] por isso ha mest(er) a lealdade q(ue) sse ma~tenha (con) ha u(er)dade $ e as fortelezas da uoontade (con) dereito e (con) justiça, ca os rreys sabendo 

                                                             
129Alternância de lexema com e sem prefixo no GP (com veiculação do mesmo sentido), visto que ocorrem também as formas apenhorar (VPP) ~ empenorar (CA012), em outros 

textos. 
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as cousas q(ue) ssom u(er)dadeiras e dereitas fara~nas aguardar e no~ (con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas [...].” 

P1B437 con- Sentido opaco consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

DCS14 

“Mays no~ lhi fara~ os Juizes mayor reuerença e~-no ouuirem ne~ no que disser ergo come outro uogado. ne~ a ne~hu~a out(ra) cousa a 

que q(ue)ira ui´j´r p(er) ma´a´ p(ar)auoa sob seu p(re)yto no~ lho deuem a consentir.” 

P1B438 cõ- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

cõsiirey Subst. Verbo Verbo Do lat. tardio considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, examinar, 

observar, meditar, 

ponderar 

VSMA 

“E eu que depois fiq(ue)y da morte ((L)) delles, começey de cuidar q(u)aes das vidas filharyam, ((L)) sse a de minha madre ou a de meu padre. ((L)) E 

co~siirey de filhar a de minha madre, que viveo e~ ((L)) sua vida avondada e aa sua morte muito honrrada ((L)).” 

P1B439 con- Sentido opaco conseruaua ~ 

conserua 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

resguardar, preservar, 

conservar  

OE 

“[...] contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, que auiam e~no coraçom, saya aa boca 

hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces e conseruaua e guardaua a sua mente en deuaco~.” 

P1B440 con- Sentido opaco conservados Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

resguardar, preservar, 

conservar  

CGE 
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observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

“[...] e por que as artes e [as] sciencias e os outro saberes que foron achados por prol dos home~e~s fossen conservados en scripto e non caesse~ en olvydo 

e o soubessen os que depos eles vehessem [...].” 

P1B441 con- Sentido opaco conssollaçõ
130

 Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolação VSMA 

“Nobr(e) e honesta cousa pareçeo [a] my~ Jacobo pecador y sc(re)pver a vos sanctos hyrmaaos, p(er) que leendo ouvindo c(re)ades e ajades ajuda e 

conssollaço~ a vossas almas, porque Deos he muito mis(er)icordioso e nom q(ue)r que ne~hu~u~ home~ em esta vida mortal p(er)eça.” 

P1B442 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco consolaçõ ~ 

cõsolaçõn ~ 

consolaçom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

lat. consōlarī < lat. cum- + 

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolação, refrigério OE 

“Eu, muy pecador e no~ digno de todo be~, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de Jhesu Christo, e 

spicialme~te pera prazer e consolaço~ da alma de ty, minha jrma~a~ e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hu~anal [...].” 

P1B443 con- Sentido opaco consollados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cōnsōlātus < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolado VSMA 

“E nos todos hedificados e mui (con)sollados do dizer e p(re)gaçom do velho, ex inp(ro)visu, vinha e passou p(er)dante elles hu~a jogressa da çidade de 

Antiochia, a que os homees daq(ue)la t(e)rra per seu linguoajem dize~ ort(ri)stiam e nos e~ a nossa dizemos molher pubrica [...].” 

P1B444 con- Sentido opaco consollatorias
131

 Verbo Verbo Adj. Do lat. consōlātor, -ōris < consolador VSMA 

                                                             
130Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
131

Cunha (2010) afirma que esse substantivo é registrado a partir do séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

“O qual logo abrio sua boca e p(er) esp(iri)tu sancto começou ffallar pallav(ra)s (con)sollatorias e que aos que as ouviam p(er)teeçiam.” 

P1B445 cõ- Sentido opaco cõsolado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cōnsōlātus < lat. 

consōlarī < lat. cum- + -

sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolado OE 

“E logo aly chegaro~ dous angeos que o leuantaro~ da terra, e elle ficou muy co~solado e~no seu spiritu.” 

P1B446 con- Sentido opaco consolava Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlarī < cum- + 

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolar VSMA 

“A qual o s(an)c(t)o bispo Nono consolava e diziia: - O filha no~ chores nem facas planto, mais ante toma plaz(er) e aleg(ri)a com os angeos porque Paia 

tomou e escolheo a mylhor parte a q(ua)l av(er)a e posuira p(er)a senp(er).” 

P1A254 co-  Sentido opaco costranger Verbo Verbo Verbo Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

forçar, obrigar por 

força, coagir, 

constranger 

DCS13 

“Costume e´ de todo o [titor] q(ue) no~ pode se´e´r metudo en dezi´ma dos be´e´s do orfa~o q(ue) teuer. mays a justiça o pode costranger.” 

P1A255 con-  Sentido opaco constreníudo ~ 

constrengano ~ 

constrẽgano  

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

forçar, obrigar por 

força, coagir, 

constranger 

FG13 
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“Et se lj isto nõ uqer comprir o uezĩo nõ seía constreníudo por lj responder.” 

P1B447 cõ-  Sentido opaco cõtresgũdo ~ 

constrãgerẽ 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

forçar, obrigar por 

força, coagir, 

constranger 

FG14 

“Ne~u´u´ uecj~o uelo ne~ despecado no~ seia co~tresgu~do ((L003)) p(er)a teer Caualho.” 

P1B448 cõ-  Sentido opaco cõ estringemento
132

 Verbo Verbo Subst. Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

obrigação, ordem, 

constrangimento 

FG14 

“Todo ca(va)l(e)i(r)o q(ue) ouu(er) ualia de #CCCC m(a)r(avidis) teer caualho polho co~ est(r)inge(me)nto do Senn(or) da t(e)rra e no~ nos constra~gere~ 

por out(ra)s armas e os peoes reygados q(ue) am p(er) q(ue) fazelis te´e´r o Senn(or) da t(e)rra escudos e lanças e os beesteyrros baestas.” 

P1A256 con- Sentido opaco conta ~ contas Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

cálculo, cômputo, 

conta 

CEM13 

“Cítola oí andarse queixando / de que lhi non davan sas quitações; / mais, des que eu oí ben sas razões / e ẽ na conta foi mentes parando, / logo tiv’ i que 

non dissera ben / e era já quite de todo bem: / poren faz mal d’andars’ assi queixando.” 

P1B449 cõ- Sentido opaco cõto Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

cálculo, cômputo, 

conta 

TNAT14 

“[...] q(ue) ffosse a Lissbo~a p(er)dant(e) iustiça a ffaz(er) co~p(r)i[m]ento ((L006)) de d(e)r(e)cto a Oraca m(a)r(t)ijz machada de co~to & de recado q(ue) 

                                                             
132

Observe-se a separação gráfica do prefixo. 
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lhe dema~daua do sseu q(ue) dela teu(er)a ((L007)) & depois q(ue) o aReygassen pelos ffiadores assy co~mo d(it)o [...].” 

P1B450 con- Sentido opaco conto Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

conta, satisfação VSMA 

“E o velho ((L)) lhe disse: - Se esto sabes porq(ue) fezeste p(er)der tantas ((L)) almas? Que nam tam soomente pella tua, ((L)) mais pellas de muitos que 

fezeste p(er)der, ((L)) porq(ue) por todas daras conto e rrazom a Deos.” 

P1B451 con-  Sentido opaco contador ~ 

contadores 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contador, tesoureiro CDA4 

“El Rej o :mandou per Juyãao periz seu contador e per Johan uicente. seu clerigo..” 

P1B452 con-  Sentido opaco contar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

enumerar, computar 

LM 

“Fizerom outrosi livros de phisica e de celorgia e de alveytaria e de falcoaria e doutras muytas artes que seriam longas de contar.” 

P1A257 con-  Sentido opaco contar ~ contarei Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

calcular, computar, 

determinar a 

quantidade; narrar, 

dizer, discorrer 

CEM13 

“Pero da Pont’ á feito gran pecado / de seus cantares, que el foi furtar / a Coton, que, quando el lazerado / ouve gran tempo, el x’os quer lograr, / e doutros 

muitos que non sei contar, / por que oj’ anda vestido e onrado.” 

P1A258 con-  Sentido opaco contar ~ contada ~ Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- contar, narrar, dizer CSM 
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conta ~ contou ~ 

contarey 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

“Outra razon quero contar / que ll’ ouve pois contada / a Madalena: com’ estar / vyu a pedr’ entornada / do sepulcr’ e guardada / do angeo, que lle falar / 

foy e disse: ‘Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.’” 

P1B453 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõtou ~ contou  Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer VSMA 

“E hu~a voz veo ((L)) do çeeo que lhe disse: - Nom he do abbade Antonio, ((L)) mais he de Tarsysaq(ue)lla molher que jaz emçarrada ((L)). E Paullo o 

co~tou e~ out(ro) dia ao abbade Panunçio ((L)).” 

P1B454 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco contassem ~ contar 

~ cõtamos ~ 

contados ~ cõtã 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer CGE 

“[...] e catou outrossy qua~tas estorias de Roma pode aver que algu~as cousas contassem dos feitos d'Espanha [...].” 

P1A259 con- Sentido opaco contado Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

descrever 

TNAT13 

“[...] e eles dissero~ q(ue) fora~ y & que assj passara o feyto en todo como suso e contado.” 

P1B455 cõ- Sentido opaco cõtou Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

contar, narrar, dizer, 

descrever 

TNAT14 
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supor’ 

“[...] achaua sobr’ele de mal feytoria de q(ui)nh(en)tas l(i)br(a)s & o (dit)o P(ero) [eanes] foy a Orraca ((L016)) (martinz) jrmaa do (dit)o M(artim) 

(martinz) & co~toulh[i] como metyam A q(ui)ntaa d(e) seu irmhao e~ ((L017)) almoeda.” 

P1B456 con- Sentido opaco contei Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer CEM14 

“Se[u] sem e seu saber é tal / qual vos cá já 'gora contei.” 

P1B457 con- Sentido opaco conta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer OE 

“Conta hu~u~ sabedor, que ha nome Plinio, que ha hu~a aruore en Terra de Jndia, que nu~ca apodrece a madeyra della ne~ a pode queymar o fogo.” 

P1B458 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco contou ~ conta ~ 

conto ~ contasse ~ 

contasses ~ contam 

~ contar ~ contarey 

~ cõtarte hey ~ 

cõtou 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar, dizer DSG 

“ij . Dhu u  exenplo | que contou sam gregorio . do honrrado | abbade do moesteiro defundes :. ~ |.” 

P1B459 con- Sentido opaco recontou Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, dizer, narrar, 

descrever 

TNAT14 
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“P(er)o ean(e)s de porches dyse & recontou (co)mo ((L007)) A[s] rrendas de Carnydj for(om) aremdadas a Salomo~ negrro.” 

P1B460 con- Sentido opaco recontasse Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, dizer, narrar, 

descrever 

VSMA 

“E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as sobred(i)ctas 

cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).”
 
 

P1B461 con- Sentido opaco recontam ~ reconta 

~ recontando ~ 

recontou 

Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

narrar, ecoar; contar, 

dizer, descrever 

OE 

“E tam marauilhosame~te me deleito e~nas uozes e e~nos doces cantares daquella celestrial corte, que me lenbra daquello que diz o propheta Dauid e~no 

salmo: Os ceeos recontam a gloria de Deus.” 

“E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus e aprendero~ a mortificar suas carnes pera 

dar uida a suas almas, assy como fazia Sancto Jheronimo, segundo reconta assy como se segue. Exemplo. Reconta Sam Jheronimo e diz e~ esta guisa [...].” 

“E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle co~ o pano do linho 

aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].” 

“Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho. E ella feze-lhe grande reuerença e recontou-lhe 

seu negocio, mais o sancto home~ tam solamente nom tornou a cousa que lhe ella dissesse nem a oolhou, e a molher partiu-se dally con grande tristeza.” 

P1B462 con- Sentido opaco recontamento ~ 

recontamẽto 

Verbo  Verbo Subst. Do GP re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +    

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

narração OE 
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supor’ 

“E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este recontamento que 

se segue.” 

“Estes e~xertos acharo~ e conhocero~ muytos sanctos doutores e~na Sancta Escriptura pella graça de Deus, le~e~do e estudando per ella, assy como aueo 

a Sancto Agustinho, segundo se contem em este recontame~to que se segue.” 

P1B463 cõ- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

cõtenplaçom Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō, -ōnis 

< contemplārē < cum- +    

-templum, -ī, ‘templo, 

santuário’ 

contemplação, olhar 

embevecido, olhar 

atento 

OE 

“O arcebispo de Se~na preguntou hu~a uez hu~u~ monge de Claraual leygo, que era muytas uezes arreuatado en co~tenplaçom, que lhe disesse algu~a 

visom que uira.” 

P1B464  con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contenpllaçõ Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō, -ōnis 

< contemplārē < cum- +    

-templum, -ī, ‘templo, 

santuário’
133

 

contemplação, olhar 

embevecido, olhar 

atento 

VSMA 

“Ante ella e de pos ella hyam moços seus e moças que a (con)panhava~ ç(er)cad(os) de collares de ouro, da (con)tenpllaço~ e amor da q(ua)l nom soo os 

que a vyam mais os se(us) amigos no~ sse podiam ffartar.” 

P1B465 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

contemplando ~ 

cõtemplando ~ 

cõtenplaua 

Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < lat. 

cum- + -templum, - ī, 

‘templo, santuário’ 

contemplar, meditar, 

admirar com o 

pensamento 

OE 

                                                             
133

Parece tratar-se, portanto, de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (cum- + -templ(um)- + -āre). 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Muytas sanctas molheres, contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, que auiam e~no 

coraçom, saya aa boca hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces [...].” 

P1B466  con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contenplava ~ 

contenplar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < 

cum- + -templum, - ī, 

‘templo, santuário’
134

 

contemplar, fitar com 

embevecimento e/ou 

atenção 

VSMA 

“[...] [a] viram passar e por honrra de Deos e rrev(er)ença dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy 

como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo pecado, mais o sancto hispo Nono com grande estudo e per espaço de tenpo a (con)tenplava.” 

P1B467 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conteplando Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < 

cum- + -templum, - ī, 

‘templo, santuário’ 

contemplar, meditar, 

pensar 

DSG 

“E achadome se  | aquella deuacom [...] que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per desuairados cuydados das 

coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha. conteplando em meu senhor ihesu christo.” 

P1B468 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco acõteçeo ~ 

aconteceo 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre
135

 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

VSMA 

                                                             
134Parece tratar-se, portanto, de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (cum- + -templ(um)- + -āre). 
135

Segundo Cunha (2010), a forma acontecer surge através da variante contecer, documentada com frequência desde o séc. XIII. 
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“Aco~teçeo hu~u~ dia sabado, que todos, cada hu~u~ de sua çela descenderom, e sse pousaro~ co~ o sobre d(i)cto santo honrrado Nono bispo ante as 

portas da d(i)cta ig(re)ja.” 

P1B469 con- Sentido opaco aconteçeo Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CGE 

 “Mas, por que no~ fala de como aqueles que se partiron foro~ pobrar as terras e quaaes, queremos nos departi[llo] en esta estoria como aconteçeo, 

segundo achamos nas scripturas antigas.” 

P1A260 

 

con- Sentido opaco conteenças Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

obter, ganhar; possuir, 

comandar, submeter; ser 

obrigado a’ 

contido, pertencente TNC13 

“[...] #j porca.e #ij bacoros. e #ij feltros bra~cos e #j almocela. ((L009)) e #ij chumaços. e todo u lio. e a la´a´. e o fiado. e ferame~tas. e escudelas. e todalas 

octras cousas mou(e)das ((L010)) q(ue) so~ (con)te´e´nças d(e) casa. e #j moyo d(e) pa~ e #j moyo d(e) vi´no.” 

P1B470 con- Sentido opaco contençõ Verbo Verbo Subst. Do  lat. contentĭō, -ōnis < 

lat. contĕndĕrĕ < lat. cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

luta, contenda, 

demanda, contenção 

OE 

“[...] e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de comeres de luxuria e de guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e 

e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor Jhesu Christo, e no~ façades cura da carne~ em maas cobiiças.” 

P1B471 cõ- Sentido opaco cõtẽdas Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contenda, litígio, 

disputa 

PP 

“[...] e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s faze~ antre ssy p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se 
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deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das que ant(re) ell(e)s naçere~.” 

P1A261 con- Sentido opaco contenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contenda, disputa FG13 

“Et se o vezĩ ouuer Algũa contenda com seu Almocouuar ou co seu Mayordomo o segnor metera uogado
136

 por sj quiser.” 

P1B472 cõ- Sentido opaco cõtẽderõ Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contender, litigar TNC14 

“E o vogado de vilhari~o disse q(ue) lhj no~ enpe´e´çia esta portestaço~ ((L082)) (e) a rrazo~ por q(ue). dizi´a q(ue) Pero m(en)diz ffoe dado por 

p(ro)c(ur)ador de sa~to tiso p(er) o Jui´z Royal (e) co~ el co~te~dero~ ((L083)) ssenp(re) en esta dema~da p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes.” 

P1A262 con- Sentido opaco contende Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

discutir, disputar, 

debater 

CSM 

“E o cantar que o moço mais aposto dizia, / e de que sse mais pagava quen quer que oya, / era um cantar en que diz: ‘Gaude Virgo Maria’; / e pois diz mal 

do judeu, que sobr’ aquesto contende.” 

P1A263 

 

con- Sentido opaco contenda Verbo Verbo Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

contenda, disputa, 

litígio 

TNC13 

                                                             
136Observe-se mais um caso de variação em um texto de vocábulos com e sem prefixo, mas com o mesmo sentido. No caso em questão, encontram-se em variação nos Foros de 

Garvão as formas auogado e uogado. Observe-se também que é utilizado o prefixo em sua atualização vernácula, e não etimológica (ou seja, usa-se a-, mas não ad-). 
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“Pedre anes mu~ge e p(ro)c(ur)ador do Abbade e do Conue~to do moesteyro d(e) san ((L006)) Joane da pendorada. p(ro)testou e dixe q(ue) aq(ue)le 

h(er)dame~to sob(re) q(ue) auya (con)tenda u d(i)to Steua~ diaz cu~ a d(i)ta Sa~cha ((L007)) p(er)iz q(ue) estaua u mosteyro i~ possisso~ d(e) elle. e q(ue) 

o p(ro)uarya se mester fosse.” 

P1A264 con-  Sentido opaco contenda  Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contenda, disputa, 

litígio 

FR 

“Duodecimo titulo das cousas que son en contenda.” 

P1B473 con- Sentido opaco contendas ~ 

contenda 

Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contenda, disputa, 

litígio 

CGE 

“Estes outros linhage~e~s, des que ouvero~ partidas as terras, como dissemos, no~ se tevero~ por contentes do que avyam e trabalharo~ por tyrar as terras 

hu~u~s aos outros, por a qual razon ouve antr'eles muytas e grandes contendas e lides e mortes.” 

P1A265 con- Sentido opaco contentores Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < lat. 

cum- + -tendērĕ, 

‘estender; apresentar, 

oferecer, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

contendedores, 

litigantes 

FR 

“[...] esto no~ se entende por aquelles que son chamados a juyzes co~ se(us) contentores e assy estes se no~ ueere~ a mandamento do juyz aya~ pe~a q(ue) 

e´ posta (contra) aquelles a que no~ fazen o mandamento do juyz.” 

P1B474  con-  Sentido opaco contenta Verbo Verbo Verbo Do do lat. tardio 

contentāre < contĭnēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contentar, satisfazer, 

agradar 

LM 
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“[...] ca Nosso Senhor demanda as obras con vontade aaquelles que as podem fazer, ca aaquelles que fazer as non podem assaz se contenta da boa 

vontade.” 

P1B475  con-  Sentido opaco contentaste Verbo Verbo Verbo Do do lat. tardio 

contentāre < contĭnēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contentar, desejar, 

satisfazer 

VSMA 

“Nom te contentaste de muytas e desvayradas naco~es de gentes que me tiraste e baptizaste e juntaste aa ley do teu De(os)?” 

P1B476  con-  Sentido opaco contento Verbo Verbo Adj. Do lat. contĕntus < 

contentāre < contĭnēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contente, alegre, 

satisfeito 

VSMA 

“E este teu De(os) e~ o q(ua)l cherubim e s(er)aphim nom som ousad(os) ool/||h||/ar, ffoy contento de morar e participar com os pecadores asy como tu 

s(an)c(t)o e muy honrrado padre preegas.” 

P1B477 con-  Sentido opaco contentes Verbo Verbo Adj. Do lat. contĕntus <  lat. 

tardio contentāre < 

contĭnēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

satisfeito, contente  CGE 

“Estes outros linhage~e~s, des que ouvero~ partidas as terras, como dissemos, no~ se tevero~ por contentes do que avyam e trabalharo~ por tyrar as terras 

hu~u~s aos outros, por a qual razon ouve antr'eles muytas e grandes contendas e lides e mortes.” 

P1B478 con- Sentido opaco contẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

conter, refrear, frear, 

tolher 

DSG 
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obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

“Eora por razom de | ste officio em que estou . contẽse omeu coracom / pellos cuyda | dos grandes que ey . dos negocios | dos home e s que hey de  

desenbargar.” 

P1B479 con- Sentido opaco contem Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si AT 

“O quarto [capitolo] en que contem [seis] capitolos.” 

P1B480 con- Sentido opaco contem Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si OE 

“[...] asy como e~ui[ou a hu~u~] escolastico, que auia nome T[heo]fi[lo], a rogo de hu~a sancta uirgem, [sua espo]sa de Jhesu Christo, segundo se 

con[tem em] este falame~to que se segue.” 

P1B481 con- Sentido opaco contiuda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contido, elencado TNH14 

“[...] meus yrma~os, Ruy P(e)l(ae)s & Marti~ P(e)l(ae)z q(ue) foro~, cuio h(e)re´e´ eu so´o´ p(er) substetuyçon ((L005)) do d(i)to Pay Fagu~dez contiuda 

no seu testame~to.” 

P1B482 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõtehũdo ~ 

contiudo 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

contido, elencado TNAT14 
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obrigado a’ 

“& Le´e´y hu~a carta de Nossso Senh(o)r el Rey na qual era co~tehu~do Ant(re) ass outras coussas q(ue) ((L004)) ma~daua a todalas Justiças dos sseus 

Reynos q(ue) hu q(ue)r q(ue) achassen P(er)o eanes de porches ((L005)) vizinho de Silue q(ue) o aReygassen p(er) ffiadores.” 

P1B483 con- Sentido opaco conteudos ~ 

conteudo ~ 

conteudas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contido, elencado CDA4 

“[...] con as condições e clausulas que na dicta carta som conteudas.” 

P1B484  con-  Sentido opaco continuadamente Verbo Verbo Adv. Do do contentāre < 

continuāre < continēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguidamente, 

constantemente, 

continuadamente 

LM 

“[...] ca, estando os reys em paz perlongada, con os longos desembargos que se fazem continuadamente, muytas vezes por esta cousa recebe o entender tal 

cansaço que en nenhU~a guisa non pode chegar con aquella força nem con aquella agudeza que se devia chegar aos desembargos.” 

P1B485  con- Sentido opaco 

____________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contristey
137

 Adj. Verbo Verbo Do lat. contrīstāre < cum- 

+ -trīstis, -e, ‘triste, 

infeliz, desventurado’ 

contristar, afligir, 

penalisar, mortificar, 

entristecer 

VSMA 

“Eu te dey muyto ouro e muyta prata e outras muytas req(ue)zas, rogo-te que me digas em q(ua)l cousa te contristey e fige o que nom devera.” 

P1B486 cõ- Sentido opaco cõtrito Verbo Verbo Adj. Do lat. contrītus < lat. 

contrīstāre < cum- +         

contrito, arrependido OE 

                                                             
137

Cunha (2010) afirma que o verbo contristar surge registrado no séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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____________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-trīstis, -e, ‘triste, 

taciturno; de mau agouro, 

sinistro; infeliz, 

desventurado; amargo, 

desagradável; sombio, 

austero’ 

“Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto nem pode fazer o teu 

[spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o amor de Deus.” 

P1A266 

 

cõ-  Sentido opaco cõuenẽtes  Verbo Verbo Subst. Do lat. convenīre (‘vir 

juntamente, ajuntar-se, 

reunir-se’) < cum- +          

-venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

que faz convênio, 

ajuste; contratante 

TNC13 

“E nos do~ Abade (e) P(ri)or (e) Conue~to ((L028)) do moesteiro de Pedroso deuemos enparar (e) deffender Martin p(er)ez (e) sa moler Amada M(ar)tijz 

((L029)) assi come nosos home´e´s. E todos estes co~uene~tes da hu~a parte (e) da outra deue~ se´e´r teudos ((L030)) aa boa fe (e) se~ mao engano.” 

P1A267 con- Sentido opaco conveniavel
138

 Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente TP 

“O juiz deve dar a sentença en publico e en logar (con)veniavel e no~ en logar torpe.” 

P1A268 

 

cõ- Sentido opaco cõuenhauil Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre (‘vir 

juntamente, ajuntar-se, 

reunir-se’) < cum- +          

-venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente, 

convinhável 

TNC13 

“[...] e ffose dada em esta maneyra e en esta condiçom que á aia senpre clerigo o melhor da Linhagẽ e que faça ende aniuersayro, cõuenhauil ao Mõesteyro 

de san Johã da Pendorada.” 

                                                             
138

Cunha (2010) registra o verbo convir e vários de seus derivados e flexões,  mas não aponta tal forma. 
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P1A269 con- Sentido opaco conuenhauil Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente, 

convinhável, oportuno 

FR 

“A ley deue seer moostrada que todo o ome o possa entender q(ue) nenguu non seya enganado p(er) ella e q(ue) seya (con)uenhauil aa t(er)ra & ao te~po 

[...].” 

P1A270 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comuento ~ 

conuento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

TNH13 

“Assi est q(ue) quito & nu~pzo ad uos, dom Johan(n)e, abbade d(e) ((L005)) Subraddo, & ao comuento desse me´e´smo moesteyro quanta d(e)manda eu ad 

uos ((L006)) fazia & fazer q(ue)ria sobre esse uosso couto [...].” 

P1B487 con- Sentido opaco  conuẽto  Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

TNH14 

“[...] os todos sobr(e)ditos por nos & por todas nossas uozes ((L009)) uendemos & firmeme~nte outo(r)gam(os) p(ar)a dias de ssemp(re) a uos ((L010)) do~ 

F(e)rna~ Eanez, abbat de Ssobrado & ao (con)ue~to desse me´esmo ((L011)) lugar todo q(u)anto h(er)dame~to nos auemos & auer deuem(os) [...].” 

P1A271 con- Sentido opaco  conuẽto  Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

CDA3 

“E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo ((L026)) de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de Auys 

((L027)) se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha ((L028)) carta q(ue) my p(ra)zia ende [...].” 
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P1A272 

 

cõ- ~ 

com- ~ 

con- 

Sentido opaco  cõuentu ~ 

comuemto ~ 

conuẽto ~ cõuẽto ~ 

cõuento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < lat. cum- 

+  -venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

TNC13 

“Cunuçuda cousa seya a tudulus q(ue) este esc(ri)to uire~ q(ue) p(er)ante my Joam iohanes Juyz ((L002)) daGiar d(e) sousa fez o´ Abbade d(e) Cety e o 

co~uentu d(e)manda d(e) dous casa´es a´ Mo´o´r eanes ((L003)) molher q(ue) foy d(e) Ayras rodrigi´z do rro´o´. eno coutu do rro´o´.” 

P1B488  con- Sentido opaco  conuẽto  Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < lat. cum- 

+  -venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

TNC14 

“E ento~ o dito don Abbade disse por sy (e) por o Conue~to ((L086)) q(ue) tal he o d(er)eyto (e) a ley do Reynho.” 

P1B489 cõ- Sentido opaco cõuẽẽças Verbo Verbo Subst. Do lat. convenientĭa < lat. 

convenīre < cum- +  -

venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convenção, acordo, 

ajuste 

PP 

“E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s faze~ antre ssy 

p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das que ant(re) 

ell(e)s naçere~.” 

P1A273 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco conuenẽzas  ~  

cõuenenzas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. convenientĭa < lat. 

convenīre < cum- +  -

venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convenção, acordo, 

ajuste, pacto 

CDA3 

“E rey sapede q(ue) my plaz de uos ((L032)) deliurardes & mandardes entregar ao maest(r)e ((L033)) & ao Conue~to d(e) auys esse Castello de albofeyra 

((L034)) se a uos praz. saluas nossas conuene~zas & ((L035)) nos preytos q(ue) sunt entre uos & my. q(ue) esto no~ ((L036)) possa enpe´e´zer a nossos 

preytos ni~ a las co~uenenzas ((L037)) q(ue) sunt entre uos & my.” 
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P1A274 con-  Sentido opaco conuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

FR 

“Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e as desaueenças e 

os preytos que nasçere~ antr’elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en paz.” 

P1B490 con- Sentido opaco conuẽ  Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente,, importar 

TNH14 

“[...] dissome q(ue) ssua moll(e)r Mayor P(er)es q(ue) era finada & q(ue) lle ((L004)) ficara della hu~a sua filla peq(ue)na & sen ydade, (con)ue~ a sab(e)r, 

Thareyia, & q(ue) se temya por q(ue) este an(n)o era muy graue co~ mingoa de q(ue) as gentes no~ ti´j´ña~ de comer.” 

P1B491 

 

con-  Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

LM 

“Hora, quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos, como dito avemos, se as cousas son grandes de determinar entre o entender 

e a vontade e non as pode stremar, convem a saber, o bem do milhor ou o mal do menos, quando estas cousas son grandes ou muytas [...]” 

P1B492 con-  Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim.” 

P1A275 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco conuen ~ cõuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

TNH13 

“[...] auenerom se as partes subreditas subre todos los queyxumes ia ((L014)) desuso ditos en aruidros postos a prazer d(e) ambas las p(ar)tes, (con)uen a 

ssab(er).” 

P1A276 con-  Sentido opaco conuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

FG13 
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“E se o peõ  ferir Ao Caualleiro a tal ferida deuelj a cõprir todo o Juyzo. Et conven a saber xij maravidis.” 

P1A277 

 

cõ- ~ 

com- ~ 

con-  

Companhia 

 

cõuem ~ comuẽ ~ 

conuena ~ cõuẽ ~ 

conuẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre (‘vir 

juntamente, ajuntar-se, 

reunir-se’) < cum- +          

-venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

TNC13 

“[...] eno coutu do rro´o´ co~uem a sab(er) o casal de ((L004)) Sanbady e´ hu´u´ na vila q(ue) foy d(e) Martim garça. sobresto muitas razo~es d(i)tas da hua 

((L005)) p(ar)te e da outra; a prazer das p(ar)tes fezero~ auenza antri ssi q(ue) aquele casal da vila. q(ue) ficasse ((L006)) logu a´ Cety.” 

P1A278 cõ- ~ 

com- 

Sentido opaco cõuẽ ~ comuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente,, importar 

TNAT13 

“[...] de q(ue) p(re)sente fuj este publico estrumento p(re)sente ((L045)) fuj & aqueste estrumento con ma ma~o p(ro)p(ri)a escreuj & antralinhey tres 

diço~es co~ue~ ((L046)) a saber e q(ue) gardassem & este meu sinal y pugj.”  

P1B493 con- Sentido opaco conuẽ  Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente,, importar 

TNC14 

“[...] fezero~ tal canbho antre ssi conue~ a ssaber.” 

P1B494 con- Sentido opaco conuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente,, importar 

CDA4 

“Conuen a ssaber o meyo de Milho e hu~u quarto de çenteo e outro quarto de ceuada pola teeiga de cabedal per que se senpre deu en essa quintaa de 

Maceeira e dardes duas spadoas de porco de doze costas cada hu~a. e da vynha dardes o quarto do vynho [...].” 

P1B495 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõvẽ ~ convem ~ 

cõvem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir, importar CGE 

“[...] e co~pos este livro de todos os feitos que della pode achar, co~ve~ a saber, dello tempo de Noe ataa o tempo deste rey dom Affomso.” 

P1B496 con- Sentido opaco conuẽ ~ conuijnha Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- convir PP 
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+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

“E p(or) q(ue) todas estas (cou)sas no~ pode~ faz(er) co~p(ri)dam(e~)t(e) se no~ co~hoçe~ sseu estado qual he ou q(ue) lhy (con)ue~ q(ue) faça e~ el e de 

q(ue) sse deue guardar.” 

P1B497 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõuem ~ convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir, condizer OE 

“[...] me rogaste muytas uezes que te fezesse em [li]nguagem hu~u~ liuro dos fectos [ant]ygos e das façanhas dos no[bres baro~ees [...] pera leeres e 

tomares [espaço] e solaz e~nos dias en que te [co~uem] cessar dos trabalhos corpo[raees].” 

P1A279 con- ~ 

cõ- 

Companhia 

 

conuẽ ~ cõuem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

DCS13 

“Custume he q(ue) sse my algue~ ue~de algu´u´ h(er)dame~to e poys ue~ algue~ e mho dema~da q(ue) me chame ao. outor. E se o outor me q(ue)r defender 

e o di´z. (con)ue~ q(ue) my de fi´ador p(er)a conp(ri)r dereyto daq(ue)la cousa q(ue) me ue~deu.” 

P1B498  con- Companhia conversaçom Verbo Verbo Subt. Do lat. conversĭo, -ōnis < 

convĕrtĕre < cum- + -

vertĕre, ‘voltar, virar (-se); 

mudar, converter; traduzir; 

desviar, afastar’ 

conversão, mudança 

de vida 

VSMA 

“E p(re)guntey-a que quem ((L)) a trouvera a tam boa conversaçom de vyda. E ((L)) ella /||me||/ disse: - O´ home~ de Deos que tu ees, e~q(uan)to ((L)) era 

moça avya meu padre e minha madre ((L)) que eram de desvayradas vidas.” 

P1B499 con-  ~ 

cõ- 

Companhia conuersar ~ 

cõuersou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. conversārī < cum- 

+ -versārī, ‘encontrar-se 

ou viver habitualmente 

em, morar, residir, viver; 

estar ocupado em’ 

falar, comunicar-se OE 

“Esta palaura e uerbo, que nos chamamos Filho de Deus, aue~do misericordia sobre os home~e~s, liurou-[o]s do error e~ que eram e soffreu e quis nacer 

de molher e conuersar com os home~e~s e morrer por elles e vi~i~ra outra uez a julguar a uida de cada hu~u~s.” 
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P1A280 con- Sentido opaco converteu Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < cum- 

+ -vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

converter CSM 

“Poy-la Virgen groriosa fez este miragr’ atal, / que deu ao jograr dõa e converteu o negral / monge, dali adeante cad’ na’ um grand’ estadal / lle trouxe a 

ssa eigreja o jograr que dit’ avemos.” 

P1B500 con- Sentido opaco convertã Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < cum- 

+ -vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

converter VSMA 

“Muytas e grandes graças devemos dar ao Senhor, que nom quer a morte dos pecadores mas quer e cobiiça que sse (con)verta~ e façam penitençia.” 

P1B501 cõ- Sentido opaco cõuerteo Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < cum- 

+ -vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

converter OE 

“E des aquella hora foy fecta a donzela sa~a~, e co~uerteo-a Sancto Ciriaco e bauptizou-a.” 

P1B502 con- Sentido opaco conveer ~ conven Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir CA14 

“Nada, senhor, mentr' eu viver, / e, sse vos conveer qu' alguém / dissesse com' eu já perder / tal bem non posso, que me vem / de vós, terredes, eu bem ssey, / 

que non devia, poy' lo ey / por vós, a tee-l' em desdem.” 

P1B503 con-  Sentido opaco conujde Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

invocar, solicitar, 

pedir 

DSG 

“Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do mundo seia . pero | 

como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo.” 

P1B504 con- ~ Sentido opaco conuida ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre convidar, convocar OE 
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cõ- cõuidarey (cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

“Uou-me pera o meu amigo e meu esposo Jhesu Christo, que me conuida pera muy sanctas uodas e muy solempnes manjares pera o seu parayso.” 

P1B505 con-  Sentido opaco conujdado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar, convocar DSG 

“Eeste mj | lagre foy feito em uirtude do no | sso saluador e nosso meestre senhor | ihesu christo . que quando foy conujdado | do rey . que fosse ueer seu 

filho / que | iazia com grande febre . e lhe di | sse per palaura que seu filho era sa | ao.” 

P1B506 con- Sentido opaco convites Verbo Verbo Subst. Do cat. convit, deriv. do 

lat. médio convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

banquete OE 

“E elle aleua~tou-se e tomou o liuro de Sam Paulo e abriu-o e foy logo acertar em hu~u~ capitulo que diz asy: Non em convites de comeres de luxuria e de 

guargantuyce e e~ beuydices, no~ e~ jazedas e e~ çugidades de luxuria, no~ em contenço~ e emveia, mais uistide-uos e~no Senhor Jhesu Christo [...].” 

P1A281 

 

co- Sentido opaco coreya Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgia, -ae 

(‘correia, açoite’) < 

corrĭgĕre < cum- + -regĕre 

(‘dirigir, guiar, conduzir’) 

< rex, regis 

correia, tira de couro TNC13 

“It(em) a S(an)ta Locaya. #j moyo antre pa~ e vi´o e #j leycto ((L012)) d(e) coreya. e #j almocela. e #j chumaço.” 

P1B507 cor-  Sentido opaco corregiia ~ 

correger 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar VSMA 

“Mais, conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger, p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda benignidade e sp(er)anca 

confortava os sinplezes e fracos, e p(er) se(os) amoestamnt(os) os coraco~es daq(ue)les que o ouvi´i´am eram edificados [...].” 

P1B508 

 

cor- Sentido opaco correger  Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

corrigir, preparar, 

ajustar 

LM 
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conduzir’) < rex, regis 

“Capitulo iii, en que se mostra como o jogo de andar ao monte É milhor que todollos outros jogos pera recrear o entender e tambem a correger o feito das 

armas mais que todollos outros que pera isto forom alevantados.” 

P1A282 cor- Sentido opaco correger ~ correga Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar, 

reparar, ajustar, 

retificar 

DCS13 

“Costume e q(ue) sse mj~ algue~ faz mal e o uou dizer aa justiça & pois uenho a pelej´ar co~ ele e o feyro en logo de Reue~deyta q(ue) mo no~ correga & 

correger eu a ele o seu.”  

P1B509 cor- Sentido opaco correger ~ coreger 

~ correga ~ 

corregam ~ 

correge 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar, 

reparar, ajustar, 

retificar 

DCS14 

“O degredo que se poser nas vinhas he & he´e´ do conçelho. e por este degredo no~ leixe porem de acorreger o dano ou a dar o estimo se o seu 

dono q(ui)s(er).”  

P1B510 cor- Sentido opaco correga Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar, 

reparar, ajustar, 

retificar 

FG14 

“Sabede q(ue) nos usam(os)  e teem(os) por derreyto q(ue) o meyri~o o corega coma out(r)o ueçi~o e se pela uent(ur)a entral. e dero~per a casa co~ pugno 

dar #v m(a)r(avidis).”  

P1B511 cor-  Sentido opaco correie Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, reparar, 

consertar 

DSG 

“Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A primeira he . se boo nõ 

he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d’outrem que dessy.” 

P1B512  cor-  Sentido opaco corrigimento Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

correção, ação de 

corrigir 

LM 
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“Capitulo viii, do corrigimento do cambar dos caães quando cambam hum porco por outro ou cambam porco por cervo.” 

P1B513 cor-  Sentido opaco corregimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

correção, ação de 

corrigir, reparação, 

emenda 

DCS14 

“SE algu´u´s hom(e)s peleiam no regueengo ou lhy algu´u´ mal fazem se o senhor deue a leuar o encouto ou algu´u´ corrigim(e~)to dizem(os) q(ue) no~. 

Mays se o algue~ faz correga-o assy(co)mo o correge~ aos outros hom(e)s bo´o´s de uila noua.”  

P1B514 cõr- ~ 

conr- 

Sentido opaco cõrrõpe ~ cõrronpẽ 

~ conrrõpe 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

corromper, deteriorar PP 

“Ca segundo disse Aristotiles e os out(ro)s sabho~s ou he c(re)atura q(ue) no~ ha corpo ne~hu~u~ mays sp(ir)ital assi como o angio e a alma ou he corpo 

q(ue) sse no~ geera ne~ sse co~rro~pe e he sinplez p(er) natura e he celestial assi como os ceos e as estrelas no~ sse co~rronpe~ p(er) n(atur)a. $ Ou ha 

corpo sinplez q(ue) sse geera e se (con)rro~pe p(er) n(atur)a asi como os eleme~tos [...].” 

P1B515 cor-  Sentido opaco corrumpimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

decomposição, 

deterioração, alteração 

física, corrupção 

OE 

“E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e per razom da 

auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle ha e pella terra que he muy fructuosa e sem corrupçom, ca em elle 

estam Helias e Enoc viuos e sem corru[m]pime~to, ca no~ ha cousa uiua que em elle possa morrer.” 

P1B516 cor-  Sentido opaco corrupçom Verbo Verbo Subst. Do lat. corruptĭō, -ōnis < 

lat. corrŭmpĕre < lat. cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

decomposição, 

deterioração, alteração 

física, corrupção 

OE 

“E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e per razom da 
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auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle ha e pella terra que he muy fructuosa e sem corrupçom, ca em 

elle estam Helias e Enoc viuos e sem corru[m]pime~to, ca no~ ha cousa uiua que em elle possa morrer.” 

P1B517 cor- Sentido opaco corrupta Verbo Verbo Adj. Do lat. corruptus, part. de 

corrŭmpĕre < lat. cum- + -

rumpĕre, ‘romper, quebrar, 

rasgar; fender, separar; 

violar, infringir; pertubar’ 

corrupto, corrompido OE 

“Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy podre da parte de 

tras.” 

P1A283 co- Sentido opaco acostumeastes Verbo Verbo Verbo  Do GP a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

CDA3 

“[...] & furtu ((L039)) qual for achado tal peyte. no~ ua´a´des a castelo ne~ ((L040)) a entorui||s||cada se non apilidare~ a t(e)rra. 

segu~do ac(os)tumeastes. ((L041)) & non ue~dades ne~ apenoredes ne~ donedes ((L042)) essa h(er)dade a ne~guu~ ome~. seno a ome~ vilao.” 

P1B518 cu- Sentido opaco acustumaron Subst. Verbo Verbo  Do GP a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

CDA4 

“E deuedes a dar geira pera adubar a vynha da quintaa assi como ata aqui acustumaron e dardes luytosa como acustumaron a dar os que moraron en 

esses casaaes.” 

P1A284 co- Sentido opaco costume ~ 

costumes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

costume DCS13 
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consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“Costume e´ q(ue) sse sso~o caualeyro & mj~ cri´a algue~ meu filho de be~feytoria q(ue)r sej´a peo~ q(ue)r caualeyro uence onra de caualeyro.” 

P1B519 cu- Sentido opaco custume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume CDA4 

“[...] os quaes casaaes e Moynho foron de Giral gonçaluez e de Tareyia martjz sa molher. e andaron en pregon como he custume de sse apregoaren as 

uendas que se ffazen polas mhas diuidas.” 

P1A285 cu- Sentido opaco custume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume CDA3 

“[...] & dademi cada´ a´no cinqui marauidis. ((L031)) a´a´s t(er)cias do ano. segu~do o custume da t(e)rra.” 

P1B520 cu- Sentido opaco custume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume FG14 

“De custum'e. q(ue) todo hom(e) q(ue) teuer ma~çebo alleo. e lly for ((L021)) dema~dado p(er) dante os juizes.” 

P1B521 cu- Sentido opaco cunhados Verbo Verbo Subst. Do lat. cognātus, -a, -um < 

cum gnatus = natus < 

cunhado  NLL 
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nascor 

“E depois se combateo el rei de França com ambos os cunhados de sua molher e tolheo-lhes a terra.” 

P1B522 cu- Sentido opaco custa Verbo Verbo Subst. Do lat. constāre  < cum- +            

- stāre 

custo, gasto CDA4 

“E eles deuen fazer todo o seu vynho no meu lagar. e adubaren esse logar a ssa custa.” 

11. de- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-1 ~ di-1 ~ d- ~ des-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B523 de-1 Sentido opaco debulhado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *depoliāre < 

despoliāre < de- +             

-spoliāre, ‘espoliar’ 

debulhado, esbagoado CDA4 

“E deuen de partir o outono en Moolhos e o milho na eira debulhado desse dia e o linho no tendal e daren de comer ao moordomo quando partir o pan.” 

P1A286 de-1 Sentido opaco decaer Verbo Verbo Verbo Do lat. vulgar *decadĕre < 

decidĕre, ‘cair, decair’
139

 

decair, deixar de ter 

merecimento, perder 

poder ou dignidade 

DCS13 

“It(em) sse algue~ en co~celho p(ro)mete a p(ro)uar ssa razo~ e a outra p(ar)te diz q(ue) o p(ro)ua sse logo no~ nomear as enq(ui)sas no~ as posa despoys 

nomear & sse no~ pode logoau(er) enq(ue)redor e~ esse dia deue-o a dar en outro dia & sse algu~a das p(ar)tes despoys q(ue) fore~ nomeadas as 

testemu~has (con) elas falar decaer delas.” 

P1B524 de-1 Sentido opaco decaera Verbo Verbo Verbo Do lat. vulgar *decadĕre < 

decidĕre, ‘cair, decair’ 

decair, deixar de ter 

merecimento, perder 

poder ou dignidade 

DCS14 

“E se nõ posso auer enqueredor esse dia deuó-ó a dar en outro dia. e se falar com as enquisas pois que forẽ nomeadas decaera delas.” 

                                                             
139

Segundo Corominas (1987). Porém, segundo Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), seria uma formação vernácula: < GP de- + -cair < lat. cadĕre. 
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P1A287 de-1 Sentido opaco declaraçõ
140

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis < 

declarāre, de clarāre, de 

clārus 

declaração TP 

“E se sob(re) la declaraço~ os testigoos fallare~ escuramente, outra vez pode~ sobre aq(ue)lho diz(er).” 

P1A288 de-1  Sentido opaco declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer TP 

“E se os testigoos dissero~ algu~a paravoa escura [poden] lho d(e)clarar, [ca aquel que diz a cousa] lha deve emtrepetar.” 

P1B525 de-1 Sentido opaco declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer VSMA 

“E claro dia e~ huu~ domingo, depois das vigilias e oraço~es da nocte, o bispo disse a my~: - Oo Jacobo hyrmaa~o~, vy hu~u~ sonho do qual som muy 

turbado porque nom vejo nem sey, nem posso de todo em todo declarar e e~tender, que quer dizer.” 

P1B526 de-1  Sentido opaco declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer PP 

“E q(ua)l deue s(e)er o fazedor dellas. E q(ue~) a´ pod(er) de as faz(er). E como sse deue~ entender. E que~ nas pode declarar e eespaadi~har e faz(er) 

q(ue) as e~tenda~ quando algu~a douyda hy ouuer.” 

P1B527 de-1 Sentido opaco declarou Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

afirmar, professar, 

confirmar, declarar 

OE 

“E foy depois muy sancto e muy glorioso doutor e declarou muyto estes marauilhosos e~xertos da Sancta Trindade.” 

P1B528 de-1 Sentido opaco decrepito Verbo Verbo Adj. Do lat. dēcrĕpĭtus < 

provav. lat. **decrepĭtāre 

< crepĭtāre  

decrépito, muito 

velho, debilitado 

VSMA 

“E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e brad(os) diziia: - Oo 

q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.”  

P1B529 de-1 Sentido opaco decretos Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de decreto VSMA 

                                                             
140Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que o vocábulo em questão se registra a partir do séc. XIV. Contudo, como se vê, o vocábulo já aparece em documento 

ducentista. 



962 

 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

“O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse: - Os s(an)c(t)os canones e decretos dizem que nenhu~a meretriz e molh(er) publica 

nom deve de seer baptizada se nom der fiadores que nu~ca mais use de maos pecad(os) ne~ se emvolva em eles.” 

P1A289 de-1 Sentido opaco defallir ~ defalir 

  

Verbo Verbo Verbo Do GP de- + -falir < lat. 

fallĕre (‘faltar, enganar, 

trair, violar’) 

ir contra, desrespeitar  TNC13 

“E todos estes co~uene~tes de suso sc(ri)ptos ((L025)) deue~ seer teudos da hua p(ar)te e da out(ra) aa boa fe e se~ mao engano. e a p(ar)te ((L026)) q(ue) 

destes co~uene~tes defallir deue peytar aa outra p(ar)te. #C m(a)r(avedi)s uellos de pea ((L027)) e ficar o prazo en sa forteleza p(er)d(ur)auil [...].” 

P1B530 de-1 Sentido opaco deffendera Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

TNC14 

“[...] p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes (e) pouco mjguaua q(ue) no~ aui´a t(e)ss(te)m(un)hos/?/ (e) el sse ((L084)) q(ue)issara por santo tisso (e) dema~dara (e) 

deffendera com(o) p(ro)c(ur)ador (e) assy p(er) todas estas cousas (e) p(er) cada hu~a ((L085)) delas q(ue) no~ enpe´e´çi´a a uillari~o esta p(ro)testaço~.” 

P1A290 de-1 Sentido opaco deffemder Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TNH13 

“[...] sumos teudos a uos dom Diego d(e) uos amar ((L011)) & d(e) uos s(er)uir assi como ffazemos aq(ue)lles q(ue) forom uossos entrecessores q(ue) 

((L012)) ueerom ant(e) d(e) uos & eu Diego Gom(e)z amparar uos & d(e)ffemder uos & o ((L013)) moesteyro d(e) Subraddo & suas cousas [...].” 

P1B531 de-1 Sentido opaco defendiã ~ 

defender  

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

TNH14 

“[...] diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o d(i)to reçebem(en)to ((L014)) & o d(i)to 

casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es [...].” 

P1A291 de-1 Sentido opaco defende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CSM 

“O menĩ’ enton da fossa, en que o soterrara / o judeu, começou logo en voz alta e clara / a cantar ‘Gaude Maria’, que nunca tan bem cantara, / por prazer 

da Groriosa, que seus servos defende.” 
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P1B532 

 

de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger LM 

“E virom en como os estados dos reys está en duas cousas, em o saber reger e defender, e como estas cousas se poderiam perder se non ouvesse en como 

fossem guardadas, ca, estando os reys em paz perlongada, con os longos desembargos que se fazem continuadamente [...].” 

P1A292 de-1 Sentido opaco deffendasse ~ 

defender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger FG13 

“Et entre preyto sobr’ele com aquel que o demanda e deffendasse co todo seu dereyto. Et se se nõ pode defender responda del come de furto [...].”  

P1B533 de-1 Sentido opaco defende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger FG14 

“Se o meyri~o acaeçe q(ue) entra en casa do ueçi~o da t(e)rra a maa m(en)te ((L023)) p(er)a p(re)nder ome~ e lo Senn(or) da cassa lj defende q(ue) no~ 

entre en sa casa. a maa m(en)te ((L024)) e o Meyriño ly lla. entra soble defendim(en)to e lj dero~pe sa casa.”  

P1A293 de-1 Sentido opaco defendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

proibir, vetar CAMI 

“Par Deus, amigo, muit’ a´ gran sazon / que vos non vi, e vedes por que non: / por que vos non quis mha madre ver // Defendeu mi que per nen u~a ren / 

nunca vos visse, nen vos vi por en,  / por que vos non quis [mha madre veer]. 

P1A294 de-1 Sentido opaco defendo ~ defende 

~ defender ~ 

deffender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar; proibir, vetar 

TNC13 

“Ma~do (e) d(e)fendo q(ue) negu~u no~ seya ousado d(e) penorar nas sob(re)dictas erdades [...].” 

“[...] deuemos enparar (e) deffender Martin p(er)ez (e) sa moler Amada M(ar)tijz ((L029)) assi come nosos home´e´s.” 

P1A295 de-1 Sentido opaco deffendemos ~ 

deffendemus ~ 

deffenda ~ 

deffendudos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger; 

proibir, vetar 

FR 

“[...] nos deffendem(os) q(ue) nenhuu no~ proue en ne~hua guisa trayço~, nenhuu mao feyto (contra) sa p(essoa) de el rey [...].” 
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“[...] d(e)ffendemus firmeme~te que daq(ui) adeante q(ue) nenhuu seya ousado de coller ne~ de midir ome~ pan que teue na eyra seno~ desta guysa [...].” 

P1A296 de-1 Sentido opaco deffender  ~ 

defender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TNAT13 

“[...] & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez & 

uosa molher d(e) suzo dyta os dytos ((L031)) errdame~tos q(ue) uos demos en escambyo per todalas condysomes & pemas q(ue) som d(e) suzo dytas.” 

P1B534 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger VSMA 

“A s(er)va de Deos q(ua)ndo esto ouvio soprou e cospio o diaboo, e disse: - O diaboo eu ja te renunciey e renu~cio. O meu senhor Jhesu Cristo que me 

livrou do teu poderio e me trouxe ao seu talamo e casa e paaco celestrial, ele me defenda de ty.” 

P1B535 de-1 Sentido opaco defenda ~ 

defendam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

OE 

“[...] orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus, por tal que a chama do fogo defenda a entrada 

aos home~e~s e os angios defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa que no~ possa entrar e~ elle nehu~u~ maao spiritu [...].” 

P1B536 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CA14 

“Non me poss' eu de morte defender, / poys vejo d' Amor que me quer matar / por Ûa dona; [...].” 

P1B537 de-1 Sentido opaco defendo Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CDA4 

“Por que mando e defendo a todolos meus Almoxarifes e sacadores das mhas diuidas en lixbõa que non enbarguen ao dicto Martin durãez as dictas casas 

nen o dicto foro nen o alueiro delas.”  

P1B538 de-1 Sentido opaco deffender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger CGE 

“E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida per muytas vezes 

em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?” 

P1A297 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger DCS13 
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“Costume e´ q(ue) sse a mj~ algue~ [uen]de algu~u erdame~to & pois uen algue~ e mho dema~da q(ue) me chame eu a outor & sse o outor 

me q(ue)r defender & o dizer co~uen q(ue)mj~ de fiador pera co~prir dereyto daq(ue)la cousa q(ue) my [uendeo].”  

P1B539 de-1 Sentido opaco defendam ~ 

defenda ~ defender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger DCS14 

“Do caualo recobrado. E des aquy adeante tod’omẽ que poder recobrar caualo dos que ora hy moram nõ hã por que os façam o alcaide caualeiros. e 

defendam as casa come caualeiros onrrados enquanto ouuerẽ caualo.”  

P1A298 de-1 Sentido opaco defendimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

TNC13 

“[...] no~ seya ousado d(e) penorar nas sob(re)dictas erdades ((L036)) p(or) razo~ ne~ p(or) cobsa q(ue) faça do~ pedro soariz. (e) recebo essa dona. 

M(aria). steua~ez ((L037)) en g(uar)da (e) en come~da (e) so meu d(e)fendime~to q(ue) ne~gu~u no~ seya ousado d(e) lj faz(er) ((L038)) mal.” 

P1B540 de-1 Sentido opaco defendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

FG14 

“Se o meyri~o acaeçe q(ue) entra en casa do ueçi~o da t(e)rra a maa m(en)te ((L023)) p(er)a p(re)nder ome~ e lo Senn(or) da cassa lj defende q(ue) no~ 

entre en sa casa. a maa m(en)te ((L024)) e o Meyriño ly lla. entra soble defendim(en)to e lj dero~pe sa casa.”  

P1B541 de-1 Sentido opaco defensa Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defesa, proteção, 

amparo 

CA14 

“E poys Amor em tal guisa me tem / en seu poder que defensa nom ey / de parar morte, [...].” 

P1A299 de-1 Sentido opaco deffensyoes ~ 

deffensões 

Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

TP 

“O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.” 

P1B542 de-1 Sentido opaco defenson Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 
defensão, defesa, 

proteção, guarda 

LM 

“Outrosi a defensom se perderia muy toste se o uso das armas non ouvessem, e porem asacarom os antiguos joguos de taes maneiras per que se pudesse 

recrear o entender e que o cansaço non fosse tal que por elle deixasse de fazer o que devia.” 

P1B543 de-1 Sentido opaco defenson Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 
dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

proteção, guarda 

CA14 
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“E bem vej' eu per qual poder em mi / Amor tomou que nom ey defenson / d' escusar morte, e poys eu tal razom / ey por dona de prender mort' assi, / 

catarey ja das donas a melhor / porque, poys mh-á de matar, mat' Amor.” 

P1B544 de-1 Sentido opaco defensom Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

proteção, guarda 

OE 

“E noso Senhor orde~nou sobre este muro defensom de angios bo~o~s pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus [...].” 

P1B545 de-1 Sentido opaco defensor Verbo Verbo Subst. Do lat. defensor, -ōris < 

lat. dēfendĕre < de- +        

-fendĕre 

protetor, defensor OE 

“Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.” 

P1A300 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degolou Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’
141

 

decapitar, degolar CSM 

“Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, / de o criar muit’ apost’ e mui ben muito sse trameteu; / mas un irmão que o Cond’ avia, mui falss’ e 

sandeu, / Pediu-lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, / degolou-ll’ o menĩo hũa noit’ e meteu- / ll’ o cuitelo na mão pola fazer perder.” 

P1B546 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degolar ~ degolada 

~ degolarõ ~ 

degolado 

Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de 

collum, -i, ‘pescoço’ 

decapitar, degolar OE 

“Hu~a sancta uirgem, que auia nome Dorothea, era leuada pera degolar pella fe de Jhesu Christo [...].” 

                                                             
141

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim (de- + -coll(um)- + -āre). 
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P1A301 de-1 Sentido opaco degredo ~ 

degredos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, ‘castigo, 

pena’
142

 < decrētus, part. 

pass. de decernĕre, 

‘decidir’, e, este, de 

cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto, taxa, 

prescrição 

DCS13 

“It(em) que~ teuer pumar ou ui~ha ou almu~ha ou fferrageal cabo careyra ou en testa de ressio [tape]-o de gui´sa q(ue) no~ possa p(er) [hy saltar o] asno 

peyado & sse o assy no~ fezer no~ leue en(de) istimo ne~ degredo mays q(ua)l dano lhi fezer tal hj corregua.” 

P1B547 de-1 Sentido opaco degredo Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto, taxa, 

prescrição 

FG14 

“De custum'e q(ue) todo hom(e) q(ue) toler ga´a´do ou besta a Corneyro jurado d(e) Conçello. p(er) força; q(ue) ly de o degredodubr(a)do.” 

P1B548 de-1 Sentido opaco degredo Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto, taxa, 

prescrição 

DCS14 

“Do degredo q(ue) pom o concelho. // O degredo que se poser nas vinhas he & he´e´ do conçelho. e por este degredo no~ leixe porem de acorreger o dano 

ou a dar o estimo se o seu dono q(ui)s(er).” 

P1B549 de-1 Sentido opaco degradados Verbo Verbo Verbo Do lat. decrētum, ‘castigo, 

pena’ < decrētus, part. 

pass. de decernĕre, 

‘decidir’, e, este, de 

cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

degredar, desterrar, 

exilar 

CGE 

                                                             
142

Cunha (2010). 
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“E despois per tempo arrybaron onde agora chama~ o Porto hu~as gentes e~ naves que eram degradados de sua terra, os quaaes eram chamados 

Galases.” 

P1A302 de-1 Sentido opaco deit Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

lançar, verter, deixar 

cair 

CAMI 

“E ja m’ el sabe mui ben mha manha, / ca sobr’ el deit’ eu toda mha sanha;  / por que entendo ca mi quer bem / [assanho me lhi por en]” 

P1B550 de-1 Sentido opaco deytar ~ deytasse ~ 

deytarom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

dar, doar, ceder TNAT14 

“[...] & seendo ((L011)) a (dit)a q(ui)ntaa li´u´re veo Orraca (martinz) deytar a ssa p(ar)te da q(ui)ntaa ao (dit)o ((L012)) judeu por dous anos.” 

P1B551 de-1 Sentido opaco deytar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

deixar, depositar, 

deixar 

TNH14 

“[...] et mays q(ue) o dito Vaasco [Fer]n[ande]s ((L019)) ma~de ao te~po da ssua morte o sseu corpo deytar ((L020)) en este moest(eyr)o ssobr(e)dito.” 

P1A303 de-1 Sentido opaco deytar ~ deytarẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

lançar fora, desterrar, 

expulsar, afastar, 

apartar 

DCS13 
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dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

“Costume e´ q(ue) sse algu~u mançebo colher por soldada & sse lhy for sen ma~dado o q(ue) leuar da soldada torna-lo dobrado & o al tornar cabal & sse o 

senhor deytar o ma~çebo ffora [da casa] ssen mereçime~to e o p(ro)uar o ma~çebo deue-lhj a dar a soldada de todo o ano.” 

P1B552 de-1 Sentido opaco deita ~ deitar ~ 

deyta ~ deytar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

lançar fora, desterrar, 

expulsar, afastar, 

apartar 

DCS14 

“E o q(ue) fuge q(ua)nto leuar da soldada de-a a seu amo doblada & o q(ue) auya d' auer cabal. & se o o amo filha & deita-o pela ma´a´o fora o macebo 

de-lhi toda sa soldada & uaa-sse e se o ma~cebo faz da~no a seu amo en caualo ou en ga´a´do ou en out(ra)s bestas [...].” 

“O Senhor da terra deue fazer q(ua)ntos beesteiros q(u)iser. & depois q(ue) filhar q(ua)ntos quis(er) meter anadal & o anadal cada que morrer be´e´steiro 

deue a meter outr(i)m en seu logo. se o achar. & se p(er) ue~tuira baesteiro se q(u)is(er) deitar da baestaria pode-o fazer. & o anadal pode meter outr(i)m.” 

“E sse p(er) ue~tuyra o senhor deytar o ma~çebo da cassa sen m(er)eçyme~to & o ama~çebo pode p(ro)uar. o senhor deue-lhy a dar a soldada de todo o 

a~no.” 

P1B553 de-1 Sentido opaco deitade ~ deitam ~ 

deitarõ ~ deito ~ 

deitouse ~ 

deitousse ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

despejar, expelir, 

expulsar; lançar, 

jogar; prostrar-se, 

estender-se 

DSG 

“Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir . e disse aos mõies que estauã ante | el Nom uos dixe eu que 

este era | e(mijgo . e nõ mõie . hide e deita | deo asinha dacella . nõ fique | nosco no moesteiro .” 
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“Came semelha que amjn | ha alma anda per hu(u( mar . em | quea muita tenpestade . e as ond | das me deitam d’hu(a parte e da | outra .” 

“Eo mõie | libertino / outrossy deitouse an | te os pees deseu abbade . e disselhe . | que aquel mal que el recebera / nõ fora | per sua crueza do abbade . mas 

fora | per sua culpa del meesmo .” 

P1B554 de-1 Sentido opaco delgada Verbo Verbo Adj. Do lat. dēlĭcātus < dēlicĕre 

< de- + lacĕre 

fino, delgado LM 

“[...] convem a saber, grosso ou delgado, ou branco ou preto, e assi mesmo os nomes que lhes poserom.” 

P1A304 de-1 Sentido opaco delgada Verbo Verbo Adj. Do lat. dēlĭcātus < dēlicĕre 

< de- + lacĕre 

esbelto, formoso CAMI 

“Aqui vej’ eu, filha, o voss’ amigo, / o por que vós baralhades migo, / delgada // Aqui vejo, filha, o que amades, / o por que vós migo baralhades, delgada” 

P1B555 de-1 Sentido opaco delectastes Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleitar, deliciar VSMA 

“E de todo coraçom co~ grandes e lo~guos sospiros disse aos bispos: - Rrogo-vos que me digades se ouvestes algu~u~ prazer e vos delectastes na grande 

fremosura desta molher, ou no~. E elles se callarom.” 

P1B556 de-1 Sentido opaco deleyte ~ deleito Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

deleitar, regalar, gozar OE 

“Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que sse ente[nda], lea 

o triste e achara con que se al[egre].” 

P1B557 de-1 Sentido opaco dellecto ~ delecto Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

deleite, regalo, prazer 

suave 

VSMA 
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seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

“[...] e disse aos bispos outra vez: - Em verdade vos out(r)os na ffremosura desta molher, nom ouvestes plazer e dellecto?” 

P1B558 de-1 Sentido opaco deleyto Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

deleite, regalo, gozo OE 

“E degolaro~-no con [os] outros e foy-se pera o parayso do deleyto, que he e~no ceeo.” 

P1B559 de-1 Sentido opaco delleitacom Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleite, regalo, prazer, 

gozo 

VSMA 

“Eu som deleitacom mortal de tod(os) os maaos desejos.” 

P1B560 de-1 ~ 

di-1 

Sentido opaco deleytação ~ 

dilectaçom ~ 

delectaçõ ~ 

deleitaçom ~ 

deleitaçõ 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

deleite, regalo, prazer, 

gozo 

OE 

“[...] nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa 

singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o [e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.” 
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P1B561 de-1 Sentido opaco delecctoso ~ 

deleytosa ~ 

deleitosos ~ 

deleitoso 

Verbo Verbo Adj. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

 prazeroso, deleitoso, 

deleitante, que causa 

deleite, gozo ou prazer 

OE 

“E pore~ e~no começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo, e e~no seu nome a comecey, o qual nome he muy delectoso, onde diz Jhesu, filho de Sirac: 

Asi como o mel seera doce a renebra~ça delle, convem a saber do nome que he Jhesu, que quer dizer saude.” 

P1B562 de-1 Sentido opaco deleitosamente
143

 Verbo Verbo Adv. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

prazeirosamente, 

agradavelmente, 

deleitosamente 

OE 

“[...] muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor, e com flores muy 

resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].” 

P1A305 de-1 Expletivo deliurardes Verbo Verbo Verbo Do lat. ecles. deliberāre, 

deriv. do lat. cláss. 

liberāre, ‘livrar’ 

liberar, permitir, 

prescindir dos direitos 

DCA3 

“E rey sapede q(ue) my plaz de uos ((L032)) deliurardes & mandardes entregar ao maest(r)e ((L033)) & ao Conue~to d(e) auys esse Castello de albofeyra 

((L034)) se a uos praz.” 

P1A306 de-1 Expletivo delivrar Verbo Verbo Verbo Do lat. ecles. deliberāre, 

deriv. do lat. cláss. 

liberāre, ‘livrar’ 

livrar, libertar, soltar, 

desembaraçar 

CEM13 

“Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben come se adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen 

por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.” 

                                                             
143

Cunha (2010) não registra esse advérbio. 
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P1A307 de-1 Expletivo delivrança
144

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ecles. deliberāre, 

deriv. do lat. cláss. 

liberāre, ‘livrar’ 

libertação CSM 

“E em hũa nave con outra gran gente / entrou, e gran peça pelo mar singraron; / mas hũa tormenta vẽo mantenente, / que do que tragian muit’ en mar 

deitaron, / por guarir, osmamos. / E ele prendia / con desasperança / a que aoramos / que sigo tragia / por as delivrança.” 

P1A308 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

delonga Adj. Verbo Verbo Do lat. *delongāre < lat. 

lŏngus
145

 

retardar, demorar, 

delongar, dilatar 

TP 

“O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.” 

P1A309 de-1 Sentido opaco demãda ~ demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

TP 

“E se cada huu veo e depoys alguu foy revel, no~ deve seer ovydo se no~ der p(ri)meyramente as despesas e fyador q(ue) stara a todo d(ere)ito e disy de´ o 

d(e)mandador o que dema~da en escripto e simplizme~te.” 

P1B563 de-1 Sentido opaco demãda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

TNC14 

“[...] (e) co~ el co~te~dero~ ((L083)) ssenp(re) en esta dema~da p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes (e) pouco mjguaua q(ue) no~ aui´a t(e)ss(te)m(un)hos/?/ (e) el 

sse ((L084)) q(ue)issara por santo tisso (e) dema~dara (e) deffendera com(o) p(ro)c(ur)ador [...].” 

P1A310 

 

de-1 Sentido opaco demãda ~ demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demanda, litígio, 

preito 

TNAT13 

“[...] os dessemos por ((L009)) quites de toda esta dema~da nos Domi~g(os) p(er)iz e mia mol(e)r Domi~gas ((L010)) m(ar)ti´i´z p(er) esta razon de suso 

d(it)a a nosso p(ra)zim(en)to dess aq(ui) auante ((L011)) dam(os) eles por q(ui)tes de toda esta demanda q(ue) les nos faziam(os).” 

                                                             
144Esse de- parece funcionar como expletivo ou como intensificador. 
145

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu ocorrida já no latim. 
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P1A311 de-1 Sentido opaco demanda ~ 

demãdas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demanda, litígio, 

preito 

TNH13 

“Assi est q(ue) quito & nu~pzo ad uos, dom Johan(n)e, abbade d(e) ((L005)) Subraddo, & ao comuento desse me´e´smo moesteyro quanta d(e)manda eu ad 

uos ((L006)) fazia & fazer q(ue)ria sobre esse uosso couto d(e) Ve´e´gio cu~ todas suas directuras ((L007)) & cu~ suas diuisoes [...].” 

P1A312 de-1 Sentido opaco demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

FR 

“Se alguu leygo teue[r] p(es)tamo d(e) eygreya ou de moosteyro por en sa uida [e] por emp(ra)zame~to alguu ou como quer ou por algu~a cousa q(ue) faça 

ouue[r] d(e) p(er)der q(ua)nto ouue, aquel p(re)stamo tornesse logo a yg(re)ya ou ao mosteyro d(e) que~ no teu(er) se~ demanda nenhu~a.” 

P1A313 de-1 Sentido opaco demanda ~ 

demandas 

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demanda, litígio, 

preito 

TNC13 

“E enteirate/sic/ ((L010)) fazem(os) esse Joam m(ar)ti´j´z dauand(i)to nosso p(ro)c(ur)ador sobre todas ((L011)) demandas ou forzas ou roubas ou 

malfeytorias q(ue) alguus fezeru~ ((L012)) ou q(uei)ram fas(er) ou auand(i)to Moesteyro ou esse Joa~ m(ar)ti´j´z dauand(i)to ((L013)) q(uei)rra faz(er) p(or) 

rezon do auand(i)to Moesteyro co~t(ra) alguus demanda ou ((L014)) demandas.” 

P1B564 de-1 Sentido opaco demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demanda, litígio, 

preito 

CA14 

“Mha senhor, que amor manda, / a vós manda fiz sem falha, / por que vós por mha demanda / nunca destes hÛa palha [...].” 

P1A314 de-1 Sentido opaco demanda ~ 

demandas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

FG13 

“Et toda demanda que faça o almoxarife séér per máo dos Juyzes. e pegnorar per mandado dos Juyzes.”  

P1B565 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

pergunta, 

questionamento 

DSG 

“Sam  gregorio respõdeo . Aa demanda que fezera dõ | pedro . e disse . Em tenpo derrey | totillo foy huu  home  muito hõ | rrado . per boa uida e per 

boos costum | es . Eouue nome libertino . e | foy preposto do moesteiro . defundom.” 

P1B566 de-1  Sentido opaco demãdas ~ 

demãdaste ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, solicitar, OE 
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demandaste ~ 

demandar 

requerer, pedir 

“Mays, segundo diz o be~e~to [Sancto A]gustinho, tal escriptura como [esta que] me tu dema~das no~ ha por [arras o] Spiritu Sancto nem pode fazer o teu 

[spiritu co~]trito, c[a], como quer que os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o amor de Deus.” 

P1A315 de-1  Sentido opaco demandem Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, solicitar, 

requerer, pedir 

TNH13 

“Maria P(er)ez por ((L021)) si nem suas p(ar)tes ia ditas no~ demandem jur nen herdade.” 

P1B567 de-1  Sentido opaco demãdaua Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, solicitar, 

requerer, pedir 

TNAT14 

“[...] q(ue) ffosse a Lissbo~a p(er)dant(e) iustiça a ffaz(er) co~p(r)i[m]ento ((L006)) de d(e)r(e)cto a Oraca m(a)r(t)ijz machada de co~to & de recado q(ue) 

lhe dema~daua do sseu q(ue) dela teu(er)a ((L007)) & depois q(ue) o aReygassen pelos ffiadores assy co~mo d(it)o [...].” 

P1B568 de-1  Sentido opaco demanda Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, solicitar, 

requerer, pedir 

LM 

“[...] ca Nosso Senhor demanda as obras con vontade aaquelles que as podem fazer, ca aaquelles que fazer as non podem assaz se contenta da boa 

vontade.” 

P1A316 de-1 Sentido opaco demandar ~ 

demãdar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

TP 

“A p(ri)meyra cousa [e´] q(ue) o juyz cite qual quer parte, quer diz(er) que emplaze, poys que alguu ome lhy demandar, se no~ for parte que no~ pod(e) 

demandar se no~ ouv(er) lecença do juiz: como seu filho daquel que foy servo e quer demandar en juyzo aaq(ue)l que forrou seu padre ou seu filho ou seu 

maestre.” 

P1A317 de-1 Sentido opaco demãdamos ~ 

demandeo ~ 

demandar ~ 

demandarã ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, exigir, 

solicitar 

FR 
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demandarẽ  ~ 

demandã
146

 

“E qu(er)emos e dema~damos que todo crischa~o|s| tenha esta fe e a guarde e q(ue~) quer q(ue) (contra) ella ueer enalgu~a cousa es erege e receba a 

pe~a que e´ posta (contra) os h(er)eges.” 

P1A318 de-1  Sentido opaco demãdar ~ 

demandar ~ 

demandou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

FG13 

“Todo homẽ de fora parte que uéér demãdar a ueziño de Garuã. vinas. ou Casas. ou herdade: de fiador que cõponna o que demandar se nõ uençer.”  

P1B569 de-1  Sentido opaco demãda ~ 

demãdado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

FG14 

“De custum'e. q(ue) todo hom(e) q(ue) teuer ma~çebo alleo. e lly for dema~dado p(er) dante os juizes. Se os juizes lly ma~dare~ q(ue) leyxe o 

ma~çebo aaq(ue)l q(ue) o dema~da.”  

P1A319 de-1 Sentido opaco demandar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

disputar, procurar, 

demandar 

TNC13 

“E dam(os) puder a esse Joa~ m(ar)ti´j´z de susu d(i)to p(er)a demandar. ((L015)) e p(er)a responder. e p(er)a (com)poer. e p(er)a eycepcio~es poer. e 

para iurar en nossas ((L016)) almas en toda maneyra de iuram(en)to q(ue) a este p(re)yto ou p(re)ytos (con)uena ((L017)).” 

P1A320 

 

de-1 Sentido opaco demãdar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

disputar, procurar, 

demandar 

TNAT13 

“E se Algue~ ue´e´r asy da mha ((L012)) p(ar)te come do (dit)o meu Marido q(ue) este meu feyto britar ou te~ptar q(u)iser no~ lhj seia outorgado mays pola 

so´o´ ((L013)) te~ptaço~ q(ua)nto dema~dar ta~to a nosso Senhor ElRey en duplo co~ponha & q(ua)nto a (dit)a parede for melhorada.” 

P1B570 de-1 Sentido opaco demandar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

disputar, processar, 

demandar 

TNC14 

“[...] (e) co~ el co~te~dero~ ((L083)) ssenp(re) en esta dema~da p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes (e) pouco mjguaua q(ue) no~ aui´a t(e)ss(te)m(un)hos/?/ (e) el 

sse ((L084)) q(ue)issara por santo tisso (e) dema~dara (e) deffendera com(o) p(ro)c(ur)ador (e) assy p(er) todas estas cousas (e) p(er) cada hu~a [...].” 

                                                             
146Na primeira forma, o prefixo parece ser um expletivo. O verbo demandar na averbação não parece comportar o mesmo sentido das demais ocorrências. Parece denotar ‘ordenar, 

mandar’. 



977 

 

P1B571 de-1 Sentido opaco demando Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

pedir, requerer VSMA 

“E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.”
 
 

P1B572 de-1 Sentido opaco demandou Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre pedir, requerer CGE 

“E ento~ demandou Hercolles conselho aos estronomos se a pobraria aly e elles diseronlhe que no~, como quer que hy seeria pobrada hu~a grande cidade, 

mas que a no~ pobraria elle mas outro.” 

P1A321 de-1 Sentido opaco demãdan ~ 

demãdarẽ ~ 

demandauades ~ 

demandar ~ 

demãda ~ demãdar  

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

disputar, procurar, 

exigir, reclamar, 

demandar 

DCS13 

“[...] costume e q(ue) sse no~ so~o reygado & uezi´nho & mj~ dema~dan besta ou outra cousa q(ue) me areygue ou q(ue) de 

fiador p(er)a dereyto q(ua)ndo me dema~dare~ e seno~ no~ me entregare~.” 

P1B573 de-1 Sentido opaco demande ~ demãda 

~ demãdado ~ 

demãdarẽ ~ 

demandada 

demandã  

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

disputar, procurar, 

exigir, reclamar, 

demandar 

DCS14 

“O Mayordomo nõ deue auer vogado
147

 por nẽ hũa cousa que demande se a demãda for per razõ do móórdomado.” 

P1B574 de-1 Sentido opaco demandara Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

solicitar, chamar, 

buscar, procurar 

DSG 

“[...]  nom curedes . que da | quy adeante nõ auera febre . ne  | basilio demandara. E despois | quese tornou omõie que estas nouas | trouxera . achou que 

naquela ora fora | amõia saã da febre.” 

P1A322 de-1 Sentido opaco demandada Verbo Verbo Verbo  Do lat. demandāre demandar, disputar 

judicialmente 

TP 

                                                             
147

Vê-se novamente a variação do vocábulo com e sem o prefixo. Alternância de lexema com e sem prefixo, mas com idêntico significado. 
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PP 

“E se a parte o mae~festar que foy demandada, deve o juyz a poer o p(ra)zo p(er)a pagar e (con)dane o en aquello en q(ue) maenfestar.” 

P1A323 de-1  Sentido opaco demandado Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. demandāre demandado, i.e., 

pessoa contra quem é 

promovida a 

demanda; acionado; 

réu 

FG13 

“Se algũu home de fora ou de villa demandar vezĩo de fiadura e disser esse demandado nõ sey se sóó fiador se nõ. deuẽno a pegnorar.”  

P1A324 de-1 Sentido opaco demandador Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demandador, 

demandante, 

pleiteador 

TP 

“O tempo segundo [e´] quando as partes deve~ vijr ant’o juyz; e #III cousas deve ome catar: ca veo o demandador e no~ veo o deman[da]do, ou veo o 

deman[da]do e non veo o demandador, ou veo cada huu delles.” 

P1A325 de-1 Sentido opaco demorada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. *demorāre, por 

demorāri (‘demorar, deter-

se, ficar, parar’) < de- +       

-morārī, ‘demorar-se, 

deter-se, parar’ 

demora, tardança CSM 

“E non ar quero obridar / com’ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‘paz en terra dada’; / nen como a contrada / aos tres Reis em Ultramar / ouv’ 

a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada
148

.” 

P1A326 de-1 Sentido opaco demorança Verbo Verbo  Subst. Do lat. *demorāre, por 

demorāri (‘demorar, deter-

se, ficar, parar’) < de- +       

-morārī, ‘demorar-se, 

deter-se, parar’ 

demora, delonga CSM 

“Pois que foi o monge na santa cidade, / u Deus por nos morte ena cruz prendera, / comprido seu feito, ren da Magestade / non lle vẽo a mente, que el 

                                                             
148

Um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo, visto que há também a forma apreçar, com o mesmo sentido de preçar. Percebe-se, assim, uma expletividade prefixal. 
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prometera; / mas disse: ‘Movamos,’ / a sa conpannia, / ‘que gran demorança / aqui u estamos / bõa non seria / sen aver pitança.’” 

P1A327 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre mostrar, dar a 

conhecer 

CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1A328 de-1 Expletivo demonstrã Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre demonstrar, revelar FR 

“As leys ama~ e desyna~ as cousas q(ue) so~ d(e) Deus e demanda~ e demonstra~ d(er)reyto e iustiça e o ordiame~to dos boos custumes [...].” 

P1B575 de-1 Expletivo demostrar ~ 

demostra 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

OE 

“E esto quer dizer que o parayso chega ao cerco da lu~a por se demostrar a sua alteza e~ respeyto da terra e das cousas baixas, no~ pore~ que elle chegue 

ao cerco da lu~a.” 

P1B576 de-1 Expletivo demostrar ~ 

demostrariamos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, revelar, 

evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

LM 

“Hora, tanto que cada hum destes sentidos É ajuntado con aquella cousa en que sua virtude á-de obrar pera demostrar ao entender, logo o entender 

entende estas cousas que pelos sentidos lhe som demostradas.” 

P1B577 

 

de-1 Expletivo demostradas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. demonstrāre mostrado, revelado, 

dado a conhecer 

LM 

“Hora, quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos, como dito avemos, se as cousas son grandes de determinar entre o 

entender e a vontade e non as pode stremar, convem a saber, o bem do milhor ou o mal do menos [...].” 

P1B578 de-1 Expletivo demostrãça Verbo Verbo Adj. Do lat. demonstrāre demonstração   PP 

“E Josep seu filho q(ue) foy poderoso sobr(e) toda a t(er)ra do Egipto polo sonho q(ue) soltou a rrey Pharao~ dos #VII anos |e| da mi~gua e dos #VII 

d'auo~dança segundo [o sonho] q(ue) el rrey sonhara das #VII spigas e das sete uacas. $ E esto foy out(ro)ssy feyto per grande demostra~ça.” 

P1A329 de-1 Expletivo demostrança Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstrāre demonstração, 

manifestação, amostra 

CSM 



980 

 

“Por que nos ajamos / senpre, noit’ e dia, / dela renenbrança, / en Domas achamos / que Santa Maria / fez gran demostrança.” 

P1B579 de-1 Sentido opaco demoua Verbo Verbo Verbo Do lat. dēmŏvēre, de 

mŏvēre 

deslocar, levar alguém 

a (fazer algo) ou 

dispor-se a fazer 

OE 

“Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que sse ente[nda], 

lea o triste e achara con que se al[egre].” 

P1A330 de-1 Sentido opaco denodados Verbo Verbo Adj. Do lat. dēnŏtātus ousado, atrevido FR 

“E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e denodados, que pellas 

leyx seya~ desarraygados.” 

P1A331 de-2 Sentido opaco deostar
149

 Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender 

FG13 

“De puta que deostar boa moller: A puta que deostar boa moller. e se ela calar azorragena os iujzes.” 

P1A332 de-2  Sentido opaco deostasse Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

CEM13 

“Ca me rogades cousa desguisada; / e non sei eu quen vo -lo outorgasse: / de perdoar quẽ-no mal deostasse, / com’el fez a min, estando en sa pousada. / E 

pois vejo que me non conhocedes, / de mi atanto vos irei dizendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1A333 d-
150

  Sentido opaco doitear Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

CEM13 

“[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos muito afrontar; / e 

sobr’esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.” 

P1B580 d- Sentido opaco doesto
151

 Verbo Verbo  Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, injúria, insulto, VSMA 

                                                             
149Ocorre no GP a variação entre as formas deostar e doestar, tendo mesmo étimo e mesmo significado. 
150

Trata-se de um alomorfe (ou alógrafo) atípico, esporádico, do prefixo de-. 
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‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

ofensa, vitupério 

“Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos (crist)a~a~os.” 

P1B581 

 

de-1 Separação departi Verbo  Verbo Verbo  Do fr. départir < do lat. 

partīre  

distinguir, interpretar LM 

“Capitulo xvi, que falla como os monteiros devem saber conhescer os rastros huns de outros e departi-los de que animalias son.” 

P1B582 de-1 Separação departir ~ 

departillo ~ 

departẽ 

Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir, 

separar 

CGE 

“E per a razon veheron en conhecimento de entender os saberes e [de] se [saberem ajudar] deles e saberem tam ben departir das cousas que foron nos 

tempos antigos como se fossen en sua sazon [...].” 

P1B583 de-1 Separação departe ~ departẽ ~ 

departirom ~ 

departirõ ~ 

departimos ~ 

departem 

Verbo  Verbo Verbo Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  PP 

“Por q(ua)es rrazo~es he este liu(ro) p(ar)tido e~ sete partes Setenayro he co~to muy nobre e q(ue) louuaro~ muyto os sabho~s antigos por q(ue) sse acha~ 

en el muytas cousas asinaadas q(ue) se dep(ar)te p(er) co~to de #VII assi como todalas creat(ur)as q(ue) som p(ar)tidas
152

 e~ sete man(eyr)as.” 

P1A334 de-1 Separação departidos ~ 

departidus 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do fr. départir < do lat. 

partīre  

departir, repartir  FR 

“Porq(ue) os coraçoes dos omees son departidos, pore~ n(atur)alme~te natural cousa e´ que os entendime~tos ne~ as obras non acorde~ en huu.” 

P1B584 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Verbo  Do fr. départir < do lat. departir, repartir  PP 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
151Ocorre no GP a variação entre as formas deostar e doestar, que possuem o mesmo étimo e o mesmo significado. 
152Em todo o texto há a variação entre partir ~ departir, portando ambos o mesmo sentido. Um exemplo, no mesmo período frasal: “Out(ro)sy os sabhos dep(ar)tirom p(er) este 

co~to de sete as p(ar)tes de toda a t(er)ra a q(ue) chama~ aduuas. & Out(ro)ssy p(er) este meesmo conto dep(ar)tiro~ os meta~es. E algu~u~s hy ouue q(ue) p(er) este co~to de 

#VII p(ar)tiro~ os saberes a q(ue) chama~ artes.”(f. 2C). Isso parece sinalizar a expletividade do de- nesse lexema. Ou seria, no máximo, uma partícula de reforço semântico. 
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partīre  

“E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) rrazo~ u(er)dadeyra 

e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som q(ue) he senho~r sobr(e) todos.” 

P1B585 

 

de-1 Separação departimento Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < do lat. 

partīre  

divisão LM 

“[...] convem a saber, o bem do milhor ou o mal do menos, quando estas cousas son grandes ou muytas, entom É forçado de aver longo espaço en fazer este 

departimento, e assi convem de o entendimento cansar, e isto non por ele cansar, mas isto lhe vem porque o entender está na substancia do corpo.” 

P1B586 de-1 Separação departimentos ~ 

departimẽto 

Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < do lat. 

partīre  

divisão CGE 

“[...] e que por esto podessem outrossi conheçer o saber da arte da geometria, que he arte de medir, e os departimentos dos seus graaos e as alonganças 

dos pontos [do] que ha de hu~u~ a outro [...].” 

P1B587 de-1 Separação departimento ~ 

departimẽto 

Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < do lat. 

partīre  

divisão, partilha PP 

“E o dep(ar)timento dos be~e~s he en tres man(eyr)as: o p(ri)m(eyr)o he q(ue) ca~e enos mayor(e)s assy como enos senhor(e)s ou enos padres ca cada 

hu~u~ destes am dereito de faz(er) be~ de seu [...].” 

P1B588 de-1 Expletivo dependurado
153

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP dependurar < lat. 

*pendŭlāre (cláss. 

pendĕre) 

pendurado, suspenso, 

dependurado 

DSG 

“Ecom gram | temor / querendo tirar opee e  pos sy . enpecoulhe oçapato em huu  | paao dasebe . e jouue assy cõ acabe | ça pera fundo . ataa que uééo 

omõie | ortalom / na ora em que soya auy r . | E achouo iazer dependurado pello | pee . em huu  paao que na sebe esta | ua.” 

P1B589 de-1 Sentido opaco derredeyro Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

ultimo, final, OE 

                                                             
153Um caso de expletividade prefixal e alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. No mesmo texto ocorre a forma sem prefixo: “Edes | pois que foy fora do 

moesteiro dey | tado . disse que muitas uegadas | teuera acela de equicyo / per seus | encantame tos . toda entregame te | pendurada no aar . pero nom po | dera em peecer 

ane huu  de to | dos aqueles que no moesteiro / uiujam.” (fólio 07v). 
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‘para trás’ derradeiro 

“Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy podre da parte de 

tras.” 

P1B590 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deregue ~ deregar Subst. Verbo Verbo Do GP de- + -reg(o)- +     

-a- + -r  < pré-romano 

*recu, provav. misturado 

com o celta rica, ‘sulco’ 

abrir regos, canais, 

sulcos na terra 

DCS14 

“Tod' ome~ q(ue) seu prado q(u)iser fazer deregue-o hu~a uez (com) o arado & no~ lho comha ne~gu~u. sen seu prazer. outrosy se sa relua 

deregar p(er)a se(us) boys.” 

P1B591 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribe ~ derribam 

~ deribado 

Subst. Verbo Verbo 

PP 

 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre
154

 

derrubar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo, lançar ao chão 

VSMA 

“Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e emlace em pecados 

e derribe e faça cahir em turpidades.” 

P1A335 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- +  -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo 

FR 

                                                             
154

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“[...] aquel que el fezera mays d(e) ben ca a todos os angios foy derribado dos ceos e astragado co~ todollos outros que foro~ cu~ el naquella culpa e 

meteuos en fundo dos infernos [...].” 

P1B592 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribado ~ 

derribarom ~ 

derribarõ ~ 

derribou 

Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- +  -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo, lançar ao chão 

DSG 

“iij . Delibertino preposto do moestei | ro defundes . como foy derribado do | ¶  caualo iiij Deste libertino . como | seendo presente . nõ foy achado.” 

P1B593  de-1 Movimento de 

cima para baixo  

descendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer LM 

“E, porque elle havia todo o ben, quis tomar este pera si e descendeu dos ceos à terra e ouve-o, e este ben assi desprezado dos homes era a pobreza.” 

P1A336 de-1  Movimento de 

cima para baixo 

decende ~ 

decender ~ decer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir por 

gerações; descer, 

baixar 

CSM 

“A que do bon rey Davi / de seu linnage decende, / nembra-lle, creed’ a mi, / de quen por ela mal prende.” 

“Esta é como Santa Maria fez en Rocamador decender hũa candea na viola do jograr que cantava ant’ ela.” 

P1B594 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descenderom ~ 

descẽderom ~ 

descendẽdo  

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, proceder, 

originar-se; descer, 

baixar 

CGE 

“[...] por os gra~des pecados que fezeron os que delle descenderom, adusse Deus o grande deluvio sobre a terra com que os o matou todos, e~ tal guisa que 

no~ ficou seno~ Noe e sua molher e tres filhos con suas molheres, assy que foro~ per todos oyto almas.” 

“Estes, despois que se asseguraro~ do deluvyo, foron descende~do aos cha~a~os ataa que chegaro~ a hu~u~ ryo.” 

P1B595 de-1 Movimento de 

cima para baixo  

 

descenderom ~ 

descender ~ 

descendeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer VSMA 
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“Aco~teçeo hu~u~ dia sabado, que todos, cada hu~u~ de sua çela descenderom, e sse pousaro~ co~ o sobre d(i)cto santo honrrado Nono bispo ante as 

portas da d(i)cta ig(re)ja.” 

P1B596 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendem ~ 

descenderõ ~ 

descenderõ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 

e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1B597 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descerom ~ 

deceuse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, apear DSG 

“Eelles descerom das bestas e poserõno contra sua uoõtade | em cima deseu caualo . dequeo primeirame te derribarõ.” 

P1B598 des-1 Sentido opaco desdem Verbo Verbo Subst. Do provençal desdenh < 

lat. vulg. *dĭsdĭgnāre < 

cláss. dēdĭgnāre 

desdém, menosprezo CA14 

“Nada, senhor, mentr' eu viver, / e, sse vos conveer qu' alguém / dissesse com' eu já perder / tal bem non posso, que me vem / de vós, terredes, eu bem ssey, / 

que non devia, poy' lo ey / por vós, a tee-l' em desdem.” 

P1B599 des-1 Sentido opaco desdem Verbo Verbo Subst. Do provençal desdenh < 

lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

(cláss. dēdĭgnāre) 

desdém, menosprezo CGE 

“Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ perder malamente 

o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo [...].” 

P1B600 des-1 Sentido opaco desdenho Verbo Verbo Subst. Do provençal desdenh < 

lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

(cláss. dēdĭgnāre) 

desprezo, desdém, 

menosprezo 

DSG 

“Eo sancto padre equicio | despois que esto ouujo . com grande | desdenho comecou assorrir [...].” 

P1A337 de-1 Sentido opaco deseja ~ desejar Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CA13 
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ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

“E já ssempre por fol terrey / o que deseja ben mayor / d' aquele que eu recehei(?); / a guisa fize de pastor; / e que queria eu melhor / de seer seu vassalo / e 

ela mha senhor?.” 

P1A338 de-1 Sentido opaco desejar Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CAMI 

“Agora ve~o o meu amigo / e quer se log’ ir e non quer migo / estar; / ave-l’ ei ja sempr’ a desejar.” 

P1B601 de-1 Sentido opaco desejas  Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

VSMA 

“Se e~ v(er)dade teu desejo he seer salva e desejas ((L)) e cobi´i´cas veer a mi~, sey certa que nom /||me||/ veras ((L)) soo mas v(er)-me-as a~tre os outros 

bispos.” 

P1B602 de-1 Sentido opaco desejada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querido, ansiado, 

almejado, desejado 

VSMA 

“Q(ua)ntas horas ((L)) pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, ((L)) e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e ((L)) affremosentando seu 

rrostro, untando-o de muitos ((L)) e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada ((L)) de todos e pareçer be~ ao mundo [...].” 

P1B603 de-1 Sentido opaco desegey ~ deseiada 

~ deseiar ~ 

deseiava ~ desejo ~  

deseiey ~  desejar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CA14 
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‘estar sentado’ 

“Foi en-na sazom em que m' eu queyxey / a Deus, u perdi quanto desegey: / oy mays poss' eu con razom Deus loar [...].” 

P1B604 de-1 Sentido opaco deseia ~ deseiam ~ 

deseio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

DSG 

“Eaqueceo | despois quese oabbade partiu do Moesteiro . | que hu(a dona que moraua e(húú Moesteiro | deuirgéés que el auia deueer . era | muj fremossa . 

segundo afremo | sura do mundo que a carne mezquinha  | deseia . em fermou de febre muj | grande .” 

P1B605 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

atração, anseio, 

aspiração, desejo 

VSMA 

“Se e~ v(er)dade teu desejo he seer salva e desejas ((L)) e cobi´i´cas veer a mi~, sey certa que nom /||me||/ veras ((L)) soo mas v(er)-me-as a~tre os outros 

bispos.” 

P1A339 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

atração, anseio, 

aspiração, desejo 

CAMI 

“E, maca-lo vós cuidades, eno meu coraçon vos ei  / tan grand’ amor, meu amigo, que cousa no mundo non sei / que a mi tolha desejo / [de vós, u vos eu 

non vejo].” 

P1B606 de-1 Sentido opaco deseg ~ desej  ~ 

deseio 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

atração, anseio, 

aspiração, desejo 

CA14 
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“Deseg' e coita e gran soidade / conven senhor, de sofrer todavia, / poys, du vos fordes, i a gran beldade / voss' eu non vir, que vi en grave dia [...].” 

P1B607 de-1 Sentido opaco deseio Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

atração, anseio, 

aspiração, desejo 

DSG 

“Edes aly | adeante / tanta foy auirtude dedeus | em el . e assy foy despois sem ne( | húú maao  mouime(to e sem ne( | huu( maao deseio / dos prazeres lu | 

xosos da carne .” 

P1B608 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deserto Adv.  Verbo Subst. Do lat. dēsertus, -a, -um, 

part. de dēserĕre 

(‘abandonar, separar, 

deixar’) < de- + -sērō, 

‘tarde’  

deserto, zona árida DSG 

“Outrossy moysses no deserto . po | llo angio aprendeo aquelas coussas | que despois amostrou aos filhos de | israel.” 

P1B609 de-1 Sentido opaco desinarom Verbo Verbo Verbo Do lat. designāre nomear, designar AT 

“Outrosi fezerom os trobadores algunas cantigas a que desinarom "ateudas".” 

P1A340 de-1 Sentido opaco desynã Verbo Verbo Verbo Do lat. designāre apontar, mostrar, 

designar 

FR 

“As leys ama~ e desyna~ as cousas q(ue) so~ d(e) Deus e demanda~ e demonstra~ d(er)reyto e iustiça e o ordiame~to dos boos custumes [...].” 

P1B610 des-1 Expletivo despereceron
155

  Verbo Verbo Verbo Do lat. deperīre, de- + 

perīre 

perecer, finar, 

arruinar-se 

FG14 

“[...] ffaçede ui´j´r p(er) da~te uos e se ome~ q(ue) guarda as uacas e aduga o sinal q(ue)r osso q(ue)r corno q(ue)r coyrro q(ue)r rabo. q(ue)r orrelha. e 

Jure p(er)an(te) uos por d(eu)s e pela cruz. q(ue) aq(ue)lhasuaq(ua)s q(ue) no~ despereceron p(er) elhe ne~ p(er) seu. grrado.” 

                                                             
155

Sobreprefixação.  
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P1B611 des-1 Expletivo despereçer
156

 Verbo Verbo Verbo Do lat. deperīre, de- + 

perīre 

perecer, morrer, finar TNH14 

“[...] et eu por q(ue) soube p(er) u(er)dade do d(i)to seu padre, P(edr)o Do(mingue)s, q(ue) lle no~ ficara au(er) mouil de p(ar)te da d(i)ta sua madre p(er) 

q(ue) sse a d(i)ta ((L009)) moça podesse ma~te´e´r et por q(ue) este an(n)o he muy graue & as gentes ouuesen co~ mi~goa q(ue) no~ te~e~ de comer & por 

q(ue) a d(i)ta Thareyia no~ desp(er)eçer en este ((L010)) an(n)o co~ mi~goa de no~ auer q(ue) comer dou liure & (con)p(r)ido poder ao d(i)to P(edr)o 

Do(mingue)s, seu padre, q(ue) el posa vender ta~to do herdam(en)to & cha~tado q(ue) aa d(i)ta Thareyia ((L011)) p(er)te´e´çe.” 

P1B612 de-1 Sentido opaco destruem Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre <. de- +  

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, derrubar, 

arruinar 

VSMA 

“Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa e de todo o fundamento a destruem.” 

P1B613 de-1 Sentido opaco destruyr Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, arrasar, 

arruinar 

DSG 

“Ca húú  | dia caiu húú gram penedo / de cy | ma d’húú monte . so que estaua o | seu Moesteiro . e uyndo muy tesso pera | destruyr todo oMoesteiro . e pera 

matar quan | tos ally estauam.” 

P1B614 de-1 Sentido opaco destroir Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. de- 

+ -strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, extinguir OE 

“Pois, no~ queyras mais trabalhar en va~a~o pera destroir esto que auemos por fe, ne~ queyras emquerer a maneyra per que podem seer estas cousas ou 

no~ seer.” 

P1B615 de-1 Sentido opaco destroiran ~ 

destroyo ~ destroyu 

~ destroyã
 
 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < lat. de- 

+ -strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

destruir, exterminar CGE 

                                                             
156

Sobreprefixação.  



990 

 

cobrir’ 

“[...] e outrossi as morti~i~dades que en elles fezerom os Roma~a~os e os grandes destroyme~tos que lhes fezeron os Vandallos e os Suevos e os Allanos e 

os Almonizes, ca todas estas gentes veeron sobre Espanha e mataro~ e destroiran os moradores della, em tal guysa que os aduserom a seer poucos [...].” 

P1B616 de-1 Sentido opaco destroymẽto ~ 

destroymẽtos 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < lat. de- 

+ -strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, ruína CGE 

“Outrossi sabemos como morrero~ os patriarchas hu~u~s empos os outros e da sayda dos filhos de Israel do Eigipto e da ley que Deus deu a Moysen e dos 

reis que ouve na santa terra de Jerusalem e do destroyme~to della.” 

P1B617 de-1 Expletivo detardança
157

 Verbo Verbo Subst.  Do GP de- + -tardar < GP 

tardar < lat. tardāre 

tardança, demora, 

lentidão, detença 

VSMA 

“Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres. A qual cousa logo e 

sem detardanca foy feita.” 

P1B618  de-1 Sentido opaco determinar ~ 

determinarom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre delimitar, determinar LM 

“Hora, quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos, como dito avemos, se as cousas son grandes de determinar entre o 

entender e a vontade e non as pode stremar, convem a saber, o bem do milhor ou o mal do menos [...].” 

P1A341 de-1 Sentido opaco determiar Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre determinar FR 

“[...]e se p(re)yto acaec(er) q(ue) p(er) este liuro no~ sse possa d(e)termiar enuieo diz(er) al rey q(ue) li de´ subr’aq(ue)ll[o] ley p(er) que iuge~ e as leys 

que el rey lis der metanas eneste liuro.” 

P1A342 des-1  Sentido opaco destestados ~ 

destestado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *detestāre, por 

detestāri ‘repelir o 

testemunho de, abominar, 

amaldiçoar’, de testāri 

‘testar’. 

detestado FG13 

                                                             
157

Cunha (2010) não registra a forma com prefixo. 
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“Se alguũ vezĩo d’evora teyuer carreyra A outro por lo matar ou por lo ferir e for A elle prouado per bóós homes peyte A el .CCC. soldos. [...] E se isto nõ 

quer poruar per enquisas e pede Joyzo deuẽselj a saluar cõ xj omes e sigo .xij. que nõ seian malados alẽos nẽ falsos nẽ destestados.” 

P1B619 de-1 Sentido opaco devaçõ ~ devaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade VSMA 

“Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.” 

P1B620 de-1 Sentido opaco deuacom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade DSG 

“E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per 

desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha.” 

P1B621 de-1 Sentido opaco deuacõ ~ deuaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < lat. 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade OE 

“[...] contemplando e~ Jhesu Christo, auiam tam grande dulçura e~ suas almas que do fauoo do spiritual dulçor, que auiam e~no coraçom, saya aa boca 

hu~u~ dulçor de mel, que ellas e~ ssy sentiam que lhes fazia lançar lagrimas doces e conseruaua e guardaua a sua mente en deuaco~.” 

P1B622 de-1 Sentido opaco deve ~ devem Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

AT 

“Mas quantas outras cantigas ha´ e[m] que estas [palavras] podem seguir de mais silabas [que] as de [cima], pero que to[das] devem seguir iguaes.” 

P1B623 de-1 Sentido opaco deuemos ~ deue ~ 

deuẽ ~ deuo ~ 

deuya 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que; ter 

dívida 

TNH14 

“[...]outo(r)gam(os) p(ar)a dias de ssemp(re) a uos ((L010)) do~ F(e)rna~ Eanez, abbat de Ssobrado & ao (con)ue~to desse me´esmo ((L011)) lugar todo 

q(u)anto h(er)dame~to nos auemos & auer deuem(os) ((L012)) por uoz de nosso auo´o´, Pay Monjz en toda a frigigia [...].” 
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P1A343 de-1 Sentido opaco dev ~ devedes Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CAMI 

“Foi m’ el en seus cantares enmentar; / vedes ora se me dev’ a queixar, / ca se non quis meu amigo guardar / de lhi saberen que [mi quer gran ben].” 

P1A344 de-1 ~ 

di-1 

Sentido opaco deue ~ deuẽ ~ 

deuemos ~ deuo ~ 

diuia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +       

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNC13 

“E todos estes co~uene~tes da hu~a parte (e) da outra deue~ se´e´r teudos ((L030)) aa boa fe (e) se~ mao engano. (e) a parte q(ue) destes co~uene~tes 

defalir deue peytar aa outra parte ((L031)) #C marauidis de pea. (e) ficar o prazo en sa forteleza.” 

P1B624 de-1 Sentido opaco devia Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +       

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CA14 

“Nada, senhor, mentr' eu viver, / e, sse vos conveer qu' alguém / dissesse com' eu já perder / tal bem non posso, que me vem / de vós, terredes, eu bem ssey, / 

que non devia, poy' lo ey / por vós, a tee-l' em desdem.” 

P1A345 de-1 Sentido opaco deua ~ deue ~ deuẽ 

~ deuem ~ deuesse 

~ deui 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

DCS13 

“Costume e´ sobre costume que deu'a enme~tar q(ua)ntas testemu~has q(u)is(er) ata #xxxª saluo sse mj~ deytare~ algu~a delas 

sobre q(ua)l dema~dar q(ue)r saluo o Mayordomo q(ue)deue a nomear tres t(estemunha)s.” 

P1A346 de-1 Sentido opaco deuedes ~ deuo ~ 

deue ~ deuemos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNH13 

“[...] amparar uos & d(e)ffemder uos & o ((L013)) moesteyro d(e) Subraddo & suas cousas do dicto moesteyro o melor que ((L014)) eu poder & d(e)uedes 

uos mi~ amar bem & fielm(en)te & eu uos assi como amig(os) ((L015)) & por esto se´e´r certo eu outorgo & p(ro)meto esto a te´e´r & guardar ad uos [...].” 

P1B625 de-1 Sentido opaco deue ~ deuemos ~ 

deuem ~ deui ~ 

deuia ~ deuedes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que  

TNC14 

“E pidimos ((L068)) por de(re)yto q(ue) deuedes a ffaz(er).” 

P1B626 de-1 Sentido opaco deuen ~ deuedes ~ 

deues ~ deuo ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        estar obrigado a; CDA4 
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deuya -habēre  dever; ter que  

“E deuen dar de monta en cada hu~u ano con os foros sobreditos quatro libras. sete dias andados de feuereiro porque foron apregoados. e non foi achado 

quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 

P1B627 de-1 Sentido opaco devia ~ deve ~ 

devem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que  

LM 

“Outrosi a defensom se perderia muy toste se o uso das armas non ouvessem, e porem asacarom os antiguos joguos de taes maneiras per que se pudesse 

recrear o entender e que o cansaço non fosse tal que por elle deixasse de fazer o que devia.” 

P1B628 de-1 Sentido opaco deuã ~ deue ~ 

deuem ~ deuo ~ 

deuer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

DCS14 

“O alcaide no~ deue p(re)nder ne~hu~u vizi~o se no~ fez(er) por q(ue) moira. Ne~hu~u vizinho no~ deue se´e´r penhorado ante q(ue) seia chamado ne~ o 

alcaide no~ leuar do hom(e) q(ue)p(re)nder. seno~ #ij s(o)l(dos) de carçaragem. E sse fez(er) por q(ue) deua~ faz(er) en el J(us)tiça p(er) ma~dado dos 

aluazi´j´s.” 

P1B629 de-1 Sentido opaco deuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +       

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

FG14 

“Esto deue~ a dar dos pesos.” 

P1A347 de-1 Sentido opaco deuemos ~ deue ~ 

deuo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNAT13 

“[...] & outorrgamos p(er)a todo semp(r)e ((L003)) en escambyo a uos [...] huu~ noso errdame~to q(ue) nos auemos & d(e) dereyto deuemos ((L005)) a 

a´uer en terrmo d(e) benaue~te ou d(e) samtare~ ou d(e) qu(a)l quer logar q(ue) for achado por terrmho ((L006)) d(e) dereyto ho qu(a)l errdame~to Jas.” 

P1B630 de-1 Sentido opaco deve  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

NLL 

“Disse a maior que nom havia cousa no mundo que tanto amasse como ele; e disse a outra que o amava tanto como si meesma; e disse a terceira, que era a 

meor, que o amava tanto como deve d'amar a filha a padre.” 

P1B631 de-1 Sentido opaco deue ~ deuemos ~ 

deues ~ deuese 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

DSG 
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“[...] nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo . que aly hu cuyda que ensig | na uerdade . ensigna mujtos | erros .” 

P1B632 de-1 Expletivo deuedado ~ 

deuedadado
158

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP de- + vedado < GP 

vedar < lat. vetāre, ‘não 

recomendar, proibir’ 

vedado, proibido DCS14 

“De Nome d(e)uedado. // Custume he de santare~ qu[e~] chamar nome deuedadado..fu..fu. e llogo lho uedar no~ he theudo a correge-lho.” 

P1A348 de-1 Expletivo deuedado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP de- + -uedar < lat. 

vĕtāre  

vedado, vetado, 

proibido 

FG13 

“Toda moller que disser a homẽ o nomẽ ó nome deuedado. e a ele nõ deostar deli cũ qual arma teuer uma uez aa as uẽtura. e nõ aia por ẽ homezio nẽ pecte 

coomia.” 

P1B633 de-1 Expletivo deuedado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP de- + -uedar < lat. 

vĕtāre  

vedado, vetado, 

proibido 

FG14 

“De custum'e q(ue) todo hom(e) q(ue) disser a out(r)o nome deuedado.” 

P1B634 de-1 Sentido opaco deuedor Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtor, -ōris < 

debēre < de-+ -habēre  

aquele que está 

obrigado a algo; o que 

deve 

DCS14 

“Se me algue~ dema~da de fi´adoria e de deuedor. e di´z q(ue) o leixa e~ mha u(er)dade. eu no~ soo theudo de o assy i´u´rar. Saluo se o assy leixar e~ my 

ca so´o´ deuedor.” 

P1A349 de-1 Sentido opaco deuesas ~ deuessas Verbo Verbo Subst. Do fr. devise (‘marca 

distintiva, emblema’) < lat. 

tardio divisare, freq. de 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisa, i.e., traço ou 

linha divisória entre 

espaços ou 

propriedades 

TNC13 

“[...] assi casas como uinnas como lauoiras co~mo matos rotos (e) por aro~per co~mo ca~pos nouos (e) ((L005)) antigos co~mo ribeiros co~mo deuesas 

co~mo entradas (e) saydas co~mo todalas out(ra)s cousas (e) p(er)teenças ((L006)) q(ue) hy auemos [...].” 

                                                             
158Cunha (2010) registra como do séc. XIII a forma vedar e do séc. XX a forma vetar, mas não registra a forma devedar. O de- parece ser expletivo ou apenas um reforço ao 

significado da base. Campos (2004) faz algumas considerações sobre essa capacidade reforçativa que os prefixos negativos assumem em determinadas formações. 
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P1B635 di-1 ~ 

de-1 

Sentido opaco diuidas ~ diuida ~ 

deuidas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

CDA4 

“[...] os quaes casaaes e Moynho foron de Giral gonçaluez e de Tareyia martjz sa molher. e andaron en pregon como he custume de sse apregoaren as 

uendas que se ffazen polas mhas diuidas.” 

P1A350 de-1 Sentido opaco deuida  Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

TNAT13 

“[...] de uos recebemos e ata~to a nos e a uos ben aprouge e do p(re)so ((L008)) nemigalha en deuida fficou p(er)a dar e des este dia adea~t ayades uos e 

toda uossa [...] rason ((L009)) a dita caza [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos.” 

P1B636 de-1 Sentido opaco deuedas Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

TNH14 

“[...] co~ toda´a´s pobranças de ga´a´ndos & u(er)uos & t(en)po q(ue) ha~ de ss(e)ruyr os hom(e)s q(ue) mora~ nos d(i)tos h(e)rdam(en)tos & cassar(e)s & 

co~las deuedas de d(i)n(ey)ros & out(ra)s cousas.” 

P1A351 di-1 ~ 

de-1 

Sentido opaco diuidas ~ deuidas Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

TNC13 

“[...] co~p(ri)r esta ma~da q(ue) lle ma~do co~p(ri)r (e) A pagar mj~as diuidas (e) mj~as malffeytorias ((L013)) p(er) Todo meu Aver.” 

P1A352 de-1 Sentido opaco deuida  Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

DCS13 

“Custume he q(ue) se no~ ouu(er) mays ca´ a´ deuida por q(ue) for penhorado q(ue) o no~ ent(re)gue~.” 

P1B637 de-1 Sentido opaco deuida  Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

DCS14 

“Custume h(e) se algue~ my dema~dar algu~a deuida e eu quero diz(er) cate~ fiador de my~ por ela e o lei´xo en sa uerdade no~ he tehudo 

de faz(er) tal u(er)dade. saluo se lho p(ro)uo.” 

P1B638 

 

di-1 Sentido opaco divididos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dīvidĕre < di- +     

-vidēre 

dividir, repartir, 

distribuir 

LM 

“[...] portanto nos trabalhámos, con a ajuda de Deus, de fazer este Livro da Montaria, en o qual á lxx capitulos divididos en tres livros ou partes.” 
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P1A353 di-1 Sentido opaco diuisoes Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. divisio, -ōnis < 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisão, divisa, limite TNH13 

“[...] esse uosso couto d(e) Ve´e´gio cu~ todas suas directuras ((L007)) & cu~ suas diuisoes ca eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) q(ue) o 

esqueressem [...].” 

P1B639 de-1 Sentido opaco deuota Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

devoto, piedoso DSG 

“Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u remedio . senõ polla | oracõ muito 

apartada e muj deuota que fazia.” 

P1B640 de-1 Sentido opaco deuotas  ~ deuota Verbo Verbo Adj. Do lat. devōtus < lat. 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoto, piedoso OE 

“[...] nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa 

singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o [e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.” 

P1B641 di-1  Sentido opaco dilicados ~ 

dilicado 

Verbo Verbo Adv. Do lat. dĕlĭcātus < lat. 

delicĕre, ‘atrair, acariciar’ 

fino, suave, delicado OE 

“[...] e com flores muy resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada, e co~ fructos muy dilicados he muy auo~dosame~te deleytosa [...].” 

12. des- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: des-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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P1A354 des-2 Privação desaconsellada
159

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- +  -aconselhar 

< GP a- +  -conselh(o)- +  

-a- + -r  < lat. consĭlĭum, -

ĭī < lat. consulĕre, 

‘consultar’ 

sem conselho CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1A355 des-2 Negação desacordar
160

 Verbo  Verbo Verbo Do GP des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

discordar, dissentir TP 

“[...] e as partes q(ue) lhes aduze~ pode lhas acordar, e as partes (contra) que as aduze~ poden lhas desacordar, e pode~ sse aduz(er) estrumentos e cartas 

e privilegios.” 
161

 

P1B642 des-2 Negação desacordados
162

 Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do GP des- + acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

confundidos, 

desnorteados 

CGE 

“Onde he de saber, segundo dizem os [autores] das estorias, que, depois que foron desacordados aqueles que [asy] faziam aquela torre de soberva em 

Babilonya, como ja dissemos, espargeronse pello mundo, buscando terras en que vivessem.” 

P1B643 des-2 Negação desacordo
163

 Verbo  Verbo Subst. Do GP des- + -acordar < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

discordar, dissentir CGE 

“[...] e como, por o desacordo que ouvero~ algu~u~s dos Godos co~ seu senhor el rey Rodrigo e por traiço~ do conde Ilham e do arcebispo Epa, passarom 

os Affricanos e guaanharom a mayor parte d'Espanha [...].” 

P1A356 des-2 Negação desguisada Verbo Verbo Adj. Do GP des- + -guisar < impróprio, CEM13 

                                                             
159Sobreprefixação. 
160Sobreprefixação. 
161Observe-se que nesta averbação aparecem os lexemas antonímicos acordar : desacordar.  
162Sobreprefixação. 
163

Sobreprefixação. 
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PP germ. *wīsa, através do 

lat. vulg. *guisa 

inconveniente, 

despropositado 

“Ca me rogades cousa desguisada; / e non sei eu quen vo -lo outorgasse: / de perdoar quẽ-no mal deostasse, / com’el fez a min, estando en sa pousada. / E 

pois vejo que me non conhocedes, / de mi atanto vos irei dizendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1A357 des-2 Negação desguysados Verbo Verbo Adj. Do GP des- +  -guis(a)- + 

-a- + -r < do lat. vulg. 

*guisa < germ. *wīsa 

impróprio, 

inconveniente, 

desencaminhado 

FR 

“[...] e juygasse~ p(er) façanhas e por aluidros departidus dos omees e p(er) usos desguysados e sen dereyto de q(ue) uija~ muytos danos e muytos maees 

aos omees e aos pobres e a todo o poboo [...].” 

P1B644 des-2 Negação desaguissadas
164

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + (a)- +          

-guisar < do lat. vulg. 

*guisa < germ. *wīsa 

desordenado, ilícito, 

proibido, impróprio 

DSG 

“E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta 

nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.” 

P1B645 des-2 Negação desamado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- +-amar < lat. 

amāre 

desamar, cessar de 

amar, cessar de gostar 

CA14 

“Ora, senhor, tenho muyt' aguysado / de sofrer coita grand' e gran deseio, / poys, du vos fordes, eu for alongado / e vos non vir, como vos ora veio; / e, mha 

senhor, est' é gran mal sobeio / meu et meu gran quebranto: / seer eu de vos, por vos servir quanto / posso, mui desamado.” 

P1B646 des-2 Negação desamor Subst. Subst. Subst. Do GP des- + -amor < lat. 

amōrem  

desafeto, desamor, 

ódio, rancor 

CA14 

“Sempre vos eu d' outra rrem mays amei, / por quanto ben Deus en vós pôs, senhor, / des y ar ey gram mal e desamor / de vós, e por em, mha senhor, non 

ssey / se me praza por que vos quero bem, / sse mh ar pês em, por quanto mal me vem.” 

P1B647 des-2 Reversão despareceu Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -parecer  < 

lat. *parēscĕre 

sumir, desaparecer OE 

                                                             
164

Sobreprefixação. 



999 

 

“E disse o demo: Non sabes que escripto he: E~no nome de Jhesu Christo todo geolho seia e~clinado das cousas celestiaaes e terreaaes e jnfernaaes? E 

logo despareceu.” 

P1A358 des-2 Privação desasperança Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -asperar < 

lat. sperāre 

desesperança, 

desespero, 

desesperação 

CSM 

“E em hũa nave con outra gran gente / entrou, e gran peça pelo mar singraron; / mas hũa tormenta vẽo mantenente, / que do que tragian muit’ en mar 

deitaron, / por guarir, osmamos. / E ele prendia / con desasperança / a que aoramos / que sigo tragia / por as delivrança.” 

P1B648 des-2 Privação desesperããdo Verbo Verbo Verbo  Do GP des- + -esperar < 

lat. sperāre 

desesperar, desalentar OE 

“Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara pera vida? Certo 

ssy.” 

P1A359 des-2   Negação desaueenças
165

 Subst. Subst. Subst. Do GP des- + -avença <  

lat. advenientĭa < advenīre 

< ad- +  -venīre 

contenda, desavença  FR 

“Vnde (con)uen a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça l[e]es p(er) que os poboos sabya~ como an de uiuer, e as desaueenças e 

os preytos que nasçere~ antr’elles seya~ departidos de guisa q(ue) aquelles q(ue) mal faze~ receba~ pe~a e os boos uiuam seguramente en paz.” 

P1B649 des-2  Negação desaueenças
166

 Subst. Subst. Subst. Do GP des- + -avença <  

lat. advenientĭa < advenīre 

< ad- +  -venīre 

contenda, desavença  CGE 

“Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre Jullio Cesar e 

Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do.” 

P1B650 des-2 Privação desauenturado
167

  Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP des- + -aventurado 

< GP a- + -ventur(a)- +     

-a- + -r < fr. aventure  < 

lat. *adventūra < lat. 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 

                                                             
165Sobreprefixação. 
166Sobreprefixação. 
167

Sobreprefixação. Cunha (2010) não registra a forma desaventurado, mas registra desventurado, afirmando que ocorre a partir do séc. XVII. 
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advenīre 

“Eeu disselhe . | Pedro as lagrimas . que eu cada | dya deito dos meus olhos . por | esso sempre amj  som uelhas . e pera  acrecentamento sempre som 

nouas | Ca omeu coracom desauenturado pella carrega grande dos fei | tos dos home e s . com que ey defazer | per razom do officio en que som.” 

P1A360 des-2 Negação dessauijdoos
168

 Verbo Verbo Adj. Do GP des- + -auijdoos < 

lat. advenīre < advenīre < 

ad- + -venīre 

malquisto, desavindo, 

i.e., que está em 

desavença 

FR 

“E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e denodados, que pellas 

leyx seya~ desarraygados.” 

P1B651 des-2  Reversão descavalgassem Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -cavalgar < 

lat. tardio caballāre 

apear, desmontar, 

descavalgar  

NLL 

“E ele veendo que seu feito d'el rei nom era senom combater a vila, disse aos seus que bem entendia o talante d'el rei, e o porque aquelo fazia, que nom era 

senom por o gaanhar por amigo e por vassalo; e que descavalgassem dos cavalos e lhe fossem fazer serviço.” 

P1A361 des-2  Negação descomunal
169

 Adj. Adj. Adj. Do GP des- + -comunal < 

lat. commūnālis, -e, de 

communis < cum- +           

-munis, -e 

imenso, desmesurado, 

anormal, 

despropositado 

CEM13 

“E pois razon a tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val, / pesar-mi-á en, se vos pois a ben sal / ante o Diaboo, a que obedecestes. /  E ben vej’ 

ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.” 

P1B652 des-2 Privação desconfortado
170

 Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -confortar < 

lat. confŏrtāre < lat. cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’
171

 

desconsolado, 

desalentado, 

entristecido  

DSG 

“Eueendo | me el assy seer . tam desconfortado . e chorar com tanto plazer | as amarguras grandes quenomeu | coracom auja disseme . Aque | ceute padre 

                                                             
168Sobreprefixação. 
169Sobreprefixação.  
170Sobreprefixação.  
171

A formação do verbo confortar parece ter se dado via parassíntese lato sensu. 
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ia algu a coussa | noua . porque choras mais do que | sooes dechorar.” 

P1A362 des-2 Negação descreer  Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -creer < lat. 

crēdĕre 

descrer, não crer, não 

acreditar ou deixar de 

acreditar, negar 

CSM 

“Pois ar fez perdon aver / a Theophilo, un seu / servo, que fora fazer / per conssello dun judeu / carta por gãar poder / cono demo, e lla deu; / e fez’ll en 

Deus descreer, / des i a ela negar.” 

P1A363 des-2 Negação descreestes Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -creer < lat. 

crēdĕre 

descrer, não crer, não 

acreditar ou deixar de 

acreditar, negar 

CEM13 

“Pero da Ponte, parou-se-vos mal: / per ante o Demo do fogo infernal, / por que con Deus, o padre spiritual, / minguar quisestes, mal per descreestes? / E 

ben vej’ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.” 

P1B653 des-2 Reversão descuberta
172

  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,    

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +       

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, sem véu, à 

mostra  

VSMA 

“E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e rrev(er)ença dos 

b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo pecado [...].” 

P1B654 des-2 Reversão descuberto
173

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,    

-um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, visível 

 

DCS14 

“[...] e se lhi tolher nẽbro ou lhi fezer ferida assinááda en logo descuberto sobre olhos fique en aluidro dos Juyzes.” 

P1B655 des-2 Reversão descubertamente
174

 Verbo Verbo Adv. Do lat. discoopērtus, -a, - explicitamente, AT 

                                                             
172Sobreprefixação. 
173

Sobreprefixação. 



1002 

 

um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- + 

-coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

abertamente 

 

“Cantigas de maldizer son aquela[s] que fazem os trobadores [contra] [alguem] descubertamente.” 

P1A364 des-2 Reversão descobrao
175

  Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

FR 

“E mandamos que aquel a que o adussere~ en apenhorame~to q(ue) o recabed(e) e o tenha el de que troux(er) que no~ fuga e descobrao logo d(e) guysa 

que o no~ p(er)ça a eyg(re)ya cuio e´ [...].” 

P1B656 des-2 Reversão desdiga ~ desdizer Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

negar ou retirar o que 

foi afirmado; 

desmentir(-se) 

FG14 

“De custum'e q(ue) todo hom(e) q(ue) disser a out(r)o nome deuedado. assi como. e. fudud'in cul. ou llo fududo no cu´u´. q(ue) llo desdiga en Conçello.” 

P1B657 des-2 Reversão desenbargar
176

 Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

DSG 

“Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto do abbade . 

Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.” 

P1A365 des-2 Reversão desembargariedes
177

 

Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

CDA3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
174Sobreprefixação. 
175Sobreprefixação. 
176Sobreprefixação.  
177

Sobreprefixação.  
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“E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo ((L026)) de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de Auys 

((L027)) se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha ((L028)) carta q(ue) my p(ra)zia ende [...].” 

P1B658 

 

des-2 Reversão desembargadamente
178

 
Verbo Verbo Adv. Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

sem impedimento, 

sem obstáculo, de 

forma desimpedida 

LM 

“Capitulo xv, como os moços am-de matar o porco de justa quando ladrar em parte onde o monteyro non o possa veer desembargadamente.” 

P1B659 

 

des-2 Reversão desembargos
179

 Subst. Verbo Subst. Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargo, 

levantamento ou 

suspensão de 

embargo, 

desimpedimento 

LM 

“E virom en como os estados dos reys está en duas cousas, em o saber reger e defender, e como estas cousas se poderiam perder se non ouvesse en como 

fossem guardadas, ca, estando os reys em paz perlongada, con os longos desembargos que se fazem continuadamente, muytas vezes por esta cousa recebe o 

entender tal cansaço que en nenhU~a guisa non pode chegar con aquella força nem con aquella agudeza que se devia chegar aos desembargos.” 

P1B660 des-2 Privação desenpares
180

 Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

desamparar, privar de 

amparo, abandonar 

VSMA 

“Se em v(er)dade es discip(u)lo deste senhor que preegas no~ me leixes nem me desenpares mais recibe e~ tua guarda que muyto cobi´i´ço seer salva.” 

P1A366 des-2 Privação desemparad ~ 

desemparado
181

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

desconsolado 

CA13 

                                                             
178Sobreprefixação.  
179Sobreprefixação.  
180Sobreprefixação. 
181

Sobreprefixação. 
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de algo’ < ante- + -parāre 

“E non ouvera pois que'-no servir / com' eu servi, nen tan longa sazon; / e ficará desemparad' enton, / pois m' end' eu for', que mia senhor fez ir. / E pois 

que ja non á prez nen valor / eno mundo, d' u se foi mia senhor, / ¡Deus me cofonda, se eu i guarir'!” 

P1B661 des-2 Privação desenparado
182

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

desconsolado 

CA14 

“Por en, mais eu, que mal dia fui nado, / ouvh' a levar aquesto da melhor / das que Deus fezo, ca non outro grado / al m' er aven, de que me ven peyor: / 

senhor u Deus nunca deu mal per rren / ffoy dar a min per que perdi o ssem / e por que moyr' assy desenparado.” 

P1B662 des-2 Privação desherdar Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -herdar < 

lat. hereditāre  

deserdar, i.e., privar 

do direito a uma 

herança ou sucessão 

CGE 

“[...] este Hercoles [...]  perseguyo os ladro~o~es de Cremona que he em terra de Lombardia e matou o rey que era senhor delles; e perseguyo as Aspias, 

filhas de Finees, que lhe avyam odyo e o queriam desherdar [...].” 

P1B663 des-2 Reversão desfará ~ desfazer Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -fazer < lat. 

facĕre 

desfazer, dissipar  PP 

“[...] e no~ (con)se~tira~ aos out(ro)s q(ue) passem (contra) ellas segu~do disse rrey Salamo~ q(ue) fuy muy sabho~ e muy justiçoso $ que q(ua)ndo el rrey 

seu(er) en sa cadeira de justiça q(ue) ante o sseu catame~to
183

 sse desfara~ todolos maos.” 

“E out(ro)ssy p(er) q(ua)es rrazo~es se deue~ desfaz(er) ou faz(er).” 

P1B664 des-2 Sentido opaco desffalleçido Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -falecer < 

lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

desfalecido, fraco, 

enfraquecido, 

esmorecido 

VSMA 

“Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) e mandamentos, e 

                                                             
182Sobreprefixação. 
183Observe que esse substantivo está registrado sem o prefixo a-, divergindo do PC. Cunha (2010) afirma que as formas acatar e acatamento são registradas a partir do séc. XV. A 

forma sem prefixo ocorre um século antes, portanto. 
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ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.” 

P1A367 des-2 Sentido opaco
184

 desguiar Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -guiar < lat. 

*guidāre e este, provav., 

do gót. *widan, ‘juntar, 

escolatar, acompanhar’ 

desviar, afastar, 

desencaminhar; ir 

embora, partir    

CEM13 

“O adail é mui mui sabedor, /  que o guiou per aquela carreira: / por que o fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu senhor; / e direi-vos al que 

lhi fez leixar: / ben que poderá fazer por ficar, / e feze-o poer aalen a Talaveira.” 
185

 

P1B665 des-2  Negação desigual Verbo Verbo Adj. Do GP des- + -igual <  lat. 

aequālis 

injusto, desonesto, 

iníquo 

 

CEM14 

“E u compre conselh’ou sem / a seu senhor, nom sabem rem / se nom em todo desigual.” 

P1B666 des-2 Privação desmericimẽtos Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -merecer <  

lat. merēscĕre, de 

merēre
186

 

perda de crédito ou 

estima, falta de 

merecimento 

OE 

“Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota [oraço~] que 

cante ante el e seia rec[ibuda] [...].” 

P1B667 des-2 Privação desmesurada Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do GP des- + -mesurar < 

lat. mensurāre, ‘medir, 

estimar, avaliar’, de 

mensūra 

excessivo, desmedido; 

desapiedado, severo, 

desumano 

 

CA14 

“E queira El, senhor, que a mha vida, / poys per vos he, cedo sei' acabada, / ca pela morte me será partida / gran soidad' e vida mui coitada; / de razon he d' 

aver eu deseiada / a morte, poys entendo / de chorar senpre e andar sofrendo / coita desmesurada.” 

P1A368 des-2 Privação desmesurada Verbo Verbo Adj.  Do GP des- + -mesurar < desapiedado CEM13 

                                                             
184Ficamos em dúvida se de fato o sentido já se mostra lexicalizado/opacizado nesse derivado ou, pelo contrário, se ainda pode ser parafraseável por ‘movimento para fora’, tal como 
em desviar. 
185Observe-se na averbação a antonímia lexical guiar : desguiar. 
186

Cunha (2010) afirma que as formas desmerecer e desmerecedor aparecem registradas a partir do séc. XVI. Nada diz sobre o substantivo desmerecimento.  
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PP lat. mensurāre, ‘medir, 

estimar, avaliar’, de 

mensūra 

“Maria Pérez vi muit’ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el desmesurada. / E diss’ ela: 

-Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1B668 des-2 Negação  desobediente
187

 Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do GP des- + -obediente < 

lat. ŏbēdĭente
188

 < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediente, 

inobediente, rebelde 

DSG 

“Mais pera nom entenderes / que | eu te quero seer desobediente / quero | fazer oqueme rogas.” 

P1B669 des-2 Privação desonra Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonra, aviltamento, 

infâmia 

DSG 

“Eporque ao papa . prougue oqueix | ume quelhe fezerõ / os creligos lou | ujminhadores . mandou logo que | lho trouuessem antesy /. aacidade | deroma / 

oabbade equicio . calhe | semelhaua que era muj grande desonrra da egreia derroma . de querer | ne húú preegar sem seu mandado.” 

P1A369 des-2 Privação desonra Verbo Verbo Subst. Do GP des- + (h)onrar <  

lat. hŏnōrāre 

desonra FG13 

“Qui ferir moller ante seu marido. pecte . xxx. soldos a seu marido por sa desonra [...].”   

P1B670 des-2 Privação desonrra Verbo Verbo Subst. Do GP des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

mácula, infâmia, 

desonra, aviltamento 

OE 

“Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy podre da parte de 

tras.” 

P1B671 des-2 Privação desonrradamẽte Verbo Verbo Adv. Do GP des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonrosamente, de 

forma degradante 

DSG 

“Edepois aquele seu home  . | entrou pello prado muj brauo e | muj folom . Euio que muitos mõi | es andauã com el segando . preguntou qual delles era 

                                                             
187Sobreprefixação.  
188

Houaiss & Villar (2009) indicam outra forma como o étimo latino: obedĭens, -entis. 
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oabbade . e | depois que soube qual era oabbade . | Moueo contra elle com toda  sua fo | lonya / pera tragello mal e desonrradame te / ao mandadeiro do 

papa.” 

P1A370 des-2 Negação desordiadamẽte Verbo  Verbo  Adv. Do GP des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenadamente TP 

“Enno terceyro tempo das eyxeyço~es ou deffenso~es sage deve seer o deman[da]do que no~ diga sas exeeyço~es desordiadame~te.” 

P1B672 des-2 Negação desplazer ~ 

desprazer 

Subst.  Subst. Subst. Do GP des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

DSG 

“E pera | acrecentar na minha tristeza . to | das aquellas coussas . onde | me door e desplazer podya nacer . | poynhao ante os meus olhos | Eseendo eu assy 

chorando se  | conforto nem hu u  . que do mun | do fosse.” 

P1B673 des-2 Negação desprezes Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -prezar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

VSMA 

“E o bispo s(an)c(t)o Nono a este scripto respondeo asy: - Qual q(ue)r que tu es e quem es ao Senhor Deos claro, certo e manifesto he. E por em te rogo e 

amoesto que de todo e~ todo no~ desprezes nem abaixes minha hu(m)ildade porque soom home~ pecador.” 

P1A371 des-2 Negação desprezar Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

FR 

“Todo ome que for chamado p(er) mandado del rey que uenha ant’el ou q(ue) faça out(ra) cousa q(ua)lquer e desp(re)zar seu mandado e no~ quis(er) uijr a 

seu ma~dame~to p(ey)t(e) #C m(a)r(auidi)s a al rey.” 

P1B674 des-2 Negação despreçado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar, ter em 

pouca conta 

DSG 

“Etam ujl mente | andaua uestido e tam desprizil | era em sy meesmo . que seo algen | nom conhocese . terriasse por despreçado eno saluar . ajnda queo el 

pri | meirame te saluasse.” 

P1B675 des-2 Negação despreçada ~ 

desprezado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezado, 

desconsiderado, tido 

em pouca conta 

LM 
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“[...] e nós, vendo assi tam boa cousa, que É usada dos boos e grandes, estar despreçada, e porque, a nosso ver, non foi nenhum que se della trabalhasse 

fazer livro, e como, polos que eram feitos [...].” 

P1B676 des-2 Negação desprizil Verbo Verbo Adj. Do GP des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezível, humilde, 

pobre 

DSG 

“Etam ujl mente | andaua uestido e tam desprizil | era em sy meesmo . que seo algen | nom conhocese . terriasse por despreçado eno saluar . ajnda queo el 

pri | meirame te saluasse.” 

P1A372 des-2 Reversão desarraygados Verbo Verbo Verbo Do GP des- + -arraygar < 

do lat. *arrādĭcāre < lat. 

rādĭcāre 

demover, exilar, 

desterrar, remover à 

força 

FR 

“E porend(e) nos deuem(os) pensar e acuydar en guysa que os maoos que p(er) sa maldad(e) e por sa n(atura) son dessauijdoos e denodados, que pellas 

leyx seya~ desarraygados.” 

P1B677 des-2 Expletivo desvayrados ~ 

desvayradas ~ 

desvairados ~ 

desvairadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do 

castelhano desvariar 

(‘errar, vagar, delirar’), 

cuja formação é des- 

(intensivo) + -variar 

variado, diferente VSMA 

“Q(ua)ntas horas pensades que esta molher esta´ dent(r)o e~ ssua camara, e~ sse ornament(ar) e affectar, lavando e affremosentando seu rrostro, untando-o 

de muitos e desvayrados ungue~tos p(er)a seer desejada de todos e pareçer be~ ao mundo e no~ seer nem pareçer torpe e fea aos seus amados [...].” 

P1B678 des-2 Expletivo desuairados Verbo Verbo Adj. Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variado, diferente, 

diverso 

DSG 

“E achadome se  | aquella deuacom . e sem aquel a | mor de deus que soya auer quando uj | uia em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per 

desuairados cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs daqueste mun | do . mais toda era iunta cõ todo | los poderes que em ella ha.” 

P1B679 des-2 Expletivo desvairados Verbo Verbo Adj. Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

variado, diferente CGE 
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des- (intensivo) + -variar 

“E escrevero~ outrossy os muytos feitos da Espanha e muytas e grandes batalhas que en ella foro~ feitas per os Roma~a~os e per outras muytas conpanhas 

e~ desvairados tenpos e sazo~o~es e muytas outras maravylhosas cousas, as quaaes se olvydaram se en escripto no~ forom postas.” 

P1A373 des-2 Reversão desvenecida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP des- + venecid(a) 

(vencilho, i.e., vínculo, 

com radical vulg.) + -a- + 

-r
189

 

desatado, 

desamarrado, 

desvencilhado, solto 

CEM13 

“O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m’ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log’ o cavaleiro / per sas armas 

o fez: com’ er’ arteiro, / já sempr’ end’ ela seerá esmalhada.” 

P1A374 des-2 Movimento para 

fora 

desvia Subst. Adj. Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus,     

-a, -um (‘afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado’) < de- + -via
190

 

mudar de rumo, 

afastar-se 

CSM 

“Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del’ a pouca d’ora um ladron maldito / que romeus roubava, diss’ aos seus 

quedo: / ‘Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per iguança.’” 

13. dis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-2 ~ di-2 ~ des-3.  

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A375 de-2 Sentido opaco dereyturas ~ 

dereytura 

Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura, i.e., 

renda que uma 

propriedade, oficio ou 

dereito produzem 

TNC13 

                                                             
189Parassintese lato sensu. Lapa (1965, p. 46), editor do texto, também associa o étimo aos vocábulos vencelho e desvencilhar. 
190

Provavelmente, um caso de troca de prefixo (de- → des-) na evolução do latim ao português, o que é apontado por Houaiss & Villar (2009). 
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“[...] no~ deuemos enpenorar ne~ enprazar ne~ doar ne~ en out(ra) maneira ((L021)) allear esse casal ne~ essas dereyt(ur)as seno~ co~no Moesteiro de 

Pedrosso a q(ue) ((L022)) aam de ficar depos nossa morte.” 

P1B680 de-2 Sentido opaco dereyturas Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura, i.e., 

renda que uma 

propriedade, oficio ou 

dereito produzem 

TNH14 

“[...] todolos h(e)rdame~tos, casas, casar(e)s de h(e)rdad(e)s, casaes chantados, co~ todas suas p(er)te~e~ças & d(e)reyturas ((L004)) q(ue) a mj~ 

p(er)te~e~çe~ & p(er)teeç(er) deue~ por p(ar)te do d(i)to meu padre & por p(ar)te de seus fillos, meus yrma~os [...].” 

P1A376 di-2 Sentido opaco directuras Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura, i.e., 

renda que uma 

propriedade, oficio ou 

dereito produzem 

TNH13 

“[...] & ao comuento desse me´e´smo moesteyro quanta d(e)manda eu ad uos ((L006)) fazia & fazer q(ue)ria sobre esse uosso couto d(e) Ve´e´gio cu~ todas 

suas directuras ((L007)) & cu~ suas diuisoes ca eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) q(ue) o esqueressem [...].” 

P1B681 de-2 Sentido opaco derecturas Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura, i.e., 

renda que uma 

propriedade, oficio ou 

dereito produzem 

CDA4 

“[...] pagando A mjn en cada hu~u Ano os dictos pan carneiros e patos con todolos outros sobredictos foros e derecturas como de ssusodicto e.” 

P1B682 de-2 Sentido opaco derecto ~ dereytos 

~ dereyto 

Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura, i.e., 

renda que uma 

propriedade, oficio ou 

dereito produzem 

CDA4 

“E sse quiserdes uender esse enprazamento fazerde llo ante saber A mjn e se o eu non quiser uender llo aa tal pessõa que sseia da uossa condiçon e de que 

eu possa auer a ssaluo o meu derecto.” 

P1A377 de-2 Sentido opaco derecto ~ dereytos 

~ dereyto 

Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

TNC13 
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direito 

“[...] a d(i)ta Sancha p(er)i´z entregou u d(i)to h(er)dame~to ((L010)) ao d(e) suso d(i)to p(ro)c(ur)ador i~ nome e i~ logo do d(i)to mosteyro p(er) colmo e 

p(er) chaue. e sse hy algu´u´ derecto auya ((L011)) ou entendia a auer q(ue) o renu~ci´aua todo ao d(i)to mosteyro.” 

P1B683 de-2 Sentido opaco dereito Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, direito, justo NLL 

“E foi mui boo rei e dereito, e conquereo todos seus emigos.” 

P1B684 de-2 Sentido opaco dereyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

TNC14 

“[...] todos tres enssenbra dam(os) A uos Affon(so) rro(drigue)z. nosso yrma~ho todollos h(er)dame~tos (e) ((L003)) Cassaes q(ue) nos Auem(os) (e) de 

dereyto deuem(os) ha auer e~no Couto de negrelhos.” 

P1A378 de-2 Sentido opaco dereyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

DCS13 

“Custume he q(ue) sse my algue~ ue~de algu´u´ h(er)dame~to e poys ue~ algue~ e mho dema~da q(ue) me chame ao. outor. E se o outor me q(ue)r defender 

e o di´z. (con)ue~ q(ue) my de fi´ador p(er)a conp(ri)r dereyto daq(ue)la cousa q(ue) me ue~deu.” 

P1A379 de-2 Sentido opaco dereyto ~ dereytos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

TNAT13 

“[...] huu~ noso errdame~to q(ue) nos auemos & d(e) dereyto deuemos ((L005)) a a´uer en terrmo d(e) benaue~te ou d(e) samtare~ ou d(e) qu(a)l quer 

logar q(ue) for achado por terrmho ((L006)) d(e) dereyto ho qu(a)l errdame~to Jas.” 

P1B685 de-2 Sentido opaco dereito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

DCS14 
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dis- + -regĕre direito 

“E todo [...] q(ue) algu~a rem q(ui)s(er) dema~dar meta hy o mayordomo & faça-lhy au(er) seu der(ei)to pola dizi´ma. E se lh' o mayordomo 

no~ q(ui)s(er) chegar pola dizima. de-lh' o alcayde ou os aluazi´j´s o porteiro. polo cheg(a)r a dereito. e o mayordomo no~ leue ende nemigalha.” 

P1B686 de-2 Sentido opaco derreyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

lei, costume, direito FG14 

“Sabede q(ue) nos usam(os)  e teem(os) por derreyto q(ue) o meyri~o o corega coma out(r)o ueçi~o e se pela uent(ur)a entral. e dero~per a casa co~ pugno 

dar #v m(a)r(avidis).”  

P1B687 de-2 Sentido opaco dereyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito; lei, costume, 

direito 

TNH14 

“Et logo o d(i)to ((L016)) Rodrigo Afon(so), p(r)ior, disso q(ue) anp(ar)aua & defendia o d(i)to casal & h(e)rdame~tos del et q(ue) en ((L017)) nome do 

d(i)to moest(eyr)o daua fiador p(ar)a dereyto co~ q(ue) alçou ma~o.” 

P1A380 de-2  Sentido opaco derota Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dirupta (via), 

feminino de diruptus, part. 

pass. de dirumpĕre 

destroçado 

militarmente, 

arrasado, derrubado, 

arruinado, destruído 

FG13 

“In primis de casa derota.”   

P1A381 de-2 Sentido opaco derõper ~ derronpe 

~ derronper 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dirumpĕre destroçar 

militarmente, arrasar, 

derrubar, arruinar, 

destruir 

FG13 

“Quẽ derõper casa cũ armas scudos. Spadas pecte .ccc. soldos. ao dono da casa.” 

P1B688 de-2 Sentido opaco derõpe ~ derõper Verbo Verbo Verbo Do lat. dirumpĕre destroçar 

militarmente, arrasar, 

derrubar, arruinar, 

FG14 
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destruir 

“Se o meyri~o acaeçe q(ue) entra en casa do ueçi~o da t(e)rra a maa m(en)te ((L023)) p(er)a p(re)nder ome~ e lo Senn(or) da cassa lj defende q(ue) no~ 

entre en sa casa. a maa m(en)te ((L024)) e o Meyriño ly lla. entra soble defendim(en)to e lj dero~pe sa casa.”  

P1B689 de-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramara Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

retirar, esvaziar OE 

“O nome Jhesu he meezinha, onde diz Sam Bernardo: Se algu~u~ de uos he triste, uenha-uos ao coraçom Jhesu, e do coraçom salte emna boca, e, tanto que 

nacer este nome e~no coraçom e e~na boca, logo o lume dele afastara e derramara toda cousa escura e triste e fara toda cousa clara e lomeosa.” 

P1A382 des-3 Oposição descordias Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa
191

 discórdia, 

desentendimento 

FR 

“E por esta razo~ aueen muytas descordias e muytas (con)tendas antr’os omees.” 

P1A383 des-3 Sentido opaco despendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

CEM13 

“E romeu que Deus assi quer servir / por levar tal furt’a Jelusalen, / e sol non cata como Gris non ten / nunca mais cousa de que se cobrir, /  ca todo quanto 

ele despendeu / e deu, dali foi, - tod’aquesto sei eu / e quant’ el foi levar e er vistir.”  

P1B690 des-3 Sentido opaco  despendesse Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭspĕndĕre gastar, empregar VSMA 

“[...] e comjurou e deu juram(en)to p(er)o Nosso Senhor que de todas estas riquezas no~ tomasse nenhu~a cousa ne~ despen[de]sse em obras da egreja nem 

do b(is)pado mais desse e gastasse e~ pobres e em viuvas e em orpha~os.” 

P1A384 des-3 Sentido opaco  despende Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

FR 

“Outrosy p(er)a os pobres enno te~po da ffame e p(er)a s(er)uiço dos reys e p(er)a prol de sy e d(e) sa t(er)ra e do poboo q(ua)ndo for mest(er) e porq(ue) 

                                                             
191

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (dis- + -cord- + -a- + -r). 



1014 

 

isto assy sse parte e assy se despende en ta~tas boas obras e en tantas guisas e ta~ a prol de todos comunalme~te [...].” 

P1A385 des-3 Sentido opaco despenda ~ 

despende 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, liberalizar, 

fazer dispêndio 

CSM 

“Sobr’ esto diss’ o menĩo: ‘madre, fe que devedes, / des oge mais vos consello que o pedir leixedes, / pois vos dá Santa Maria por mi quanto vos queredes, / e 

leixad’ ela despenda, pois que tan bem despende.” 

P1B691 des-3 Sentido opaco despenseyro Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspĕndĕre despenseiro, ecônomo TNH14 

“Testemoyas: Joh(a)n D(omingue)s, hom(e) d'Aras Ean(e)s, despens(eyr)o de don F(e)rna~ Ruyz de Cast(r)o Marti~, M(a)rt(in) Ruy de Gonçar, hom(e)s do 

d(i)to Loppo P(e)l(ae)s, Afon(so) ((L018)) Ean(e)s, sc(r)iua~. ((L019)) Eu P(edr)o Afon(so), not(ar)io publico da çidade de S(an)tiago.” 

P1A386 des-3 Sentido opaco despenseiros Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspĕndĕre despenseiro, ecônomo CEM13 

“E queixa-se-m’ ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [ca sempre lhe tolheron seus dinheiros]; / mais, pois veen a contas aficadas, / logo 

lhi mostran bem do que quit’ é; e pero digo-lh’ eu que o mal é / de quen no el quitou muitas vegadas.” 

P1B692 des-3 Sentido opaco despesas Verbo Verbo Verbo Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

gastar, aplicar VSMA 

“Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.” 

P1A387 des-3 Sentido opaco despesas ~ 

despessas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

despesas TP 

“E se cada huu veo e depoys alguu foy revel, no~ deve seer ovydo se no~ der p(ri)meyramente as despesas e fyador q(ue) stara a todo d(ere)ito e disy de´ o 

d(e)mandador o que dema~da en escripto e simplizme~te.” 

P1B693 des-3 Sentido opaco despẽssa ~ 

despenssa 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

dispensa, licença, 

permissão 

TNC14 

“Esses home~(e)s bo´o´s (e) p(er)a esc(re)uer a ssente~ça (e) o Consselho q(ue) achasse nos home~(e)s bo´o´s (e) q(ue) uos daria~ a despe~ssa ((L064)) (e) 

nu~ca o ffom(os) ffalhar porq(ue) santo tisso no~ deu a despenssa.” 

P1A388 des-3 Sentido opaco desponhades Verbo Verbo Verbo Do lat. disponĕre dispor, utilizar, 

usufruir 

TNAT13 

“[...] comho d(e) suzo dyto e fasades & desponhades del & em ele toda vosa ((L019)) voo~tade asy come de uosa p(r)opya posysom o qu(a)l errdame~to a 
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uos acaeseu. d(e) parrte d(e) Joa~ ((L020)) p(er)ez dyto soueral uoso auo´o´.” 

P1B694 des-3 Sentido opaco desputaçõ ~ 

desputaçom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputa, debate, 

confrontação verbal 

OE 

“E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este recontamento que 

se segue.” 

P1B695 des-3 Sentido opaco desputar ~ 

desputauã ~ 

desputas ~ 

desputando ~ 

desputaua
192

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputar, pleitear, 

concorrer 

OE 

“Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque tomara a fe de Jhesu 

Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.” 

P1A389 des-3 Sentido opaco destoruar ~ 

destorua 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. dĭstŭrbāre impedir, prejudicar, 

estorvar, perturbar, 

causar embaraço 

FG13 

“De quem destoruar seu vizinno.” 

P1B696 des-3 Sentido opaco destrebuio Verbo Verbo Verbo Do lat. distribuĕre, 

‘literalmente, repartir entre 

as tribos’  

repartir, distribuir DSG 

“xxv . Como obispo bonifacio destrebuio | opreco do caualo per os pobres :.  // :.  // |.” 

P1B697 de-2 Sentido opaco devysou ~ devysara Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio divisare, 

freq. de dīvidĕre < di- +    

-vidēre 

divisar, avistar CGE 

“Como Hercolles entrou e~ Espanha e como devysou a pobra de Sevylha e das cousas que hy fez.” 

P1B698 de-2 Sentido opaco deluvyo ~ deluvio Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < dilúvio, grande CGE 

                                                             
192

Em algumas de suas ocorrências nesse texto, o sentido do vocábulo é ‘debater, confrontar verbalmente’. 
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dĭluĕre < dĭ(s)- + -luĕre, 

de lavāre, ‘lavar’ 

inundação 

“Como foy o deluvyo de Noe e como os linhage~e~s que sayro~ dos seus filhos poboarom o mu~do e a qual delles aveeo a poboaçom da Europa e como foy 

pobrada do seu linhage~ Espanha.” 

P1B699 di-2 Sentido opaco diluuio Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < 

dĭluĕre < dĭ(s)- + -luĕre, 

de lavāre, ‘lavar’ 

dilúvio, grande 

inundação 

PP 

“E a era do diluuio e~ q(ua)tro mil e treze~tos e #LIII anos rroma~os e cento e cinq(ue) dias mais.” 

P1B700 de-2 Sentido opaco delluyo  Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < 

dĭluĕre < dĭ(s)- + -luĕre, 

de lavāre, ‘lavar’ 

dilúvio, grande 

inundação 

OE 

“E, segu~do diz o meestre das Estoryas Escollasticas, as auguas; do delluyo no~ chegaro~ ao parayso terreal.” 

P1B701 di-2 Sentido opaco diligentemente
193

 Verbo  Verbo Adv. Do lat. dilĭgens, -entis, 

part. pres. de dīligĕre < 

dĭs- +  -legĕre 

diligentemente, i.e., de 

forma diligente, 

rápida, eficaz, zelosa 

CGE 

“[...] e que soubessem os cursos das estrellas e os movimentos das planetas e os hordenamentos dos signos e os effectos que fazem as strellas, os quaaes 

buscaron e souberon [o]s astronom[o]s com grande aguça, cuidando en ello muy diligentemente [...].” 

P1B702 di-2 Sentido opaco diligençia ~ 

diligencia ~ 

diligẽcia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

diligência, cuidado, 

zelo, presteza 

VSMA 

“Ora ouvide e de todo coraço~ e diligençia penssade, porque esta hestoria he (con)prida de nobre e sancta (con)punço~ e devaço~.” 

14. es- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ef- ~ en-2 ~ em-1 ~ e-1 ~ es-2 ~ ex- ~ s-2 ~ emx- ~ ey-. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 

                                                             
193

Cunha (2010) não registra esse advérbio.  
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO  

P1B703 ef- Sentido opaco effectos Verbo  Verbo Subst. Do lat. effectum, -ī < 

efficĕre < ex- + -facĕre 

efeito, resultado CGE 

“[...] e que soubessem os cursos das estrellas e os movimentos das planetas e os hordenamentos dos signos e os effectos que fazem as strellas, os quaaes 

buscaron e souberon [o]s astronom[o]s com grande aguça, cuidando en ello muy diligentemente [...].” 

P1A390 en-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽda ~ enmenda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
194

 

retificar, emendar, 

consertar 

FR 

“E as sentenças que os p(re)lados e os clerigos posere~ sub(re) estas cousas seya~ ben teudas ata que a enme~da seya feyta e q(ua)ndo a enmenda for 

feyta, a sentença seya logo tollecta.” 

P1B704 em-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

em menda  Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emenda, reparação, 

penitência 

DSG 

“Edepois queo padre equicio | entrou na orta / o e mygo que e tra | ra na mõia / comecou  adizer e a | braadar per aboca da mõia . como | se quisesse 

fazer em menda . quehe | oque eu fige . como se dissese / em que soõ eu culpado.” 

P1A391 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

emenda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

penitência, reparação, 

satisfação 

CSM 

                                                             
194

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“O Bispo lle diss’ assi: ‘Dona, per quant’ aprendi, / mui mal vossa fazenda / fezestes; e vin aqui / por esto, que ante mi / façades end’ emenda.’” 

P1B705 en-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmenda  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
195

 

emendar, fazer 

penitência, corrigir, 

reparar, mudar, 

transformar 

DSG 

“Ca pollas boas edi | ficacóós . que delles ouue  . recebe | ende home  duas aJudas . quan | dolhe contam obem que algúú | fez. A primeira he . se boo nõ 

he . / correie e emmenda seu estado . | aoutra he . quese boo he humildasse . | porque ouue mais béés d’outrem que dessy.” 

P1A392 en-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmẽdar ~ 

enmendar ~ 

enmendassemos 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

retificar, emendar, 

consertar 

FR 

“E se el rey o quer enme~dar est be~, se tanto no~, calesse en guisa que outro ome no~no sabya.” 

P1B706 

 

en-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendar Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

corrigir, emendar, 

consertar 

LM 

“Capitulo ix, de como os caães que erram de si mesmos se an-de enmendar.” 

                                                             
195

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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P1A393 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emende  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

melhorar, aumentar 

em valor, aperfeiçoar 

CSM 

“Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste, / e o cantar que dizias meu ja escaeciste; / mas leva-t’ e di-o logo mellor que nunca dissisti, / assi que achar 

non possa null’ om’ y que emende.” 

P1B707 en-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendar  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, 

complementar 

PP 

“E en q(ue) maneira lhys am a obedeeçer e julgarsse p(er) ellas. E en como som teudos de as aguardar. E por q(ua)es rrazo~es se deue~ enmendar. E 

out(ro)ssy p(er) q(ua)es rrazo~es se deue~ desfaz(er) ou faz(er).” 

P1B708 e-1 Sentido opaco erger Verbo Verbo Verbo  Do lat. *ērgĕre, forma 

divergente do lat. cláss. 

erigĕre, ‘levantar, erguera’ 

< e- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

levantar, erguer 

 

VSMA 

“E bem cuidavom, os que o nom conhoçiam, ((L)) que era mudo tam pouca era a ssa fala e ((L)) elle fraco e doente, e~ tal guysa, que poucas vezes ((L)) sse 

podya erger do leyto e quando se alçar podia, ((L)) hya p(er)a ssa terra e p(er)a sas vinhas.” 

P1B709 e-1 Sentido opaco erguer Verbo Verbo Verbo  Do lat. *ērgĕre, forma 

divergente do lat. cláss. 

erigĕre, ‘levantar, erguera’ 

< e- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

levantar, construir DCS14 
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“Da padeira q(ue) seu pam vender. // toda padeira q(ue) uender. no açouguy. ou poser sa masseira & se a no~ erguer ende. en todo dya 

uenda. q(ua)nto q(u)iser & no~ de ergo do(us) dinh(ei)ros. tam bem o q(ue) teuer na casa come o q(ue) hy no~ teuer.” 

P1B710 es-2  Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esalcem Adj. Verbo Verbo Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

aumentar, 

incrementar; exaltar, 

elogiar 

CEM14 

“Bispo, senhor, u outra rem nom há, / vós seredes privado todavia / deste vosso benefício, / com ofício, / quem duvidará / que vo-l’esalcem em outra 

contia?” 

P1B711 es-2 Sentido opaco esbulades Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. *exspoliāre privar da posse de, 

desapossar, espoliar 

TNAT14 

“j GiL ff(er)na~diz home~ d’orraca machada dise airas p(er)ez ((L005)) Aluazil da Albofeyra asy & q(ue) uos me fforçades & me esbulades ((L006)) de 

canto P(er)o Eh(a)n(e)s [a]uia na Albufeyra.” 

P1A394 es-2 Sentido opaco escaeciste Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, freq. 

de excadĕre 

esquecer, olvidar, 

escaecer 

CSM 

“Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste, / e o cantar que dizias meu ja escaeciste; / mas leva-t’ e di-o logo mellor que nunca dissisti, / assi que achar 

non possa null’ om’ y que emende.” 

P1B712 es-2 Sentido opaco esqueeceu Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, freq. 

de excadĕre 

esquecer, olvidar OE 

“E tam grande dulçura e prazer auia em elle e consolaçom, que tantas uezes o nomeou en sua escriptura, e na morte no~ lhe esqueeceu.” 

P1A395 es-2 Expletivo escaentassen Verbo Verbo Verbo Do lat. *excalentāre, de 

calens, -ntis 

esquentar, aquecer CEM13 

“E dizen meges: — Quen usa tal preit’ e / á atal chaga, já mais nunca serra, / se con quanta laã á en esta terra / a escaentassen, nen cõno azeite; / por que a 

chaga non vai contra juso, / mais vai en redor, come perafuso, / e poren muit’ á que é fistolada.” 

P1A396 es-2 Expletivo escambhar Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -cambhar < escambiar, escambar, CEM13 
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lat. cambiare cambiar, trocar 

“E uos non deuedes partir nen escanbhar nen enalhe~ar as dictas casarias assi como outra herdade mais estaren senpre enteiramente en ssa força.” 

P1A397 es-2 Expletivo escambyo ~  

escanbyo
196

 

Verbo Verbo Subst. Do GP es- + -cambhar < 

do lat. cambiare 

escambo, escâmbio TNAT13 

“[...] & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez & uosa 

molher d(e) suzo dyta os dytos ((L031)) errdame~tos q(ue) uos demos en escambyo per todalas condysomes & pemas q(ue) som d(e) suzo dytas.” 

P1B713 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

escaparẽ  Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

CGE 

“[...] co~ grande sobervha edifficaro~ a Torre de Babel que he em Babillonia, a grande, e esto pera quererem saber as cousas do ceeo e pera se escapare~ 

e~ ella doutro deluvyo, se veesse.” 

P1B714 es-2 Expletivo 

 

escauar Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -cavar < lat. 

cavāre 

cavar; fazer cova ou 

vala  

CDA4 

“Eles deuen adubar a dicta vynha. d escauar. de podar e de cauar. e d amergulhar e d enpaar e de tapar a ssa custa e de aRendar e de todalas cousas que hi 

conpren de fazer. E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer..” 

P1B715 ex- Sentido opaco excelencia
197

 Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < 

lat. excēllĕre 

dignidade, excelência OE 

“Outrosy, a uirtude deste nome Jhesu he de grande alteza e de grande excelencia, onde diz Sam Bernardo: O nome do Saluador he nome de meu jrma~a~o e 

da minha carne~ e do meu sangue, nome marauilhoso.” 

                                                             
196No mesmo conjunto documental (TNAT13) registra-se a forma sem prefixo e com idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal: “E outro sj dissero~ q(ue) as ditas 
donas q(ui)taro~ a menage~. Deste ((L022)) castelo de suso dito a Steuam rodrig(uiz) q(ue) o teyna entregaro~no a Lourenço scola p(er) tal p(re)yto ((L023)) q(ue) se as (dit)as 

donnas no~ q(ui)sesse~ outorgar o canbho a conposiço~ ou a auença q(ue) esses don Martin ((L024)) Gil e Lourenço scola por be~ teuessem.” 
197

Cunha (2010) afirma que esse vocábulo é registrado em português a partir do séc. XV. Como se pode observar, já ocorre em documento de fins do séc. XIV. 
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P1B716 es-2 Sentido opaco escolheo ~ 

escolher
198

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

VSMA 

“A qual o s(an)c(t)o bispo Nono consolava e diziia: - O filha no~ chores nem facas planto, mais ante toma plaz(er) e aleg(ri)a com os angeos porque Paia 

tomou e escolheo a mylhor parte a q(ua)l av(er)a e posuira p(er)a senp(er).” 

P1B717 es-2 Sentido opaco escolher ~ 

escolh
199

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, selecionar, 

preferir, escolher 

CA14 

“Pero, senhor, pois m' escolher conven, / escolh' eu d' anbas que mi praza em.” 

P1A398 es-2 Sentido opaco escoller
200

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

FG13 

“Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. ou de maó posta 

ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.”   

P1B718 es-2 Sentido opaco escolhe ~ 

escolher
201

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

LM 

“Capitulo xi, de como se devem escolher os caães cachorrinhos na cama, aquelles que melhores son, assi allaãos como sabujos.” 

P1B719 es-2 Sentido opaco escolheyta
202

 Verbo Verbo Adj. Do lat. *excollĭgĕre < ex- escolhido, preferido, OE 

                                                             
198Sobreprefixação. 
199Sobreprefixação. 
200Sobreprefixação. 
201Sobreprefixação. 
202

Sobreprefixação. 
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+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

eleito, selecionado 

“E diz Jhesu, filho de Sirac, falando em perssoa da Sancta Escriptura: Asy como o cynamomo~ e o balsamo dey eu odor e assy como a mirra escolheyta dey 

blandeza de odor.” 

P1B720 es-2 Sentido opaco escolhimento
203

 Verbo Verbo Subst.  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

escolha, eleição, 

preferência 

LM 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe o 

peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1A399 es-2 Separação, 

privação 

 

escomũgado
204

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

TP 

“E disy deve a diz(er) (contra) a parte do demandador q(ue) e´ escomu~gado ou que he servo ou que e´ em poder doutre~, come se for seu mayordomo ou 

q(ue) no~ e´ de ydade (con)p(ri)da.” 

P1A400 es-2 Separação, 

privação 

 

escumungado
205

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

FR 

“[...] todo ome q(ue) dos feytos e d(i)tos do p(ri)ncepe ret(ra)he a mal, e´ escomungado e deue au(er) pe~a daquel q(ue) faz sac(ri)legyo [...].” 

P1B721 es-2 Separação, 

privação 

escomũhões
206

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

excommūnĭcāre < ex- +    

excomunhão PP 

                                                             
203Sobreprefixação. 
204Sobreprefixação. 
205Sobreprefixação. 
206

Sobreprefixação. 
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 -commūnĭcāre < cummunis 

< cum- + -munis, -e 

“Titolo das escomu~ho~es en q(ue) a´ #XXXVIII leis.” 

P1B722 es-2 Sentido opaco  escorregou Verbo Verbo Verbo Do lat. *excurricāre, freq. 

de excurrĕre 

escorregar, cair, 

incidir 

OE 

“Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara pera vida?” 

P1A401 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusaçõ Subst. Verbo Subst. Do lat. excūsātio, -ōnis < 

excūsāre < ex- + -caus(a)- 

(‘causa, motivo, razão’) + 

-āre
207

 

escusa FR 

“[...] no~ meta~ outros en seu logar que iuyge~ se no~ fore~ doentes ou fracos d(e) guysa que no~ possa~ iulgar [o]u se fore~ a mandado del rey ou d(e) 

concello ou en sas uodas ou dalguu seu parente ou p(er) out(ra) escusaço~ dereyta.” 

P1B723 s-2  Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

scusaçom Subst. Verbo Subst. Do lat. excūsātio, -ōnis < 

excūsāre < ex- + -caus(a)- 

(‘causa, motivo, razão’) + 

-āre 

escusação, dispensa, 

causa reconhecida por 

lei capaz de isentar 

alguém de função ou 

múnus público 

DCS14 

“Todo homẽ que for tal que nõ possa hyr em oste que for doente de seu corpo cõme çego ernhoso come paralitico. nõ faça foro e este en honrra de caualeiro. 

e os aluazijs e o concelho per ssy lhy deuẽ a dar carta de ‘scusaçom per que seia escusado pera todo o sempre.” 

                                                             
207

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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P1B724 ex-  Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

excusarey Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre
208

 

escusar, apresentar 

desculpas 

VSMA 

“Oo Senhor, co~ que rrostro e co~ que vulto, te posso oolhar, que pallav(ra)s, ante a tua presença me excusarey porque meus fect(os), a ty nom som nem 

podem seer ascondidos, que todas as cousas sec(re)tas e ascondidas sabes e conheçes?” 

P1A402 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar, desobrigar-se, 

apresentar desculpas 

FR 

“[...] e porq(ue) a dyzyma e´ diuido q(ue) deuem(os) a dar a N(ost)ro Senh(ur) de todo, nenguu no~ se possa escusar de o no~ dar.” 

P1A403 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escuseo ~ escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre
 
 

escusar, desobrigar FG13 

“Et si disser chamarey ááquel que dizedes que me meteu na fiaduria pegnorẽno. e el uáá buscar aquel que lj dizẽ Ca o meteu na fiaduria. E por razõ escuseo 

ca nõ o meteu na fiaduria. Et se o nõ poder escusar per razõ per allur escuseo. o mellor que poder.” 

P1A404 es-2 Sentido opaco  escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

evitar, esquivar, 

dispensar 

DCS13 

                                                             
208

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

razão’) + -āre 

“It(em) costume he q(ue) sse algue~ q(u)is(er) demandar e o achar no co~celho q(ue) hy me deue a responder & no~ sse deue a escusar porque non fosse 

chamado.” 

P1B725 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

evitar, esquivar, 

dispensar 

CA14 

“E bem vej' eu per qual poder em mi / Amor tomou que nom ey defenson / d' escusar morte, e poys eu tal razom / ey por dona de prender mort' assi, / catarey 

ja das donas a melhor / porque, poys mh-á de matar, mat' Amor.” 

P1B726 s-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

scusar ~ scusados Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar, apresentar 

desculpas 

PP 

“[...] polo medo de D(eu)s q(ue) he poderoso e justiçoso a cuio pod(er) am de uijr e de q(ue) sse no~ pode~ p(er) ne~ hu~a man(eyr)a scusar q(ue) se mal 

fez(er)e~ no aia~ a pe~a q(ue) m(er)eçe~ [...].” 

P1B727 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

escusada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escondido, afastado, 

esquivado 

VSMA 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E o abbade lhe disse: - A hy ((L)) outra casa mais escusada e ascondida
209

? E ella ((L)) dise: - Ha, e q(ue)res que nos vaamos p(er)a ella? E el disse: ((L)) 

- Ssy.” 

P1B728 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar, desobrigar-se, 

obter dispensa 

DCS14 

“Todo homẽ que for tal que nõ possa hyr em oste que for doente de seu corpo cõme çego ernhoso come paralitico. nõ faça foro e este en honrra de caualeiro. 

e os aluazijs e o concelho per ssy lhy deuẽ a dar carta de escusaçom per que seia escusado pera todo o sempre.” 

P1A405 es-2 Sentido opaco esforçada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa  

dedicado, empenhado, 

esforçado   

CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar / fez 

Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

P1B729 es-2 Sentido opaco esforçados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

forte, valente, 

diligente, denodado 

CGE 

“[...] despois matou a Diomedes, rey de Tracia; e, des que esto ouve feyto, pelejou co~ os Centauros que era hu~u~ linhagem de muy fortes cavalleiros e 

muy esforçados e~ armas e mais ligeiros que outros home~e~s, e elle per esforço e ligeirice [os] venceu e matouos e destroyos todos [...].” 

P1B730 es-2 Sentido opaco esforça Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

dedicar, empenhar, 

esforçar  

DSG 

                                                             
209

Parece ser um caso de sinonímia léxica ou estilística de adjetivos coordenados. 
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+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

“Ca | se esforça ohome  pera fazer be  . em | ouujr contra os be es que os outros | fezerom . moorme te quando sabe que | lhe contam uerdade . e lhe 

no | meã as pessoas certas que aquellas | coussas fezerom.” 

P1A406 es-2 Sentido opaco esforço Verbo Verbo Subst. Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

CEM13 

“Don Foan, de quand’ ogano i chegou /  primeirament’ e viu volta e guerra, / tan grande sabor ouve d’ir a sa terra / que logu’ enton por adail filhou /  seu 

coraçon; e el fezlh’ i leixar, / polo mais toste da guerr’ alongar, / prez e esforço, — e passou a serra.” 

P1B731 es-2 Sentido opaco esforço Verbo Verbo Subst. Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

força, esforço CGE 

“[...] e despois matou a Diomedes, rey de Tracia; e, des que esto ouve feyto, pelejou co~ os Centauros que era hu~u~ linhagem de muy fortes cavalleiros e 

muy esforçados e~ armas e mais ligeiros que outros home~e~s, e elle per esforço e ligeirice [os] venceu e matouos e destroyos todos [...].” 

P1B732 es-2 Sentido opaco esforço Verbo Verbo Subst. Do GP es- + -forçar < 

prov. do GP forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

PP 

“& A #IIª por dar ajuda e esforço aos q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha en manteer os 

rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em faz(er).” 

P1A407 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

esfraldadas
210

 Subst. Verbo Adj.  

PP 

Do GP es- + -frald(a)- +   

-a- + -r < gót. *falda, 

‘pano de envolver’ 

repuxado, arregaçado CEM13 

                                                             
210Cunha (2010) não registra esse vocábulo, ainda que registre a forma desfraldar. Observa-se, mais uma vez, a variação entre os prefixos des- ~ es-, o que até hoje é recorrente no 

português.  
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“Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los vẽe coitar; / nen se 

as cuidan per i d’ enganar / que sejan deles poren namoradas. // Outrossi lhis ar vejo i trager / as mangas mui curtas e esfraldadas, / ben come se 

adubassen queijadas / ou se quisessen tortas amassar; / ou quiçá o fazen por delivrar / sas bestas, se fossen acovadadas.” 

P1B733 es-2 Sentido opaco esguardey Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

VSMA 

“E ela respondeo e dise: - Se con toda diligencia esguardar e vir mynha conciencia e me(os) feyt(os) e obras, no~ acharey e~ my~ sinal de nenhu~a obra 

boa, porque os me(os) pecad(os) sobrepojam e~ conto, em peso e em grandeza as areas do mar.” 

P1B734 es-2 Sentido opaco esguardaron ~ 

esguardando ~ 

esguardou 

Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

CGE 

“E, como era~ home~e~s de grande entender, esguardaron hu~a estrella que faz seu curso per sobre Espanha pera oucidente, que ha nome Espero, e poren 

poseron nome aa terra Espera.” 

P1B735 es-2 Sentido opaco esguardo Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

OE 

“E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to das uirtudes 

jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].” 

P1A408 es-2 Sentido opaco esleyto  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. electus, -a, -um < 

eligĕre (‘arrancar 

colhendo, escolher’) < e- 

+ -legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

eleito TNC13 

“Nos Joha~ne pela m(er)çe´e´ de d(eu)s Esleyto (con)fi´rmado na s(an)ta yg(re)ia de Braga´a´ ((L002)) ffazemos saber [...].” 

P1A409 es-2 Extração 

_________ 

Formador de 

esmalhada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP es- + -malh(a)- +  

-a- + -r < francês maille < 

lat. macŭla 

despir, desnudar, tirar 

a malha (a roupa) 

CEM13 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“O colbe colheu-a per ũa malha / da loriga, que era desvenecida; / e pesa-m’ende, por que essa ida, / de prez que ouve mais log’ o cavaleiro / per sas armas 

o fez: com’ er’ arteiro, / já sempr’ end’ ela seerá esmalhada.” 

P1A410 es-2 Sentido opaco esmorece Verbo Verbo Verbo Do GP esmorir (séc. XIII), 

com troca de sufixo, 

relacionado com o lat. 

mori, ‘morrer’ 

desalentar, afrouxar, 

desalentar, esmorecer 

CEM13 

“O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.” 

P1A411 es-2 Sentido opaco espantados Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

assustado, 

assombrado, 

espantado 

CEM13 

“Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corriannos arredor; / tiinhannos mal aficados, / ca perdianna color.” 

P1B736 es-2 Sentido opaco espantado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirado, espantado, 

abismado, assustado 

DSG 

“Aprendy / disse aquel que trou | uera a carta : e entendy . que e  | aquela nocte em que opapa manda | ra quelhe leuasem o sancto abbade | equicyo . vio 

denocte hu a uisõ | de que ficara muito espantado.” 

P1B737 es-2 Sentido opaco espantado Verbo Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirado, atônito, 

espantado 

OE 

“Tanto que esto ouuio o fillosapho, ficou espantado e disse: Creeo. E dou muytas graças a Deus e ao uelho porque o asy ue~e~cera.” 

P1B738 es-2 Sentido opaco 

 

espantosa ~ 

espantoso 

Verbo Verbo Adj. Do lat. *expaentāre, por 

*expaventāre, calcado em 

expavĕre, ‘expantar-se, 

assustar-se, atemorizar-se’ 

assustador, espantoso, 

assombroso, 

alarmante 

VSMA 
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“E aquel que me ally t(ro)uvera ((L)) me disse: - Anda e hir-t’ey mostrar tua madre, e fui adiante ((L)) a hu~u~ vale, e vy hu~a cova mui negra e mui ((L)) 

espantosa e tamanho era hy o bater dos dentes e ((L)) o choro e os braados que se nom podiam hi ouvir ((L)) hu~u~s co~ os outros.” 

P1B739 es-2 Sentido opaco espantoso Verbo Verbo Adj. Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

estupendo, 

maravilhoso, 

surpreendente, 

extraordinário, 

espantoso 

OE 

“Outrossy, este nome Jhesu he espantoso, porque ha en sy poderio e dereytura, e pore~m aquelles que som direytos ama~ Jhesu Christo, onde diz Salamo~ 

e~nos Cantares do Amor, falando do esposo Jhesu Christo: Os que som direitos amam ty.” 

P1B740 es-2 Sentido opaco espantou Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se, 

assustar-se 

DSG 

“Eel porque nom auia em | costume de fazer tal milagre . | espantouse mujto . daquela piti | com quelhe fezera aquela molher . | cõ tam grande 

jurame to.” 

P1B741 s-2  Sentido opaco spantavyl Verbo Verbo Adj. Do lat. vulg. expavĕntāre 

(cláss. expavēre)  

espantoso, pavoroso, 

que causa espanto 

CGE 

“[...] este Hercoles ouve morto o gra~de porco enno mo~te de Arcadia; e matou o touro de Oreça, que era muy bravo e muy spantavyl [...].” 

P1A412 es-2 Sentido opaco espanto Verbo Verbo Subst. Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

medo, espanto, temor, 

pavor 

CEM13 

“Non me posso pagar tanto / do canto  / das aves nen de seu son, / nen d’amor nem de mixon /  nen d’armas -  ca ei espanto, / por quanto / mui perigosas 

son,  / - come dun bom galeon,  / que mi alongue muit’ aginha / deste demo da campinha,  / u os alacrães son; ca dentro no coraçon / senti deles a espinha!” 

P1A413 es-2 Sentido opaco  espedyu
211

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre despedir-se CSM 

“Quando o irmão do Emperador de prijon sayu, / barva non fez nen cercẽou cabelos, e mal se vestiu; / a seu irmão foi e da Emperadriz non s’ espedyu; / 

mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu, / preguntou-lli que fora, e el le recodyu: / ‘Em poridade vos quer’ eu aquesto dizer.” 

                                                             
211

Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
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P1B742 s-2 ~ 

es-2 

Sentido opaco spertou ~ espertei Verbo Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī 

despertar, acordar VSMA 

“E chamou e spertou sua madre: - Oo madre muyto amada roga e faze oraco~ a Deos por my~ porque o diaboo asy me apareceo como leom.” 

P1A414 es-2 Sentido opaco espertou
212

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

despertar, acordar CSM 

“A santa dona, pois que ss’ espertou, non sentiu null’ afan / nen fame, come se senpr’ ouvesse comudo carn’ e pan; / e a erva achou so as cabeça e disse de 

pran: / ‘Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e gradecer.” 

P1B743 es-2 Movimento para 

fora  

estendy Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender VSMA 

“E depois acabadas as missas dos ffiees, subitam(en)te veo aq(ue)lla po~o~ba chea e çercada de muitas çugidades e voando assy como ante, esteve ante 

my~. E eu estendy a maa~o~ e tomey-a e meti-a e~ hu~a piia que estava ant(e) as portas da ig(re)ja.” 

P1B744 es-2 Movimento para 

fora  

estendem Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, aumentar, 

ampliar 

DSG 

“Ma | is pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla 

mesquindade dos homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.” 

P1B745 es-2 Sentido opaco  estorcendo Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -torcer < lat. 

*tŏrcēre (cláss. tŏrquēre) 

retorcer, contorcer, 

revolver 

DSG 

“Euio hu a alfaça mujfremossa . e cobycoua / nõ | se ne brando quefezesse osynal da | cruz sobre ella . Meteua logo | em sua boca . e ho em mygo / en | 

trou logo em ella . e derriboua | em terra . e estorcendoa e trage  | doa muj mal.” 

P1B746 

 

s-2 Sentido opaco stremar Verbo Verbo Verbo Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- + -terĕre 

distinguir, diferenciar, 

separar  

LM 

                                                             
212

Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
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“Hora, quando a este entender lhe son demostradas estas cousas pelos sentidos, como dito avemos, se as cousas son grandes de determinar entre o entender 

e a vontade e non as pode stremar, convem a saber, o bem do milhor ou o mal do menos, quando estas cousas son grandes ou muytas [...].” 

P1B747 es-2 Sentido opaco estremar Verbo Verbo Verbo Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- + -terĕre 

distinguir, diferenciar, 

separar  

PP 

“Ca muyto (con)ue~ aos rreys assynaadam(e~)t(e) he aos desta t(er)ra d'au(er) g(ra)nde entendime~to p(er)a conhoc(er) as cousas segundo som, estremar 

o dereito do torto e a me~tira da u(er)dade.” 

P1A415 es-2 Sentido opaco estremadas ~ 

estremados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- + -terĕre 

extraordinário, 

extremo 

TP 

“[e] o servo no~ pod(e) dema~dar seu senur en juyzo seno~ en cousas estremadas, como se dixer que aquel que o tija en poder abscondera o testamento, 

que quer diz(er) a manda, en que o quitava de s(er)vido~e eno q(ue) foy seu senhor, ben o pod(e) faz(er) e pod(e) demandar en uyzo [...].” 

P1B748 es-2 Sentido opaco estremada ~ 

estremado
213

 

Verbo Verbo Adj. Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- + -terĕre 

extraordinário, 

distinto, insigne, 

extremado 

OE 

“[...] nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa e fruyto muy doce de todalas [almas] deuotas, e da be~e~ta Uirgem [das uir]geens, Maria, rosa 

singular [e es]tremada da celestrial deleytaça~o [e de] toda a corte da cidade de Jherusalem, [que] he e~na gloria do parayso.” 

P1A416 es-2 Sentido opaco estremece Verbo Verbo Verbo Do GP es- + -tremecer < 

lat. tremiscĕre, incoativo 

de trĕmĕre 

tremer, abalar, 

estremecer 

CEM13 

“O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.” 

P1B749 emx- Sentido opaco 

 

emxenplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo VSMA 

“E per este emxenplo podemos ((L)) e~tender que aq(ue)lles que em este mundo sofre~ ((L)) pena e tribulaçom com paciençia, que melhor ((L)) baratam 

                                                             
213

Cunha (2010) não registra a forma participial extremado ou variantes. 
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que aquelles que se lançam ao prazer da ((L)) carne, e a vyver em luxuria.” 

P1B750 ex- Sentido opaco 

 

exenplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo DSG 

“Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne(hu(as | molheres / pera seerem seus 

abbades . | Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame(te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo preco | que aujã.” 

P1B751 ex-  Sentido opaco excepçõ ~ exçepçõ  Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptio, -ōnis < 

excipĕre < ex- + -capĕre 

meio de defesa usado 

pelo réu com a 

finalidade de excluir 

os direitos do autor da 

ação ou retardar a 

decisão definitiva da 

causa 

TNH14 

“[...] confesso & out(or)go q(ue) so´o´ ent(re)go & be~ pagado ((L011)) et renu~çio a toda excepço~ q(ue) nu~ca ende diga o (con)t(ra)rio; et se mays 

ualle~ os d(i)tos h(e)rdame~tos, casas, casas(e)s & chantados & cousas ssobr(e) d(i)tas [...].” 

P1A417 ex- ~ 

ey- 

Sentido opaco exeyçõees ~ 

exeeyções ~ 

eyxeyções ~ 

excepçoes
214

 

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptio, -ōnis < 

excipĕre < ex- + -capĕre 

meio de defesa usado 

pelo réu com a 

finalidade de excluir 

os direitos do autor da 

ação ou retardar a 

decisão definitiva da 

causa 

TP 

“O terceyro e´ quando o aplazado diz algu~as exeyço~ees ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto.” 

P1A418 ey- Sentido opaco eycepciões
215

 Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptio, -ōnis < meio de defesa usado TNC13 

                                                             
214Cunha (2010) afirma que esse vocábulo se registra a partir do séc. XIV. Na verdade, já ocorre um século antes. 
215

Cunha (2010) afirma que esse vocábulo se registra a partir do séc. XIV. Na verdade, já ocorre um século antes. 
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 excipĕre < ex- + -capĕre pelo réu com a 

finalidade de excluir 

os direitos do autor da 

ação ou retardar a 

decisão definitiva da 

causa 

“E dam(os) puder a esse Joa~ m(ar)ti´j´z de susu d(i)to p(er)a demandar. ((L015)) e p(er)a responder. e p(er)a (com)poer. e p(er)a eycepcio~es poer. e para 

iurar en nossas ((L016)) almas en toda maneyra de iuram(en)to q(ue) a este p(re)yto ou p(re)ytos (con)uena [...].” 

15. in-1 [lativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: en-3 ~ em-2 ~ ẽ-1 ~ e-2 ~ ĩ- ~ jn-1 ~ es-3 ~ in-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B752 en-3 Sentido opaco desenbargar Subst. Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

DSG 

“Eporque em outro dya / a uia de parecer ante oJuiz . sobre | fecto do moesteiro . despois que di | sse sas matinas . veeosse pera | olecto do abbade . 

Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.” 

P1A419 em-2 Sentido opaco desembargariedes Subst. Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

resolver, deliberar, 

desembargar 

CDA3 

“E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo ((L026)) de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de Auys 

((L027)) se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha ((L028)) carta q(ue) my p(ra)zia ende [...].” 

P1B753 

 

em-2 Sentido opaco desembargadamente Subst. Verbo Adv. Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

sem impedimento, 

sem obstáculo, de 

forma desimpedida 

LM 
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“Capitulo xv, como os moços am-de matar o porco de justa quando ladrar em parte onde o monteyro non o possa veer desembargadamente.” 

P1B754 

 

em-2 Sentido opaco desembargos Subst. Verbo Verbo Do GP des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargo, 

levantamento ou 

suspensão de 

embargo, 

desimpedimento 

LM 

“[...] ca, estando os reys em paz perlongada, con os longos desembargos que se fazem continuadamente, muytas vezes por esta cousa recebe o entender tal 

cansaço que en nenhU~a guisa non pode chegar con aquella força nem con aquella agudeza que se devia chegar aos desembargos.” 

P1B755 

 

em-2 Sentido opaco embargam ~ 

embarguem 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

LM 

“Capitulo vii, como an-de levar os alaãos nas treelas quando quiserem atalhar e castigá-llos de algU~as manhas que filham, que embargam ao atalhar.” 

P1B756 en-3 Sentido opaco enbargar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNH14 

“Et sse uollo ((L019)) algue~ enbargar, nossa uoz lle tollemos & sseia maldito de ((L020)) De(us) poderosso et peyte a uos por pea sseys çentos s(oldo)s & 

((L021)) a carta este´ en reuor” 

P1B757 em-2 Sentido opaco embargar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNC14 

“[...] (e) sse pela ventuyra ((L006)) Alge~ vener ta~be~ de nossa parte co~mo da estra´a´ q(ue) vos q(ue)ira embargar A d(i)ta donaço~ no~ le seya 

((L007)) outorgado.” 

P1B758 en-3 Sentido opaco enbarguen ~ 

enbargue 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CDA4 

“Por que mando e defendo a todolos meus Almoxarifes e sacadores das mhas diuidas en lixbõa que non enbarguen ao dicto Martin durãez as dictas casas 

nen o dicto foro nen o alueiro delas.”  

P1A420 en-3 Sentido opaco enbarrgar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNAT13 

“[...] amparar & a defender & a l[y]urar a uos o dyto errdame~to d(e) qu(a)l quer pesoma q(ue) uo-lo ((L027)) dema~dar quyzer ou enbarrgar so pe~a 
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d(e) qhynhentas l(i)br(as) & da obrigasom d(e) suzo dyta.” 

P1B759 em-2 Sentido opaco embarga Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

DSG 

“Ca em se ne  | brando home  dos feitos . e das uir | tudes que os homéés em este mu  | do fezerom . peraa uida de ihesu christo . | Nõse embarga por 

ende oboo | studo que sooy auer das boas cou | ssas que soõe acuydar e a fazer.” 

P1A421 em-2 Sentido opaco embargasse Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CEM13 

“Osas duũ javaril, que dessen per seu quadril, / e embargasse / a Don Gil, / quando lébor levantasse.” 

P1B760 ẽ-1 Sentido opaco ẽbargadas Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

OE 

“Bem, asy, [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota [oraço~] que 

cante ante el e seia rec[ibuda] por nos [...].” 

P1B761 en-3 Sentido opaco enbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

CDA4 

“Por que mando a todolos Almoxarifes e sacadores das mhas deuidas en lixbõa que lhj non ponhan sobre essas casas enbargo. e se lho ia poseron alcen lho 

logo.” 

P1B762 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco embargo ~ enbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

DSG 

“[...] conteplando em meu senhor ihesu christo . [f1v-c2] e em como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo dene hu u  | queme detodo esto 

quitasse.” 

P1A422 e-2 ~  

en-3 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

ementando ~ 

enmentar 

Verbo Verbo Verbo Do GP e(n)- + -ment(e)- + 

-a- + -r < lat. mens, mĕntis 

mencionar, citar, 

recordar, relembrar 

CSM 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos que ouve de seu Fillo.” 

P1A423 en-3 Sentido opaco enpregou Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭmplĭcāre aproveitar, empregar, 

aplicar 

CSM 

“Sen muita de bõa manna, / que deu a un seu prelado, / que primado foi d’Espanna / e Affons’ era chamado [...] // Ben enpregou el seus ditos, / com’ 

achamos en verdade, / e os seus bõos escritos / que fez da virgĩidade / daquesta Sennor mui santa [...].” 

P1A424 em-2 Expletivo emprennar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭmpraegnāre engravidar, conceber, 

ficar prenhe 

CSM 

“Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com’ eu apres’ ei, era-xe sua essa. / Mas o demo 

enartar- / a foi, por que emprennar- / s’ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit’ e as besonna.” 

P1B763 em-2 Sentido opaco emperador Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador NLL 

 “E o emperador e el rei de França rogarom o papa que enviasse rogar el rei que se tornasse pera sa terra.” 

P1A425 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco emperador ~ 

enperador 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador CSM 

“Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador / moller; mas pero del nome non sei, foi de Roma sennor / e, per quant’ eu de seu feit’ aprendi, foi de 

mui gran valor.” 

P1B764 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco emperadores Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador CGE 

“[...] ataa que tornou a aver emperadores em Roma e assiinadamente Julio Cesar que reynou despois desta conta quatro a~nos e seis meses.” 

P1B765 em-2 ~ Sentido opaco emperador ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

imperador PP 
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en-3 enperadores com apofonia 

“Aqui sse começa a p(ri)meyra p(ar)tida q(ue) fez o be~ aue~turado e moy nobre rrey dom Affonsso [...] emp(er)ador d'Espanha e da muy nobr(e) rraynha 

dona Beat(ri)x neta do emp(er)ador de Roma dom Frederiq(ue) o mayor que morreu en Vltramar.” 

P1B766 en-3 Sentido opaco enperador ~ 

emperador 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador OE 

“Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque tomara a fe de Jhesu 

Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.” 

P1A426 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco emperadriz ~ 

enperadriz 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātrix, -īcis < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

imperatriz CSM 

“Esta é como Santa Maria ajudou a Emperadriz de Roma a sofre-las grandes coitas per que passou.” 

P1B767 em-2 ~ 

ẽ-1 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emçuiado ~ 

ẽçuyada 

Subst. Subst. Adj. Do GP em- + -suj(o)- +     

-a- + -r < lat. sūcĭdus 

contaminado, 

manchado, sujo, 

conspurcado, impuro  

OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 

e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1B768 en-3 Expletivo enalhear ~ 

enalhẽar 

Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -allear < lat. 

aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

CDA4 

“E os dictos Pedr eannes. e Dommgas. dominguez sa molher non uender [sic] nen dar nen enalhear nen doar todalas dictas coirelas nen cada hu~a delas. a 

caualeiro. nen a dona nen a escudeiro nen a clerigo nen A ordjn nen a outra pessõa que seia Relegiosa nen poderosa.” 

P1A427 en-3 Expletivo enallear Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -allear < lat. alienar, alhear, TNC13 
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aliēnāre transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

“[...] no~ pos[a]mos ((L024)) enprazar ne~ uender ne~ apenorar ne~ doar ne~ en outra maneira enallear esse casal seno~ ((L025)) co~no moesteiro de 

Pedroso.” 

P1B769 ẽ-1  Expletivo ẽalhear Verbo Verbo Verbo Do GP ẽ- + -alhear < lat. 

aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

PP 

“T(itolo) #XVII das (co)usas da S(an)ta Eyg(re)ia q(ue) sse no~ deue~ e~alhear en q(ue) ha #XII leys.” 

P1A428 ẽ-1  Expletivo ẽalleada Verbo Verbo  Verbo 

PP 

Do GP ẽ- + -allear < lat. 

allienāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

FG13 

“Todo auer d’auoengo ou de patrimônio. e erẽcia d’erẽcia nõ separe trastẽpo. e se a achar ẽalleada saya per seu dereito.” 

P1A429 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enartar Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -art(e)- +      

-a- + -r < lat. ars, artis 

enganar por meio de 

artes 

CSM 

“Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com’ eu apres’ ei, era-xe sua essa. / Mas o demo 

enartar- / a foi, por que emprennar- / s’ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit’ e as besonna.” 

P1B770 en-3 Sentido opaco 

_________ 

encalça Subst. Verbo Verbo Do lat. incalceāre (‘dar 

coices, perseguir’) < calx, 

calcis ‘casco’
216

 

perseguir, alcançar NLL 

                                                             
216

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E eles que estavam assi em esta fala, saio u~a gram serpente do freo a el rei Artur, e quando a vio, meteo a ma~o a espada e começou a encalça-la, e 

Modrech outrossi.” 

P1B771 en-3 Sentido opaco encantador Verbo Verbo Adj. Do lat. incantātor, -ōris < 

ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

DSG 

“Entom obispo castorio / veeo ao moesteiro . e trouue cõ | sigo bassillio / mõie / encantador | Errogou ao abbade dom equi | cyo queo recebesse por mõie 

e  | seu moesteiro.” 

P1A430 en-3 Sentido opaco encantador Verbo Verbo Verbo Do lat. incantātor, -ōris < 

lat. ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

CSM 

“De com’ o jograr cantava Santa Maria prazer / ouv’, e fez-lle na viola hũa candea descer; / may-lo monge tesoureiro foi-lla da mão toller, / dizend’: 

‘Encantador sodes, e non vo-la leixaremos.” 

P1B772 en-3 Sentido opaco encantador Verbo Verbo Verbo Do lat. incantātor, -ōris < 

lat. ĭncantāre 

encantador, mago, 

feiticeiro 

OE 

“Hu~u~ encantador fez ui~i~r hu~u~ demo a hu~a molher pera lhe dar co~selho como poderya conceber de seu marido, e o diaboo ueeo e~ semelha~ça de 

home~m.” 

P1B773 en-3 Sentido opaco encantamẽtos Verbo Verbo Subst. Do lat. incantātor, -ōris < 

ĭncantāre 

feitiço, magia, 

encantamento 

DSG 

“Edes | pois que foy fora do moesteiro dey | tado . disse que muitas uegadas | teuera acela de equicyo / per seus | encantame(tos . toda entregame(te | 

pendurada no aar . pero nom po | dera em peecer ane(huu( de to | dos aqueles que no moesteiro / uiujam .” 

P1A431 en-3 Sentido opaco encantar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭncantāre encantar, enfeitiçar, 

seduzir 

CEM13 

“E, con tod’ esto, ainda faz al / conos livros que ten, per bõa fé: / se acha molher que aja o mal / deste fogo que de Sam Marçal é, / assi a vai per foder 

encantar / que, fodendo, lhi faz ben semelhar / que é geada ou nev’ e non al.” 
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P1B774 en-3 Sentido opaco encantar Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭncantāre encantar, enfeitiçar, 

seduzir 

DSG 

“Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . com aaJuda e | 

poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de mõie.” 

P1B775 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emcardeceo
217

 Adj. Verbo Verbo Do GP em- + -card(eo)- + 

-ec- + + -e- + -r < origem 

duvidosa, talvez do lat. 

tard. *cardinus, ‘azulado’, 

der. de cardus
218

 

inflamar, ficar roxo, 

arroxear, escurecer 

DSG 

“Tomou as talhoos . | que tynha ante olecto . e tam gran | ferida lhe deu com ellas  / na | cabeça / e no rostro . que toda afface | lhe jnchou / e emcardeceo.” 

P1B776 em-2 Expletivo emçarrada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP em- + -carrar < lat. 

tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

encerrado, 

enclausurado, 

trancafiado 

VSMA 

“E hu~a voz veo ((L)) do çeeo que lhe disse: - Nom he do abbade Antonio, ((L)) mais he de Tarsysaq(ue)lla molher que jaz emçarrada ((L)). E Paullo o 

co~tou e~ out(ro) dia ao abbade Panunçio ((L)). E o abbade Panunçio foy hu ella jazia ((L)) e disse-lhe: - P(er)doado te tem Deos os teus pecados.” 

P1B777 en-3 Expletivo encarrado
219

 Verbo  Verbo Verbo Do GP en- + -carrar < lat. encerrado, VSMA 

                                                             
217Frente à forma com prefixo, ocorre também a sem prefixo (com o mesmo sentido da prefixada), no mesmo documento, como se pode observar: “E depois se saiu do moesteiro o 
preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque tragia afa | ce tam Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | 

cados . odya d’oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal como ueedes . Eassy oho | me  sancto / pella resposta que deu di | sse uerdade . e guardou aseu abbade 

| que nom caesse em maa fama | do mal quelhe fezera.” (Fólio 06r). Essa alternância de lexema verbal com e sem prefixo no GP (e com idêntico significado) corrobora a 

expletividade dos itens prefixais envolvidos em operações parassintéticas. 
218Segundo Machado Filho, em seu Glossário do Flos Sanctorum (no prelo, p. 67). Cunha (2010) não registra esse vocábulo. 
219No mesmo fólio em que ocorre a forma encarrado, ocorre também a forma sem prefixo, como se pode observar na averbação que segue: “E el como era benigno, sancto e boo 

concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta 

po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em 
todo mo~je. E ho bispo dizi´i´a est[(o)] de Paaya s(er)va de Deos segundo que depoys pareceo e no~ me disse de claro que era Paaya. Veem(os) a(os) logares sanct(os) e 

adoram(os) a sancta resurreycom e ho lenho da sancta vera Cruz. E em outro dia p(re)guntey por o sob(re)dito mo~nje Paayo e vy~ ao monte Olivete e~ o q(ua)l Noso Senhor orou 

e fez sua oracom porque me foy dito que aly morava e ti´i´nha cela, e vy sua cela e era muy pequena e de todo carrada e ti´i´nha hu~a freestra pequena, e q(ua)ndo fery em ela el 
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PP tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

enclausurado, 

trancafiado 

“[...] p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado e~ hu~a cela e faz e vive vida solitaria, e visita-o porque 

verdadeiro s(er)vo he de Deos e de todo em todo mo~je.” 

P1B778 en-3 Expletivo ençarram Verbo  Verbo Verbo Do GP em- + -çarrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, inserir, 

conter 

CGE 

“E, por que mais certamente vos contemos quantas terras ouvero~, co~vem que [vos] digamos primeiramente de que guisa he Europa e quantas outras 

terras se ençarram en ela.” 

P1A432 en-3 Expletivo encavalgada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP en- + -cavalgar < 

lat. vulg. cabăllĭcāre 

montado a cavalo, 

andando a cavalo, 

encavalgado 

CEM13 

“Achei Sancha Anes encavalgada, / e dix’ eu por ela cousa guisada, / ca nunca vi dona peior talhada, / e quige jurar que era mostea; / e vi-a cavalgar per 

ũa aldeia / e quije jurar que era mostea.” 

P1B779 en-3 Sentido opaco encenço Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso, aroma, 

perfume 

OE 

“[...] assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e a 

myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o balsamo da perseuerança.” 

P1B780 em-2 Sentido opaco emclinou Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. ĭnclīnāre  descer, abaixar VSMA 

“Ouvy e achey do teu Deus ao q(ua)l tu s(er)ves, que emclinou e abaixou os ceeos e descendeu aa t(er)ra nom por os justos mas por salvar os pecadores e 

os trager a peendença, e trouxe p(er)a sy e participou com muyt(os) poblican(os) e pecadores.” 

P1B781 ĩ- ~ ẽ-1 Sentido opaco ĩclinẽ ~ ẽclinado Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar OE 

“Este nome Jhesu subjuga todallas cousas, onde diz o apostolo: E~no nome de Jhesu todo geolho se i~cline~ das cousas celestiaes, terreaaes e emfernaaes.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
me abrio [...].” (fólio 81v). No mesmo documento também há as formas çarrar e çarrou, i.e., casos de alternância de lexema com e sem prefixo no GP, mas com idêntico 

significado. 
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P1B782 jn-1 Sentido opaco jnclinada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar OE 

“[...] foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da Tri~i~dade e uiu aly estar Sancto Agostinho co~ a face jnclinada, desputando muy 

aficadame~te e muy sotilme~te da gloria da uirtude [...].” 

P1A433 en-3 Sentido opaco encoberto Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do GP en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder 

disfarçar 

FG13 

“E páádeyras e pescadores uenderen per u quiserem. e nõ darem por en nada a nẽgúú. e se se meten en encoberto do açougue cõ sas vendas paguẽ o 

açougue.” 

P1A434 en-3 Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir 

CEM13 

“E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s’end’ el encobrir; /  e se aquesto sofredes 

ben lheu, / querran a outr’ assi furtá-l’o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.” 

P1A435 en-3 Sentido opaco encobrẽ  Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular 

FR 

“[...] e q(ue~) isto no~ fez(er) aya atal pea qual e´ posta (contra) aquelles q(ue) encobre~ os furtos e son (con)selladores co~ elles.” 

P1A436 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco 

 

emcomẽdej ~ 

encome~dey 

Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar 

TNC13 

“Reynaua Rey do~ Affonso Arcabispo ((L024)) do~. Marti~ giraldiz (e) Eu do~ pedro soarez daua~dito q(ue) esta carta ((L025)) emcome~dej a faz(er) ela 

da~te home´e´s co~ mas maos roboro.” 



1045 

 

P1B783 en-3 Sentido opaco encomendar Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar  PP 

“E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ espelho e veia~ as 

cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~. E ssegundo aquisto faça~ enos se(us) rreynos.” 

P1A437 en-3 Sentido opaco encomẽdamos Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar  TNAT13 

“Nos sobredytos ((L025)) q(ue) esta carrta encome~damos a fazer.” 

P1B784 en-3 Sentido opaco encomendamus Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar  TNAT14 

“Esta he a Carta de doaço~ a qual encomendamus a fac(er) Eu Vasco Lourenço e ((L002)) Eu Domingas p(er)iz sa Moller a ssanta Maria Dalcobaça por 

nossas Almas ((L003)) e~ remime~to de nossos pecados.” 

P1A438 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encordadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP en- + -cord(a)- +   

-a- + -r < lat. chŏrda < gr. 

chordē, ‘tripa, corda 

musical feita com tripas’ 

amarrado, 

encordoado, atado, 

apertado ou cingido 

com corda ou cordões 

CEM13 

“De grado queria ora saber / destes que tragen saias encordadas, / en que s’ apertan mui poucas vegadas, / se o fazen polos ventres mostrar, / por que se 

devan deles a pagar / sas senhores, que non tẽe pagadas.” 

P1A439 en-3 Expletivo 

_________ 

encouto Subst. Verbo Subst. Do GP en- + -cout(o)- +    

-a- + -r <  lat. cautum, -ī, 

encouto, i.e. multa ou 

pena pecuniária que se 

impunha noutro tempo 

DCS13 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

‘precaução’ aos que usavam ou 

traziam coisas defesas 

por lei, como armas, 

bestas etc., ou que 

quebravam os 

privilégios dos coutos, 

coutadas ou foro
220

 

“Costume he q(ue) todo ome~ no~ e teudo de Jurar algu~a cousa p(er) o leyxe~ e~ ele q(ue) p(er)te~esca ao senhorio del Rey ca lhj seeria perigo & isto e 

em p(re)ito de feridas ou d'oue~eçal del Rey ou doutra cousa del Rey q(ue) p(er)te~esca a seu encouto.” 

P1B785 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encouto Subst. Verbo Subst. Do GP en- + -cout(o)- +    

-a- + -r <  lat. cautum, -ī, 

‘precaução’ 

encouto, i.e. multa ou 

pena pecuniária que se 

impunha noutro tempo 

aos que usavam ou 

traziam coisas defesas 

por lei, como armas, 

bestas etc., ou que 

quebravam os 

privilégios dos coutos, 

coutadas ou foro 

DCS14 

“E deuẽ põer encouto de .Lxª. soldos e nõ de chus.” 

P1B786 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encoutar
221

 Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -cout(o)- +    

-a- + -r <  lat. cautum, -ī, 

‘precaução’ 

apreender, tomar 

(coisa cujo uso é 

defeso por lei); avaliar 

e fazer pagar (o valor 

da coisa defesa ou 

proibida por encouto) 

DCS14 

                                                             
220Segundo o Dicionário on-line Caldas Aulete. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
221

Cunha (2010) não registra essa palavra. 
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“E o mayordomo deue meter por sayom quẽ el quiser e da-lo no concelho por sayom pera chegar os peõs. e este sayom pode penhorar e encoutar. en .v. 

soldos e o sayom nõ deue hír penhorar casa do caualeiro.”  

P1B787 ẽ-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcravelhadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP ẽ- + -cravelh(o)- + 

-a- + -r  < do GP cravelho 

< lat. clāvus, -i  

atado, encravelhado, 

imobilizado, apertado, 

retesado 

VSMA 

“E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e brad(os) diziia: - Oo 

q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.” 

P1B788 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcurtaron Adj. Verbo Verbo Do GP en- + -curt(o)- +    

-a- +-r < lat. cŭrtus 

encurtar, diminuir CGE 

“E de Tiraz veheron os Tiracianos, os quaaes pobraron hu~a terra a que poseron nome Tiracia; mas os que veeron despois e~curtaronlhe o nome e 

chamaronlhe Tracia.” 

P1A440 en-3 Sentido opaco enderẽçou ~ 

endẽrece 

Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

endireitar, consertar FR 

“[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro D(eu)s, endere~çou 

e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos saluar.” 

P1B789 en-3 Sentido opaco enderẽça Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

endireitar, consertar PP 

“E co~ estas duas cousas se endere~ça o mu~do fazendo be~ aos q(ue) o ben fazem e dando pena e sc(ar)mento aos q(ue) o mereçesse~.” 

P1A441 en-3 Sentido opaco  endurar  Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre < in- +     sofrer, suportar, aturar CAMI 
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-dūrāre, ‘tornar duro, 

endurecer’ < durus, -a,      

-um 

“Que coita tamanha ei endurar / por amar amig’ e non lhi falar  / e pousa[rei so lo avelanal].” 

P1A442 en-3 Sentido opaco endureo Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre < in- +     

-dūrāre, ‘tornar duro, 

endurecer’ < durus, -a,      

-um 

torturar, fazer sofrer FG13 

“Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. soldos. [...] E quanto mal 

fezer en a Casa saallo. E se dentro mal receber endureo E se disto pider ioyzio deuelj A iurar na cruz + com xj homes e cõsigo .xij.” 

P1A443 en-3 Sentido opaco endurados Verbo Verbo Adj. Do lat. indūrāre < in- +     

-dūrāre, ‘tornar duro, 

endurecer’ < durus, -a,      

-um 

endurecido, obstinado 

no mal 

FR 

“Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por ferro e por 

queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.” 

P1B790 ẽ-1 Sentido opaco ẽduziia Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‘conduzir, levar para 

dentro’, com mudança de 

conjugação 

induzir, seduzir, 

instigar, persuadir  

VSMA 

“Em mynha nacença o meu nome foy Paya, depois todos os da cidade de Antiochia me dizi´i´am e chamavam Margarida, esto por a mynha gram fermosura 

e ponpa de me(os) ornam(en)tos p(er) os quaaes o diabo me e~duzi´i´a e tragi´i´a a muyt(os) e graves pecados e fazi´i´a e~ my sua morada.” 

P1B791 em-2 Sentido opaco emduziia Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‘conduzir, levar para 

dentro’, com mudança de 

conjugação 

induzir, instigar, 

persuadir  

OE 

“Tanto que esto ouuio o fillosapho, ficou espantado e disse: Creeo. E dou muytas graças a Deus e ao uelho porque o asy ue~e~cera. E emduzia os outros 

que creessem aquello meesmo, marauilhando-sse muyto como se uia assy mudado e dizendo e jurando que era mudado e tragido aa ffe [...].” 
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P1B792 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enfadarem Subst. Verbo Verbo Prov. do GP en- + -fad(o)- 

+ -a- + -r < lat. fatiĭus, -a,    

-um, ‘insípido’ 

irritar, aborrecer, 

impacientar, 

incomodar 

AT 

“Mais estes som os talhos mesm'os melhores, pera ser mais a rezom e n[om] fazer enfadarem os homens.” 

P1B793 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enfadado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Prov. do GP en- + -fad(o)- 

+ -a- + -r < lat. fatiĭus,  -a, 

-um, ‘insípido’ 

enfastiado, entediado OE 

“Lea per este liuro o estudioso e achara co~que se deleyte, lea o enfadado e achara com que sse demoua, [lea o] sinpliz e achara com que sse ente[nda], 

lea o triste e achara con que se al[egre].” 

P1A444 ẽ-1 ~  

en-3 

Sentido opaco ẽfijnos ~ enfí’jos
222

 Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -fiar < lat. 

filāre 

enfiar, i.e., enviar 

alguém à presença do 

juiz 

FG13 

“Todo uezĩo [...] se o sacar fora ou no mote nõ nos de. Peleía que pelegẽ. vezĩs na Villa ou fora da uilase foren os Juyzes ẽfijnos pera dereyto que façã 

dereyto perant’elles. e se os Juyzes se s’y nõ acertarẽ traue ẽ eles o alcayde é enfí’jos pera dereyto dos Juyzes.” 

P1B794 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

enforcarem Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -forc(a)- +    

-a- + -r < lat. fŭrca
223

 

enforcar DCS14 

                                                             
222Segundo Cunha (2010), o verbo enfiar (sob a variante infiar) registra-se pela 1ª vez em português no séc. XVI. A datação do vocábulo em questão pode ser recuada em três 

séculos, pois se comprova seu uso em escrito do séc. XIII. 
223

Cunha (2010) afirma que a forma enforcado só é registrado a partir do séc. XVI, quando, na verdade, já aparece em testemunhos linguísticos dos séc. XII-XIV. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“O Mayordomo deue auer o esbulho do ladrom q(ue) enforcarem se seu he o esbulho.” 

P1A445 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enforcado Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -forc(a)- +    

-a- + -r < lat. fŭrca 

enforcar CEM13 

“E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / ũu soldo pera as 

alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.” 

P1B795 en-3 Sentido opaco enformarẽ  ~ 

enforme ~ 

enformar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. informāre informar, avisar FG14 

“Sabede q(ue) se as uaq(ua)sgra~des ese p(r)imeyro a(n)no q(ue) las da~ morere~ q(ue) as enforme de ch(us) peq(ue)nos beçeros e se morera~ Ao Segu~do 

anno enformare~ dos beçeros de #ijª annos e sse morera~ Aos #iij a(n)nos enformar dos beçeros de #iij a(n)nos [...] e Jure p(er)an(te) uos por d(eu)s e 

pela cruz. q(ue) aq(ue)lhasuaq(ua)s q(ue) no~ despereceron p(er) elhe ne~ p(er) seu. grrado. ne~ q(ue) el ende p(ar)te sabha. e enformeas poys asy Jural 

da c(r)iança e se isto no~ q(u)iser Jural. peyteas das suas daq(ue)lha hydade de q(ue) erram aq(ue)lhas q(ue) sse p(er)derrom.” 

P1A446 en-3 Sentido opaco engano Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre engano, ardil, dolo, 

fraude 

TNC13 

“E todos estes co~uene~tes da hu~a parte (e) da outra deue~ se´e´r teudos ((L030)) aa boa fe (e) se~ mao engano. (e) a parte q(ue) destes co~uene~tes 

defalir deue peytar aa outra parte ((L031)) #C marauidis de pea.” 

P1B796 em-2 Sentido opaco emguanos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano DSG 

“Ca algúús delles . de que | me nenbro . despois que os deus apartou | do mundo sempre os teue linpos | e sááos . e sem uelhice da alma . | eno estado em 

queos chamou . Enu  | ca lhes quis dar nem hu a hõrra | no mundo . das bulrras . e dos emguanos . per que os que no mundo | uiue  soõe apassar.” 
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P1A447 en-3 Sentido opaco engano ~ enganos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, 

justificativa 

FR 

“E sse p(er)uentura alguu daquelles que dissemos no~ poder uijr p(er) enfirmydad(e) ou por guarda dalgu~a cousa q(ue) perteesca a senhorio del Rey e no~ 

por outro engano [...].” 

P1A448 en-3 Sentido opaco enganar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

CEM13 

“E direi-vos um recado: / pecado / nunca me pod’ enganar / que me faça já falar em armas, ca non m’é dado / (doado / m’é de as reu razõar, /  pois-las non 

ei a provar); /  ante quer’ andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar / u me non possan culpar / alacran negro nen veiro.” 

P1B797 en-3 Sentido opaco enganado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar, embair 

DSG 

“Epera nom seeres tu | pedro enganado da uida santa . | que aqueste abbade equicio fez por | deus . Pregunta omuito honrr | ado barom albyno . bispo da 

cidade | de raete . e outros som ajnda uj | uos . homee s de fe . per que podes seer | certo . se quiseres mais saber | da obra que el fazia.” 

P1A449 en-3 Sentido opaco engẽoso Verbo Verbo Adj. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

habilidoso, 

inteligente, engenhoso 

CSM 

“O menĩ’ a maravilla er’ apost’ e fremoso, / e d’ aprender quant’ oya era muit engẽoso [...].” 

P1B798 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽgrossa Adj. Verbo Verbo Do GP en- + -grosso- +     

-a- + -r < lat. grŏssus 

engrossar, crescer, 

desenvolver 

aperfeiçoar 

OE 

“Outrosy, este nome Jhesu he manyar, onde diz Sam Bernardo: Dy tu, home~! Per ue~tura no~ recebes tu conforto quantas uezes te lenbras deste nome 

Jhesu? Certo sy. O, qual he a cousa que asy e~grossa a alma e a me~te daquelle que cuyda em este nome Jhesu?” 

P1B799 em-2 Sentido opaco emjuria Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < jūs, jūri injúria, agravo, VSMA 
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ultraje, afronta 

“E nos tomado nosso cibo e ma~jar, o diaboo apareceo nuu com as ma~os e~cravelhadas sobre sua cabeça e com grandes vozes e brad(os) diziia: - Oo 

q(ua)nta violencia e emjuria padeço deste velho decrepito.” 

P1B800 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emlace  Subst. Verbo Verbo Do GP em- + -laç(o)- +     

-a- + -r < lat. vulg. 

*lacĕus, por laquĕus 

enlaçar, envolver VSMA 

“Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e emlace em 

pecados e derribe e faça cahir em turpidades.”
 
 

P1B801 ẽ-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽlacada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP em- + -laç(o)- +     

-a- + -r < lat. vulg. 

*lacĕus, por laquĕus 

enlaçado, envolvido VSMA 

“Sua madre Romana sp(irit)ual faziia por ela muy gram planto e temiia ne~ per ventura fose outra vez enganada per o diaboo e de suas maas artes 

e~lacada.” 

P1A450 en-3 Expletivo enlumẽada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. illumināre iluminado, claro, 

resplandescente  

CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 

gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1A451 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

enmentar ~ 

enmentavan ~ 

enmentou 

Subst. Verbo Verbo Do GP e(n)- + -ment(e)- + 

-a- + -r < lat. mens, mĕntis 

mencionar, citar, fazer 

referência; recordar, 

relembrar 

CAMI 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Sofrer lh’ ei eu de me chamar senhor / nos cantares que fazia d’ amor, / mais enmentou me todo con sabor / de lhi saberen que mi [quer gran ben]  // Foi 

m’ el en seus cantares enmentar; / vedes ora se me dev’ a queixar, / ca se non quis meu amigo guardar / de lhi saberen que [mi quer gran ben].” 

P1A452 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enpareo ~ 

enparello 

Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -pared(e)- +  

-a- + -r < lat. *pǎrētem, 

de parĭes, -ĕtis  

emparedar, encarcerar, 

pôr entre paredes 

FG13 

“Todo home Mercador en Merchandaria se lj Acharẽ Algũa cousa de furto nõ lo deuen A demandar por de furto ca e Mercador. Et se nõ ouuer outor 

Adugao e enpareo. Et se nõ ouuer outor e nõ souber quen lo uendeu deue A iurar que nõ sabe quẽ lo uendeu.” 

P1A453 en-3 Sentido opaco enpellada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. impellĕre empurrado FG13 

“Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. ou de maó posta 

ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.”   

P1B802 en-3 Sentido opaco enpeço Verbo Verbo Subst. Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedimento, estorvo, 

empecilho 

CDA4 

“E a uossas mortes as dictas casas deuen ficar liuremente e sen outro enpeço a min ou aos meus suscessores con todas sas benfectorias.” 

P1A454 en-3 Sentido opaco enpeezer Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

molestar, prejudicar, 

pôr entraves 

CDA3 

“[...] q(ue) esto no~ ((L036)) possa enpe´e´zer a nossos preytos ni~ a las co~uenenzas ((L037)) q(ue) sunt entre uos & my..” 

P1B803 em-2 Sentido opaco empeecesse Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

molestar, prejudicar, 

pôr entraves 

OE 

“Hu~u~ sancto home~ ma~dou a hu~u~ demo e~no nome de Jhesu Christo que se partisse de hu~u~ luguar e se fosse morar a outro, e~ guisa que nu~ca 

empeecesse a nehu~u~ que chamasse a gloriosa Madre de Deus. E o diaboo, tanto que esto ouuiu, feze o ma~dado do sancto home~m per uirtude do nome 
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de Jhesu.” 

P1B804 em-2 ~ 

en-3 

Sentido opaco empeece ~ 

enpeçauã ~ 

enpecey ~ 

enpecoulhe ~ em 

peecer
224

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, prejudicar, 

pôr entraves; esbarrar, 

topar de frente, 

tropeçar 

DSG 

“E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta 

nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.” 

“Efoy muj grande | marauilha / que andando braadando | por el / os francesses / enpeçauã | em el hu iazia e nom opodiã | ueer.” 

“Ecom gram | temor / querendo tirar opee e  pos sy . enpecoulhe oçapato em huu  | paao dasebe . e jouue assy cõ acabe | ça pera fundo.” 

P1B805 en-3 Sentido opaco enpeeçia ~ 

enpeeçesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, prejudicar, 

pôr entraves; esbarrar 

TNC14 

“E o vogado de vilhari~o disse q(ue) lhj no~ enpe´e´çia esta portestaço~ ((L082)) (e) a rrazo~ por q(ue). dizi´a q(ue) Pero m(en)diz ffoe dado por 

p(ro)c(ur)ador de sa~to tiso p(er) o Jui´z Royal (e) co~ el co~te~dero~ ((L083)) ssenp(re) en esta dema~da p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes [...].” 

P1A455 en-3 Expletivo enpenoredes
225

 Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -penhorar < 

do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, empenhorar CDA3 

“[...] no~ dedes ne~ uendades ne~ emplazedes ne~ enpenoredes ((L002)) a ne~guu~ ome~. seno~ a ome~ vilao q(ue) mi faça ende meu foro ((L003)) en 

paz..” 

P1A456 en-3 Expletivo enpenorar Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -penhorar < 

do lat. pĭgnǒrāre 

penhorar, empenhorar TNC13 

“[...] no~ deuemos enpenorar ne~ enprazar ne~ doar ne~ en out(ra) maneira ((L021)) allear esse casal ne~ essas dereyt(ur)as seno~ co~no Moesteiro de 

Pedrosso a q(ue) ((L022)) aam de ficar depos nossa morte.” 

P1A457 en-3 Sentido opaco enpoemos Verbo Verbo Verbo Do lat. imponĕre impor, infligir, aplicar TNH13 

                                                             
224Observe-se que na última forma o prefixo aparece desligado de sua base. 
225

Observa-se no mesmo documento (CDA3) a variação entre as formas enpenorar e apenoredes, sinalizando um sinmorfismo prefixal. 
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pena 

“Outrossi enpoemos seenzo ((L030)) a esse dito mo~est(e)iro subre las dema~das q(ue) fazia a essas mi´i´smas p(ar)tes subre demanda ((L031)) das 

mandas q(ue) fazia ho moesteyro a essas p(ar)tes de suso nome~adas.” 

P1A458 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento Subst. Verbo Subst. Do GP en- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

FR 

“Se alguu leygo teue[r] p(es)tamo d(e) eygreya ou de moosteyro por en sa uida [e] por emp(ra)zame~to alguu ou como quer ou por algu~a cousa q(ue) 

faça ouue[r] d(e) p(er)der q(ua)nto ouue, aquel p(re)stamo tornesse logo a yg(re)ya ou ao mosteyro d(e) que~ no teu(er) se~ demanda nenhu~a.” 

P1B806 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento Subst. Verbo Subst. Do GP en- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

CDA4 

“E sse quiserdes uender esse enprazamento fazerde llo ante saber A mjn e se o eu non quiser uender llo aa tal pessõa que sseia da uossa condiçon e de que 

eu possa auer a ssaluo o meu derecto.” 

P1A459 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento ~ 

enprazamẽtos 

Subst. Verbo Subst. Do GP en- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

TNC13 

“E eu Domi~gas p(er)ez ense~bra co~ meu marido Joham domi~guiz outorgamos ((L026)) o enprazam(en)to q(ue) noso padre Pedro soariz fez co~no 
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moesteiro de Pedroso (e) todolos out(ro)s enprazame~tos ((L027)) (e) co~pras q(ue) su~ feytas cono sobred(i)to moesteiro na uilla dalleyra.” 

P1A460 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazar Subst. Verbo Verbo Do GP en- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato de 

enfiteuse, aforar, 

alugar, arrendar 

TNC13 

“E eu de suso nomeado M(ar)tin p(er)ez (e) mha moler Amada m(ar)ti´j´z no~ pos[a]mos ((L024)) enprazar ne~ uender ne~ apenorar ne~ doar ne~ en 

outra maneira enallear esse casal seno~ ((L025)) co~no moesteiro de Pedroso.” 

P1B807 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazei ~ enprazo Subst.  Verbo Verbo Do GP em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato de 

enfiteuse, aforar, 

alugar, arrendar  

TNC14 

“A quantos esta carta uiren faço saber que Domingos perez filho de Maria. martjz dicta Daynha mj mostrou hu~a mha carta que de mjn ten pola qual eu 

enprazei a el e aa primeira molher con que fosse casado dous casaaes e hu~u Moynho que eu ei na quintaa de Maceeira.” 

P1B808 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazar ~ 

enpraçar 

Subst.  Verbo Verbo Do GP em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, intimar 

 

TNC14 

“[...] pidim(os) en esc(ri)to so seu ssignal (e) ento~ ma~dou esse Jui´z enp(ra)zar o dito don ((L073)) Abbade.” 

P1B809 en-3 Expletivo 

_________ 

enprazassen ~ 

enprazo 

Subst.  Verbo Verbo Do GP em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

emprazar, intimar 

 

TNAT14 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

“[...] & depois q(ue) o aReygassen pelos ffiadores assy co~mo d(it)o q(ue) enprazassen o d(it)o Pedre Anes q(ue) daq(ui)l ((L008)) dia q(ue) ha d(it)a carta 

mostrassen at(e~e)s noue dias ffosse a respo~der a d(it)a Donna p(er)dant(e) ((L009)) o alc(aide) [...].” 

P1A461 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplaze ~ empraze 

~ emplazado 

Subst.  Verbo Verbo Do GP em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, intimar 

 

TP 

“A p(ri)meyra cousa [e´] q(ue) o juyz cite qual quer parte, quer diz(er) que emplaze, poys que alguu ome lhy demandar, se no~ for parte que no~ pod(e) 

demandar se no~ ouv(er) lecença do juiz: como seu filho daquel que foy servo [...].” 

P1A462 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazedes
226

 Subst.  Verbo Verbo Do GP em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato de 

enfiteuse, aforar, 

alugar, arrendar 

CDA3 

“[...] no~ dedes ne~ uendades ne~ emplazedes ne~ enpenoredes ((L002)) a ne~guu~ ome~. seno~ a ome~ vilao q(ue) mi faça ende meu foro ((L003)) en 

paz.” 

P1B810 

  

en-3 Sentido opaco enprestidos
227

 Verbo Verbo Subst. Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

empréstimo PP 

                                                             
226Observa-se no corpus a variação entre as formas emplazar e aplazar, sinalizando um sinmorfismo prefixal. 
227

Sobreprefixação. 
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levantado’ 

“E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s faze~ [...].” 

P1A463 en-3 Sentido opaco enprestou
228

  Verbo Verbo Verbo Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder TNC13 

“A iohã Martĩ de Cabanelas. L. Libras. que nos enprestou.” 

P1A464 en-3 Sentido opaco enprestado
229

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar  CEM13 

“E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / ũu soldo pera as 

alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.” 

P1A465 en-3 Sentido opaco enprestou
230

 Verbo Verbo Verbo Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder  FR 

“[...] que o possa todo demandar e tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a macar 

q(ue) seya uendodo se o monstrar.” 

P1B811 en-3 Expletivo enpuxam Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -puxar < 

pulsāre, ‘sacudir, impelir’ 

sacudir, abalar, 

arrastar para si, atrair 

com violência 

VSMA 

“Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e derribam a mynha casa e de todo o fundamento a destruem.” 

P1A466 en-3 Sentido opaco enqueredores Verbo Verbo Subst. Do lat. inquirĕre, de inquiridor, oficial de TNH13 

                                                             
228Sobreprefixação. 
229Sobreprefixação. 
230

Sobreprefixação. 
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quaerĕre justiça que inquiria 

testemunhas 

“[...] sobre esse uosso couto d(e) Ve´e´gio cu~ todas suas directuras ((L007)) & cu~ suas diuisoes ca eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) 

q(ue) o esqueressem & achey por enquisa q(ue) era uosso & d(e) uosso moesteyro [...].” 

P1A467 es-3 Sentido opaco esqueressem Verbo Verbo Subst. Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

perscrutar, inquirir, 

investigar 

TNH13 

“[...] ca eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) q(ue) o esqueressem & achey por enquisa q(ue) era uosso & d(e) uosso moesteyro & eu 

((L009)) q(ue) no~ auia hy por ffazer a uos nulla d(e)manda de rem q(ue) segia de nos ((L010)) abbade & nosso moesteyro.” 

P1B812 en-3 Sentido opaco enqueressẽ ~ 

enquerenssẽ ~ 

enqueresse ~ 

enquerese ~ 

enquerer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

perscrutar, inquirir, 

investigar 

TNC14 

“Pero p(er)ez da´ a´grela (e) D(omingo)s do(mingu)iz por vilhari~o M(a)r(tim) affon(so). soestabeleço ((L035)) por p(ro)c(ur)ador. E o di´a q(ue) posero~ 

p(er)a enq(ue)rer. eu tabalhio~ no~ ui~j (e) demais posero~ out(ro) di´a (e) ento~ no~ ue´e´ro~.” 

P1B813 em-2 Sentido opaco enquerer Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre, de 

quaerĕre 

perscrutar, inquirir, 

investigar 

OE 

“Pois, no~ queyras mais trabalhar en va~a~o pera destroir esto que auemos por fe, ne~ queyras emquerer a maneyra per que podem seer estas cousas ou 

no~ seer.” 

P1A468 en-3 Sentido opaco enquisiciõ Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < 

inquirĕre < *inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunho, inquérito, 

depoimento, 

interrogatório 

 

CDA3 

“[...] & furto. & do ome~ morto polo omezio; dade #x marauidis ((L049)) a meyadade a pa´a´cio & meyade a concelo. & ((L050)) do rouso out(r)o ta~to 

furto qual u fezerdes tal u peytad(e). ((L051)) p(er) enq(ui)sicio~ de ome´e´s bo´o´s. & esto seia p(er) home´e´s de ((L052)) uossa villa & no~ p(er) outros.” 

P1A469 en-3 Sentido opaco enquissa Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < inquisa, i.e., DCS13 
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inquirĕre < *inquāerĭtāre testemunha; 

testemunho 

 

“costume e´ q(ue) q(ue)n [enquissa] nomear & lhj dis(er) a outra p(ar)te ca metera outra en seu logo q(ue) no~ posa ja out(ra) dizer des q(ue) nomear as 

duas.” 

P1A470 en-3 Sentido opaco enquisa Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < 

inquirĕre < *inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunho, inquérito, 

depoimento, 

interrogatório 

 

TNH13 

“[...] ca eu meti co~ uosco ad plazer enqueredores ((L008)) q(ue) o esqueressem & achey por enquisa q(ue) era uosso & d(e) uosso moesteyro & eu 

((L009)) q(ue) no~ auia hy por ffazer a uos nulla d(e)manda de rem q(ue) segia de nos ((L010)) abbade & nosso moesteyro.” 

P1B814 en-3 Sentido opaco enquisas ~ 

enquissas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < 

inquirĕre < *inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunha; 

testemunho 

 

DCS14 

“Custume he que se alguẽ deuer algũa cousa e o leixo en sa uerdade que pois nõ possa dar enquisas sobr’el poys jurar.” 

P1A471 en-3 Sentido opaco enquisas ~ enquisa Verbo Verbo Subst. Do lat. inquis(it)a < lat. 

inquirĕre < lat. 

*inquāerĭtāre 

inquisa, i.e., 

testemunha 

FG13 

“Se açguũ vezĩo d’evora teyuer carreyra A outro por lo matar ou por lo ferir e for A elle prouado per bóós homes peyte A el .CCC. soldos. [...] E se isto nõ 

quer poruar per enquisas e pede Joyzo deuẽselj a saluar cõ xj omes e sigo .xij. que nõ seian malados alẽos nẽ falsos nẽ destestados.” 

P1B815 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

ensandecy Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -sand(eu)- + 

-ecer < etimologia obscura 

tornar-se sandeu, 

enlouquecer, 

endoidecer, perder a 

razão 

CA14 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] cada que a eu vejo, / que semelha rrosa que ven, / quando sal d' antr' as rrelvas. / E mal dia non ensandecy / e pasesse das hervas / e non viss', u 

primeyro vi, / a muy fremosinha d' Elvas.” 

P1B816 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensandeces Verbo Verbo Verbo Do GP en- + -sand(eu)- + 

-ecer < de etimologia 

obscura 

tornar-se sandeu, 

enlouquecer, 

endoidecer, perder a 

razão 

OE 

“E diseron-lhe os conpanheyros: Ensandeces ou dizes esso em jogo?” 

P1A472 en-3 Expletivo enserrã Verbo  Verbo Verbo Do GP en- + -serrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, findar TP 

“Eno tempo oytavo q(ua)ndo as partes enserra~ o p(re)yto e renhuça~ toda prova e toda razo~ e pede~ a sentença, no~ a´ y al seno~ q(ue) o juyz [...] 

p(re)gunte as partes ante q(ue) seya o p(re)yto sarrado se llo o juyz vir por guisado e por dereyto.”
 231

 

P1B817 en-3 Expletivo enssarramos Verbo  Verbo Verbo Do GP en- + -serrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, findar TNC14 

“[...] a dema~da ca no~ podem(os) del nu~ca au(er) hu~a sente~ça q(ue) ((L070)) e´~e´l enssarramos. sob(re) essa agua.” 

P1B818 en-3 Expletivo ensarrar Verbo  Verbo Verbo Do GP en- + -serrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, findar AT 

“E toda a cantiga assi deve de ir ata a finda, e ali deve d'ensarrar e concludir
232

 o entendimento todo do que ante nom acabou nas cobras.” 

                                                             
231Observe-se que nesta averbação aparecem as formas verbais com e sem prefixo (enserrã / sarrado), mas com o mesmo sentido, o que possibilita a ilação de que o formativo 

prefixal nesse caso funciona como expletivo. Alternância de lexema com e sem prefixo no GP, mas com idêntico significado. 
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P1A473 en-3 Sentido opaco enssinada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
233

 

instruída, doutrinada, 

ilustrada 

CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar / fez 

Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

P1B819  en-3 Sentido opaco ensina ~ ensinar Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, adestrar LM 

“Capitulo xiii, que fala como se am-de ensinar os alaãos as cousas que am-de saber fazer.” 

P1B820 em-2 ~ 

en-3 ~ 

ẽ-1 ~ 

in-1 

Sentido opaco emsignasse ~ 

ensignado ~ 

ensignar ~ ensigna 

~ ensignasse ~ 

ensignou ~ 

emsignar ~ ẽsygnar 

~ insigna 

Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

DSG 

“Depois  disse pedro seu creli | go . cujdas padre que este ho | me  que tam sancto foy . e foy abba | de detantos mõies . e meestre / | de tantos discipolos . 

ouue primeiramente | algu u  meestre queo emsignasse | Resposta . como aquel quehe ensignado do spiritu sancto nõ ha mester | outro meestre.” 

P1B821 em-2 ~ 

en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco emsinã ~ ensinẽ ~ 

ẽsinado ~ ẽsygna 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +                -

sign(um)- + -īre), ‘pôr 

uma marca, pôr um sinal, 

ensinar, instruir, 

doutrinar, adestrar 

OE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
232Parece ser mais um caso de adjetivos sinonímicos coordenados. 
233

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
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assinalar, distinguir’ 

“Mais, segundo diz Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsina~ o entendime~to da me~te e da alma do home~ e tiran-no das uaydades do mu~do e 

reduze~-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo que aquelle que no~ sabe a[s] sanctas leteras, este tal no~ sabe leteras.” 

P1B822 en-3 Sentido opaco ensignança Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, ensino, 

instrução 

DSG 

“Ca tam cõ | pridame te ensigna ospiritu sancto . a | quem quer ensignar . que nõ ha | mester ensignança de outro  | home  que do mundo seia . pero | 

como quer que alguem tenha . ou | conujde agraça do spiritu sancto . nõ | deue tanto confyar dessy . que an | te queira seer meestre . que de | cipollo [...].” 

P1B823 ẽ-1 ~  

en-3 

Sentido opaco ẽsinança ~ 

ensinança 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensino, instrução OE 

“Mas elles no~ soubero~ a carreira da disciplina e da e~sinança nem e~tenderom os semedeyros dela [...].” 

P1A474 en-3 Sentido opaco ensynamẽtos  Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, 

doutrina, preceito 

FR 

“[...] e esta S(an)cta Trijdade an(te) da incarnaço~ de N(ost)ro Senhur Ih(e)su C(risto) deu lee e ensinamento a seu poboo p(er) Moyse~ e p(er) llos outros 

se(us) p(ro)ph(et)as [...].” 

P1B824 en-3 Sentido opaco ensynamẽtos Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, 

doutrina, preceito 

CGE 
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“Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ destroyo Deus as 

suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].” 

P1B825  en-3 Sentido opaco ensinamento Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensino, adestramento LM 

“Capitulo xiiii, que falla do ensinamento dos sabujos, tam bem dos de correr como de treella como de achar.” 

P1B826  en-3 Sentido opaco ensino Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensino, instrução LM 

“[...] non foi nenhum que se della trabalhase fazer livro, e como, polos que eram feitos, se nom pudessem mostrar as perfeiçoões que en ella á, nem outrosi 

que dessem ensino aaquelles que ouvessem sabor de serem monteyros.” 

P1B827  en-3 Expletivo entenções ~ 

entençoõees ~ 

entençon 

Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito LM 

“E porque, en todas as obras que os hom‘es fazem en o escrever, aquelles que as leem filham as entenções de muytas guisas, ca, segundo os entenderes de 

cada hum, assi filham as entençoõees, e, porque os que este livro leerem saibam a ordem que nós tivemos en o fazer, rogamos-lhes que, quando o quiserem 

leer a primeira vez, que leam primeiramente este prologo e deshi os capitulos que se seguem na tavoa delles e per alli saberam a entençon que tivemos en o 

escrever.” 

P1B828 en-3 Expletivo entençom ~ 

entençõ 

Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito DCS14 

“Tod’ome que promete mal e morte a alguẽ ante que co el aia entençom e uem pois mostrar ferida assinááda áá justiça nõ-no pode fazer com ela se lho 

podẽ prouar [...].” 

P1B829 en-3 Expletivo entẽnçõões Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito CGE 
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“Mas, por que fazia~ esto co~ grande sobervha, no~ conhocendo Deus ne~ o teme~do ne~ guardando os ensyname~tos [de Noe], e pore~ destroyo Deus as 

suas maas ente~ço~o~es e conffondehos e~na linguagen, de tal guisa que se no~ entendya~ os hu~u~s con os outros [...].” 

P1A475 en-3 Sentido opaco entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento FR 

“[...] pose ao home a cabeça encima do corpo e neella posse razo~ [e] entendimento d(e) como se deue~ a guiar os outros nembros e como an de seruir e 

d'aguardar todos a cabeça mays qua a ssy meesmos.” 

P1B830 en-3 Sentido opaco entendimento ~ 

entendimentos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

interpretação, sentido 

AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim, mais tem a prim[eir]a palavra da outra 

cobra que vem apos ela [...] de entendimento e fara´ conclusom.” 

P1B831 en-3 Sentido opaco entendimento ~ 

entendimentos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

conhecimento 

CGE 

“Os [muy] nobres baro~o~es e de grande entendimento, que screveron as storias antigas das cavalarias e dos outros nobres feitos e acharon os saberes e 

as outras cousas de façanhas per que os home~e~s podem aprender os boos costumes [...].” 

P1B832 en-3 ~  

ẽ-1 

Sentido opaco entendimẽtos ~ 

entendimẽto ~ 

ẽtendimẽto  

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, saber, 

sabedoria, 

conhecimenro 

PP 

“E out(ro)ssy por q(ue) os entendime~tos dos poboos q(ue) som departidos e~ muytas man(eyr)as podessemos acordar e~ hu~u~ (con) rrazo~ u(er)dadeyra 

e dereita p(er)a co~nhoçer p(ri)m(eyrame~)t(e) De(us) cuios os corpos e as almas som [...].” 

P1B833 ẽ-1 ~  

en-3 

Sentido opaco ẽtendimẽto ~ 

entendimẽto ~ 

ẽtendimento 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

compreensão 

OE 

“[...] os [liuros d]as sciencias segraaes [alomeam o] e~tendime~to, pero non acendem a uo~o~tade pera o amor de Deus.” 

P1B834 

 

en-3 Sentido opaco entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, mente 

LM 

“[...] entom É forçado de aver longo espaço en fazer este departimento, e assi convem de o entendimento cansar, e isto non por ele cansar, mas isto lhe vem 
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porque o entender está na substancia do corpo.” 

P1B835 en-3 Sentido opaco entende ~ entender 

~ entenderes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

LM 

“[...] os sentidos mostram ao entender todas as cousas por que o entender entende, ca os sentidos ham cada hum sua virtude pela qual o entender entende 

tudo aquillo que á-de entender.” 

P1B836 en-3 Sentido opaco entendia Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

NLL 

“E ele veendo que seu feito d'el rei nom era senom combater a vila, disse aos seus que bem entendia o talante d'el rei, e o porque aquelo fazia, que nom era 

senom por o gaanhar por amigo e por vassalo; e que descavalgassem dos cavalos e lhe fossem fazer serviço.” 

P1B837 en-3 Sentido opaco entenderdes ~ 

entenderem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

AT 

“Cantigas d'escarneo som aquelas que os trobadores fazen querendo dizer mal d'alguen en elas, e dizen-lho per palavras cubertas que hajan dous 

entendimentos, pera lhe-lo non entenderen... ligeiramente.” 

P1A476 en-3 Sentido opaco entenderdes ~ 

entenderem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, achar, 

compreender 

TNAT13 

“[...] os (dit)os don Martino e Lourenço ((L037)) scola pediro~ conselho ao Bispo e aos out(r)os ome´e´s bo´o´s q(ue) suso son escritos q(ue) lhis dissesse~ 

((L038)) e lhis desse~ conselho q(ue) fariam en este feyto e q(ue) lhis dissessem o que entendyam.” 

P1B838 ẽ-1  Sentido opaco ẽtender Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender VSMA 

“E claro dia e~ huu~ domingo, depois das vigilias e oraço~es da nocte, o bispo disse a my~: - Oo Jacobo hyrmaa~o~, vy hu~u~ sonho do qual som muy 

turbado porque nom vejo nem sey, nem posso de todo em todo declarar e e~tender, que quer dizer.” 

P1A477 en-3 Sentido opaco entẽdendo ~ 

entendessẽ 

entender ~ entende 

~ entendendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender FR 

“[...] ente~dendo q(ue) muytas cydades e muytas uilhas e castellos de nossos reynos non ouuero~ foro ata o nosso tempo [...].” 
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P1A478 en-3 Sentido opaco entenda ~ entend’ 

~ entende ~ 

entender ~ 

entendeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CSM 

“Porque trobar é cousa en que jaz / entendimento, poren queno faz / á-o d’aver e de razon assaz, / per que entenda e sábia dizer / o que entend’ e de dizer 

lle praz, / ca bem trobar assi s’á de ffazer.” 

“Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit’ errara, e logo ss’ arrepentiu; e ant’ o jograr en terra se deitou e lle pedyu / perdon por 

Santa Maria, en que nos e vos creemos.” 

P1A479 en-3 Sentido opaco entendo ~ entendi Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecer, entender, 

pensar, imaginar, 

compreender, saber 

CEM13 

 “Don Meendo, Don Meendo, / por quant’ ora eu entendo, / quen leva o baio, non leixa a sela.” 

“U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon /  se ficaron, de guisa que logu’ i / cuidei morrer, e 

dix’ assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!” 

P1A480 en-3 Sentido opaco entenderam Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender CA13 

“E veer-m' an mui trist' e sen sabor / e por aquesto entenderam, senhor, / que por vós ei tod' aqueste pesar.” 

P1A481 en-3 Sentido opaco entende Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender TP 

“Eno que diz a ley q(ue) o juiz non ha y mays que faz(er) poys cognosce a demanda, entende se que o juiz no~ deve mays ouvir o p(re)yto, p(er)o deve o 

juygar.” 

P1A482 en-3 Sentido opaco entendia Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

pensar, entender TNC13 

“[...]a d(i)ta Sancha p(er)i´z entregou u d(i)to h(er)dame~to ((L010)) ao d(e) suso d(i)to p(ro)c(ur)ador i~ nome e i~ logo do d(i)to mosteyro p(er) colmo e 

p(er) chaue. e sse hy algu´u´ derecto auya ((L011)) ou entendia a auer q(ue) o renu~ci´aua todo ao d(i)to mosteyro.” 

P1A483 en-3 Sentido opaco entendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   compreender, 

entender, perceber, 

CAMI 



1068 

 

-tendĕre julgar 

“E ja m’ el sabe mui ben mha manha, / ca sobr’ el deit’ eu toda mha sanha;  / por que entendo ca mi quer bem / [assanho me lhi por en].” 

P1B839 en-3 Sentido opaco entendendo ~ 

entender ~ 

entendyã ~ 

estenderon 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

CGE 

“E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non leixando delles 

renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.” 

P1B840 en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco entende-os ~ 

ẽtenderom ~ 

entenda ~ entendia 

~ entender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender OE 

“E pore~m diz o propheta Baruc: Ouue tu, Israel, os mandados da uida e entende-os co~ as orelhas, por tal que saibas a sabe~e~ça e a prude~cia.” 

P1B841 en-3 Sentido opaco entendo ~ entendy Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

compreender, 

entender, perceber, 

julgar 

CA14 

“E queira El, senhor, que a mha vida, / poys per vos he, cedo sei' acabada, / ca pela morte me será partida / gran soidad' e vida mui coitada; / de razon he d' 

aver eu deseiada / a morte, poys entendo / de chorar senpre e andar sofrendo / coita desmesurada.” 

P1B842 en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco entendendo ~ 

entender ~ entenda 

~ ẽtenderõ ~ 

ẽtender ~ ẽtendã 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

interpretar 

PP 

 “E por ende nos don Affom(sso) [...] entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas 

man(eyr)as e assinaadame~t(e) ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].” 

“E por esta rrazo~ fazemos assinaadame~t(e) este liuro $ por q(ue) senp(re) os rreys do nosso senhorjo se cate~ en el assy como e~ espelho e veia~ as 

cousas q(ue) en ssy am de en|co|mendar e as entenda~.” 

P1B843 en-3 Sentido opaco entender ~ entendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   entender, DSG 
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~ entẽdo ~ 

entenderes ~ 

entendy 

-tendĕre compreender; pensar, 

achar, cogitar, 

considerar 

“Conta  sam | gregorio dessy meesmo | e diz assy . Andando | eu muy triste hu u  | dya . pollos preitos dos home e s . | que no mundo uiuem . em que 

eu a | uja de entender . por razom do | officio que auja.” 

P1B844 en-3 Sentido opaco entendidos Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio, 

instruído 

CGE 

“E poren viro~ os entendidos, que o prezaro~ sobre todalas cousas e o teveron por luz pera alumear os seus entendimentos e de todolos outros que o 

quiserem saber, que era bem de buscarem carreiras per que chegassem a ele e o aprendessem.” 

P1B845 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

entesta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP en- +  -test(a)- +    

-a- + -r 

fazer limite com; ficar 

defronte a; encostar 

CDA4 

“[...] e da outra como saae aa Serra e a outra coirela parte con Lourenço de Soure e entesta con Pero amores. e doutro cabo con Rodrigu eannes. e da 

outra parte con erees que foron de Johan galego. e a coirella d aalmoya. primeiramente se começa como parte con Domingos uerga. e Da outra entesta con 

erees da uinha.’” 

P1A484 en-3 Sentido opaco entornada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP en- + -tornar < lat. 

tornāre 

virado, desviado, 

movido, tirado 

CSM 

“Outra razon quero contar / que ll’ ouve pois contada / a Madalena: com’ estar / vyu a pedr’ entornada / do sepulcr’ e guardada / do angeo, que lle falar / 

foy e disse: ‘Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.’” 

P1B846 ẽ-1 ~ 

em-2 

Sentido opaco ẽveia ~ emveia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,    

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

inveja OE 
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alguém’ 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1B847 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emuelheceste Subst. Verbo Verbo Do GP em- + -uelh(o)- +   

-ec- + -e- +-r < lat. vĕtŭlus 

envelhecer OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 

e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1A485 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enuergunar Subst.  Verbo Verbo Do GP en- +  -vergun(ha)- 

+ -a- + -r < lat. 

vĕrēcŭndia 

desmerecer, 

envergonhar 

FR 

“Estes ataes no~ seya~ deffendudos, ca q(ue~) a ygreya no~ quiser onrrar nen enu(er)gunar ne~ temer, a ygreya no~nos deue a amparar.” 

P1A486 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

envergonnada Subst.  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP en- +  -vergun(ha)- 

+ -a- + -r < lat. 

vĕrēcŭndia 

grávida, prenhe CSM 

“E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‘Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund’ á de salvar / ficas 

ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end’ envergonnada.” 
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P1A487 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

envermeesca ~ 

enverméésca 

Subst. Verbo Verbo Do GP en- +   -

vermelh(o)- + -ec- + -e- + 

-r < lat. vĕrmĭcŭlus, -i
234

 

inflamar, tornar-se 

vermelho 

FG13 

“Por ferida grande que envermeesca na Cabeça ou no Corpo peyte .x. maravidis.” 

P1A488 en-3 Sentido opaco enuiey ~ enuiastes 

~ enuyara ~ 

enuyasse 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CDA3 

“E rey uos me enuiastes diz(er) p(er) uossa carta q(ue) uos desembargariedes esse cast(e)llo ((L026)) de Albofeyra ao Maestre & ao Conue~to de Auys 

((L027)) se a my ap(ro)uguesse & eu enuieyuos diz(er) p(er) mha ((L028)) carta q(ue) my p(ra)zia
235

 ende & uos my enuiastes diz(er) ((L029)) que nono 

feriades por q(ue) enuyara diz(er) esto p(er)mha ((L030)) carta sarrada
236

.” 

P1A489 en-3 Sentido opaco enuieo Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

FR 

“[...] e se p(re)yto acaec(er) q(ue) p(er) este liuro no~ sse possa d(e)termiar enuieo diz(er) al rey q(ue) li de´ subr’aq(ue)ll[o] ley p(er) que iuge~ e as leys 

que el rey lis der metanas eneste liuro.” 

P1A490 en-3 Sentido opaco enuiar ~ enuiamos Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

FG13 

“Et estas cousas sobreditas auemos nos e as otras unde nõ somos certaos sabelloemos unde auemos foro e enuiar uol’emos dizer.” 

P1B848 en-3 Sentido opaco  

 

enuiasem ~ enuia ~ 

enuyaron 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa mandar, enviar CDA4 

“[...]  que metessen en pregon hu~a vynha que meu padre auya en alegrete. e con hu~a almoynha e con hu~a herdade da landeira. hu chaman o Nynho do 

                                                             
234Cunha não registra o vocábulo envermelhar, mas apenas a forma avermelhar, como oriunda do séc. XVIII. 
235Observe-se o registro desse verbo sem o prefixo a-, mas como idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
236

Observe-se o registro desse lexema sem o prefixo en-, mas como idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
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açor a quen as quisesse aforar aos mayores e milhores foros que eles podessen. e quem por eles mais desse que lho enuiasem dizer.” 

P1A491 en-3 Sentido opaco enviar ~ envia ~ 

enviou 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar
237

 / 

fez Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

P1A492 em-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco enuiamos ~ 

enuiassemos ~ 

enuiauades 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

DCS13 

“Sabede q(ue) Nos recebe[m]os hu~a uossa carta en q(ue) era co~teudo q(ue) uos nos enuiauades rogar que uos enuiassemos 'sc(r)itos os nosos costumes 

& seelados do nosso seelo do Conçelho [...].” 

P1B849 em-2 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco emviou ~ ẽviou ~ 

emviasse 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

VSMA 

“E ela muyto a pressa p(er) eles lhe emviou hu~a letera e~ a q(ua)l era scripto o que se segue [...].” 

P1B850 en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco ẽuiassen ~ enuiarõ 

~ ẽuiassem ~ 

enuiou 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa remeter, expedir, 

enviar 

DSG 

“E tam grande foy acoy | ta que ouue que daua grandes uo | zes . e dizia queselhe nõ e uiassen | basilio mõie quea saase / quelogo mo | rreria.” 

P1B851 em-2 ~ 

ẽ-1 ~ 

en-3 

Sentido opaco enviemos ~ emviie 

~ ẽuiou ~ envia-me 

~ emviasse ~ ẽuia ~ 

emuia 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

OE 

“[...] [se birmos] que as graças do Senhor Jhesu [Christo som e~]bargadas pellos nossos des[mericime~]tos, emviemos a el deuota [oraço~] [...] e que] 

nos emviie a seu rogo ros[as de pa]ciencia do orto do seu para[yso [...] asy como e~ui[ou a hu~u~] escolástico [...].” 

P1B852 ẽ-1  Sentido opaco ẽvyarõnos ~ Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, CGE 

                                                             
237Um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no GP, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
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ẽvyarom enviar 

“Onde aveo assy despois que, enno tempo que os Roma~a~os assenhoravam o mu~do e foy aquella grande desave~e~ça que ouve entre Jullio Cesar e 

Pompeo, seu jenrro, que eram ambos senadores, os Roma~a~os e~vyaro~nos a conquistar o mu~do. E e~vyarom Pompeo e~nas partes do ouriente [...].” 

P1B853 en-3 Sentido opaco enviou ~ enviasse Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar, mandar 

NLL 

“E esto foi per a vertude de Deus, que lhe enviou o apostolo Sam Tiago em sa ajuda.” 

P1B854 ẽ-1 Sentido opaco ẽuolue Verbo Verbo Verbo Do lat. in-vŏlvĕre envolver, imiscuir-se DSG 

“Ma | is pollos cuydados dos feitos te | rreaaes em quese cada dya e uolue . e quanto se mais estendem | as coussas que tam maas som . | polla 

mesquindade dos homéés . | que no mundo uiuem . tam toste | me ora acha mais sem amor | de deus . quando torna assy meesmo.” 

P1B855 em-2 Sentido opaco emvolva Verbo Verbo Verbo Do lat. in-vŏlvĕre envolver-se, 

comprometer-se, 

intrometer-se 

VSMA 

“O santo bispo Nono p(er) forca a fez levantar de t(er)ra e lhe disse: - Os s(an)c(t)os canones e decretos dizem que nenhu~a meretriz e molh(er) publica nom 

deve de seer baptizada se nom der fiadores que nu~ca mais use de maos pecad(os) ne~ se emvolva em eles.”
 
 

P1B856 e-2 Sentido opaco exertadas Verbo Verbo Verbo Do GP enxertar < lat. 

insertāre, de insertus, part. 

pass. de inserĕre
238

 

introduzir, inserir, 

enxertar,  

VSMA 

“[...] nom nos affectam(os), ne~ tiram(os) de nos os pecados e çugidades e maldades que son ex(er)tadas dent(r)o em nosas almas, e nos que deviam(os) 

seer e~xenplo e caminho e carreyra de virtudes a todos, por nossa p(re)guiça, jazem(os) em ellas derrybados.” 

P1B857 en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco enxertado ~ 

ẽxertadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP enxertar <  lat. 

insertāre, de insertus, part. 

pass. de inserĕre 

introduzido, inserido, 

enxertado  

OE 

“E esto he, segundo diz hu~u~ doutor, porque esta aruor ha en sy e[n]xertado, em leteras judengas escriptu, este nome Jhesu, e pella uirtude do glorioso 

nome no~ a pode queymar o fogo.” 

                                                             
238

Cunha (2010) afirma que esse verbo é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
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P1B858 ẽ-1 Sentido opaco ẽxertaçõões
239

 Verbo Verbo Subst. Do GP enxertar < lat. 

insertāre, de insertus, part. 

pass. de inserĕre
240

 

enxerto  OE 

“Asi como e~no orto do parayso terreal ha e~xertos marauilhosos, bem asy e~na Sancta Scriptura ha duas e~xertaço~o~es muy marauilhosas.” 

P1B859 en-3 ~ 

ẽ-1 

Sentido opaco enxertos ~ 

ẽxertos
241

 

Verbo Verbo Subst. Dervado regressivo de 

enxertar < lat. insertāre, 

de insertus, part. pass. de 

inserĕre 

enxerto  OE 

“A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he muy fremosamente apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosame~te 

afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de muy bo~o~ odor [...].” 

P1A493 in-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

incarnaçõ Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    < 

lat. incarnāre (in- +            

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

FR 

“[...] e esta S(an)cta Trijdade an(te) da incarnaço~ de N(ost)ro Senhur Ih(e)su C(risto) deu lee e ensinamento a seu poboo p(er) Moyse~ e p(er) llos outros 

se(us) p(ro)ph(et)as [...].” 

P1B860 ẽ-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcarnaçõ Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    < 

lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

PP 

                                                             
239Cunha (2010) não registra esse substantivo. 
240Cunha (2010) afirma que o verbo enxertar é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
241

Cunha (2010) afirma que esse subst. é registrado a partir do séc. XV. Como se vê, já ocorre um século antes. 
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“E a era da e~carnaço~ e~ mil e doze~tos e #LVII anos roma~os e #CLII dias mais.” 

P1B861 en-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encarnaçom Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem    < 

lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’
242

 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

OE 

“[...] pello entendime~to que lhe daua o Spiritu Sancto emna Sancta Escriptura, em que elle achaua as e~xertaço~o~es muy marauilhossas da Sancta 

Trindade e da encarnaçom do uerbo deuinal, que fazem muy fremosamente apostado o orto da Sancta Escriptura.” 

P1B862 jn-1 Sentido opaco jnchaço Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭnflāre < lat. flāre, 

‘soprar’ 

inchaço OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1B863 jn-1 Sentido opaco jnchou Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnflāre < lat. flāre, 

‘soprar’ 

inchar, intumescer DSG 

“Tam mal foy oabbade / | sanhudo contra este sancto liberty | no . que meteo ael mááo . Epor | que nõ achou uara . ne  paao con | quelhe desse . Tomou as 

talhoos . | que tynha ante olecto . e tam gran | ferida lhe deu com ellas  / na | cabeça / e no rostro . que toda afface | lhe jnchou / e emcardeceo.” 

P1B864 jn-1 Sentido opaco jnchada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnflāre < lat. flāre, 

‘soprar’ 

inchado, intumescido DSG 

“E depois se saiu do moesteiro o preposto dõ | libertino . Preguntauõno ho | méés nobres e muito honrrados | queo conhociam . porque tragia afa | ce tam 

Jnchada e tam cardea . | e el respondeo . Polos meus pe | cados . odya d’oote  / enpecey nas | talhoos dos pees . e fezime tam | mal como ueedes.” 

16. in-2 [negativo] 

                                                             
242

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: em-3 ~ e-3 ~ en-4 ~ ẽ-2 ~ in-2 ~ if- ~ yf- ~ jn-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1B865 em-3 ~ 

e-3 

Negação, 

oposição 

emmigo ~ emigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um
243

 inimigo, adversário NLL 

“Fazede vosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o conde dom Froiaz Vermuiz de tal feito e´ que nom comete nenguem se lhe tem as costas 

voltas, e de nosso emmigo que ele e´ hoje, sera´ nosso amigo, ca eu conheço bem a sua bondade, ca ele nos ajudara´ assi como ora verees.” 

P1A494 en-4 Negação, 

oposição 

enmijgoos ~ 

enmijgo 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário FR 

“[...] que ne~huu non seya ousado d(e) ir (contra) el rey ne~ (contra) seu senhoryo nen f[a]z(er) aleuantamento nen boliço (contra) el nen (contra) seu reyno 

ne~ appararsse [con] se(us) enmijgoos, darlhys armas ne~ dar lhys out(ra) aiuda nen ayuda por nenhu~a cousa.” 

 “Nenguu seya ousado d(e) quebrantar eyg(re)ya nenhu~a nen cimiterio por seu enmijgo ne~ por faz(er)lhy força nenhua [...].” 

P1B866 en-4 ~ 

ẽ-2 

Negação, 

oposição 

enemiigo ~ ẽmiigo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um o inimigo, i.e., o 

demônio 

VSMA 

“Porque muyto temo esta tardanca que fazes em me baptizar nem p(er) ela aq(ue)l emmiigo que eu queriia fugir torne a mi~ e me lance e emlace em 

pecados e derribe e faça cahir em turpidades.”
 
 

P1B867 em-3 ~ 

ẽ-2 

Negação, 

oposição 

em emijgos ~ 

ẽmijgo ~ em mygo 

~ ẽmygo ~ 

ẽmijgo
244

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um demônio, espírito 

infernal, espírito 

maligno 

DSG 

“Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . com aaJuda e | 

poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de mõie.” 

                                                             
243Segundo Faria (1994, p. 280) e Houaiss & Villar (2009). Cunha (2010), por sua vez, aponta que o vocábulo inimigo é vernacular (in- + -amigo < amīcus), não tendo sido formada 

no latim. 
244

Observe-se que na primeira ocorrência o prefixo vai graficamente separado de sua base, o que é comum nesse texto. 
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P1B868 ẽ-2 Negação, 

oposição 

ẽmiiga Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

CGE 

“[...] as deitam depois que as sabem f[a]ze~ perder malamente o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo; e outrossi polla preguiça que he 

e~miiga do saber e faz aos home~e~s que non cheguem a elle nem busquem as carreiras per que o conheçam.” 

P1B869 en-4 Negação, 

oposição 

enemjgos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário PP 

“E na septima de todalas acusaço~es e dos maes enemjgos q(ue) os hom(e~)s faze~ de muytas maneyras e das pe~as e dos escarmentos q(ue) mereçe~ p(er) 

rrazo~ delles e desta guisa se acaba a justiça co~p(ri)dame~te.” 

P1B870 ẽ-2 Negação, 

oposição 

ẽmiigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos?” 

P1B871 em-3 Sentido opaco em fermos
245

 Adj.  Adj. Adj. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente DSG 

“Mais nos outros que em fermos | somos . e muito alongados da | questes homéés . deque agora falamos . | . nom deuemos tanto confiar | denos . que ante 

queiramos emsignar . ca aprender . Ca os que esto | fazem nõ som seguros.” 

P1B872 ẽ-2 ~ 

en-4 

Sentido opaco ẽfermo ~ enfermo Adj.  Adj. Subst. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, 

resistente’
246

 

enfermo, doente OE 

“[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte e o e~fermo 

co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saúde [...].” 

                                                             
245Observe-se que o prefixo vai graficamente separado de sua base, o que é comum nesse texto. 
246De início pensava-se que ĭnfĭrmus, -a, -um provinha de infirmāre, o que não parece ser verdade. Segundo o Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001, p. 289, 352), o 

verbo infirmāre deriva-se do adj. ĭnfĭrmus, -a, -um (da mesma forma que firmāre deriva de firmus, -a, -um). Assim, parece ser um caso de parassíntese lato sensu ocorrida já no 

latim. 
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P1B873 em-3 Sentido opaco em fermou
247

 Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‘firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente’ 

enfermar, adoentar DSG 

“E aqueceo | despois quese oabbade partiu do Moesteiro . | que hu a dona que moraua e húú Moesteiro | deuirgéés que el auia deueer . era | muj 

fremossa . segundo afremo | sura do mundo que a carne mezquinha  | deseia . em fermou de febre muj | grande.” 

P1B874 ẽ-2 Sentido opaco ẽfermar Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‘firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente’ 

adoecer, enfermar OE 

“Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta malquerença, veeo a 

e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per nehu~a maneyra.” 

P1A495 en-4 ~ 

in-2 

Sentido opaco enfirmydade ~ 

enfirmidade ~ 

infirmidade 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

FR 

“Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por ferro e por 

queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.” 

P1B875 ẽ-2 ~ 

em-3 

Sentido opaco ẽfirmidades ~ 

emfirmidade 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfirmāre < ĭnfĭrmus < in- 

+ -firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

OE 

“E pore~ diz meestre Oda que este nome de Jhesu he oleo espargido e~nas chagas da jeeraço~ humana, ca a força deste nome Jhesu, que quer dizer 

saluador, da´ saude a todalas e~firmidades e a todalas chagas da alma e do corpo, de que somos chagados pello peccado dos primeyros padres.” 

P1B876 e-3  Sentido opaco exabiida
248

 Adj. Adj. Adj. Do lat. *insăpĭdus enxabido, 

desenxabido, 

OE 

                                                             
247Observe-se que o prefixo vai graficamente separado de sua base, o que é comum nesse texto. 
248

Cunha (2010) afirma que o vocábulo enxabido passa a ocorrer no séc. XV. Contudo, já ocorre em fins do séc. XIV. 
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desenxavido, sem 

sabor 

“Certame~te, todo manjar da alma he seco, se no~ for espargido sobre el este oleo do nome de Jhesu, exabiida he toda uianda da alma, se no~ for condida 

co~ este sal.” 

P1B877 if- ~ yf- Sentido opaco iffante ~ yffante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

CGE 

“[...] e esta cidade pobr[ar]a Fenis, filho de Agenor, aquelle que foy rey das grandes cidades Tyro e Sydon e era padre do iffante Cadyno, o que pobrou 

Thebas, e da yffante Europa, a que levou roubada el rey Jupiter, segundo conta Ouvydio.” 

P1A496 in-2 Sentido opaco infanções Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. hisp. 

*infantĭo, -ōnis, ‘jovem 

nobre’ < lat. fans, fantis, 

part. pres. de fari, ‘falar, 

dizer’ 

antigo título de 

nobreza, inferior a 

fidalgo ou a rico-

homem 

CEM13 

“Vi coteifes azes / con infanções malvazes / mui peores ca rapazes; / e ouveron tal pavor, / que os seus panos d’arrazes / tornaron doutra color.” 

P1B878 jn-2 Sentido opaco jnfirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfirmāre < ĭnfĭrmus < in- 

+ -firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

DSG 

“Entom | enuiarõ dizer / ao seruo dedeus equj | cio como aquella mõia auja gra | nde febre . e que braadaua / quelhe e uiassem tam toste basilio mõie | ca 

aquelle apoderia saar dasua | Jnfirmidade.” 

P1B879 jn-2  Sentido opaco jnnocente Adj. 

PPres. 

Adj. 

PPres. 

Adj. 

 

Do lat. innocens, -entis, de 

nocēns, -entis < nocĕre, 

‘ser nocivo’ 

piedoso, devoto, 

inocente, santo; falto 

de culpa, inocente, 

puro  

OE 

“Mais hu~u~ uelho jnnocente e sinpliz no~ quis soffrer a soberua daquelle filosafo e disse-lhe: Oo tu, filosapho, e~no nome de Jhesu Christo ouue a 
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ensinança da uerdade!” 

17. inter- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: antra- ~ emtre- ~ jntel-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A497 antra- Posição 

intermediária 

antralinhey Subst. Subst. Verbo Do GP antrelinha < antre- 

+ -linha < lat. līnea, de 

līnĕus e, este, de līnum 

(‘linho’)     

entrelinhar TNAT13 

“[...] & aqueste estrumento con ma ma~o p(ro)p(ri)a escreuj & antralinhey tres diço~es co~ue~ ((L046)) a saber e q(ue) gardassem & este meu sinal y 

pugj.”  

P1A498 emtre- Sentido opaco emtrepetar
249

 Verbo  Verbo Verbo Do lat. interpretārī interpretar TP 

“E se os testigoos dissero~ algu~a paravoa escura [poden] lho d(e)clarar, [ca aquel que diz a cousa] lha deve emtrepetar.” 

P1B880 jntel-  Sentido opaco jntellectuaaes Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. intellēctuālis 

< intellĭgĕre, ‘ler entre, 

compreender’ 

intelectivo, i.e., ligado 

à inteligência 

OE 

“E pore~nde a co~tenplaua hu~u~ padre muyto ameude, o qual diz asy: Eu cada d[i]a esguardo e oolho a co~gregaço~ e o aju~tame~to das uirtudes 

jntellectuaaes e dos angios, e oolho o Senhor da gloria esplandecente sobre todos [...].” 

18. ob- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: e-4 ~ ob- ~ hob- ~ o- ~ oc- ~ hoo- ~ ho- ~ of- ~ olv- ~ ou-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

                                                             
249

Cunha (2010) afirma que o vocábulo em questão se registra a partir do séc. XIV. Contudo, como se vê, o vocábulo já aparece em documento de um século antes. 
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FME 

P1A499 e-4 Sentido opaco escuramente Adj. Adj. Adv. Do GP escuro < lat. 

obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’
250

 

escuramente TP 

“E se sob(re) la declaraço~ os testigoos fallare~ escuramente, outra vez pode~ sobre aq(ue)lho diz(er).” 

P1B881 ob- Sentido opaco desobediente Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do GP des- + -obediente < 

lat. ŏbēdĭente
251

 < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediente, 

inobediente, rebelde 

DSG 

“Mais pera nom entenderes / que | eu te quero seer desobediente / quero | fazer oqueme rogas.” 

P1B882 ob- Sentido opaco obedeeceo ~ 

obedeecer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *obēdĭscĕre, 

incoativo de obœdīre, 

‘escutar, obedecer’ < ob- 

+ audīre 

obedecer, submeter-se DSG 

“E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesa | da na carreira.” 

P1A500 hob- Sentido opaco hobediẽte Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. ŏbēdĭente < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso TNC13 

“[...] (e) tu dares d(e)se casar tercio parte; asi como semp(re) ((L006)) fou forado (e) quae´e´s d(e)reituras se~p(re) deu ta´e´es dares tu; (e) se´e´res 

hobedie~te ((L007)) a lo monesteiro [...].” 

P1B883 ob- Sentido opaco obliglamẽto Verbo Verbo Subst. Do GP obligar < lat. 

obligāre, ‘ligar, atar em 

volta, vincular, 

obriga, obrigação, i.e., 

vínculo de direito pelo 

qual uma pessoa deve 

DCS14 

                                                             
250A parte da etimologia latina foi consultada na página http://etimologias.dechile.net/?oscuro, visto que nem Gaffiot (2016) nem o DLPPE (2001) esclarecem-na. 
251

Houaiss & Villar (2009) indicam outra forma como o étimo latino: obedĭens, -entis. 
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comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’
252

 

fazer ou não algo de 

ordem econômica ou 

moral em benefício de 

outrem 

“Das custas da ue~da de ta~to p(or) tanto. // De toda ue~da de tanto por tanto p(or) faz(er) fiadori´a ou obli´glame~to qual q(ue)r que faça no~ so´o´ 

theudo de a defender.” 

P1A501 ob- Sentido opaco obrigasom Verbo Verbo Subst. Do lat. obligātĭō, -ōnis < 

obligāre, ‘ligar, atar em 

volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obriga, obrigação, i.e., 

vínculo de direito pelo 

qual uma pessoa deve 

fazer ou não algo de 

ordem econômica ou 

moral em benefício de 

outrem 

TNAT13 

“Nos hobrygamos per todos nosos be~es mouys & ((L026)) rrayz a´ amparar & a defender & a l[y]urar a uos o dyto errdame~to d(e) qu(a)l quer pesoma 

q(ue) uo-lo ((L027)) dema~dar quyzer ou enbarrgar so pe~a d(e) qhynhentas l(i)br(as) & da obrigasom d(e) suzo dyta.” 

P1B884 ob- Sentido opaco obrigaron Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, 

sujeitar 

CDA4 

“E os sobredictos Per eannes e sa molher se obrigaron per todos seus beens guanhados e por guanhar a conprir e a guardar todalas cousas de susodictas.” 

P1A502 hob- ~ 

ob- 

Sentido opaco hobrygamos  ~ 

obrygamonos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, 

sujeitar 

TNAT13 

“[...] & obrygamonos p(er) todos nosos be~es a ate´e´r & e gu(ar)rrdar ((L030)) & a´ a´mparar & a defender & a alyurar a uos Domy~g(os) p(er)ez & 

uosa molher d(e) suzo dyta os dytos ((L031)) errdame~tos q(ue) uos demos en escambyo per todalas condysomes & pemas q(ue) som d(e) suzo dytas.” 

                                                             
252

A última parte da etimologia latina foi extraída do DLPPE (2001), visto que Gaffiot (2016) não a esclarece. 
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P1B885 ob- Sentido opaco obrigamos Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, 

sujeitar 

TNH14 

“Et sse mays val, ((L017)) damos uollo por nossas almas & daq(ue)lles de q(ue) o nos auem(os) ((L018)) & obrigamos todos nossos be~s a faz(er) uollo de 

paz.” 

P1A503 ob- Sentido opaco obligamos ~ 

obligouse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, 

sujeitar 

TNC13 

“E prometem(os) nos e obligam(os) nos e u ((L032)) Moesteiru de Pedroso aue´r firme e´ estauil q(ue) quer ((L033)) que feitu fur nas cousas de susu 

nomeadas [...].” 

P1B886 ob- Sentido opaco obprobrio
253

 Subst. Subst. Subst. Do lat. opprobrĭum, -ĭī, 

‘desonra, ignomínia’ < ob- 

+  -probrum, -ī, ‘infâmia, 

ultraje’ 

opróbrio, desonra, 

ignomínia 

VSMA 

“Eu prestes som p(er)a [te] satisfaz(er) com tanto que me nom leixes nem desenpar(e)s e nom seja feyto obp(ro)brio e doesto aos (crist)a~a~os.” 

P1A504 o- Sentido opaco obridar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

esfregar, friccionar’
254

 

olvidar, esquecer CSM 

“E non ar quero obridar / com’ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‘paz en terra dada’; / nen como a contrada / aos tres Reis em Ultramar / ouv’ 

a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.” 

P1B887 olv- Sentido opaco olvidamento Verbo Verbo Subst. Do GP olvidar < lat. esquecimento, olvido, CGE 

                                                             
253Cunha (2010) afirma que o subst. opróbrio (sob a forma ouprobio) surge registrado no séc. XV. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. Observe-se como é grafado o prefixo (ob- em 

vez de op-). 
254

A última parte da etimologia latina foi extraída do DLPPE (2001), visto que Gaffiot (2016) não a esclarece. 
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 *ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, esfregar, friccionar’ 

olvidamento 

 “E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non leixando delles 

renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.” 

P1B888 olv- Sentido opaco olvidança Verbo Verbo Subst. Do GP olvidar < lat. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, esfregar, friccionar’ 

esquecimento, olvido, 

olvidamento 

CGE 

“Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ perder malamente 

o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo [...].” 

P1B889 oc- Sentido opaco occasiom Verbo Verbo Subst. Do lat. occāsiōne
255

 < 

occasum < occidĕre, ‘cair 

por terra’ < ob- + -cadĕre, 

‘cair’ 

ocasião LM 

“E a occasiom por que disse Deus que o homem fosse criado à sua simildom determinarom que foi por duas cousas.”   

P1B890 o-  Sentido opaco ocuytaua
256

 Verbo Verbo Verbo Do lat. occultāre, 

‘remover, esconder, 

dissimular’, freq. de 

occulāre < ob- + -celāre 

impedir, evitar, 

ocultar (sentido 

metafórico) 

DSG 

“Eel  | quiseralhe fogir deboame te . mas | nõ pode . Eduujdando em seu | coracom que fazia . Ahumilda | de ocuytaua / que nom pedisse | a deus tam 

gram dom como aquel / | case nõ tynha por tam bóó . que deus | por el / nem hu u  morto deuese | ressuzitar.” 

                                                             
255Já para Houaiss & Villar (2009), advém de occasĭo, -ōnis. 
256

Segundo Cunha (2010), o verbo ocultar registra-se no port. a partir do séc. XVI. Na verdade, já ocorre no séc. XIV. 
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P1B891 o- Sentido opaco ocupar Verbo Verbo Verbo Do lat. occŭpāre, 

‘apoderar-se’ < ob- +         

-capĕre 

ocupar, empregar LM 

“E, vendo os antiguos en como o entendimento assi cansava, por regerem milhor e por este cansaço que de força lhes avia de vir, pois que en tantas cousas 

se aviam de ocupar, catarom en como o repairassem e virom en como todallas cousas se curam por seu contrairo.”   

P1B892 hoo- ~ 

ho- 

Sentido opaco hooferecer ~ 

hofereceste 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer VSMA 

“E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.”
 
 

P1B893 of- Sentido opaco offereço Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer OE 

“Jhesu, amigo doce, conselheyro sages, forte defensor, a este me offereço e deste me fyo, que me pode saluar e quer.” 

P1A505 of-  Sentido opaco offereu Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

consagrar, oferecer CSM 

“Avia en Engraterra hũa moller minguada, / a que morreu o marido, con que era casada; / mas ficou-lle del un fillo, con que foi mui confortada, / e log’ a 

Santa Maria o offereu porende.” 

P1A506 of- Sentido opaco offeremos Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer TNH13 

“[...] dam(os) & offeremos au d(i)to ((L005)) abbade & conuento & a D(eu)s & ad S(an)ta Maria & ad suas uirtudes & a´a´s out(r)as q(ue) sam dus outros 
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s(an)tos & s(an)tas ((L006)) eno subred(i)to moesteyro q(u)anta h(e)rdade & uoz & iur & possissom & sinurio nos auem(os).” 

P1A507 of- Sentido opaco offerta Verbo Verbo Subst. Do lat. *offerta < offerre, 

‘levar antes, apresentar, 

ofertar’ < ob- + -ferre, 

‘levar, trazer’ 

presente, oferta, 

oferenda, dádiva 

CSM 

“E non ar quero obridar / com’ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‘paz en terra dada’; / nen como a contrada / aos tres Reis em Ultramar / ouv’ 

a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.” 

P1B894 o- Sentido opaco oferta Verbo Verbo Subst. Do lat. *offerta < offerre, 

‘levar antes, apresentar, 

ofertar’ < ob- + -ferre, 

‘levar, trazer’ 

presente, oferta, 

oferenda, dádiva 

VSMA 

“E porem te demando e rogo que oje e~ este dia me q(ue)iras baptizar e por my~ faz(er) e hooferecer a Deos oferta.”
 
 

P1A508 ou-  Sentido opaco ouciente Verbo Verbo Subst. Do lat. occĭdens, -entis, 

part. pres. de occidĕre, 

‘cair por terra’ < ob- +       

-cadĕre, ‘cair’ 

ocidente TNAT13 

“[...] hu~a nossa caza a q(ua)l nos auemos ((L004)) na villa de Torres ued(ra)s na ff(r)egizja de Sa~ta M(ar)ia da q(ua)l estes son os t(er)mhos A ouciente 

((L005)) & A ouriente & A agio~ nossa Senhor a Raya.” 

19. per- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per-1 ~ por-1 ~ pre-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B895 per-1 Sentido opaco perceberem  Verbo  Verbo Verbo Do lat. percipĕre < per- +    

-capĕre 

tomar consciência, 

perceber, compreender 

LM 

“[...] os outros que depois delles vinham perdiam os saberes, porende, por se perceberem de se os saberes non perderem, cataron as figuras das letras e 
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nomearon-as e fizeron en como se per ellas non perdessem os saberes.”   

P1B896 per-1 Sentido opaco percebede  Verbo  Verbo Verbo Do lat. percipĕre < per- +    

-capĕre 

atentar, perceber, 

compreender 

NLL 

“«Senhor, mais havedes a fazer ca o pensades, ca o conde dom Froiaz Vermuiz, vosso emmigo vem ali com gram companha e percebede-vos como lidedes 

com ele, ca ele lidar quer convosco»” 

P1B897 per-1 Sentido opaco perdas 

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perda, derrota, dano CA14 

“Vedes, amigos, que de perdas ey, / des que perdi por meu mal mha senhor: / perdi ela, que ffoy a rren milhor  / das que Deus fez, e quanto servid' ey / perdi 

por em e perdi o riir, / perdi o ssem e perdi o dormir, / perdi sseu bem, que non atenderey.” 

P1B898 per-1 Sentido opaco perderia ~ perco ~ 

perder ~ perdessem 

~ perdiam ~ perca 

~ percam 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, arruinar, ser 

privado de, cessar de 

ter; prejudicar 

LM 

“Outrosi a defensom se perderia muy toste se o uso das armas non ouvessem, e porem asacarom os antiguos joguos de taes maneiras per que se pudesse 

recrear o entender e que o cansaço non fosse tal que por elle deixasse de fazer o que devia.” 

P1B899 per-1 Sentido opaco perderia ~ perco ~ 

perder 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

NLL 

“Ali, as sas lagremas eram muitas, e maldizia assi o dia e a hora em que nacera, porque o perdera.” 

P1A509 per-1 Sentido opaco perdi ~ perde ~ 

perder ~ perderan 

~ perdera ~ 

perdudo 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter; 

prejudicar-se, ser 

condenado, ser punido 

CSM 

“[...] leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid’ a cobrar / per esta quant’ enas outras perdi. // Ca o amor desta Sennor é tal, / que queno á sempre per i 

mais val; / e poi-lo gaannad’ á, non lle fal, / senon se é per as grand’ ocajon, / querendo leixar ben e fazer mal, / ca per esto o perde e per al non.” 

P1A510 per-1 Sentido opaco perder ~ perdedes  Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CEM13 
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“[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos muito afrontar; / e 

sobr’esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.” 

P1A511 per-1 Sentido opaco perderedes ~ 

perdud 

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CAMI 

“E morrera´ por mi, tant’ e´ coitado, / e vós perderedes meu gasalhado,  / e, se m’ el [morrer, morrer vos ei eu].” 

P1A512 per-1 Sentido opaco perça ~ perder ~ 

perdi 

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CA13 

“A gram dereyto lazerey, / que nunca home vyu mayor, / hu me de mha senhor quitey / e perdi por en seu amor; / e que queria eu melhor / de seer seu vassalo 

/ e ela mha senhor?” 

P1B900 per-1 Sentido opaco perdi ~ perdesse ~ 

perder 

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CA14 

“Vedes, amigos, que de perdas ey, / des que perdi por meu mal mha senhor: / perdi ela, que ffoy a rren milhor  / das que Deus fez, e quanto servid' ey / perdi 

por em e perdi o riir, / perdi o ssem e perdi o dormir, / perdi sseu bem, que non atenderey.” 

P1B901 per-1 Sentido opaco perder  

 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

DCS14 

“E todo caualeiro a q(ue) o caualo morer ou o perder deue a estar en honrra de caualeiro p(er) hu~u ano. pero se en esse fezere~ oste deue auer 

caualo. q(ue) leue en oste ou aduze-lo da oste. & se bestas ne~ hu~a no~ fezer auenha-sse (com) o jugadeiro ou de jugada.” 

P1B902 per-1 Sentido opaco perder Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

TNAT14 

“E este acordo deu el pola boa dona ((L024)) no~ perder o seu ne~ o judeu.” 

P1B903 per-1 Sentido opaco perdeo Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    perder, ser privado de, OE 
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-dăre, ‘dar, conceder’ cessar de ter 

“[...] elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.” 

P1B904 per-1 Sentido opaco perder ~ perdya ~ 

perdeo ~ perdy 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

DSG 

“Enpero cõ | todo esto castigaua seus decipollos . | e dizialhes / que se nõ atreuesem | per seu exenplo / amorar cõ ne hu as | molheres / pera seerem seus 

abbades . | Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo preco | que aujã.” 

P1B905 per-1 Sentido opaco perder ~ perderiam 

~ perdeo 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < lat. per- 

+ -dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CGE 

“Mas o des[dem] de non quererem os home~e~s aprender e saber as cousas e a olvidança en que as deitam depois que as sabem f[a]ze~ perder malamente 

o que foy achado con muyto trabalho e co~ grande estudo [...].” 

P1B906 per-1 Sentido opaco perdida Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

condenado, perdido LM 

“Capitulo vi, en que se mostra que, posto que algum fosse ferido de porco, ainda que morrese, que sua alma non seria por ello perdida.” 

P1A513 per-1 Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

CSM 

“Pois ar fez perdon aver / a Theophilo, un seu / servo, que fora fazer / per conssello dun judeu / carta por gãar poder / cono demo, e lla deu; / e fez’ll en 

Deus descreer, / des i a ela negar.” 

P1A514 per-1 Sentido opaco perdon Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, desculpar, 

remitir 

CA13 

“E meus amigos, ¡se Deus mi perdon! / non querria d' este mundo outro bem / se non poder negar quen quero ben!.” 

P1B907 per-1 Sentido opaco perdon Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, desculpar, 

remitir 

CA14 

“Poys de vos sservir é meu coraçon / e non atendo por en galardon / de vós, ar ssey, assy Deus me perdon, / que non faredes-m' al, por en, senher, / quer me 

queyrades bem, quer mal, quer non, / pois eu de vós mal, nen bem non ouver.” 
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P1B908 per-1 Sentido opaco perdom Verbo Verbo Subst. Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdão, desculpa OE 

“[...] e logo aquelle home~ sanhudo foy ama~sado, en tanto que elle meesmo pidyo perdom e de grado perdoou a aquelle que lhe auia errado, e perdeo todo 

o odio que ante auia, per uirtude do nome Jhesu.” 

P1A515 per-1 Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

CEM13 

“Nunca, dê-lo dia en que naci, / fui tan coitada, se Deus me perdon; / e com pavor, aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / - Fel e azedo bevisti, 

Senhor, / por min, mais muit’ est’ aquesto peior / que por ti bevo nen que recebi.” 

P1A516 per-1 Sentido opaco perdoasse ~ 

perdoar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, desculpar, 

relevar 

CEM13 

“Maria Pérez vi muit’ assanhada, / por que lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse, / nen fosse contra el desmesurada. / E diss’ ela: -

Por Deus, non me roguedes,, / ca direi-vos de min o que i entendo:  /  se ũa vez assanhar me fazedes, /  saberedes quaes peras eu vendo.” 

P1B909 per-1 Sentido opaco perdõe Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver CDA4 

“A quantos esta carta uiren faço saber que Martin durãaez fruiteiro que foi d el Rei Don Denis meu padre a que deus perdõe mj mostrou hu~a carta do 

dicto meu padre da qual o teor tal he.” 

P1B910 per-1 Sentido opaco perdoou ~ perdoe  Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver VSMA 

“Nom te p(er)doou Deos pella tua ((L)) peendença, mais pello teu arrepeendime~to. [...] O Ssenhor Deos que a ella p(er)doou os sseus pecados, 

((L)) p(er)doe a nos os nossos ame~.” 

P1A517 per-1 Sentido opaco perdõar ~ perdõou Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver CSM 

“Mais nos faz Santa Maria / a seu Fillo perdõar, / que nos per nossa folia / ll’ imos falir e errar.” 

P1B911 per-1 Sentido opaco perdoar ~ perdoou 

~ perdoasse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, desculpar, 

relevar 

OE 

“Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta malquerença, veeo a 
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e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per nehu~a maneyra.” 

P1B912 per-1 Sentido opaco perdoados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoado, absolvido VSMA 

“Rrogo-te que me baptizes p(er)a que os pecados me seja~ p(er)doados e todas as cugidades e maldades da mynha alma sejam tiradas e destruidas.”
 
 

P1A518 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perdurauil Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

perene, perpétuo TNAT13 

“No nome de d(eu)s ame~. esta e a carrta de ve~dison & de p(er)durauil ff(er)midon a q(ua)l ma~damos ((L002)) ffazer heu vice~t uiliz dito borreco & sa 

Molher [...] hu~a nossa caza a q(ua)l nos auemos ((L004)) na villa de Torres.” 

P1A519 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perdurauel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

perene, perpétuo FR 

“[...] asp(er)am(os) mayor gualardon eno outro e uida p(er)durauel.” 

P1B913 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perduravil Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

perene, perpétuo DSG 

“Esto me fazia | oplazer que auja . em cujdar sem | pre nas coussas celestriaaes . que | sempre nas coussas celestriaa | es. que sempre duram . e em | oamor 

da morte que atodos auorrece . ca sabia quesem ella . aauy | da perdurauil nom podya uy r . | nem receber oguarladõ do meu | trabalho.” 

P1B914 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perdurauil Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

perene, perpétuo OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 

e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1A520 per-1 Sentido opaco peraçeren Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

CSM 

“E sse peruentura as dictas casarias despois que foren fectas delo dicto dia adeante caeren ou per Algu~a maneira peraçeren. uos os [sic] deuedes Refazer 
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e ben adubar e assi a dicta pessõa que en ellas ficar.’” 

P1B915 per-1 Sentido opaco perecerom Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

CDA4 

“[...] e, porque no~ ouuero~ a sabedoria, morrero~ e per[e]cerom polla sua neicidade.” 

P1B916 per-1 Sentido opaco despereceron  Verbo Verbo Verbo Do lat. deperīre, de- + 

perīre 

perecer, morrer, finar FG14 

“Jure p(er)an(te) uos por d(eu)s e pela cruz. q(ue) aq(ue)lhasuaq(ua)s q(ue) no~ despereceron p(er) elhe ne~ p(er) seu. grrado. ne~ q(ue) el 

ende p(ar)te sabha. e enformeas poys asy Jural da c(r)iança e se isto no~ q(u)iser Jural. peyteas das suas daq(ue)lha hydade [...].” 

P1B917 per-1 Sentido opaco despereçer Verbo Verbo Verbo Do lat. deperīre, de- + 

perīre 

perecer, morrer, finar TNH14 

 “[...] q(ue) lle no~ ficara au(er) mouil de p(ar)te da d(i)ta sua madre p(er) q(ue) sse a d(i)ta ((L009)) moça podesse ma~te´e´r et por q(ue) este an(n)o he 

muy graue & as gentes ouuesen co~ mi~goa q(ue) no~ te~e~ de comer & por q(ue) a d(i)ta Thareyia no~ desp(er)eçer en este ((L010)) an(n)o co~ mi~goa 

de no~ auer q(ue) comer [...].” 

P1B918 per-1 Sentido opaco pereçia Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

TNH14 

“[...] & q(ue) se temya por q(ue) este an(n)o era muy graue co~ mingoa de q(ue) as gentes no~ ti´j´ña~ de comer ((L005)) & elle no~ ti´j´ña q(ue) lle dar de 

comer aa d(i)ta sua filla Thareyia & q(ue) p(er)eçia co~ mi~goa de no~ auer q(ue) comer [...].” 

P1B919 per-1 Sentido opaco perecerom Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer 

OE 

“[...] e, porque no~ ouuero~ a sabedoria, morrero~ e per[e]cerom polla sua neicidade.” 

P1A521 per-1 Sentido opaco peremptório ~ 

peremptorias 

Verbo Verbo Adj. Do lat. perēmptōrĭus < 

perĭmĕre < per- + -emĕre 

peremptório, 

definitivo, decisivo 

TP 

“Se veo o demandador e no~ o demandado, emplazado p(er) #III vezes ou hu~a vez por todas #III esta vez diz o dereyto q(ue) e´ p(er)emptorio, deve o juyz 

ir (contra) elle coma (con)t(ra) revel.” 

P1B920 per-1 Sentido opaco perfeiçoões Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -onis < 

perficĕre, ‘fazer 

perfeição, excelência LM 
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inteiramente, acabar’ 

“[...] e como, polos que eram feitos, se nom pudessem mostrar as perfeiçoões que en ella á, nem outrosi que dessem ensino aaquelles que ouvessem sabor de 

serem monteyros, en como o poderiam milhor ser.” 

P1B921 per-1 Sentido opaco perfeitos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‘fazer inteiramente, 

acabar’ 

acabado, completo, 

perfeito 

DSG 

“Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey dos home es 

perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe.” 

P1B922 per-1 Sentido opaco perfectamente Verbo Verbo Adv. Do GP perfecta < lat. 

perfectus, -a, -um, part. 

pass. de perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeitamente OE 

“[...] ueeo a my~ hu~u~ menino que me parece que no~ he mais de jdade de quatro a~nos, e chamou-me a de parte e falou-me tam perfectamente, que a 

mi~ parecia seer eu rustico ante el [...].” 

P1A522 per-1 Sentido opaco perfia Subst. Adj. Subst. Do lat. perfídĭa < perfidus, 

-a, -um < per- + -fides, -ei 

porfia, altercação, 

discussão 

CSM 

“Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del’ a pouca d’ora um ladron maldito / que romeus roubava, diss’ aos seus 

quedo: / ‘Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per iguança.’” 

P1A523 per-1 Sentido opaco perfiado Subst. Adj. Adj. 

PP 

Do lat. perfídĭa < perfidus, 

-a, -um < per- + -fides, -ei 

obstinado, teimoso, 

porfiado 

CSM 

“Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit’ errara, e logo ss’ arrepentiu; e ant’ o jograr en terra se deitou e lle pedyu / perdon por 

Santa Maria, en que nos e vos creemos.” 

P1A524 per-1 Sentido opaco perfyosos Subst. Adj. Adj. Do lat. perfídĭa < perfidus, 

-a, -um < per- + -fides, -ei 

pérfido, ímpio, desleal FR 

“Assy como a infirmidad(e) e a chaga q(ue) e´ g(ra)nde eno corpo no~ pod(e) saar se~ grandes maestrias ne~ se~ grandes meezinhas por ferro e por 
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queymas, assy a maldad(e) dos que so~ endurados e p(er)fyosos en faz(er)lhys mal non lha pod(e)n toller seno~ p(er) g(ra)ues pe~as.” 

P1A525 per-1 Sentido opaco perjurado Verbo Verbo Verbo 

PP  

Do lat. perjurāre quebrar juramento, 

faltar à promessa, 

jurar falso, perjurar 

CAMI 

“Jurastes que toda via / verriades de bon grado / ante que saiss’ o dia; / mentistes mi, ai perjurado,  / e queredes falar migo? / [e non querrei eu, amigo].” 

P1B923 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perleudo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP per- + -ler < lat. 

legĕre 

ler por completo, ler 

integralmente 

TNAT14 

“Fernandiz home~ da] (dit)a Orraca (martinz) ((P PEs)) ((T Lxa)) ((N Pero Paez)) [o qual testemoi~o perleudo Gil] ((L030)) f(er)nandiz rogou mj~ 

tab(e)llio~ q(ue) lhi [dese] o traslado do (dit)o [stromento] e~ fforma ((L031)) publica.” 

P1B924 per-1 Movimento 

através de 

perseguyo Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *persequīre < 

lat. vulg. *sequīre < lat. 

imp. sequĕre 

perseguir, ir ao 

encalço de, acossar 

CGE 

 “[...] este Hercoles [...]  perseguyo os ladro~o~es de Cremona que he em terra de Lombardia e matou o rey que era senhor delles; e perseguyo as Aspias, 

filhas de Finees, que lhe avyam odyo e o queriam desherdar [...].” 

P1B925 per-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perseuerança Adj. Verbo Subst. Do lat. persevērantĭa, -ae 

< persĕvērāre < per- +      

-severus, -a, -um (‘severo, 

grave, rigoroso, duro’) +   

-āre 

constância, 

perseverança 

OE 

“[...] be~ assy e~na Sancta Escriptura ha muytas maneiras despecias que a fazem de muy precioso odor a toda parte, ca em ella ha o encenço da deuaçom e 

a myrra da mortificaçom da carne~ e o cinamomo~ da rene~brança da morte e o balsamo da perseuerança.” 

P1A526 per-1 Sentido opaco perteenças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TNC13 

“[...] co~mo todalas out(ra)s cousas e p(er)teenças q(ue) nos hy auemos ((L008)).” 
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P1B926 per-1 Sentido opaco pertẽẽças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TNH14 

“[...] out(or)go p(ar)a senp(re) a uos [...] todolos h(e)rdame~tos, casas, casar(e)s de h(e)rdad(e)s, casaes chantados, co~ todas suas p(er)te~e~ças & 

d(e)reyturas ((L004)) q(ue) a mj~ p(er)te~e~çe~ & p(er)teeç(er) deue~ por p(ar)te do d(i)to meu padre [...].” 

P1A527 per-1 Sentido opaco perteescẽ ~ 

perteescã 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir TP 

“E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto.” 

P1A528 per-1 Sentido opaco perteece ~ 

perteesca 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer FR 

“E se llo no~ quis(er) enmendar demandeo p(er) todos assy como p(er)teece a p(re)yto e come d(er)eyto de o braadar [...].” 

P1B927 per-1 Sentido opaco perteeçiam Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, ser próprio VSMA 

“O qual logo abrio sua boca e p(er) esp(iri)tu sancto começou ffallar pallav(ra)s (con)sollatorias e que aos que as ouviam  p(er)teeçiam.” 

P1B928 per-1 Sentido opaco perteeçe  Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer CGE 

“[...] mas os filhos de Jaffeth, o meor yrma~a~o, ouverom por sua parte Europa e começaro~ a pobrar Amano e Touro, que son dous montes e~ terra de 

Cezilia, e pobraron outrossy en Syria, a Meor, que perteeçe a Asya.” 

P1B929 per-1 Sentido opaco perteeçe ~ perteeçẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir PP 

“Titolo nono dos cl(er)igos e das (co)usas q(ue) lhys p(er)teeçe de faz(er) en q(ue) ha #LXII leys.” 

P1B930 per-1 Sentido opaco pertençe Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

LM 

“E porque este departimento non pertençe a ho que começámos a dizer, que demostrariamos que o entender cansava, porem o deixamos de dizer.”   

P1B931 per-1 Sentido opaco perteeçe ~ 

perteeçer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer TNH14 
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“[...] q(ue) eu de meu ofiçio lle desse out(or)idade p(er) q(ue) el podesse vender ta~to do herdam(en)to ((L007)) & chantado q(ue) aa d(i)ta Thareyia 

p(er)te´e´çe & p(er)te´e´çer deue por p(ar)te da d(i)ta sua madre en(n)a villa de Uilla Cha~a q(ue) he en(n)a frjg(ue)sia de San Mig(u)el de Pereyra .” 

P1B932 per-1 Sentido opaco perteesca  Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

ser próprio, competir, 

concernir, pertencer 

DCS14 

“[...] de i´urar q(ue) perteesca a sen(hor)io del Rey. // Todo home~ no~ he theudo de i´urar ne~hu~a cousa ai~da q(ue) a leyxe~ en ele q(ue) perte´e´sca a 

senhori´o del Rey ca lhy se´e´r[i]a p(er)igo. e i´sto he en p(re)yto de feri´das. ou d' oue~eçal del Rey. ou co~t(ra) cousa del Rey. q(ue) perte´e´sca a seu 

couto.” 

P1B933 per-1 Sentido opaco pertencente Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

concernente, 

pertencente, relativo 

LM 

“Capitulo xv, que falla en como he pertencente aos monteyros que aprazam de saber conhecer.”   

P1B934 per-1 Sentido opaco pertẽẽcente
257

 Verbo Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

propício, adequado OE 

“E diz Beda que o parayso terreal era luguar muy perte~e~cente pera o home~ jnnocente per razom da muy grande tenperança do luguar e per razom da 

auonda~ça de todolos be~e~s e da muy grande deleitaçom e estremado prazer que em elle há [...].” 

P1A529 por-1 ~ 

per-1 

Sentido opaco porponto ~ 

perponto 

Verbo Verbo Subst. Do cat. perpunt, deriv. do 

lat. tard. pĕrpŭnctus, part. 

de perpungĕre 

perponte/perponto, 

i.e., gibão alcochoado 

para proteger o corpo 

das armas brancas 

CEM13 

“Vi un coteife de mui gran granhon, / con seu porponto, mais non d’algodon,  / e com sas calças velhas de branqueta. / E dix’eu logo: -Poi-las gerras son, 

ai, que coteife pera a carreta!” 

P1A530 pre-1 Sentido opaco preguntei Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CEM13 

“Ao daian de Cález eu achei / livros que lhe levavan d’aloguer, / e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m’el: — Senher, / com estes livros que 

vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod’ el per eles quanto foder quer.” 

P1A531 pre-1 Sentido opaco preguntou ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de perguntar, questionar, CSM 

                                                             
257

Cunha (2010) afirma que esse adjetivo é registrado a partir do séc. XV. Como se observa, já ocorre em fins do séc. XIV. 
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preguntaron ~ 

preguntando 

percōntāri indagar, inquirir 

“Poi-la comuyon fillou, / logo dali se partia / e en cass’ seu padr’ entrou / como xe fazer soya; / e ele lle preguntou / que fezera. El dizia: / ‘A dona me 

comungou / que vi so o capitel.’” 

P1A532 pre-1  Sentido opaco preguntarõ Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar TNAT13 

“E outrosj ((L033)) p(re)guntaro~ Ruy paez bugalho. e disse q(ue) assj passara o feyto en todo como suso dito e. saluo ((L034)) q(ue) disse q(ue) se no~ 

acordaua q(ue) as (dit)as dona Mari~ha & dona Maria sa filha outorgaro~ que se no~ q(ui)sese~ ((L035)) caber a´ a´uença.” 

P1A533 pre-1  Sentido opaco preguntar ~ 

pregunte ~ 

preguntados ~ 

preguntadas 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar TP 

“E p(ar)te (contra) que se aduze~ as p(ro)vas pode lhas faz(er) p(re)guntar sobre lhas cousas que p(er)teesce~ ao preyto.” 

P1B935 pre-1 Sentido opaco pregunta ~ 

preguntey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar, indagar VSMA 

 “Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te lev(a)r em Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] 

hum mo~je que ha nome Paayo que ha muyto tenpo que he encarrado e~ hu~a cela e faz e vive vida solitária [...].” 

P1B936 pre-1 Sentido opaco preguntas ~ 

preguntauõno ~ 

pregũta ~ pregũtou 

~ preguntou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar, indagar DSG 

“E digo te pedro meu amigo . | que estas minhas lagrimas deque | me preguntas . crecem cada | dya mais.” 

P1A534 pre-1  ~ 

per-1 

Sentido opaco pregõtar ~ pergõtar 

~ pergontarẽno 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar FG13 

“Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d’alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d’alcaçar.”  

P1B937 pre-1 Sentido opaco preguntou ~ 

pregũtou ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de perguntar OE 
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pregũtasse percōntāri 

“[...] e o fisico lhe preguntou por suas condiço~o~es, e elles lhe disero~ que era muy alegre e~no amor de Jhesu Christo, e dise-lhe o fisico: Certame~te 

co~ o grande prazer foy partido per meo o seu coraço~.” 

P1B938 pre-1 Sentido opaco preguntou Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CGE 

“E, qua~do Hercolles esto ouvyo, pesoulhe muyto e preguntou que homem seeria aquelle que a avya de poboar e os astronomos diseronlhe que seeria 

homem muyto honrrado e muy mais poderoso que elle e de muy gra~des feitos.” 

P1B939 pre-1 Sentido opaco preguntas ~ 

pregunta 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

questionamento, 

pergunta 

DSG 

 “Das preguntas quefazia pedro creligo | dauangelho . e das respostas quelhe | ¶ daua sã gregorio .” 

20. pos- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pos- ~ pros- ~ pres-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B940 pos- Posterioridade 

espacial 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

posfaçam Subst. Verbo Verbo Do lat. *postfaciare < post 

faciem, ‘atrás da face’ 

injuriar, caluniar, 

dizer mal de alguém 

CEM14 

“Os privados, que d’el-Rei ham, / por mal de muitos, gram poder, / seu saber é juntar haver ; / e nõn’o comem ne~n’o dam, / mais posfaçam de quem o dá; / 

e de quanto no reino há, / se compre tod’a seu talam.” 

P1B941 pros-  Posterioridade prostumeiro Adv. Adj. Adj. Do GP postremo < lat. último, derradeiro, CDA4 
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temporal postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter
258

 

postremo, postimeiro 

“Tenho por ben e mando que o dicto Domingos (3) perez e a dicta sa molher aian os dictos casaaes e moynho en ssa vida e d u~a pessõa depos elles qual o 

prostumeiro deles nomear a seu saymento con as condições e clausulas que na dicta carta som conteudas.” 

P1B942 pres-  Posterioridade 

temporal 

prestomeira Adv. Adj. Adj. Do GP postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

AT 

“E chamarom-lhe "ateudas" porque convem que a prestomeira palavra da cobra nom acabe [a] razom per fim.” 

P1B943 pres-  Posterioridade 

temporal 

prestumeiro Adv. Adj. Adj. Do GP postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

CGE 

 

“E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso e tornousse o poboo a julgar per 

consules como de primeiro, ouve quatrocentos e dezoyto a~nos, ataa que tornou a aver emperadores em Roma [...].” 

21. pre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pre-2 ~ per-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B944 pre-2 Sentido opaco prebendo Verbo  Verbo Subst. Do lat. tardio praebenda, 

‘pagamento concedido 

pelo Estado a particulares’ 

< praebendus, gerundivo 

renda associada a um 

ofício eclesiástico, 

prebenda 

CEM14 

                                                             
258De acordo com Corominas (1987). Já para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), parece advir de póstumo < lat. postŭmus, -ĭ < pos- + -tum, advérbio ‘naquele tempo’. Observe-

se que a adjunção prefixal processa-se inicialmente não sobre uma base léxica propriamente dita, mas sim, um sufixo, o -ter. 
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de praebēre, 

‘proporcionar’ < prae- + 

habēre 

“E porque eu do vosso talam sei / qual prol da vossa privança terrei / rogo eu a Deus que sejades privado / do [pre]bendo e de quant’al havedes.” 

P1A535 per-2 Sentido opaco p(e)rescrições
259

 Verbo  Verbo Subst. Do lat. praescrīptĭō, -ōnis prescrição TP 

“E pode~ se po~er excepço~es p(er)emptorias p(er) que se tolla o preyto todo, como p(e)rescriço~es ou q(ue) a dema~da e´ pagada ou q(ue) as cartas p(er) 

que se p(ro)va a demanda son falsas ou que no~ valla a prova de dereyto pero que seya p(ro)vada.” 

P1B945 pre-2 Anterioridade 

espacial 

preçeder
260

 Verbo Verbo Verbo Do lat. praecēdĕre  preceder, anteceder VSMA 

“Porque e~ toda verdade vos digo, que esta molher nos ha-de p(re)çeder e na p(re)sença de Deos e ant(e) a ssua cathedra, ha-de julgar-nos e todo nosso 

saçerdoçio e cleriçia.” 

P1B946 pre-2 Sentido opaco preçeptos ~ 

preceytos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, regra, 

doutrina 

VSMA 

“Eu Senhor, assy no çeeo como na terra, me vejo nuu e de todo myngado e desffalleçido porque no~ fiz nem guardey os teus preçept(os) e mandamentos, e 

ella o que prometeo aos homee~s (con)p(ri)o e fez de toda voontade co~ gram plazer e alegria.” 

P1A536 pre-2 Sentido opaco predicadores Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris < 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

pregador, i.e., frade 

dominicano 

TNC13 

“Aos ffrades minores. c. soldos. Aos Predicadores. c soldos.” 

P1A537 pre-2 Sentido opaco pregar Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar CSM 

“Nen quero de dizer leixar / de como foy chegada / a graça que Deus enviar / lle quis, atan grãada, / que por el esforçada / foy a companna que juntar / fez 

Deus, e enssinada, / de Spirit’ avondada, / por que souberon pregar / logo sen alongada.” 

                                                             
259Cunha (2010) aponta como registro mais antigo desse substantivo, a forma perescpcriçom, usada a partir do séc. XVI. Contudo, observe-se que já aparece em documento do séc. 

XIII. 
260

Cunha (2010) afirma que esse verbo é registrado a partir de 1572. Como se observa, já é registrado dois séculos antes. 



1101 

 

P1B947 pre-2 Sentido opaco preegas ~ 

prehegase 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar VSMA 

“E este teu De(os) e~ o q(ua)l cherubim e s(er)aphim nom som ousad(os) ool/||h||/ar, ffoy contento de morar e participar com os pecadores asy como tu 

s(an)c(t)o e muy honrrado padre preegas.” 

P1B948 pre-2 Sentido opaco preega
 
 ~ preegar ~

 

preegrar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar DSG 

“Eposmos | na lingua . como seme quisese | sangrar . e disseme . Ora pon | ho eu as minhas palauras na | tua boca / salte e preega / e daquel | dya adeante 

ajnda queme queira | calar defalar dedeus nom posso” 

P1B949 pre-2 Sentido opaco preegado ~ 

preguando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar OE 

“Ca, asy como o oleo cria e ma~tem o lume e cria a carne~ e abranda a door, bem asy o nome Jhesu he luz e ma~yar e meezinha, ca elle luze quando he 

preegado e da mantiime~to a[a] alma quando em elle cuida e abranda-a e hu~ta-a quando o chama.” 

P1B950 pre-2 Sentido opaco 

 

apregõar ~ 

apregoaren 

Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < prae- +        

-conāre, ‘preparar-se’ 

convocar, avisar, 

apregoar 

CDA4 

“[...] eles meteron en pregon todo e que o fezeron apregõar per tres. noue dias e per mais. e que Per eannes e Domingas/ dominguez sa molher vizynhos d 

alegrete. aforaron tres coirelas de uinha e hu~a d aalmoya e duas da ladeira e que non acharon quen por elas mais desse ca elles.” 

P1B951 pre-2 Sentido opaco 

 

apregoa Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < conāre, 

‘preparar-se’ 

convocar, avisar DCS14 

“Todo gáádo que o moordomo filhe per razõ do vento deue-o teer .iij. meses conpridos e apregoa-lo cada mes. e se ueer seu dono den-lho. per dante a 

justiça. ”  

P1B952 pre-2 Sentido opaco 

 

apregoados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP a- + -pregoar < lat. 

praeconāre < conāre, 

‘preparar-se’ 

convocado, avisado CDA4 

“E deuen dar de monta en cada hu~u ano con os foros sobreditos quatro libras. sete dias andados de feuereiro porque foron apregoados. e non foi achado 

quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 
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P1B953 pre-2 Sentido opaco 

 

pregoeiro Verbo Verbo Subst. Do GP pregoar < lat. 

praeconāre < prae- +        

-conāre, ‘preparar-se’ 

pregoeiro, leiloeiro CDA4 

“Andaron en pregon per muito tenpo per Johan escoso pregoeiro do concelho de lixbõa.” 

P1B954 pre-2 Sentido opaco 

 

pregon Verbo Verbo Subst. Do lat. praeconium < 

prae- + -conāre, ‘preparar-

se’ 

pregão, reclamo CDA4 

“[...] eles meteron en pregon todo e que o fezeron apregõar per tres. noue dias e per mais. e que Per eannes e Domingas/ dominguez sa molher vizynhos d 

alegrete. aforaron tres coirelas de uinha e hu~a d aalmoya e duas da ladeira e que non acharon quen por elas mais desse ca elles.” 

P1B955 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

PP 

“Titolo #VIIIº dos p(re)lados da S(an)ta Jg(re)ia q(ue) a´ de mostrar a ffe e dar os s[a]c(ra)me~tos en q(ue) ha #LXVI leis.” 

P1B956 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

OE 

“Mais agora, e~ este tempo derredeyro, soom e~çuyada e fea e corrupta e chea de desonrra pellos maaos prelados, e pore~ pareço asy podre da parte de 

tras.” 

P1B957 pre-2 Sentido opaco prelado Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

CEM14 

“Bispo, senhor, eu dou a Deus bom grado / porque vos vej’em privança entrar / del-Rei, a que praz d’haverdes logar / no seu conselho mais d’outro 

prelado.” 

P1B958 pre-2 Anterioridade 

nocional, 

superioridade 

hierárquica 

preposto
261

 Verbo  Verbo Subst. 

PP 

Do lat. praeposĭtus, -a,       

-um < praepōnĕre 

superior, prepósito, o 

que governa, dirigindo 

com autoridade 

DSG 

                                                             
261Cunha (2010) afirma que o vocábulo preposto é forma divergente popular de prepósito. Afirma também que a forma popular aparece registrada já no séc. XIV, enquanto a forma 

culta somente no séc. XVI.   
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“iij . Delibertino preposto do moestei | ro defundes . como foy derribado do | ¶  caualo iiij Deste libertino . como | seendo presente . nõ foy achado :.~.” 

P1B959 pre-2 Sentido opaco presemça Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença TNAT14 

“Sabham todos q(ue) em p(re)semça de mj~ P(er)o paiz Tab(e)llio~ d(e) lixboa Gil F(er)na~d(e)z ((L002)) mostrou huu~ testemo~io ffeyto p(er) mhao d(e) 

Joham d(omingu)iz Aleyma~ Tab(e)llio~ da ((L003)) Alboffeyra & de paderna.” 

P1B960 pre-2 Sentido opaco precentes Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

TNAT14 

“Que precentes foro~ Pedro ((L014)) domingiz stulto Vicente domi~giz Conlaço dazanbuja Leonardo domingiz ((L015)) d(ito) Tagarro alfayate.” 

P1A538 pre-2 Sentido opaco presentes ~ 

presemtes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

TNC13 

“((L012)) feito ho prazo. #viij dias amdados d(e) maio. E(ra). #Mª #CCCª #Xª quaes presemtes ((L013)) amdre ue´e´gas t(esti)s. p(e)ro t(esti)s. Joane 

t(esti)s. M(ar)tino t(esti)s. Dom(i)nic(us) scrisit.” 

P1A539 pre-2 Sentido opaco presentes ~ 

presente ~ prezẽte 

~ prezentes ~  

prezente  

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

TNAT13 

“Conhoscam todos aqueles que este strumento uire~ & le´e´r ouuire~ q(ue) ((L002)) na E(ra) #Mª #CCCª #xxvijª. Domi~go noue dias andados de Janeyro 

na Alcaçoua noua ((L003)) delRey en Santare~. p(re)sentes o onrado baro~ don Domi~gos pela gra(ça) de de(us) ((L004)) Bispo de Euora.” 

P1A540 pre-2 Sentido opaco presentes Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

TNH13 

“[...] ffezemos esta carta aseellar do se´ello do Comcello d(e) Beta~z(os), ((L022)) os quaes forom p(re)sent(e)s.” 

P1B961 pre-2 Sentido opaco presentes Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

TNH14 
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“Et ento~ esse Loppo Pays, q(ue)rendo assy reçeber o d(i)to casal, Va´a´sco ((L012)) Marino, fillo de Mayor P(er)es do Ca~po & seu home Ruy 

F(e)rn(ande)s, q(ue) y p(re)sentes estauam, ((L013)) diss(er)om q(ue) ell(e)s, en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ [...].” 

P1B962 pre-2 Sentido opaco presente ~ 

presentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

existente, presente VSMA 

“[...] aquela molh(er), publica [...] era hy e~tam e era cathecumina e nu~ca vi´i´n/||h||/a a egreja por muyt(os) pecados que em ela avi´i´a, e p(er) a graca e 

bo~dade de Deos foy entom presente e tanto foy no amor de Deos pungida e edifficada, que era de maravilha as lagrimas que d(os) se(os) olhos sayam.” 

P1B963 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -entis, 

part. de praesum < prae- 

+ -sum 

que se encontra ou 

está à vista em 

determinado lugar 

DSG 

“E tam grande foy acoy | ta que ouue que daua grandes uo | zes . e dizia queselhe nõ e(uiassen | basilio mõie quea saase / quelogo mo | rreria . Mais quem 

seeria ousa | do dehir ao moesteiro daquelas uir | gee(s . quando oabbade equicio hi nõ | era presente . por sancto mõie que fo | sse .” 

P1B964 pre-2 Sentido opaco representa Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

apresentado, 

mostrado, 

representado 

LM 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe o 

peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1B965 pre-2  Sentido opaco representadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

apresentado, 

mostrado, 

representado 

LM 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe 

o peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1B966 pre-2 Sentido opaco enprestidos Verbo Verbo Subst. Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

empréstimo PP 

“E na q(ui)nta p(ar)tida dos enp(r)estidos e das m(er)cas e de todolos out(ro)s p(re)ytos e dos ca~bhos e co~ue~e~ças q(ue) os home~e~s faze~ antre ssy 

p(ra)zendo a anbalas p(ar)tes e~ que man(eyr)as se deue~ ffaz(er) e qua~es som ualedeiras ou no~ e como sse deue~ a p(ar)tir as co~te~das que ant(re) 
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ell(e)s naçere~.”  

P1A541 pre-2 Sentido opaco enprestado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar  CEM13 

“E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / ũu soldo pera as 

alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.” 

P1A542 pre-2 Sentido opaco enprestou  Verbo Verbo Verbo Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder TNC13 

“A iohã Martĩ de Cabanelas. L. Libras. que nos enprestou.” 

P1A543 pre-2 Sentido opaco enprestou Verbo Verbo Verbo Do GP en-+ -prestar < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder  FR 

“[...] da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou sobre aq(ue)llo a macar q(ue) seya uendodo se o monstrar.” 

P1B967 pre-2 Sentido opaco presta Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

servir, prestar, ter 

utilidade 

DSG 

“E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome(te de obras ma | as e desaguissadas . mais ajn | da / depalaura  sobeia que nom pre | sta nem 

empeece ane(hu(u( . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.” 

P1A544 pre-2 Sentido opaco prestameyro Verbo Verbo Subst. Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

cobrador de 

empréstimos; 
eclesiástico que goza 

de uma pensão  

CDA3 

“[...] & non ue~dades ne~ apenoredes ne~ donedes ((L042)) essa h(er)dade a ne~guu~ ome~. seno a ome~ vilao. ((L043)) q(ue) mi faza ende meu foro. & 
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ric’ome~ ne~ p(re)stameyro ((L044)) no~ faça pousa en uossa uila. ne~ u(os) entre y seu mayordomo ((L045)) q(ue) uos faça y força..” 

P1B968 pre-2 Anterioridade 

temporal 

preuistos Verbo Verbo Adj. Do lat. praevidēre prevenido, precavido, 

vigilante 

OE 

“[...] e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada, e co~ guardadores muy preuistos he con grande vigilya gouernada.” 

22. pro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pro- ~ per-3 ~ pre-3 ~ por-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B969 pro- Sentido opaco aproveitar ~ 

aproveitam 

Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, ser 

proveitoso, tirar 

proveito 

LM 

“[...] pera se os homes por elle poderem aproveitar mais que de nenhum dos outros de que os homes agora usam [...] assi como de falcoaria e de cantigas e 

doutras cousas e artes que muyto menos que esta aproveitam, e nós, vendo assi tam boa cousa, que É usada dos boos e grandes, estar despreçada [...].” 

P1B970 pro- Sentido opaco aproveytem ~ 

aproveitou 

Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VSMA 

“Porque as riquezas que com pecado foram gancadas e mal ju~tas de razom sta que ap(ro)veytem e seja~ bem despesas em os pobres.” 

P1B971 pro- Sentido opaco aproueyta Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar 

OE 

“E, sse no~ quiserem ui~i~r, eu farey força pera seer comesto dellas, ca eu sey o que me aproueyta.” 

P1B972 pro- Sentido opaco aprofeitar Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

CDA4 
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“E outrossi adubar e aprofeitar a dicta coirela d aalmoynha a ssa custa de todalas cousas que mester ouuer.” 

P1B973 pro- Sentido opaco profeitar
262

 Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

CDA4 

“E eles deuen a pobrar e laurar e profeitar os dictos casaaes. e fazeren en eles quanta: benffectoria poderen fazer.” 

P1B974 pro- Sentido opaco aprofeytarensse Verbo Verbo Verbo Do GP a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

PP 

“A s(er)uiço de De(us) e a p(ro)l comunalme~te de todos fazemos este liuro segundo mostramos eno começo del e p(ar)timolo en #VII p(ar)tes ena maneyra 

q(ue) de ssuso dissemos por q(ue) os que o leessem achassem hy todalas cousas (con)p(ri)das e çertas p(er)a ap(ro)feytarensse dellas.” 

P1B975 pro- Sentido opaco proveitoso ~ 

proveitosa 

Verbo Verbo Adj. Do GP proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

LM 

“Porem nós, vendo en como o joguo de andar ao monte era tam boom e tam proveitoso que em sua bondade passa todolos joguos a que hora dizem manhas, 

e em seu ser, pera se os homes por elle poderem aproveitar mais que de nenhum dos outros de que os homes agora usam, e assi mesmo en como elle era en si 

mais alta cousa e mays proveitosa que algU~as outras de que se alguns trabalharom de fazer livros, assi como de falcoaria e de cantigas [...].” 

P1A545 per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perlongada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do GP perlongar < lat. 

prōlongāre < prō- +          

-longus- + -āre 

prolongado, longo, 

dilatado, estendido 

CSM 

“Des oge mais quer1 eu trobar / pola Sennor onrrada, / en que Deus quis carne filar / bẽeyta e sagrada, / por nos dar gran soldada / no seu reyno e nos er 

                                                             
262

Observe-se que no mesmo conjunto documental (CDA4) ocorrem as formas com e sem prefixo, mas idêntico significado, o que corrobora a expletividade prefixal. 
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dar / por seus de as masnada / de vida perlongada, / sem avermos pois a passar / per mort’ outra vegada.” 

P1B976 

 

per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perlongada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do GP perlongar < lat. 

prōlongāre < prō- +          

-longus- + -āre 

prolongado, longo, 

dilatado, estendido 

LM 

“[...] estas cousas se poderiam perder se non ouvesse en como fossem guardadas, ca, estando os reys em paz perlongada, con os longos desembargos que se 

fazem continuadamente, muytas vezes por esta cousa recebe o entender tal cansaço que en nenhU~a guisa non pode chegar con aquella força [...].” 

P1B977 per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perlongado Adj. Verbo Verbo Do GP perlongar < lat. 

prōlongāre < prō- +          

-longus- + -āre 

prolongar, alongar, 

dilatar, estender 

CGE 

“E como fora outrossy sabudo o muy perlongado feito d'Espanha, o qual passou per muytos senhorios dos quaaes foy muyto mal tragida per muytas vezes 

em lides e batalhas daquelles que a co~querero~, e outrossy o que os d'Espanha fazia~ em se deffender?” 

P1A546 pre-3  Sentido opaco precisson Verbo  Verbo Subst. Do lat. prōcessĭō < 

procedĕre 

procissão CSM 

“Mayor miragre do mundo / ll’ ant’ esta Sennor mostrara, / u con Rei Recessiundo / ena precisson andara, / u lles pareceu
263

 sen fala / Santa Locay’ [...].” 

                                                             
263Alternância de lexemas com e sem prefixo no GP, com a conservação de um mesmo sentido, visto que esse parecer significa ‘aparecer, surgir’, o que só vem a corroborar a 

expletividade desse prefixo a- associado à base parecer. Percebe-se, assim, uma expletividade prefixal. 
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P1B978 pro- Sentido opaco procurar Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar DSG 

“Aqueste | santo home  libertino . hia ahúú / | lugar pera procurar proueito do seu | moesteiro . e chegando aaquel lugar . | O conde dos godos que auia 

nome  | darido / cõ sua mesnada grande . os | seus home e s / derribarom  oabba | de libertino do caualo em que anda | ua . e tomarõlho.” 

P1A547 pro- Sentido opaco procuraçõ Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procuração TNAT13 

“Sabha~ q(ua)ntos este estrum(en)to uire~ & le´e´r ouuire~ q(ue) Eu Maria soariz molh(er) de Joha~ne afonso Caualeyro de ((L002)) Lanioso & madre de 

Joha~ m(ar)ti´i´z trobador p(er) outoridade du~a p(ro)c(ur)aço~ q(ue) Eu reçebj do (dit)o meu Marido [...].” 

P1A548 pro- Sentido opaco procurazũ Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procuração TNC13 

“Conosca~ todos aq(ue)les que esta letera d(e) procurazu~ uire~ e ouuire~ ((L002)) que nos Dnming(os)/sic/ abbade du Moesteiro d(e) Pedroso e o 

co~ue~tu ((L003)) desse logar fazem(os) e ordiam(os) [...].” 

P1B979 pro- Sentido opaco procuraçoens Verbo Verbo Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procuração PP 

“Titolo #XXVº das p(ro)c(ur)açoens e das rre~das e das peytas q(ue) dam aas eyg(re)ias en que ha #XIX leys.” 

P1A549 pro- Sentido opaco procuradur ~ 

procuradores ~ 

procurador 

Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de procurātum, 

supino de prōcūrāre 

procurador TNC13 

“E prometem(os) nos e obligam(os) nos e u ((L032)) Moesteiru de Pedroso aue´r firme e´ estauil q(ue) quer ((L033)) que feitu fur nas cousas de susu 

nomeadas per esse ((L034)) nossu p(ro)c(ur)adu´r ou per aq(ue)le ou aq(ue)les a qual ous quaes ((L035)) p(ro)c(ur)adu´r ou p(ro)c(ur)adures fezer en 

seu loga´r.” 

P1B980 pro- Sentido opaco procurador ~ 

procuradores 

Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de procurātum, 

supino de prōcūrāre 

procurador TNC14 
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 “E o vogado
264

 de vilhari~o dizi´a ((L089)) q(ue) o auo~daua moy be~. poi´ç/?/ sse el ffez(er)a p(ro)c(ur)ador (e) pelo Jui´z del Rey ffora dado por 

p(ro)c(ur)ador (e) demais ((L090)) soestabeleçeo en sseu nome (e) de sa~to tisso out(ro)s p(ro)c(ur)adores (e) todesto ffora en Jui´zo (e) en p(re)yto (e) 

p(er) an(te) Juiz.” 

P1A550 pro- Sentido opaco procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procurador TNAT13 

“Eu reçebj do (dit)o meu Marido ffeyta ((L003)) p(er) ma´a´o de Joha~ da Pedra Tab(e)lliom de pena . da Ray~a de Mynho e~ nome desse meu Marido cuja 

p(ro)c(ur)ador ((L004)) su´u´ & no meu nome . vendo ao muyto alto Senhor do~ Denis.” 

P1B981 pro- Sentido opaco procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procurador TNAT14 

“It(em) o dito P(er)o ean(e)s p(ro)curador sobr(e) (dit)o arrendou o q(ui)nho~ de M(artim) (martinz) p(er) duas ((L014)) vezes.” 

P1A551 pro-  Sentido opaco proençal Verbo Verbo Adj. Do antigo fr. provencial, 

deriv. de Provence < lat. 

prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre  

provençal CEM13 

“Vós non trobades come proençal, / mais come Bernaldo de Bonaval; / por ende non é trobar natural, / pois que o del e do Dem’ aprendestes / E bem vej’ 

ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razón cometestes.” 

P1B982 pro- Sentido opaco profundeza
265

 Adj. Adj. Subst. Do GP profundo < lat. 

profundus < pro- +            

-fundus 

profundeza, abismo VSMA 

“Eu som azenha e roda e lacos e destruicom das almas. Eu som abisso e alta p(ro)fundeza de p(er)diçom.” 

P1A552 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

CSM 

“Aqui sse acaba o Prologo das Cantigas de Santa Maria.” 

                                                             
264Observe-se o vocábulo destituído do prefixo a-. Nos TCN14 também se registra o vocábulo em plural, vogados. 
265Cunha (2010) afirma que a forma profundeza passa a ocorrer a partir do séc. XV, sendo do séc. XIV a forma perfundeza. Observa-se que, na verdade, a primeira forma  já ocorre 

em texto do séc. XIV. 
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P1B983 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

LM 

“[...] e, porque os que este livro leerem saibam a ordem que nós tivemos en o fazer, rogamos-lhes que, quando o quiserem leer a primeira vez, que leam 

primeiramente este prologo e deshi os capitulos que se seguem na tavoa delles e per alli saberam a entençon que tivemos en o escrever.” 

P1A553 pro- Anterioridade 

temporal 

prometo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer TNH13 

“[...] & por esto se´e´r certo eu outorgo & p(ro)meto esto a te´e´r & guardar ad uos & uos ((L016)) a mi~ fielm(en)te.” 

P1A554 pro-  Anterioridade 

temporal 

prometera Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer CSM 

“Pois que foi o monge na santa cidade, / u Deus por nos morte ena cruz prendera, / comprido seu feito, ren da Magestade / non lle vẽo a mente, que el 

prometera; / mas disse: ‘Movamos,’ / a sa conpannia, / ‘que gran demorança / aqui u estamos / bõa non seria / sen aver pitança.’” 

P1A555 pro-  Anterioridade 

temporal 

prometemos ~ 

prometem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer, obrigar-se a 

algo, comprometer-se 

TNC13 

“E prometem(os) nos e obligam(os) nos e u ((L032)) Moesteiru de Pedroso aue´r firme e´ estauil q(ue) quer ((L033)) que feitu fur nas cousas de susu 

nomeadas per esse ((L034)) nossu p(ro)c(ur)adu´r [...].” 

P1A556 pro- Anterioridade 

temporal 

promete Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

prometer FG13 
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enviar, mandar’ 

“[...] todo homẽ que peleíar cõ no aliazar que quer que li faça saello como uezĩo a uezĩo per mão dos Juyzes. home rancurosos que uẽ é que promete algo 

ao senor da terra. [...].” 

P1B984 pro- Anterioridade 

temporal  

promety ~ 

prometeo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer VSMA 

“[...] e eu a ty Senhor et(er)nal p(ro)mety servir e p(er) minha negligençia no~ o fiz.” 

P1A557 pro- Anterioridade 

temporal 

prometen Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer FR 

“E lhes den ben cada ano o que prometen a N(ost)ro Senh(ur) [...].” 

P1B985 por-2 ~ 

pro- 

Anterioridade 

temporal 

pormete ~ promete Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer DCS14 

“[...] se me algue~ p(or)mete mal & morte. // Se o home~ q(ue) my pormete mal & morte ante q(ue) ai´a te~çom
266

 con ele e ue~ poys e mostra feri´da 

assi´na´a´da a´a´ justi´ça no~-no pode faz(er) cu~ ela se lho posso p(ro)uar.” 

P1B986 pro- Anterioridade 

temporal 

promety Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

prometer DSG 

                                                             
266Observe-se a alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado, o que é corroborado ao se comparar as formas corradicais em questão, ambas presentes neste 

 morfemário. 
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enviar, mandar’ 

“Eo dya d’ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d’hir alla . seme deus | quiser aderençar.” 

P1B987 pro- Anterioridade 

temporal 

promẽteu Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre (‘enviar 

para diante, prometer’) < 

pro- + -mittĕre, ‘lançar, 

deixar ir, soltar, largar; 

enviar, mandar’ 

prometer OE 

“Jrma~a~o, ex aqui aquello que te prome~teu a uirge~ muy sancta Dorothea, que te emuia do parayso do seu esposo.” 

P1B988 pro- Anterioridade 

temporal 

prometimẽto Verbo Verbo Subst. Do CA prometer < lat. 

prōmĭttĕre (‘enviar para 

diante, prometer’) < pro- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

promessa, 

prometimento 

OE 

“E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle co~ o pano do linho 

aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].” 

P1B989 pro- Anterioridade 

temporal 

promjssoes Verbo Verbo Subst. Do lat. prōmīssĭo, -ōnis < 

prōmĭttĕre (‘enviar para 

diante, prometer’) < pro- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

promessa PP 

 “Titolo #XI que fala dos uotos e das promjssoes q(ue) os hom(e~)s faze~ en q(ue) ha #IX leis.” 

P1A558 pro- Sentido opaco propincos Adv. Adv. Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a,  -um 

< provĕnīre 

parente chegado, 

parente mais próximo, 

propínquo 

TNAT13 

“[...] a nos e a uos ben aprouge e do p(re)so ((L008)) nemigalha en deuida fficou p(er)a dar e des este dia adea~t ayades uos e toda uossa [...] rason 

((L009)) a dita caza [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos.” 
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P1A559 pro-  Sentido opaco prouĩco
267

 Verbo Verbo Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a, -um 

< provĕnīre 

parente chegado, 

parente mais próximo 

TNC13 

“[...] e séér este prazo pora ti e pora ta moler; e pora teu filo; e se nõ houueres filo ficar ááno teu prouĩco de cal te tu pagares e séér hobediẽte [...].” 

P1B990 pro- Anterioridade 

nocional 

proponho ~ 

propoer 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre propor, intencionar; 

dizer, afirmar, 

submeter à apreciação, 

proclamar 

DSG 

“Eo dya d’ootem promety . que oie parecesse ante o Jujz . | e ora proponho d’hir alla . seme deus | quiser aderençar.” 

P1B991 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

prosigue Verbo Verbo Verbo Do lat. *prosequĕre prosseguir, dar 

seguimento, levar 

adiante 

LM 

“Capitulo ii, en que se prosigue o começado e se mostra que jogos sam boos para guardar o feito das armas, que se non percam, e quaes son aquelles que 

os homes de armas devem saber, e outrosi para recrear o entender.”   

P1B992 por-2 ~ 

pro- 

Sentido opaco portestaçõ ~ 

p(ro)testaçõ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōtestārī protestação, protesto TNC14 

“E o vogado de vilhari~o disse q(ue) lhj no~ enpe´e´çia esta portestaço~ ((L082)) (e) a rrazo~ por q(ue). dizi´a q(ue) Pero m(en)diz ffoe dado por 

p(ro)c(ur)ador de sa~to tiso p(er) o Jui´z Royal (e) co~ el co~te~dero~ ((L083)) ssenp(re) en esta dema~da p(er)dant(e). tr(e)s. Jui´zes [...] (e) deffendera 

com(o) p(ro)c(ur)ador (e) assy p(er) todas estas cousas (e) p(er) cada hu~a ((L085)) delas q(ue) no~ enpe´e´çi´a a uillari~o esta p(ro)testaço~.” 

P1A560 pro- Sentido opaco protestou Verbo Verbo Verbo Do lat. prōtestārī protestar TNC13 

“[...] Joane da pendorada. p(ro)testou e dixe q(ue) aq(ue)le h(er)dame~to sob(re) q(ue) auya (con)tenda u d(i)to Steua~ diaz cu~ a d(i)ta Sa~cha ((L007)) 

p(er)iz q(ue) estaua u mosteyro i~ possisso~ d(e) elle. e q(ue) o p(ro)uarya se mester fosse.” 

P1B993 pro-  Sentido opaco prouencia ~ 

proençã 

Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < 

provĕnīre 

 

província DSG 

                                                             
267

Segundo Cunha (2010), prouinco seria a forma vernacular arcaica (séc. XIII) de propínquo. 
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“Contou  sam gregoryo quehúú | nobre home  da prouencia de | nursya . que auja nome fyz . padre | daqueste bispo castorio . que ora nos | co mora na 

cidade de roma . veeo | aaqueste santo home  equicio . e disse | lhe.” 

P1B994 pro-  Sentido opaco provẽcias ~ 

provẽcia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província CGE 

“E a Allemanha he hu~a das grandes prove~cias do mundo e en elle ha muytas terras departidas, das quaaes son estes os nomes: aa primeira dizem 

Locarigia e aa outra, Brama~cia Esloarena e a outra, Sopolia [...].” 

P1B995 pro-  Anterioridade 

temporal 

proverem Verbo Verbo Verbo Do lat. prōvidēre < prō- + 

-vidēre 

prover, precaver LM 

“Muito forom avisados os antiguos en se proverem das cousas contrairas que lhes poderiam avir.”   

P1A561 pro-  Anterioridade 

temporal 

a proveer Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -proveer < lat. 

prōvidēre < prō- + -vidēre 

prover TP 

“E a p(ar)te que as adusse deve les a proveer das custas.” 

P1A562 pro- Anterioridade 

temporal 

provedes Verbo Verbo Verbo Do lat. prōvidĕre < prō- + 

-vidēre 

prover CEM13 

“[...]  / E come omen que quer mal doitear / seus naturaes, sol nõno provedes, /  ca non son mais de dous, e averedes / los a perder polos muito afrontar; / e 

sobr’esto vos digo eu ora al: / daquestes dous, o que vos en meos val / vos fará gran mengua, se o perdedes.” 

P1A563 pro-  Sentido opaco proueyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

proveito FR 

“Mays se por a eyg(re)ya no~ foy uendudo ne~ baratado ou por p(ro)ueyto da eyg(re)ya (con)p(ri)r todo quanto for |e| no~ seya teuda a ygreya d(e) pagar 

nenhuu p(re)ço [...].” 

P1B996 pro-  Sentido opaco proueito Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito, utilidade, 

benefício 

DSG 

“Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey dos home es 
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perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo.” 

P1B997 pro-  Sentido opaco proueyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu < 

profacĕre < lat. facĕre 

proveito, utilidade, 

benefício 

OE 

“Eu, muy pecador e no~ digno de todo be~, [es]creuy este liuro pera proueito e spi[ri]tual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de Jhesu Christo, e 

spicialme~te pera prazer e consolaço~ da alma de ty, minha jrma~a~ e compan[h]eyra da c[asa] diuinal e hu~anal [...].” 

P1A564 pro- Sentido opaco profeytosa Verbo Verbo Adj. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < lat. facĕre 

conveniente, 

convinhável, oportuno 

FR 

“A ley [...] s[e]ya onesta e boa e dereyta e ygual e profeytosa a todos ensembra e a cada huu p(er) sy.” 

23. re- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: re- ~ rre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A565 re- Sentido opaco recadar
268

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

arrecadar, cobrar 

impostos 

CSM 

“Porende vos contarey / dun miragre que achei / que por hũa badessa / fez a Made do gran Rei, / ca, per com’ eu apres’ ei, era-xe sua essa. / Mas o demo 

enartar- / a foi, por que emprennar- / s’ ouve dun de Bolonna, / ome que de recadar / avia e de guardar / seu feit’ e as besonna.” 

P1B998 re- Sentido opaco recado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, informação, 

mensagem 

OE 

“Em Mo~pirle hu~u~ escollar nigromanteco chamou os demo~ees per sua sciencia, pera dizere~ nouas a outro escollar seu amigo, que deseiaua ouuir 

                                                             
268

Não houve no corpus nenhuma ocorrência desse verbo com o prefixo a- (arrecadar), o que pode levar à ilação de que esse a- seja um expletivo. 
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recado de sua terra, e ueo hu~u~ demo em semelhança de donzel e deu reposta ao escollar do que lhe pregu~tou.” 

P1B999 re- Sentido opaco recado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, informação, 

satisfação 

TNAT14 

“[...] q(ue) ffosse a Lissbo~a p(er)dant(e) iustiça a ffaz(er) co~p(r)i[m]ento ((L006)) de d(e)r(e)cto a Oraca m(a)r(t)ijz machada de co~to & de recado q(ue) 

lhe dema~daua do sseu q(ue) dela teu(er)a [...] ha d(it)a carta mostrassen at(e~e)s noue dias ffosse a respo~der a d(it)a Donna p(er)dant(e) ((L009)) o 

alc(aide) & Aluazi´j´s de Lissbo~a & dar-lhe co~to & Recado do sseu q(ue) dizia q(ue) dele teu(er)a.” 

P1A566 re- Sentido opaco recado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

palavra proveitosa, 

conselho, aviso, coisa 

razoável 

CEM13 

“E direi-vos um recado: / pecado / nunca me pod’ enganar / que me faça já falar em armas, ca non m’é dado / (doado / m’é de as reu razõar, /  pois-las non 

ei a provar); /  ante quer’ andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar / u me non possan culpar / alacran negro nen veiro.” 

P1B1000 re- Sentido opaco rreçebedor Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

mutuário, recebedor TNC14 

“[...] dissero~ (e) p(ro)testaro~. q(ue) o di´to ((L077)) Pero m(en)diz q(ue) no~ era ne~ ffora seu p(ro)c(ur)ador mais q(ue) era ben rreçebedor (e) q(ue) 

cousa q(ue) p(er) el fosse feyta ou ((L078)) p(ro)c(ur)ada sob(re) essa agua. q(ue) o no~ out(or)gaua~ (e) q(ue) o no~ co~ssentia~.” 

P1B1001 re- Sentido opaco reçebemento Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebimento TNH14 

“[...] & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o d(i)to reçebem(en)to ((L014)) & o d(i)to casal q(ue) dezia q(ue) era da d(i)ta Mayor P(er)es & q(ue) o teuera & 

ti´j´na & husaua p(er) sy ((L015)) & p(er) out(r)os por ella p(er) espaço de dez an(n)os & de vi´j´nte an(n)os era~ passados.” 

P1A567 re- Sentido opaco reçeber ~ recebia ~ 

recebeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

aceitar, receber, 

acolher, ganhar 

CSM 

“[...] e rogo-lle que me queira por seu // Trobador e que queira meu trobar / reçeber, ca per el quer’ eu mostrar / dos miragres que ela fez; e ar / querrei-me 
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leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid’ a cobrar / per esta quant’ enas outras perdi.” 

“Por este miragr’ atal / log’ a judea criya, / e o menĩo sen al / o batismo recebia; / e o padre, que o mal / fezera per sa folia, / deron-ll’ enton morte qual / 

quis dar a seu fill’ Abel.” 

P1A568 re-  Sentido opaco recebi Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre (‘tomar, apanhar, 

agarrar’) 

receber, ganhar, obter CEM13 

“Nunca, dê-lo dia en que naci, / fui tan coitada, se Deus me perdon; / e com pavor, aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / - Fel e azedo bevisti, 

Senhor, / por min, mais muit’ est’ aquesto peior / que por ti bevo nen que recebi.” 

P1A569 re- Sentido opaco recebemos ~ 

reçebemos ~ 

receby ~ recebo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  TNC13 

“Isto fezem(os) a uos ((L009)) por seruiço q(ue) de uos reçebem(os) (con)ue~ a ssab(er). por entrada. hu~u. m(eio). m(a)r(avedi). e hu~u. carne[yro] 

((L010)) e hu~a fogaça. e p(or) {Entrada} Reuor[a] #x s(oldo)s. ca tanto a nos e a uos prouge e do p(re)ço no~ ficou ((L011)) nada por dar.” 

P1B1002 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rreçeber ~ recibe ~ 

recebeo ~ 

receberas ~ 

recebem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar; 

acolher 

VSMA 

“Estatuyo e quis e mandou, que e~ este mundo satisffaça o home~ de seus pecados, porque no out(ro) mundo, o juizo ha-de seer justo e cada hu~u~ ha-de 

rreçeber e aver gallardom, segundo suas obras.” 

P1B1003 re- Sentido opaco recebeo ~ 

receberom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher NLL 

“E do trabalho que i filhou o conde, que recebeo, e das queedas que caio de cima dos muros, cegou dos olhos.” 

P1A570 re- Sentido opaco reçeby ~ 

recebemos ~ reçebj 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  TNAT13 

“[...] a q(ua)l nos auem(os) na ffre´e´guesia de sam Nicholao antre a ((L006)) Qui~ta´a´ nossa & a Qui~ta´a´ delRey q(ue) esta apar das ffa´a´gas por 
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cinq(u)i l(i)br(a)s & meya q(ue) Eu del reçeby ((L007)) p(er) Giral p(er)iz seu sc(r)iua~ eno Almoxarifado de S(ant)aren.”  

P1A571 re- Sentido opaco recebeu ~ recebudo 

~ receber ~ receba 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  FR 

“[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro D(eu)s, endere~çou 

e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos saluar.” 

P1B1004 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rreceben ~ rrecebẽ 

~ rreçebudos ~ 

rreçebẽ ~ rreceber 

~ rreçebem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  PP 

“[...] entendendo os g(ra)ndes logares q(ue) te~e~ de D(eu)s os rreys eno mundo e os beens q(ue) del rreceben en muytas man(eyr)as e assinaadame~t(e) 

ena muy g(ra)nde honrra q(ue) lhys faz en q(ue)rendo q(ue) seia~ chamados rreys q(ue) he o seu nome [...].” 

P1B1005 re- Sentido opaco recebeo ~ recebia 

~ receber ~ recebe 

~ recebera ~ 

receberõ ~ 

recebesse ~ 

receberom ~ 

recebiste 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

acolher, hospedar, dar 

abrigo; obter, ganhar 

DSG 

“xvij Como este costancio recebeo hu u  | rustico queo desprecou.” 

“Case nõ receberõ odom do spiritu santo . | quelhe deus ael dera . ligeirame te pode | riã / caer em pecado . e perder oboo preco | que aujã.” 

P1B1006 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rrecebera ~ 

reçebeo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  TNAT14 

“[...] disse q(ue) daquelas quinh(en)tas l(i)b(ra)s p(or) q(ue) assy Remdara ((L019)) que no~ rrec[e]bera delas p(er)o #iijc l(i)br(a)s [&] dize~ q(ue) o 

(dit)o judeu [diz que esta Renda] ((L020)) das quinh(en)tas l(i)b(ra)s q(ue) foy por #xvj anos.” 
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P1B1007 re- ~ 

rre- 

Sentido opaco reçebemos ~ 

receber ~ 

rreçebude 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  TNH14 

“[...] treze~tos s(oldo)s desta mo(e)da d(e)l Rey do~ F(e)rna~do q(ue) de uos ((L016)) reçebemos de q(ue) ssomos be~ pagados.” 

P1B1008 re- Sentido opaco receberon ~ 

receberiã 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  CGE 

“[...] e como outrossi foro~ os crista~a~os depois cobrando a terra e do dampno que receberon por se no~ poder cobrar ta~ aginha [...].” 

P1B1009 re- ~ 

rre- 

Sentido opaco reçebemos ~ 

rrecebudo ~ 

rreçebudo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre (‘tomar, apanhar, 

agarrar’) 

receber  TNC14 

“[...] co~ todos ((L005)) se(us) de(re)ytos (e) p(er)te´~e´~ças por p(re)ço q(ue) de uos Reçebemos.” 

P1A572 re-  Sentido opaco reçebemos ~ 

recebam ~ receberẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre (‘tomar, apanhar, 

agarrar’) 

receber  CDA3 

“Cognoçuda cousa seia a todos aqueles ((L053)) que esta carta vire~ & le´e´r ouuire~ q(ue)nos Alcayde ((L054)) & Aluazi´j´s. & Tabellio~. & Conçello de 

((L055)) Monsaraz reçebem(os) carta ab(er)ta.” 

P1B1010  re-  Sentido opaco reçebe ~ recebe Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre (‘tomar, apanhar, 

agarrar’) 

receber  LM 

“[...] muytas vezes por esta cousa recebe o entender tal cansaço que en nenhU~a guisa non pode chegar con aquella força nem con aquella agudeza que se 

devia chegar aos desembargos.” 

P1A573 re-  Sentido opaco receber Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre (‘tomar, apanhar, 

agarrar’) 

receber  FG13 

“Se alguũ vezĩo de Evora derronpe Casa de seu vezĩo co Armas escudos Espadas e lj for prouado per enquisas. peyte A elle .CCC. soldos. [...] E quanto mal 

fezer en a Casa saallo. E se dentro mal receber endureo E se disto pider ioyzio deuelj A iurar na cruz + com xj homes e cõsigo .xij.” 
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P1B1011 re-  Sentido opaco receba ~ recebeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, recobrar   OE 

“Chegou Sam Paulo aa cidade de Athe~nas. E os grandes filosaphos da cidade desputaua~ con el sobre a fe de Jhesu Christo. E dise-lhe hu~u~ filosapho, 

que auia nome Dignis: Se tu diseres a este cego, e~no nome do teu deus, que receba uista e ell uir, logo eu creerey.” 

P1A574 re-  Sentido opaco recebemos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < lat. re- + 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber  DCS13 

“Sabede q(ue) Nos recebe[m]os hu~a uossa carta en q(ue) era co~teudo q(ue) uos nos enuiauades rogar que uos enuiassemos 'sc(r)itos os nosos costumes.” 

P1A575 re-  Sentido opaco recehei Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

ter receio, intimidar-

se, recear 

CA13 

“E já ssempre por fol terrey / o que deseja ben mayor / d' aquele que eu recehei(?); / a guisa fize de pastor; / e que queria eu melhor / de seer seu vassalo / e 

ela mha senhor?” 

P1B1012 rre-  Sentido opaco rreceey ~ rreceo Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

temer, ter medo, ter 

receio, intimidar-se, 

recear 

CA14 

“Senpr' eu, senhor, mha morte rreceey / mays d' outra rren, e iá, per boa fe, / non a rreceo; vedes por que he: / por aquesto que vos ora dyrey: / a gran coita 

que por vos ey, senhor, / me faz perder de mha morte pavor.” 

P1A576 re- Sentido opaco recende Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -encender < 

lat. incendĕre < in- +         

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

espargir, espalhar, 

deitar de si; acender, 

causar 

CSM 

“Enton tod’ aquela gente que y juntada
269

 era / foron correndo aa casa ond’ essa voz vẽera, / e sacaron o menĩo du o judeu o posera / viv’ e são, e dizian 

todos: Que ben recende!’” 

                                                             
269Mais um caso de alternância de lexemas com e sem prefixo no GP, visto que há também a forma ajuntar, com o mesmo sentido de juntar. Percebe-se, assim, uma expletividade 

prefixal. 
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P1B1013 re-  Sentido opaco recobrado ~ 

recobrar ~ 

recobre
270

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. rĕcŭpĕrāre recuperar, recobrar, 

readquirir 

DCS14 

“Do caualo recobrado. E des aquy adeante tod’omẽ que poder recobrar caualo dos que ora hy moram nõ hã por que os façam o alcaide caualeiros. e 

defendam as casa come caualeiros onrrados enquanto ouuerẽ caualo.”  

P1A577 re- Sentido opaco recodyu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcŭtĕre responder CSM 

“Quando o irmão do Emperador de prijon sayu, / barva non fez nen cercẽou cabelos, e mal se vestiu; / a seu irmão foi e da Emperadriz non s’ espedyu; / 

mas o Emperador, quando o atan mal parado vyu, / preguntou-lli que fora, e el le recodyu: / ‘Em poridade vos quer’ eu aquesto dizer.” 

P1B1014 re- Sentido opaco recodyr Verbo Verbo Verbo Do lat. recŭtĕre nascer, surgir, brotar, 

abalar, agitar; exalar 

DSG 

“Eperdya | todos aqueles maaos mouime tos . que | daquela parte lhe soyam recodyr.” 

P1B1015 re- Expletivo recontou
271

 Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, supor’ 

contar, dizer, narrar, 

descrever 

TNAT14 

“P(er)o ean(e)s de porches dyse & recontou (co)mo ((L007)) A[s] rrendas de Carnydj for(om) aremdadas a Salomo~ negrro.” 

P1B1016 re- Expletivo recontasse
272

 Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, supor’ 

contar, dizer, narrar, 

descrever 

VSMA 

“E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as sobred(i)ctas 

cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).”
 
 

P1B1017 re- Expletivo recontam ~ reconta 

~ recontando ~ 

Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

narrar, ecoar; contar, OE 

                                                             
270Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009) afirmam que o verbo recobrar é registrado pela primeira vez no séc. XIV. Na verdade, já ocorre pelo menos um século antes. 
271Sobreprefixação. 
272

Sobreprefixação. 
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recontou
 273

 -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, supor’ 

dizer, descrever 

“E tam marauilhosame~te me deleito e~nas uozes e e~nos doces cantares daquella celestrial corte, que me lenbra daquello que diz o propheta Dauid e~no 

salmo: Os ceeos recontam a gloria de Deus.” 

“E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus e aprendero~ a mortificar suas carnes pera 

dar uida a suas almas, assy como fazia Sancto Jheronimo, segundo reconta assy como se segue. Exemplo. Reconta Sam Jheronimo e diz e~ esta guisa [...].” 

“E [T]heofilo estaua recontando o prometime~to que lhe fezera a sancta uirgem, escarnecendo della, e aque o menino chegou ante elle co~ o pano do linho 

aluo, e~ que tragia aquellas maça~a~s marauilhosas e as rossas muy fremossas [...].” 

“Onde aueeo que hu~u~ dia, se~e~do elle estudando, ueeo a elle hu~a molher pera lhe demandar conselho. E ella feze-lhe grande reuerença e recontou-lhe 

seu negocio, mais o sancto home~ tam solamente nom tornou a cousa que lhe ella dissesse nem a oolhou, e a molher partiu-se dally con grande tristeza.” 

P1B1018 re- Expletivo recontamento ~ 

recontamẽto
274

 

Verbo  Verbo Subst. Do GP re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, supor’ 

narração OE 

“E em este nome ue~ciam os sanctos os e~miigos da fe, asy como fez hu~u~ sancto bispo e~ hu~a desputaço~, segundo se contem e~ este recontamento que 

se segue.” 

“Estes e~xertos acharo~ e conhocero~ muytos sanctos doutores e~na Sancta Escriptura pella graça de Deus, le~e~do e estudando per ella, assy como aueo 

a Sancto Agustinho, segundo se contem em este recontame~to que se segue.” 

P1A578 re- Sentido opaco recognocimẽto ~ 

reconocimẽto
275

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. recǒgnōscĕre consideração, 

reconhecimento 

TNC13 

“E O Moesteyro d(e) suso dito d(e)ue a auer en cada hu´u´ ano senos ((L018)) Capoes p(or) dia d(e) Natal en recognocime~to d(e) senori´o desse Casal (e) 

meyo de Cotaes.” 

P1B1019 re- Sentido opaco recordar Subst.  Verbo Verbo Do lat. recordāre < re- +  

-cor, cordis 

lembrar, fazer vir à 

memória, recordar 

CGE 

                                                             
273Sobreprefixação. 
274Sobreprefixação. 
275

Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Ca, se as scripturas non fossem, qual sabedoria ou engenho d'homen se poderia recordar de todalas cousas passadas, ainda que as no~ achasse de novo 

que he ja cousa muy mais grave?” 

P1B1020 re- Sentido opaco recrear Verbo Verbo Verbo Do lat. recreāre recrear, divertir, folgar LM 

“Outrosi a defensom se perderia muy toste se o uso das armas non ouvessem, e porem asacarom os antiguos joguos de taes maneiras per que se pudesse 

recrear o entender e que o cansaço non fosse tal que por elle deixasse de fazer o que devia.” 

P1B1021 re- Iteração recriado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. recreāre reestabelecer, 

restaurar, recompor 

OE 

“[...] ca em este liuro achara o rrude co~ que se ensine~ e ho sages co~ que huse e o tybo co~ que sse acenda e o fraco con que se conforte e o e~fermo 

co~que seia sa~a~o e o sa~a~o co~que seia guardado em sua saude e o cansado co~que seia recriado, e o ffamii[n]to achara com que sse ma~tenha.” 

P1B1022 re- Sentido opaco reduzẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. redūcĕre reduzir, impelir, 

conduzir, levar  

OE 

“Mais, segundo diz Sancto Ysidro, a[s] Sanctas Escripturas emsina~ o entendime~to da me~te e da alma do home~ e tiran-no das uaydades do mu~do e 

reduze~-no ao amor do Senhor Deus, onde diz Sam Jheronimo que aquelle que no~ sabe a[s] sanctas leteras, este tal no~ sabe leteras.” 

P1B1023 re- Iteração reffazer ~ refazer Verbo Verbo Verbo Do lat. redūcĕre reparar, reformar  CDA4 

“E uos deuedes Reffazer e melhorar e acrecentar
276

 nas dictas casas en quanta benffectoria poderdes fazer..” 

P1A579 re-  Sentido opaco refertar Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *refĕrĭtāre, 

deriv. de refērre (‘replicar, 

rechazar’) 

opor-se, resistir, 

defender, contradizer 

TNC13 

“[...] e cada ua delas possa faze´r e defende´r e referta´r ((L025)) e pidir iusticia e´ entrega e a faze´r e a dize´r subelas daua~ ((L026)) ditas cousas e cada 

                                                             
276

Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados. 
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ua delas todu aq(ui)lu que nos fariam(os) ((L027)) se fossem(os) p(re)sentes.” 

P1B1024 rre- Expletivo rreffrear Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < frenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

PP 

“E outrossy en sab(e)r rreffrear o mal e tolhelo enos t(e~)pos e enas sazo~es q(ue) am mest(er) catando os feytos qua~es som e quenos faze e de que 

maneyra e en qua~es logar(e)s.” 

P1B1025 re- Expletivo refrea Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < frenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1A580 re- Expletivo refreada
277

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. refrenāre < frenāre reprimir, conter, 

estancar 

FR 

“Esta e´ a rrazo~ que nos moueo p(er)a faz(er) leyx q(ue) a maldad(e) dos omees seya refreada p(er) ellas e a uida dos boos seya segura [...].” 

P1B1026 re-  Sentido opaco regateiros
278

 Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *recāptāre  regateiro, regateador DCS14 

“Todo homẽ que fruyta quiser uender ante as casa ou pela uila poderã uender sem almotaçaria e nõ dar nemigalha ao açouguy. salvo os regateiros que a 

deuen uender per almotaçaria. ou no açouguy.” 

P1B1027 re- Sentido opaco registro Verbo Verbo Subst. Do lat. med. registrum, 

der. do lat. tard. regesta, 

part. pass. neutro 

substantivado de regĕrĕre 

(‘levar para trás, tornar a 

trazer, transcrever, 

registrar’) < re- +  -gerĕre, 

‘levar, trazer, ter consigo’ 

registro DCS14 

“E todo peom q(ue) queira seer caualeiro va´a´ ao alcayde [e] auenha-sse (com) ele & outorgue-o por caualeiro & ponha-o en seu registro. & estes taes 

                                                             
277Cunha (2010) afirma que tal verbo passa a ocorrer no séc. XIV. Na verdade, já ocorre em fins do séc. anterior. 
278

Cunha (2010) não registra tal forma, mas apenas regatão (séc. XVI) e regateador (séc. XIX), com o mesmo sentido de regateiro (séc. XIII). 
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pode-os fazer o alcaide depois q(ue)colher seu pam & seu vinho. ata cima de mayo.” 

P1B1028 re- Sentido opaco releve Verbo Verbo Verbo Do lat. relĕvāre relevar, perdoar, 

desconsiderar 

VSMA 

“Mais sp(er)o na gram piedade e mysericordia do meu senhor que me releve mynhas maldades e me p(er)doe tod(os) me(os) pecad(os).” 

P1B1029 re-  Sentido opaco religiam Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião, na acepção 

de ordem religiosa 

(disciplina monástica 

ou conventual) 

DSG 

“E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per esse | mar . e aposso menos auer . | Ca do bem que perdeo . aquel | que em religiam uiuia . tam 

to | ste mais pouco acorda . quanto | mayor tempo uiue eno be e s | e nos plazeres domundo.” 

P1B1030 rre-  Sentido opaco rreligiõ Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião PP 

“Titolo #XVº dos moesteyros e das eyg(re)ias e das out(ra)s (co)usas de rreligio~ en q(ue) ha #V leis.” 

P1B1031 re-  Sentido opaco relegiosa ~ 

relegiosos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, i.e., 

pertencente ao clero 

regular 

CDA4 

“[...] nen dar nen enalhear nen doar todalas dictas coirelas nen cada hu~a delas. a caualeiro. [...] nen a outra pessõa que seia Relegiosa nen poderosa. 

senon a tal pessõa. que faça A mjn. e a todos meus suscessores en cada hu~u Ano ben e conpridamente os dictos foros como dicto e..” 

P1B1032 re-  Sentido opaco religiosso Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

piedoso, pio, 

devotado, religioso 

DSG 

“Pero cõtarte hey eu pedro / hu us poucos | demilagres . que ouuy dizer adõ | Lourenco home  muj religiosso . | que ajnda uiuo he.” 

P1B1033 re-  Sentido opaco religiosos Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religiosos, i.e., 

eclesiásticos do clero 

regular 

PP 

“T(itolo) #Xº dos rreligiossos e os uisitadores en q(ue) ha #XXXII leys.” 
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P1B1034 re-  Sentido opaco relicas Verbo Verbo Subst. Do lat. reliquĭa, -ae  

(‘migalha (que fica entre 

os dentes depois de 

comer’) < relinquĕre 

(‘deixar para trás, deixar, 

restar’) < re- + -linquĕre, 

‘deixar, abandonar’ 

restos mortais, 

relíquias 

DSG 

“Epor aquesto tenho eu / | que ualeo muito perase conprir este | milagre . aomildade daques | te mõie libertino . Casse el nõ | confiara mais do home( sancto 

dõ | honrrado . ca dessy . nõ tirara / | acalça sua que tragia . por relicas . | Eaposera sobre ocorpo do morto.” 

P1B1035 rre- Sentido opaco rrelvas Verbo Verbo Subst. Regr. de relvar < leonês 

ralbar (‘dar a primeira 

aradura na terra’) < lat. 

relevāre (‘levantar’) < re- 

+ -levāre 

vegetação rasteira que 

cobrem um terreno; 

lugar coberto por 

essas ervas 

CA14 

“[...] cada que a eu vejo, / que semelha rrosa que ven, / quando sal d' antr' as rrelvas. / E mal dia non ensandecy / e pasesse das hervas / e non viss', u 

primeyro vi, / a muy fremosinha d' Elvas.” 

P1B1036 re- Sentido opaco relua Verbo Verbo Subst. Regr. de relvar < leonês 

ralbar (‘dar a primeira 

aradura na terra’) < lat. 

relevāre (‘levantar’) < re- 

+ -levāre 

vegetação rasteira que 

cobre um terreno; 

lugar coberto por 

essas ervas 

DCS14 

“Tod' ome~ q(ue) seu prado q(u)iser fazer deregue-o hu~a uez (com) o arado & no~ lho comha ne~gu~u. sen seu prazer. outrosy se sa relua 

deregar p(er)a se(us) boys.” 

P1A581 re-  Sentido opaco remaecer  Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *remanescere  ficar, remanescer TNC13 

“[...] (e) des q(ue) M(ar)tin p(er)ez (e) sa moller Amada m(ar)tijz fore~ pasados ((L019)) [de]ste mu~do deue remaecer o casal co~ toda sa be~feytori´a 

q(ui)te (e) li´ure (e) en paz ao moesteiro de Pedrosso ((L020)).”  

P1B1037 re- Sentido opaco remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

amparo, cura, 

remédio, socorro 

DSG 
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dispensar cuidados’ 

“Enpero no tenpo dasua m | ancebya / tam grandes tentacóós | ouue em sua carne / que nõ pode a | uer ne hu u remedio . senõ polla | oracõ muito 

apartada e muj deuota que fazia.” 

P1B1038 re- Sentido opaco remedios Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

antídoto, cura, 

remédio 

OE 

“E em este orto da Sancta Escriptura acharo~ os sanctos remedios a suas temptaço~o~es co~ a graça de Deus [...].” 

P1A582 re- Sentido opaco remete Verbo Verbo Verbo Do lat. remĭttĕre atacar, investir, 

arremeter 

CEM13 

“O genete / pois remete / seu alfaraz corredor: / estremece / e esmorece / o coteife con pavor.” 

P1A583 re-  Sentido opaco remijmento Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < red- +  

-emĕre, ‘tomar, receber, 

comprar’
279

 

perdão, remissão TNH13 

“[...] & segianos amp(ar)am(en)to (contr)a os pecad(os) & remi´j´m(en)to d(e) nossas almas.” 

P1B1039 re-  Sentido opaco remimẽto Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < red- +  

-emĕre, ‘tomar, receber, 

comprar’
280

 

perdão, remissão TNAT14 

“Esta he a Carta de doaço~ a qual encomendamus a fac(er) Eu Vasco Lourenço e ((L002)) Eu Domingas p(er)iz sa Moller a ssanta Maria Dalcobaça por 

nossas Almas ((L003)) e~ remime~to de nossos pecados.” 

P1B1040 re-  Iteração remouo Verbo Verbo Verbo Do lat. removēre remover, transferir, 

mudar novamente 

TNH14 

“[...] et daq(u)i endea~te uos & uossas uozes façad(e)s de todalas sobr(e) d(i)tas coussas [...] jur, señorio, d(er)eyto, auço~, posison & p(ro)piedade q(ue) 

eu ey nos d(i)tos h(e)rdame(n)tos, [...] & tollo & en uos & en uosa uoz o poño & remouo p(er) esta p(re)sent(e) carta.” 

                                                             
279O percurso evolutivo do vocábulo, segundo Cunha (2010): rĕdĭmĕre > redimir > *remidir > remiir > remir. 
280

O percurso evolutivo do vocábulo, segundo Cunha (2010): rĕdĭmĕre > redimir > *remidir > remiir > remir. 
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P1A584 re- Expletivo reenasceu
281

 Verbo Verbo Verbo Do GP re- + -nascer < lat. 

nascĕre 

nascer FR 

“[...] recebeu carne e foy (con)cebudo do Sp(irit)u S(an)cto, reenasceu da U(ir)ge~ S(an)cta M(aria) u(er)dadeyro ome est u(er)dadeyro D(eu)s, endere~çou 

e (con)p(ri)u a ley que foy dada p(ri)meyrame~te p(er) Moyse~ e mostrounos carreyra mays conoçuda p(er) que nos podessemos saluar.” 

P1A585 re- Iteração renenbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CSM 

“Por que nos ajamos / senpre, noit’ e dia, / dela renenbrança, / en Domas achamos / que Santa Maria / fez gran demostrança.” 

P1B1041 re- Iteração renembrança ~ 

renẽbrança 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CGE 

“E, entendendo per os feitos de Deus, que son spirituaaes, que os saberes se perd[er]iam morrendo aqueles que os sabiam e non leixando delles 

renembrança, por que no~ caesse~ en olvidamento, mostraron maneira per que o soubessem os que avyam de vi~i~r depos eles.” 

P1B1042 re- Iteração renebrãça ~ 

renẽbrança 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

OE 

“E pore~ e~no começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo, e e~no seu nome a comecey, o qual nome he muy delectoso, onde diz Jhesu, filho de Sirac: 

Asi como o mel seera doce a renebra~ça delle, convem a saber do nome que he Jhesu, que quer dizer saude.” 

P1A586 re- Sentido opaco renouo Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕnŏvāre < nŏvāre rendimento, lucro TNC13 

“E sobraq(ui)sto q(ua)l delles morrer p(ri)meiro deue logo aui´j´r a moesteiro o meyo do renouo do cas[a]l ((L018)) (e) a meyadade das sobred(i)tas. #iii 

l(i)br(a)s (e) m(eia).”  

P1B1043 re- ~ 

rre- 

Sentido opaco renũcio ~ rrenũço Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar TNH14 

“[...] confesso & out(or)go q(ue) so´o´ ent(re)go & be~ pagado ((L011)) et renu~çio a toda excepço~ q(ue) nu~ca ende diga o (con)t(ra)rio.” 

P1B1044 re- Sentido opaco renũcia ~ 

renunciey ~ 

renũcio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar VSMA 

                                                             
281

Cunha (2010), afirma que o verbo renascer ocorre pela primeira vez no port. no séc. XVI. Sem embargo, observa-se que tal forma já ocorre no séc. XIII. 
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“Entom sua madre Romana dise a ella: - Ffilha, sina-te do sinal de Jhesu Cristo e renu~cia o diaboo e toda sua ponpa. E como ela fez o sinal da cruz e 

chamou o nome de Nosso Senhor Jhesu Cristo, de todo em todo o diaboo nom pareceo mays.” 

P1B1045 re-  Sentido opaco repare Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕpărāre restaurar, 

reestabelecer, 

fortificar 

OE 

“O, qual he a cousa que asy repare os sentidos cansados do trabalho e que asy aforteleze as uirtudes e que asy auiue~te os bo~o~s custumes e que asy crie e 

ma~tenha as afecço~o~es castas e honestas como este nome Jhesu?” 

P1B1046 re-  Sentido opaco repairassem ~ 

repairar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕpărāre restaurar , 

reestabelecer, 

fortificar 

LM 

“E, vendo os antiguos en como o entendimento assi cansava, por regerem milhor e por este cansaço que de força lhes avia de vir, pois que en tantas cousas 

se aviam de ocupar, catarom en como o repairassem e virom en como todallas cousas se curam por seu contrairo.”   

P1A587 re- Sentido opaco arrepentiu
282

 Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘ter pesar de, 

arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, compungir-

se, arrepender-se 

CSM 

“Poi-lo monge perfiado aqueste miragre vyu, / entendeu que muit’ errara, e logo ss’ arrepentiu; e ant’ o jograr en terra se deitou e lle pedyu / perdon por 

Santa Maria, en que nos e vos creemos.” 

P1B1047 re- Sentido opaco rependeu-se
283

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘ter pesar de, 

arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito 

OE 

“E, quando a molher ouuyu a canpaynha, que tangiam ante o sacerdote, temeu-se e rependeu-se, e logo o diaboo ficou os geolhos em terra por reuere~ça 

                                                             
282Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo no GP, mas com idêntico significado, já que no corpus textual perscrutado ocorre também a forma repender (cf. 
células que se seguem). 
283Observe-se que a forma registrada é a etimológica, pois não apresenta o sobreprefixo a-, que, muito provavelmente, no início, foi expletivo. Alternância entre lexemas com e sem 

prefixo no GP, mas com idêntico significado. 
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do corpo de Jhesu Christo.” 

P1B1048 re- Sentido opaco arrepeendimẽto Verbo Verbo Verbo Do GP a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘ter pesar de, 

arrepender-se’ 

arrependimento, 

compunção, contrição 

VSMA 

“Nom te p(er)doou Deos pella tua ((L)) peendença, mais pello teu arrepeendime~to.” 

P1B1049 re- Sentido opaco repeendimẽto
284

 Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

-poenĭtēre, ‘ter pesar de, 

arrepender-se’ 

arrependimento, 

compunção, contrição  

PP 

“E mostrou en el sete cousas assy como p(ro)feçia e oraço~ e louuor e beeyço~ e repeendime~to e conselho e peende~ça.” 

P1A588 re-  Sentido opaco reprende Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender CSM 

“Porend’ a Sant’ Escritura, que non mente nen erra, / nos conta un gran miragreque fez em Engraterra / a Virgen Santa Maria, con que judeus na gran 

guerra / porque naceu Jesu-Cristo dela, que os reprende.” 

P1B1050 re-  Retrocesso, 

retorno 

reprendi ~ 

reprendo
285

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre arrepender-se, 

compungir-se 

VSMA 

“Eu do diaboo enganada muytos e~ganey. Eu tod(os) estes pecados e maldades agora avorreci e agora avoreco e de tod(os) me muyto reprendi e 

reprendo.” 

P1B1051 re-  Sentido opaco reprehenderem Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender OE 

“Quando o enperador Constantino veeo a hu~a cidade que chama~ Bisancio, ueero~ hu~u~s filosafos pera o reprehenderem porque tomara a fe de Jhesu 

Christo, e querya~ desputar sobre esto co~ hu~u~ sancto bispo, que auia nome Alexandre.” 

P1A589 re-  Sentido opaco reprehender Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender FR 

                                                             
284Observe-se que no port. contemporâneo tal palavra é atualizada sob a forma arrependimento. O étimo e a ocorrência apontada acima comprovam que inicialmente não havia esse 

a-. Seria, então, um expletivo. Alternância entre lexemas com e sem prefixo no GP, mas com idêntico significado. 
285

Interessante esse caso de uso do verbo repre(e)nder com significação correspondente a outro vocábulo, o verbo arrepender. 
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“[...] lhy d(e)mandara~ se daria~ a Cesar seu tributo e seu peyto, porq(ue) el dissesse ca non o podesse~ rep(re)hender ca tollya se(us) dereytos aos reys e 

el entendendo os seus pensamentos maus respo~deu e disselles: dade a Cesar os se(us) dereytos q(ue) son de Cesar e a D(eu)s os que son de Deus [...].” 

P1B1052 re-  Sentido opaco representa
286

 Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

apresentado, 

mostrado, 

representado 

LM 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe o 

peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1B1053 re-  Sentido opaco representadas
287

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

apresentado, 

mostrado, 

representado 

LM 

“E, quando estas cousas assi som representadas ao entender, elle qual É assi escolhe aquella cousa, ca, se he boo, escolhe o melhor e, se maao he, escolhe 

o peor. E con este escolhimento representa a outra virtude a que dizem vontade.”   

P1A590 re-  Sentido opaco requeyso Subst. Subst. Subst. Do GP re- + -queijo requeija, requeijão CDA3 

“[...] pela midida ((L037)) da terra d(e) aguyar. & dade este pam i~ Requeyso ((L038)) ate´e´s a festa de san Migael.” 

P1B1054 re- Sentido opaco requere ~ requeira Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, exigir, 

demandar 

LM 

“E, porque primeiro se requere a vontade que a obra, por isso cantarom os angos que paz era dada aos de boa vontade. E, como quer que 

Deus requeira a obra daquelles que poder ham para obrar, todavia nós non diremos donde ven este [] poder de obrar.”   

P1A591 re- Sentido opaco rescrito ~ 

rescripto
288

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rescrīptum, -ī < 

rescribĕre 

rescrito, i.e., 

documento exarado 

pelo papa ou outras 

autoridades 

eclesiásticas, em que 

concedem graças e 

TP 

                                                             
286Sobreprefixação. 
287Sobreprefixação. 
288

Cunha (2010) e Houaiss & Vilella (2009) afirmam que o vocábulo rescripto se registra a partir do séc. XV. Contudo, como se observa, já aparece em um documento ducentista. 
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favores a determinada 

pessoa 

“E primeyramente se est o juyz por escripto do p(a)p(a) ou doutro princepe, deve diz(er) (contra) o rescrito, ca se tolh(er) o rescripto no~ ficara´ nenhua 

cousa da juridiço~.” 

P1B1055 re-  Iteração resoada Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕsŏnāre  soar repetidas vezes, 

ecoar, ressoar 

OE 

“[...] e he muy saudauelme~te abalada co~ uentos muy mansos de grande tenperança, e co~ muy deleitossos cantares daues he muy docemente resoada, e 

con muy linpos ryos he muy abastossamente circu~dada, e co~ muy fortes sebes he muy segurame~te guardada [...].” 

P1B1056 re- Sentido opaco respirara Verbo Verbo Verbo Do lat. respīrāre < spīrāre, 

‘soprar’ 

respirar, reviver OE 

“Se algue~ escorregou em peccado e corre pera o laço da morte desespera~a~do, per uentura, se chamar o nome da uida, logo respirara pera vida? Certo 

ssy.” 

P1A592 re- Sentido opaco respos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder CSM 

“O Conde, poi-la livrou dos vilãos, disse-lle: ‘Senner, / dizede-m’ ora quen sodes ou dond’.’ Ela respos. ‘Moller / sõo mui pobr’ e coitada, e de vosso ben ei 

mester.’ / ‘Par Deus’, diss’ el Conde, ‘aqueste rogo farei volonter, / ca mia companneira tal come vos muito quer / que criedes nosso fill’ e façades crecer.” 

P1A593 re- Sentido opaco responder ~ 

responda 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder TP 

“A quarta cousa e´ que eno aplazamento deven seer #III cousas: o dya e o te~po e o logar e a que~ deve vijr responder.” 

P1A594 re- Sentido opaco respõdades Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder CEM13 



1134 

 

“[...] & se uolo no~ recebere~ ateens ((L025)) este te~po no~ respo~dades dele por esse ano. e dademi ((L026)) cada ano cinqui spadoas.” 

P1A595 re- Sentido opaco respondeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder CEM13 

“[...] e respondeu-m’el: — Senher, / com estes livros que vós veedes dous / e conos outros que el tem dos sous, / fod’ el per eles quanto foder quer.” 

P1B1057 re- Sentido opaco respondeo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

NLL 

“A esto respondeo el rei [...].” 

P1B1058 re- Sentido opaco respõder Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

TNAT14 

“[...] q(ue) enprazassen o d(it)o Pedre Anes q(ue) daq(ui)l ((L008)) dia q(ue) ha d(it)a carta mostrassen at(e~e)s noue dias ffosse a respo~der a d(it)a 

Donna p(er)dant(e) ((L009)) o alc(aide) & Aluazi´j´s de Lissbo~a & dar-lhe co~to & Recado do sseu q(ue) dizia q(ue) dele teu(er)a.” 

P1B1059 re- Sentido opaco responda Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

AT 

“E o outro responda-lhe na outra dizend[o] o contrairo.” 

P1A596 re- Sentido opaco responder Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

TNC13 

“E dam(os) puder a esse Joa~ m(ar)ti´j´z de susu d(i)to p(er)a demandar. ((L015)) e p(er)a responder. e p(er)a (com)poer. e p(er)a eycepcio~es poer.” 
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P1A597 re- Sentido opaco responderem ~ 

responda 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder FG13 

“E o almocoúuar e o mayordomo nõ meteren Auogado e responderem por sj. Et se por A uentura quiserẽ uíjr A ioyzo. o segnor nõ deue A iurar en a cruz 

mays pergontarẽno en sua uerdade.” 

P1B1060 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rrespondendo
 
~ 

respondeo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder VSMA 

“E elles nom rrespondendo, ne~ dizendo nehu~a cousa, disse: - Eu vos digo, que eu ouve plazer e delecto e me p(ro)uve muyto co~ a ffremosura desta 

molher.” 

P1B1061 rre- Sentido opaco rrespondeo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder TNC14 

“E ento~ o dito don Abbade disse (e) rrespondeo po(r) sy (e) por o Conue~to.” 

P1B1062 re- Sentido opaco respondeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder OE 

“E o demo~ respondeu: Se queres que eu saya, da-me uaso em que entre! E dise-lhe Sancto Ciriaco: Se tu podes, ex o meu corpo, entra e~ elle! Respondeu 

o demo: Eu no~ posso entrar e~no teu uaso, porque he çarrado e asinado de cada parte.” 

P1A598 re-  Sentido opaco responda ~ 

responder  

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir, contestar 

DCS13 

“Custume h(e) que o mo´o´rdomo e o judeu q(ue) responda~ sem alcayde & cu~ alcayde se os dema~dare~.” 



1136 

 

P1B1063 re- ~ 

rre- 

Sentido opaco responder ~ 

respondera ~ 

rresponder 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir, contestar 

DCS14 

“Quer sei´a peo~ q(ue)r Caualeyro & q(ue)ro responder a´ a´lgue~ q(ue) me dema~de no Conçelho posso´-o´ faz(er) ai´nda q(ue) o mo´o´rdomo no~ 

queyra.” 

P1B1064 re- Sentido opaco respondeo ~ 

respõdeo ~ 

respondesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder DSG 

“Respondeo sam gre | gorio . e disse . Pedro . sete eu  | contasse . que som mesquinho de | pouco proueito . aquellas coussas que | eu sey dos home es 

perfeitos e acabados . per testemunho de homéés | bóós . e dignos de fe . ou aquelas | coussas que eu aprendy per my  me | esmo [...].” 

P1A599 re-  Sentido opaco resposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta TP 

“E os testigoos no~ deven seer recebudos an(te) que o p(re)yto seya co~meçado por resposta seno~ en casos estremados, segundo que diz o dereyto.” 

P1B1065 re-  Sentido opaco respostas ~ 

resposta 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre, ‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta DSG 

“Começasse atauoa do primeiro li | uro do dialigo desam gregorio . papa . | . j . Das preguntas quefazia pedro creligo | dauangelho . e das respostas quelhe 

| ¶ daua sã gregorio .” 

P1A600 re- Intensificação resprandecer Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

CSM 

“O judeucyo prazer / ouve, ca lle parecia / que ostias a comer / lles dava Santa Maria, / que viia resprandecer / eno altar u siia / e nos braços tẽer / seu 

Fillo Hemanuel.” 
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P1B1066 re- Intensificação resplandecentes Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurante, 

esplêndido, 

resplandecente,  

OE 

“[...] apostada co~ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosame~te afeytada com muy graciosas plantas e he aprouada muy conpridame~te co~ especias de 

muy bo~o~ odor, e com flores muy resplandecentes he muy deleitosamente cheyrada [...].” 

P1B1067 re- Sentido opaco restituir Verbo Verbo Verbo Do lat. restituĕre < re- +   

-statuĕre, ‘pôr de pé, 

colocar, estabelecer’  

devolver, restituir, 

entregar o que se 

possuía 

indevidamente 

DSG 

“xx . Como este nõnosso . restituiu . e deu sãã . aalanpada quebrada :. // :. // |.” 

P1B1068 re- Sentido opaco restringe Verbo Verbo Verbo Do lat. restrīngĕre diminuir, reduzir, 

restringir 

OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1A601 re- Iteração resurgiu
289

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

CSM 

“Outra razon quero contar / que ll’ ouve pois contada / a Madalena: com’ estar / vyu a pedr’ entornada / do sepulcr’ e guardada / do angeo, que lle falar / 

foy e disse: ‘Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.’” 

P1B1069 re- Iteração resurgio ~ 

resurgiu
290

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

OE 

“Enno nome de Jhesu Christo nado da Uirgem, crucifixo, morto, e que resurgio e sobio aos ceeos, uee! E entom disse Dinis ao cego estas palauras, e o cego 

                                                             
289Sobreprefixação. 
290

Sobreprefixação. 
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logo uyo, e Dinis logo creeo a ffe de Jhesu Christo, e depois foy martir glorioso.” 

P1A602 re- Sentido opaco ressucitou
291

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CSM 

“Esta é como Santa Maria ressucitou ao menĩo que o judeu matara porque cantava ‘Gaude Virgo Maria’.” 

P1B1070 re- Sentido opaco ressuzitou ~ 

ressuzites ~ 

ressuzitar ~ 

ressuzitado
292

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

DSG 

“v. Como libertino ressuzitou hu u  | ¶ morto.” 

P1B1071 re- Sentido opaco resurreycõ ~ 

resurreycom
293

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

Ressurreição VSMA 

“Depois desto tres anos fiz eu voto de hir a Iher(usa)l(e)m e visitar e adorar os sant(os) logares da resurreyco~ do Senhor e pidi licenca ao sob(re)dito 

bispo Nono.” 

P1B1072 re- Sentido opaco resurreyçom
294

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis Ressurreição CGE 

                                                             
291Sobreprefixação. 
292Sobreprefixação. 
293Sobreprefixação. 
294

Sobreprefixação. 
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< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

“E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.” 

P1A603 re-  Sentido opaco retar ~ retado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Com base no lat. rĕpŭtāre, 

através do fr. reter, prov. 

reptar 

acusar, incriminar CEM13 

“E pois non á quen no poren retar / queira, seerá oi-mais por min retado.” 

P1A604 re- Sentido opaco retrayamos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre contar, relatar, narrar CSM 

“E log’ a tormenta quedou essa ora, / e a nav’ a Acre enton foi tornada; / e com ssa omagen o monge foi fora / e foi-sse a cada da dona onrrada. / Ora 

retrayamos quan grand’ artéria / fez per antollança; /  mas, como penssamos, / tanto lle valrria / com’ hũa garvança.” 

P1A605 re- Sentido opaco retrahe ~ retrayha Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre retrair, tirar, recolher FR 

“[...] todo ome q(ue) dos feytos e d(i)tos do p(ri)ncepe ret(ra)he a mal, e´ escomungado e deue au(er) pe~a daquel q(ue) faz sac(ri)legyo e iaz en culpa.” 

P1A606 re-  Sentido opaco retraúdo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕtrăhĕre escondido, 

amedrontado, retraído 

CEM13 

“O que da guerra se foi per retraúdo, / macar en Burgos fez pintar escudo, / non vem al maio.” 

P1B1073 re- Sentido opaco reteuesse Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕtĭnēre encaixar-se, deter, 

reter 

DSG 

“[...] fez osinal dacruz sobre opene | do . e chamou onome de ihesu christo [...] e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom 

achou lugar em quese reteuesse. Epera seer omilagre | mais conprido . esta ajnda em | sy /como se semelhasse que quisesse | correr sobre omoesteiro .” 

P1B1074 re- Sentido opaco reuelia ~ reueria ~ 

reuel 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rebellis < rebellāre 

(‘recomeçar as 

hostilidades, revoltar-se’) 

< re- +  -bellāre, 

‘guerrear, combater’ 

rebeldia; condição do 

réu que, citado, não 

comparece para o 

oferecimento da 

defesa 

TNC14 
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“[...] (e) ma~dou ao Alcayde q(ue) ent(re)gasse essa ((L020)) vinha a esse p(ri)ol e~ Logo de reuilia. feito foy isto ((L021)) e~ Guym(ara~)es.” 

P1B1075 re- Sentido opaco reuelia  Verbo Verbo Subst. Do lat. rebellis < rebellāre 

(‘recomeçar as 

hostilidades, revoltar-se’) 

< re- +  -bellāre, 

‘guerrear, combater’ 

rebeldia; condição do 

réu que, citado, não 

comparece para o 

oferecimento da 

defesa 

DCS14 

“Costume he que no~ pague~ custas ao Mayordomo p(er) razom de reuelia. as uaras q(ue) som julgadas aa molher casada deue-lhas a dar seu marido 

tamanhas camanhas as der o aluazil en cima de hu~u chumaço. e deue-lhas dar en hu~a casa sarrada & deue~-lhy a aguar a casa & estar dea~te a justiça.” 

P1B1076 rre- Sentido opaco rreverença Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

veneração, respeito, 

reverência 

VSMA 

“E q(uan)do os bispos, e~ çima ((L)) do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa ((L)) e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos 

e rrev(er)ença ((L)) dos b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, ((L)) tornarom suas façes e seus rrostr(os) atrás [...].” 

P1B1077 re- Sentido opaco reuerença Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

reverência, 

cumprimento 

TNAT14 

“E P(er)o stev(e)z ((L010)) Aluazil de Silue ffazendo Reuerença e ma~dado de Nosso Senh(or)r el Rey Reçebeo ffiadores ((L011)) do d(it)o Pedre Anes.” 

P1B1078 re- Sentido opaco reuerença Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

respeito, reverência DCS14 

“[...] no~ lhi fara~ os Juizes mayor reuerença e~-no ouuirem ne~ no que disser ergo come outro uogado. ne~ a ne~hu~a out(ra) cousa a 

que q(ue)ira ui´j´r p(er) ma´a´ p(ar)auoa sob seu p(re)yto no~ lho deuem a consentir.” 

P1B1079 re- Sentido opaco reuerença ~ 

reuerẽça 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

veneração, respeito, 

reverência 

OE 

“Hu~u~ baro~ religioso leixou a esposa e o mu~do por amor de Jhesu Christo. E tanto amor auya ao nome de Jhesu, que, por sua reuerença, quando quer 

que o ouuya nomear, senpre ficaua os geolhos em terra co~ reuerença.” 

P1A607 re- Reversão reuogar Verbo Verbo Verbo Do lat. revocāre revogar TNC13 

“[...] damusli ainda pude´r de compue´r se uir miste´r e dapela´r ((L029)) e de faze´r. outru p(ro)c(ur)adu´r e a outrus p(ro)curadures se fur mester ((L030)) 

e de reuoga´r eles e ffilla´r en si u preitu candu q(ui)se´r ((L031)) e q(ua)ntas uees q(ui)se´r.” 
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P1B1080 re- Sentido opaco revolva Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < vŏlvĕre revolver, mover de um 

lugar a outro, fazer 

mudar de opinião ou 

propósito, agitar 

VSMA 

“Rrogo-te que ajas bo~o~ galardom de Deos e folganca com os sant(os), que nom tardes ne~ negu(e)s saude aa minha alma, nem p(er) ventuyra e~ este 

spaço ho e~miigo cruel me revolva e faca husar de me(os) maaos feitos que ante husava.”
 
 

P1B1081 re- Sentido opaco reuolueo Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < vŏlvĕre revolver, mover de um 

lugar a outro, fazer 

mudar de localização 

DSG 

“xix De nounosso preposto no moesteiro . no | mõte aque chamam sorachis . como | reuolueo apedra :. // :. // |.” 

24. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sobre- ~ ssobre- ~ subre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1082 sobre- 

~ 

ssobre- 

Posição acima sobre dicto ~ 

ssobre dito ~ 

ssobre dita
295

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado TNAT14 

“E este he o acordo que o (dit)o P(ero) ean(e)s deu an(te) mj ((L023)) Tab(e)llio~ sobr(e) (dit)o.” 

P1B1083 sobre- Posição acima sobredictas ~ 

sobredito 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado VSMA 

“E o s(an)c(t)o bispo Nono e~tom aa pressa emviou a my~ pecador seu diacono ao bispo da cidade que lhe disesse e recontasse todas as sobred(i)ctas 

cousas e lhe emviasse hu~m dos se(os) diacon(os).”
 
 

P1B1084 ssobre-  Posição acima ssob(re)d(i)to Adj. Adj. Adj. Do GP sobre- + -dito < lat. sobredito, supracitado TNC14 

                                                             
295

Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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PP PP PP dictus, part. pass. de dīcĕre 

“Eu Antonyo p(er)jz Tabalio~ ssob(re)d(i)to ha ((L009)) rrogo (e) ha ma~dado dos de ssusso djtos esta Ca(r)ta esc(re)puy.”   

P1B1085 ssobre- 

~ 

sobre- 

Posição acima ssobredito ~ sobre 

ditas
296

 ~ ssobre 

ditas
297

 ~ 

ssobreditas ~ 

sobreditas ~ 

sobredito ~ 

sobreditos 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado TNH14 

“[...]et mays q(ue) o dito Vaasco [Fer]n[ande]s ((L019)) ma~de ao te~po da ssua morte o sseu corpo deytar ((L020)) en este moest(eyr)o ssobr(e)dito.” 

P1B1086 sobre-  Posição acima sobredictos ~ 

sobreditos 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado CDA4 

“E deuen dar de monta en cada hu~u ano con os foros sobreditos quatro libras. sete dias andados de feuereiro porque foron apregoados. e non foi achado 

quen por ele mais desse ca os sobredictos.” 

P1A608 sobre-  Posição acima sobredytos Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado TNAT13 

“Nos sobredytos ((L025)) q(ue) esta carrta encome~damos a fazer.” 

P1A609 subre-  Posição acima subreditos ~ 

subreditas ~ 

subredito 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado TNH13 

“Et p(er) este mando fique~ estas p(ar)tes subreditas apacificadas & amigas ((L034)) de todos estes queyxumes subreditos ja por semp(re).” 

P1A610 sobre-  Posição acima sobredicto ~ 

sobreditas 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado FG13 

                                                             
296Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
297

Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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“Qui ferir moller ante seu marido. [...] se a ferir que faça negro ou seir sãgui pectarli .viij. maravidis [...] se for outra ferida chus pequena. ou de maó posta 

ou enpellada auer o meyo deste Juyzo sobredicto. e en estas cousas e nas outras escoller senpre o rancuroso.”   

“Et estas cousas sobreditas auemos nos e as otras unde nõ somos certaos sabelloemos unde auemos foro e enuiar uol’emos dizer.” 

P1A611 sobre- 

~ 

subre- 

Posição acima sobredictas ~ 

subreditus ~ 

sobredito 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado TNC13 

“[...] e ela fara co~p(ri)me~to d(e) dereyto (e) Ma~do os meus meyri~os q(ue) essas t(er)ras ((L040)) andare~ q(ue) no~ penore~ ne~ leysen penorar nas 

sob(re)dictas erdades asj como d(e) suso ((L041)) e dicto. en testimo~yo da q(ua)l. cousa dej a essa Dona. M(aria) steuaez esta ma carta [...].” 

P1A612 sobre- Posição acima sobredictas Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP sobre- + -dito < lat. 

dictus, part. pass. de dīcĕre 

sobredito, supracitado FR 

“[...]a uista d(e) todos e qualquer q(ue) (contra) estas cousas sobredictas ueer e algu~a re~ fez(er), peyte o dyzimo dublado a meyadad(e) p(er)a el rey e a 

out(ra) meadad(e) p(er)a o bispo [...].” 

P1B1087 sobre- Sentido opaco sobrepoja ~ 

sobrepojam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *superpŏdiāre ultrapassar, exceder, 

sobrepujar 

VSMA 

“E logo sse lançou e~ t(e)rra, ferindo sua façe de feridas, e com muitas lagrimas rregando e molhando a terra, dizendo: - O´ muito alto Deos, p(er)doa a 

my~ pecador, que a ponpa e ornamento de hu~a molher do mundo de hu~u~ dia, sob(re)poja e veençe todas as obras de minha vyda.” 

25. sub- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: s-3 ~ ssu- ~ su- ~ sob-1 ~ so- ~ sof- ~ sso- ~ sos- ~ subb- ~ sub- ~ suc- ~ 

sus-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A613 s-3 Sentido opaco assũada Verbo  Verbo  Verbo Do lat. *ad- + -sub- +       

-unāre 

reunido, congregado, 

aglomerado 

CSM 

“E ar quero-vos demostrar / gran lediç’ aficada / que ouv’ ela, u vyu alçar / a nuv’ enlumẽada / seu Fill’; e poys alçada / foi, viron angeos andar / ontr’ a 
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gent’ assũada, / muy desaconsellada, / dizend’: ‘Assi verrá juygar, / est’ é cousa provada’” 

P1A614 ssu- Sentido opaco ressucitou Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão)’ 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CSM 

“Esta é como Santa Maria ressucitou ao menĩo que o judeu matara porque cantava ‘Gaude Virgo Maria’.” 

P1B1088 ssu- Sentido opaco ressuzitou ~ 

ressuzites ~ 

ressuzitar ~ 

ressuzitado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

DSG 

“v. Como libertino ressuzitou hu u  | ¶ morto.” 

P1B1089 su- Sentido opaco resurreycõ ~ 

resurreycom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

Ressurreição VSMA 

“Depois desto tres anos fiz eu voto de hir a Iher(usa)l(e)m e visitar e adorar os sant(os) logares da resurreyco~ do Senhor e pidi licenca ao sob(re)dito 

bispo Nono.” 

P1B1090 su- Sentido opaco resurreyçom Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- +  -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

Ressurreição CGE 

“E per elles outrossi sabemos da morte e paixon e da resurreiçom e da ascensom do Nosso Senhor Jhesu Cristo.” 
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P1A615 su- Sentido opaco resurgiu Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +             

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

CSM 

“Outra razon quero contar / que ll’ ouve pois contada / a Madalena: com’ estar / vyu a pedr’ entornada / do sepulcr’ e guardada / do angeo, que lle falar / 

foy e disse: ‘Coytada / moller, sey confortada, / Jesu, que vẽes buscar, / resurgiu madurgada.’” 

P1B1091 su- Sentido opaco resurgio ~ resurgiu Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

OE 

“Enno nome de Jhesu Christo nado da Uirgem, crucifixo, morto, e que resurgio e sobio aos ceeos, uee! E entom disse Dinis ao cego estas palauras, e o cego 

logo uyo, e Dinis logo creeo a ffe de Jhesu Christo, e depois foy martir glorioso.” 

P1B1092 sob-1 Sentido opaco sobiu Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir DSG 

“Eo mõie se tor | nou pera sua cela / eno tenpo e  | que os mõies iaziam folgando | ao meyo dya . assy como mã | daua sua ordem . Veeo oladrã | ao lugar 

per que soya aentrar . e sobiu | na sebe . e depois que pos hu u pee | no orto . uiu quehu a serpente  | iazia tendida na carreira per | que el auia aentrar.” 

P1B1093 so- Sentido opaco socorresse ~ 

socorrese 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. succurrĕre < sub- 

+ -currĕre, ‘correr’ 

socorrer, ajudar, valer, 

amparar 

DSG 

“O sancto home  | dom honrrado abbade do dito moesteiro . | fez osinal dacruz sobre opene | do . e chamou onome de ihesu christo . | amuj grandes 

braados . quelhe socorresse . e logo openedo esteue em | sy . e nom foy mais por diante . | pero que nom achou lugar em quese reteuesse.” 

“D’outra parte piadade . e | door que auia da madre . que fazia tan | gram chanto por seu filho . mo | ujao pera pedir anosso senhor / que | socorrese / 

aaquela molher tam  | coytada.” 

P1A616 so-  Sentido opaco sofrer Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, aguentar, 

suportar 

CAMI 

“Que coita tamanha ei a sofrer / por amar amig’ e non o ver / e pousarei so lo avelanal.” 

P1A617 sof- ~ Sentido opaco soffreu ~ soffrer ~ 

sofrera ~ sofrer ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por sofrer, padecer, 

aguentar, suportar; 

CSM 
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so- sofreremos sŭffĕrre permitir, tolerar 

“Por ela nos perdoou / Deus o pecado d’ Adam / da maçãa que gostou, / per que soffreu muit’ affan / e no inferno entrou [...].” 

P1B1094 sof-  Sentido opaco soffrer
298

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

suportar, aguentar VSMA 

“E disse: vy e~ cabo do altar hu~a po~o~ba de collor negra e chea e çercada de muita çugidade e fedor, o qual fedor e çugidade eu nom podia soffrer. Ella 

voava e estava ante my~, ataa o tenpo que a horaço~ do bispo leyxa estar os cathecumynos, s(cilicet), os que sse q(ue)re~ tornar aa ffe.” 

P1A618 so-  Sentido opaco sofredes ~ sofri ~ 

sofro ~ sofresti 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer CEM13 

“E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’ en / ca eno rostro trage, e non ten / por dereito de s’end’ el encobrir; /  e se aquesto sofredes 

ben lheu, / querran a outr’ assi furtá-l’o o seu, / de que pode mui gran dano vĩir.” 

P1A619 sof- ~ 

so-  

Sentido opaco soffrer ~ sofrer ~ 

sofri 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, aguentar, 

suportar 

CA13 

“O meu senhor Deus me guisou / de sempr' eu ja coita soffrer, / enquanto no mundo viver' [...].” 

P1B1095 sof- ~ 

so- ~ 

sso- 

Sentido opaco soffrendo ~ sofrer ~ 

sofrerey ~ ssofrer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, aguentar, 

suportar 

CA14 

“E queira El, senhor, que a mha vida, / poys per vos he, cedo sei' acabada, / ca pela morte me será partida / gran soidad' e vida mui coitada; / de razon he d' 

aver eu deseiada / a morte, poys entendo / de chorar senpre e andar soffrendo / coita desmesurada.” 

P1B1096 so-  Sentido opaco sofrer ~ sofreu ~ 

soffrer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer; 

tolerar, aguentar 

OE 

“Mais hu~u~ uelho jnnocente e sinpliz no~ quis soffrer a soberua daquelle filosafo e disse-lhe: Oo tu, filosapho, e~no nome de Jhesu Christo ouue a 

ensinança da uerdade!” 

P1B1097 so-  Sentido opaco sofrer ~ sofrendo ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por aguentar, suportar; DSG 

                                                             
298Observe-se que podem ser tomados como etimologicamente sinonímicos os verbos sofrer e suportar. O primeiro vem do verbo latino fero, fers, ferre, tuli, latum (‘portar’, daí 

turiferário, ceroferário etc.), enquanto o segundo vem de portare, sendo sinônimos, portanto. Por essa razão (e também pelo contexto) foi que indicamos como sentido para soffrer o 

verbo suportar. Contudo, com a história da língua, os vocábulos em questão passaram a veicular sentidos distintos, havendo especificação semântica da segunda forma (suportar). 
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sofremos ~ sofrem sŭffĕrre padecer, sofrer 

“E porque dom pedro meu amigo | cuydando eu no bem que perdy . e | no mal que ora passo . he me muj | graue de sofrer . oestado em que ora | uiuo.” 

P1B1098 so- Sentido opaco sofredor Verbo Verbo Adj. Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, aguentar, 

suportar 

CA14 

“(nom ja em al, d' esto som sabedor) / se m' algum tempo quisera leixar / ela servir, e non-na ir matar; / mays, poys la matou, serei sofredor / sempre de 

coyta enquant' eu viver, / ca sol u cuydo no seu parecer / ey morte mays d' outra rem desejar.” 

P1A620 so-  Sentido opaco sofredor Verbo Verbo Adj. Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofredor, padecente, o 

que padece 

sofrimentos 

CEM13 

“U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon / se ficaron, de guisa que logu’ i / cuidei morrer, e dix’ 

assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!” 

P1B1099 so- Sentido opaco soiectos Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sujeitado, submisso, 

subordinado, 

obediente 

DSG 

“Nom ouuj que a | queste fosse descipollo de ne(huu( . | como quer que aquelles que ordinadame(te . | e ordenada uida fazem . nom que | iram seer meestres 

. Onde prime | irame(te nom forom soiectos . ne( | mandar . se nom souberom . e prime | irame(te obedeecer .” 

P1A621 so-  Movimento para 

dentro ou para 

baixo 

somerger Verbo Verbo Verbo Do lat. submergĕre < sub- 

+ -mergĕre, ‘mergulhar, 

afundar’ 

submergir, afogar CSM 

“Pois a dona foi ferida mal daquel, peyor que tafur, / e non vĩia quen lla das mãos sacasse de nenllur / senon a Condessa, que lla fillou, mas esto muit’ adur; 

/ ũus dizian: ‘Quéimena!’ e outros: ‘Moira con segur!’ / Mais oi-la deron a um marĩeiro de Sur, / que a fezesse mui longe no mar somerger.” 

P1B1100 so-  Sentido opaco soportar Verbo Verbo Verbo Do lat. supportāre  suportar, aguentar VSMA 

“Oo velho maao, q(ua)nta forca me as feyta jamais adeante no~ poderey soportar as tuas obras, feyt(os) e artes.” 

P1B1101 su- Sentido opaco suplicou Verbo Verbo Verbo Do lat. supplĭcāre suplicar, implorar VSMA 

“E ela p(er) sua madre suplicou ao s(an)cto bispo Nono e disse: - Todas estas /||cousas||/ dou e ponho em tuas ma~aos.” 
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P1B1102 so- Sentido opaco soprou Verbo Verbo Verbo Do lat. sufflāre < sub- +    

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

soprar, assoprar VSMA 

“A s(er)va de Deos q(ua)ndo esto ouvio soprou e cospio o diaboo, e disse: - O diaboo eu ja te renunciey e renu~cio. O meu senhor Jhesu Cristo que me 

livrou do teu poderio e me trouxe ao seu talamo e casa e paaco celestrial, ele me defenda de ty.” 

P1A622 sos- Sentido opaco sospeyto ~ 

sospeytos 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. suspectus < 

infinitivo sŭspĕctāre 

suspeito TP 

“E pero se a´ o juyz sospeyto, primeyramente o deve a diz(er) e dout(ra) guisa semelha que (con)sente en el.” 

P1B1103 so- Sentido opaco sospirando Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar VSMA 

“E o bispo Nono out(ra) vez tornou sua façe sobre seus giolhos, co~ grande desejo sospirando e chorando ferindo seus pect(os); todo o çiliçio de que era 

vestido de suas lagrimas era molhado, e disse aos bispos outra vez: - Em verdade vos out(r)os na ffremosura desta molher, nom ouvestes plazer e dellecto?” 

P1B1104 so- Sentido opaco sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

VSMA 

“E de todo coraçom co~ grandes e lo~guos sospiros disse aos bispos: - Rrogo-vos que me digades se ouvestes algu~u~ prazer e vos delectastes na grande 

fremosura desta molher, ou no~. E elles se callarom.” 

P1B1105 so- Sentido opaco sospiro Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar DSG 

“Equando torno me tes | em pos my  . ueio arriba do mar | de queme party . e sospiro por ella | E quanto amais deseio . tan / | to mais me acho andar per 

esse | mar . e aposso menos auer.” 

P1B1106 so- ~    

sso- 

Transmissão soestabeleço ~ 

soestabeleçeo ~ 

soestabeleçudo ~ 

Verbo Verbo Verbo Do GP sub- + estabelecer passar para outrem 

encargo ou procuração 

recebidos; sub-rogar 

TNC14 
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ssoestabelicia 

“Pero p(er)ez da´ a´grela (e) D(omingo)s do(mingu)iz por vilhari~o M(a)r(tim) affon(so). soestabeleço ((L035)) por p(ro)c(ur)ador. E o di´a q(ue) posero~ 

p(er)a enq(ue)rer. eu tabalhio~ no~ ui~j (e) demais posero~ out(ro) di´a (e) ento~ no~ ue´e´ro~.” 

P1B1107 sos-  Sentido opaco sostinha Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭstĭnēre suster, sustentar CGE 

“E este tanto foy meestre da arte das estrellas que os sabedores diseron que sostinha em seus ombros os ceeos.” 

P1B1108 so- ~    

sso- 

Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterar ~ 

ssoterrarom 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
299

     enterrar, soterrar, 

sepultar 

VSMA 

“E tamanhas fora~ as chuvas e~ aquel tenpo ((L)) que morreo e tamanha foy a tenpestade, que seus ((L)) vizinhos, p(er) tres dias, o nom podero~ soterar, 

((L)) atee que lhe o corpo apodreçeo e delle lhe comero~ ((L)) os caaes [...].” 

P1A623 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterró ~ soterrara Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre    enterrar, soterrar, 

sepultar 

CSM 

“Poi-lo menĩo foi morto, o judeu muit’ agĩa / soterró-o na adega, u sas cubas tiĩa [...].” 

P1A624 so- Movimento para soterrado Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre     sepultar, enterrar CEM13 

                                                             
299

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
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dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E com dereito seer enforcado / deve Don Pedro, por que foi filhar / a Coton, pois-lo ouve soterrado, / seus cantares, e non quiso em dar / ũu soldo pera as 

alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado.” 

P1A625 so-  Sentido opaco sotil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, disfarçado CSM 

“[...] Enton a Condessa e el Conde changian a gentil / dona, que perderon por trayçon mui sotil / que ll’ aquel gaffo traedor fora bastecer.” 

P1B1109 so-  Sentido opaco sotilmẽte Subst. Adj. Adv. Do GP sutil- + -mente < 

lat. sŭbtīlis, -e, de sub- +   

-tela, ‘tela, teia’ 

aplicadamente, 

meticulosamente, 

precisamente 

OE 

“[...] chegou hi aquella molher, e, depois que elle leua~tou o corpo de Jhesu Christo, foy ella arreuatada e~ spiritu e uiu-se posta ante a cadeyra da 

Tri~i~dade e uiu aly estar Sancto Agostinho co~ a face jnclinada, desputando muy aficadame~te e muy sotilme~te da gloria da uirtude [...].” 

P1B1110 so- Sentido opaco soyecto Verbo  Verbo Subst. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sujeito, pessoa, 

indivíduo 

OE 

“A hu~a he de tres pessoas da Trindade, e~xertadas em hu~a esencia, asi como em hu~a rayz, a segu~da he de duas naturas, e~xertadas e~ hu~u~ soyecto, 

s. natura de Deus e natureza de home~, e~xertadas em hu~u~ Jhesu Christo, asy como en tronco de aruor.” 

P1B1111 subb- Sentido opaco subbitamente Verbo Verbo Adv. Do GP subitamente < lat. 

subitus, part. pass. de  

subīre, ‘pôr debaixo de’ 

repentinamente VSMA 

“Os bispos e tod(os) os clerygos que presentes eram(os) fom(os) muyto maravilhados quando vim(os) sua devacom e ela tam subbitamente tornada e tantas 

lagrimas q(ua)ntas nenhuu~ de nos e~ nenhu~a outra pessoa viramos.”
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P1B1112 sub-   Sentido opaco subitamente Verbo Verbo Adv. Do lat. subitus, part. pass. 

de subīre, ‘pôr debaixo de’ 

repentinamente, 

subitamente 

OE 

“E, chorando elle e dando uozes muy amargosame~te, ouuyo subitamente hu~a uoz asy como de menino, que lhe dizia muy ameude: Toma e lee! Toma e 

lee!” 

P1B1113 sub- Posição abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

subjuga Subst. Verbo Verbo Do lat. subjugāre
300

 subjugar, dominar, 

sujeitar 

OE 

“Este nome Jhesu subjuga todallas cousas, onde diz o apostolo: E~no nome de Jhesu todo geolho se i~cline~ das cousas celestiaes, terreaaes e 

emfernaaes.” 

P1B1114 sub- Sentido opaco substancia Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  LM 

“[...] e assi convem de o entendimento cansar, e isto non por elle cansar, mas isto lhe vem porque o entender está na substancia do corpo.”   

P1B1115 sub- Sentido opaco substetuyçon Verbo Verbo Subst. Do lat. substitutio, -ōnis < 

substituĕre 

substituição TNH14 

“[...] meus yrma~os, Ruy P(e)l(ae)s & Marti~ P(e)l(ae)z q(ue) foro~, cuio h(e)re´e´ eu so´o´ p(er) substetuyçon ((L005)) do d(i)to Pay Fagu~dez contiuda 

no seu testame~to.” 

P1A626 suc- ~ 

sus- 

Sentido opaco successores ~ 

suscessores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor CDA3 

“A ssab(er) e(st) dade cada ((L019)) ano a mi & a meus successores. uos e uossos successores ((L020)) dez moyos de pam meyadade de centeno & 

meyadade ((L021)) d(e) milo pela medida da Aguyar q(ue) agora y a. & ((L022)) este pa~ seia ateygado & no~ mao posta.” 

P1A627 sus- Sentido opaco successores Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < sucessor TNAT13 

                                                             
300

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (sub- + -jug(um)- + -are). 
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succēdĕre 

“E q(ua)ndo ((L008)) a mj~ ou a me(us) successores for mest(er) de po~er madeyra en çima dessa parede deuea y a po~er sem tenda ne~hu~a.” 

P1B1116 sus- Sentido opaco suscessores Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor CDA4 

“[...] faça A mjn. e a todos meus suscessores en cada hu~u Ano ben e conpridamente os dictos foros como dicto e. E os sobredictos Per eannes e sa molher 

se obrigaron per todos seus beens guanhados e por guanhar a conprir e a guardar todalas cousas de susodictas.” 

P1A628 su- ~ 

ssu- 

Sentido opaco sucessom ~ 

ssucessom 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. succēdĕre sucessão, i.e.,  

transmissão de direito 

ou de bens operada 

pelas vias legais 

TNC13 

“E que ante sa morte guardando
301

a sucessom cõme se ata aqui guardou. noméé em as uída pessõa que seía clerigo mays chegado do Linhagẽ pera auer a 

dita ssucessom e pera tragella assy como de suso dito hé.” 

P1A629 sus- Posição abaixo suscripçon Verbo  Verbo Subst. Do lat. subscriptio, -ōnis < 

sub- + scribĕre 

assinatura 

(sobrescrita) 

TNAT13 

“[...] p(re)sente fuy e esta ((L049)) suscripçon aqui´ screuj´ e este meu signal y pugj en testemoy~o ((L050)) das cousas q(ue) suso escritas.” 

26. trans- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: tra- ~ tras-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1117 tra- Através de atravesando Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio  *ad- +         

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessar, traspassar; 

transpor, passar pela 

frente 

LM 

                                                             
301Pela averbação acima, a forma guardando parece corresponder semanticamente à forma atual aguardando, e não a guardando. Alternância entre lexema com e sem prefixo no GP, 

tendo ambas as formas idêntico sentido. 



1153 

 

“Capitulo xii, de como os monteiros am-de matar o porco de travÉs, en atravesando-o” 

P1B1118 tra- Através de atravessam Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio *ad- +          

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessar, transpor CGE 

“Estes montes começansse e~no grande mar Occiano apreto da villa que chama~ Bayona, que jaz acerca desse mar aa parte do aguyo~, e atravessam toda 

a terra ataa o mar Mediterreno e acabansse acerca de hu~a villa que ha nome Taliber.” 

P1B1119 tra- Através de atrauesada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio *ad- +          

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessado, cruzado, 

estirado 

DSG 

“E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira.” 

P1A630 tra-  Sentido opaco traedor Verbo Verbo Adj. Do lat. tradĭor, -ōris < 

tradĕre <  trans- + -dāre 

traidor, traiçoeiro CA13 

“E por esto quer' eu por seu amor / leixá'-lo mundo falso, traedor, / desemparado, que me foi falir.” 

P1B1120 tra-  Sentido opaco traiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. traditĭo, -ōnis < 

tradĕre <  trans- + -dāre 

traiçom NLL 

“E eles tiinham as azes paradas pera lidar no monte de Camblet, e acordou-se Mordech que havia feito gram traiçom, e se entrasse na batalha que seria 

vencido.” 

P1B1121 tras-  Além de trascende Verbo Verbo Verbo Do lat. transcendĕre  ser superior, 

sobrepujar, 

ultrapassar, 

transcender 

OE 

“E em elle ha sempre muytas plantas floridas e he co~prido de bo~o~ odor e de lume e de toda fremusura e de todo prazer, em tal guisa que trascende todo 

o entendimento [da criatura] sensiuil.” 
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P1A631 tras-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

trasladei ~ 

trasladados
302

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

transladar, i.e., 

produzir cópia de um 

documento por 

transcrição 

FG13 

“Eu jhoã ffernãdiz Taballion d’alcaçar trasladei este foro e estes costumes per mandado do Comendador mayor Don jhoan Reymondo e dos juyzes.” 

P1A632 tras-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

trasladasse Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

transladar, i.e., 

produzir cópia de um 

documento por 

transcrição 

TNC13 

“[...] e rogou mj~ q(ue) lho trasladasse. e eu a rogo ((L037)) do sobredito Gonçalo gonçaluiz o dito p(ra)zo de suso sc(ri)pto de u(er)uo a u(er)uo ((L038)) 

co~ mha mao p(ro)p(ri)a sc(ri)puj e´ e´ste [t]raslado ende fiz [...]” 

P1B1122 tras-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

traslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

translado, i.e., cópia 

de um documento por 

transcrição 

TNAT14 

“Fernandiz home~ da] (dit)a Orraca (martinz) ((P PEs)) ((T Lxa)) ((N Pero Paez)) [o qual testemoi~o perleudo Gil] ((L030)) f(er)nandiz rogou mj~ 

tab(e)llio~ q(ue) lhi [dese] o traslado do (dit)o [stromento] e~ fforma ((L031)) publica.” 

P1B1123 tras-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

traslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

translado, i.e., cópia 

de um documento por 

transcrição 

TNH14 

“[...]  & doulle outoridade q(ue) ualla a q(uen) q(ue)r q(ue) a (con)p(r)ar co~lo t(r)aslado desta mi~a carta.” 

P1A633 tras-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

traslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

translado, i.e., cópia 

de um documento por 

transcrição 

TNC13 

“[...] e eu a rogo ((L037)) do sobredito Gonçalo gonçaluiz o dito p(ra)zo de suso sc(ri)pto de u(er)uo a u(er)uo ((L038)) co~ mha mao p(ro)p(ri)a sc(ri)puj 

e´ e´ste [t]raslado ende fiz [...]” 

                                                             
302Sobre o prefixo trans-, Cunha (2010, p.644) aponta algo importante: “Convém assinalar que nos textos antigos portugueses há grande flutuação no emprego do prefixo latino: 

traladar (séc. XIII)/trasladar (séc. XIII)/treladar (séc. XIV)/terladar (séc. XVI); traspassar (séc. XIII)/trespassar (séc. XV).” 
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P1A634 tras-  Através de trastenpo ~ 

trastẽpo 

Subst. Subst. Subst. Do GP tras- + -tenpo < lat. 

tĕmpus, -ŏris 

tempo decorrido,  

prescrição de um 

direito 

FG13 

“De trasTenpo.”  

“Todo auer d’auoengo ou de patrimônio. e erẽcia d’erẽcia nõ separe trastẽpo. e se a achar ẽalleada saya per seu dereito.” 

P1A635 tras- Além de trastornadas Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do GP tras- + -tornar < 

lat. tornāre 

atirado de baixo para 

cima (para além) dos 

ombros; revolvido, 

enrolado, envolvido 

CEM13 

“Encobrir non vo-lhas vejo fazer / cõnas pontas dos mantos trastornadas, / em que semelhan os bois das ferradas, / quando as moscas los vẽe coitar; / nen 

se as cuidan per i d’ enganar / que sejan deles poren namoradas.” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PRIMEIRA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE II – PREFIXOIDES OU SEMIPREFIXOS 

01. bem- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: bem- ~ ben- ~ be- ~ bẽ- ~ bene- ~ beni-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1124 bem- Bem
303

 bem-andante
304

 Adj. Adj. Adj. Do GP bem-  + andante < 

provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

bem-andante NLL 

“E o papa enviou-o rogar que se tornasse pera sa terra, e el rei nom quis, ataa que o papa e o emperador e os outros reis houverom de fazer quanto el 

mandou; e assi se tornou honrado e bem-andante pera sa terra pela boa aventura do Cide.” 

P1B1125 bem- Bem bem aventurado
305

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP bem- +                    

-aventurado < GP 

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< advenīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

VSMA 

“Junctados asy os dictos bispos, o bispo da çidade mandou que tomasse~ e ouvessem hospicio e pousada na ig(re)ja do bem aventurado m(ar)tir Sam 

                                                             
303Parafraseável (nesta e nas demais ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo positivo’, ‘condição favorável’, ‘muito’, ‘demasiado’ etc. 
304Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
305

Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
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Gia~a~o.” 

P1A636 ben- Bem ben aventurada
306

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP ben- + -aventurado 

< GP aventur(a)- + -a- +   

-r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < advenīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

CSM 

“E poren quero começar / como foy saudada / de Gabriel, u lle chamar / foy: ‘Ben aventurada / Virgen, de Deus amada, / do que o mund’ á de salvar / ficas 

ora prennada; / e demais ta cunnada / Elisabeth, que foi dultar, / é end’ envergonnada.” 

P1B1126 bem- Bem bemauẽturados ~ 

bemauẽturada
307

 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP bem- + -auẽturado 

< GP aventur(a)- + -a- +    

-r < fr. aventure  < lat. 

*adventūra < advenīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

OE 

“E logo Theofilo começou a braadar: Bemaue~turados som aquelles que creem em Jhesu Christo, e aquelle que da a elle a sua fe, he uerdadeyro sabedor.” 

P1A637 be-  Bem beeito Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, santificado CEM13 

“U a vós começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon / se ficaron, de guisa que logu’ i / cuidei morrer, e dix’ 

assi: - Senhor, / beeito sejas tu, que sofredor / me fazes deste marteiro par ti!” 

P1A638 bẽ- Bem bẽeyta ~ bẽeitos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, santificado CSM 

“Des oge mais quer1 eu trobar / pola Sennor onrrada, / en que Deus quis carne filar / bẽeyta e sagrada [...].” 

“Madre de Deus, bẽeitos son os que en ti fyuza na, / ca na ta gran mercee nunca falecerán / enquanto a souberen guardar e gradecer
308

.” 

P1B1127 be- Bem beençon Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

bĕnĕdīcĕre 

benção, i.e., ato de 

benzer ou abençoar 

CDA4 

                                                             
306Sobreprefixação.Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
307Sobreprefixação. 
308

Alternância de lexemas com e sem prefixo no GP (ocorre no corpus a forma agradecer), apresentando ambas o mesmo sentido. 
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“E mando a qualquer meu Erel que despos mjn ueer que lhj non enbargue as dictas casas nen o foro dellas so pea da mha. beençon.”  

P1A639 be- Bem beenzõ ~ beyncõ Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

bĕnĕdīcĕre 

benção, i.e., ato de 

benzer ou abençoar 

TNC13 

“[...] e dou béézõ aus filos e aas filas que o outorgarẽ a sseer mea mãda cõprida. e os que o nõ outurgarẽ segã malditos.”  

P1B1128 be- Bem beẽzesse Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer DSG 

“Epediulhe | com grande omildade / queo bee zesse . ca queria hir desenbargar | algu as coussas que eram proueito do moesteiro.” 

P1A640 bẽ- ~ 

ben- 

Bem bẽfeytoria ~ 

benfeitorya 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, benefício TNC13 

“E nos do~ Abade (e) o p(ri)or (e) o Conue~to do moesteiro de Pedroso por esta be~feytoria ((L008)) q(ue) Martin p(er)ez (e) sa moler faze~ ao d(i)to 

moesteiro damos a elles hu´~u´ noso casal q(ue) auemos na uilla ((L009)).” 

P1B1129 ben- Bem benfectorias ~ 

benffectoria 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., obra, 

modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel ou 

imóvel 

CDA4 

“E eles deuen a pobrar e laurar e profeitar os dictos casaaes. e fazeren en eles quanta: benffectoria poderen fazer.” 

P1B1130 bẽ- ~ 

ben- 

Bem bẽfeitorias ~ 

benfeytori´a 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., obra, 

modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel ou 

imóvel 

DCS14 

“Estes som os costumes & os hus(os) & be~f(ei)torias de S(anta)rem.” 

P1B1131 bẽ- ~ 

bem- 

Bem bẽfeytorya ~ bem 

feytorya 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, benefício PP 

“E da be~ feytorya q(ue) os meores rreçebe~ dos mayores. $ E out(ro)ssy por s(er)uiço q(ue) rreçebe~ os maior(e)s dos outros.” 
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P1B1132 bene-  Bem benefiçios Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem PP 

“Titolo #XIX dos benefiçios dos cl(er)igos en que ha #XIX leis.” 

P1B1133 bene-  Bem benefiçios Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem CEM14 

“Bispo, senhor, u outra rem nom há, / vós seredes privado todavia / deste vosso benefício, / com ofício, / quem duvidará / que vo-l’esalcem em outra 

contia?” 

P1B1134 beni-  Bem benigno Verbo Adj. Adj. Do lat. benignus < bene- + 

raiz gen- (genĕre) 

benfazejo, bondoso, 

benigno 

VSMA 

“E el como era benigno, sancto e boo concedeo e outorgou e disse: - Oo yrma~a~o Jacobo, depoys que Deos por a sua my(sericordi)a te lev(a)r em 

Ih(e)r(usa)l(e)m e conprires teu voto com toda dilige~cia p(re)gunta po[r] hum mo~je que ha nome Paayo [...].” 

P1B1135 beni-  Bem benigno Verbo Adj. Adj. Do lat. benignus < bene- + 

raiz gen- (genĕre) 

benfazejo, bondoso, 

benigno 

OE 

“Jhesu he mel e~na boca e doce soo[m] e~na orelha e alegria spiritual e~no coraço~, nome manso, benigno, misericordioso.” 

P1B1136 beni-  Bem benignidade Verbo Adj. Subst. Do lat. benignus < bene- + 

raiz gen- (genĕre) 

bondade, benignidade VSMA 

“Mais, ((L)) conprido do Sp(irit)u S(an)c(t)o, corregi´i´a os /||que||/ eram de correger, ((L)) p(re)dicava e dizi´i´a o dia do juizo e com toda ((L)) 

benignidade e sp(er)ancaconfortava os sinplezes ((L)) e fracos [...].” 

02. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P1A641 contra- Oposição contradizer Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, contestar TNH13 

“[...] se alge~ d(e) nossa p(ar)te ou da estraya ((L029)) ue~´e´r a britar ou a (con)t(r)adiz(er) esta nosa ue~zo~ q(ue) p(er) ((L030)) noso p(r)azer e´ feyta, 
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seya maldito d(e) D(eu)s uerdadeyro ((L031)) & a´a´ uoz do Rey.” 

P1B1137 contra- Oposição contradezia  ~ 

contradeziã 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, contestar TNH14 

“[...] en nome da d(i)ta M(ai)or P(er)es, anp(ar)aua~ & defendia~ & (con)t(r)adezia~ o d(i)to reçebem(en)to ((L014)) & o d(i)to casal q(ue) dezia q(ue) era 

da d(i)ta Mayor P(er)es [...].” 

P1B1138 contra- Oposição contradissera ~ 

contradizia ~ 

contradiziã 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, contestar TNC14 

 

“[...] q(ue) no~ cont(ra)diss(er)a o p(ro)c(ur)ador de vilhari~o (e) q(ue) poi´s ffora leudo p(er)dant(e) el (e) p(er)dant(e) o Jui´z (e).” 

03. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A642 mal- Mal
309

 malandança
310

 Subst. Subst. Subst. Do GP mal- + -andança < 

provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- + -

īre
311

 

desgraça, infortúnio, 

malefício 

CSM 

“Quand’ est’ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‘Matemo-lo ora, irmãos.’ / Mas a voz do ceo lles disse mui d’ alto: / ‘Maos, non ponnades en ele as 

mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.” 

P1B1139 mal- Mal mal-andante
312

 Adj. Adj. Adj. Do GP mal- + -andante < desgraçado, NLL 

                                                             
309Parafraseável (nesta e noutras ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo negativo’, ‘condição desfavorável’, ‘negação’ etc. 
310Sobreprefixação. 
311Outra hipótese é de que seja oriundo do verbo latino ambŭlo, -as, -āvi, -ātum, -āre, ‘ir, vir, passear, caminhar’. 
312

Sobreprefixação. 
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provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre
313

 

infortunado 

“E depois, seu padre dela, em sa velhice, filharom-lhe seus genros a terra, e foi mal-andante; e houve a tornar aa mercee d'el rei de França e de sa filha a 

meor, a que nom quis dar parte do reino.” 

P1B1140 mal- Mal maldiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis < 

maledicĕre 

maldição, desgraça, 

infortúnio 

VSMA 

“Maldiço~ veo a my~ pecador, nom digno, nem m(er)çedor de s(er)vir no teu santo altar e mi(ni)stro e s(er)vo em el, nom alinpando a mente dos pecad(os) 

e maldades, nem a garneço e affecto de orname~t(os) spirituaaes segundo a tua voontade.” 

P1B1141 mal- Mal maldiçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis < 

maledicĕre 

maldição, desgraça, 

infortúnio 

TNAT14 

“[...] e Mandamus q(ue) ne~ ((L010)) [hu~] do nosso liage~ ne~ do estra~io q(ue) Contra esta doaço~ q(ui)sser vi~jr q(ue) aga a ((L011)) maldiço~ de 

deus e de sca~ta Maria sa Madre.” 

P1B1142 mal- Mal maldicto Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, amaldiçoado VSMA 

“Oo velho maao, q(ua)nta forca me as feyta jamais adeante no~ poderey soportar as tuas obras, feyt(os) e artes. Mald(i)cto seja aq(ue)l dia e~ que naciste 

que asy es a my~ contrayro.” 

P1A643 mal- Mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, amaldiçoado TNH13 

“E se alge~ de mina p(ar)te (con)t(r)a esto q(u)iser ((L007)) passar seya mald(i)to at(r)a #Vijª ge~erazu~ & peyte a´a´ uoz do moesteyro de Sobrado 

((L008)) #CCos mor & a carta ste e~ seu reuor firme.” 

P1B1143 mal- Mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, amaldiçoado TNH14 
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“Et sse uollo ((L019)) algue~ enbargar, nossa uoz lle tollemos & sseia maldito de ((L020)) De(us) poderosso et peyte a uos por pea sseys çentos s(oldo)s & 

((L021)) a carta este´ en reuor” 

P1A644 mal- Mal maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, amaldiçoado CSM 

“Des quando o monge do leon foi quito, / que, macar se fora, non perdera medo / del’ a pouca d’ora um ladron maldito / que romeus roubava, diss’ aos 

seus quedo: / ‘Porquê non matamos / este, pois desvia? / Dar-ll-ei con mia lança, / e o seu partamos / logo sen perfia / todos per iguança.’” 

P1A645 mal- Mal maldito ~ malditos Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicĕre 

maldito, amaldiçoado CEM13 

“O que foi passar a serra / e non quis servir a terra, / é ora, entrant’ a guerra, / que faroneja? / Pois el agora tan muito erra, / maldito seja!” 

P1A646 mal- Mal malditos Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, amaldiçoado TNC13 

“[...] (e) os q(ue) o no~ outurgare~ sega~ malditos.” 

P1A647 mal- Mal maldizentes Verbo Verbo Subst. Do lat. maledicens, -entis, 

part. pres. de maledicĕre 

maldizente, 

maledicente, 

difamador 

FR 

“[...] tollamos razon dos maldizentes do mal que no~ q(ue)re~ entender ca~ g(ra)n pe~a deu D(eu)s a Lucif(er) e a todos os dyaboos porq(ue) mormuraro~ 

(contra) seu poder e (contra) se(us) feytos [...].” 

P1B1144 mal- Mal maldizer Verbo Verbo Verbo Do lat. maledicens, -entis, 

part. pres. de maledicĕre 

maledizer, amaldiçoar NLL 

“Ali, as sas lagremas eram muitas, e maldizia assi o dia e a hora em que nacera, porque o perdera.” 

P1B1145 mal- Mal maldizer Verbo Verbo Subst. Do lat. maledicens, -entis, 

part. pres. de maledicĕre 

maledicência, 

difamação 

AT 

“Cantigas de maldizer son aquela[s] que fazem os trobadores [contra] [alguem] descubertamente.” 

P1A648 mal- Mal malestança Subst. Subst. Subst. Do GP mal- + -estança < 

lat. stāre  

incoveniência CSM 
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“Pois na Majestade viu tan gran virtude, / o mong’ enton disse: ‘Como quer que seja, / bõa será esta, asse Deus m’ajude, / em Constantinoble na nossa 

eigreija; / ca, se a levamos / allur, bavequia / e gran malestança / será, non erramos.’ / E ao mar s’ ya / con tal acordança.” 

P1A649 mal- Mal malfeitoria Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

CSM 

“Quand’ est’ ouve dito, quis en el dar salto, / dizendo: ‘Matemo-lo ora, irmãos.’ / Mas a voz do ceo lles disse mui d’ alto: / ‘Maos, non ponnades en ele as 

mãos; / ca nos lo guardamos / de malfeitoria / e de malandança, / e ben vos mostramos / que Deus prenderia / de vos gran vingança.” 

P1A650 mal- Mal malffeytorias ~ 

malfeytorias ~ 

malfeiturias 

Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

TNC13 

“[...] co~p(ri)r esta ma~da q(ue) lle ma~do co~p(ri)r (e) A pagar mj~as diuidas (e) mj~as malffeytorias ((L013)) p(er) Todo meu Aver.” 

P1B1146 mal- Mal mal feytoria
314

 Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

TNAT14 

“[...] achaua sobr’ele de mal feytoria de q(ui)nh(en)tas l(i)br(a)s & o (dit)o P(ero) [eanes] foy a Orraca ((L016)) (martinz) jrmaa do (dit)o M(artim) 

(martinz) & co~toulh[i] como metyam A q(ui)ntaa d(e) seu irmhao e~ ((L017)) almoeda.” 

P1B1147 mal- Mal mal feitores Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes ou 

ações condenáveis 

DSG 

“Contou  sam gregorio / e disse . | Naquel tenpo emque esta cidade | derroma os mal feitores que sabe  de | encantar . os home es . com aaJuda e | 

poderio dos em mijgos . Forõ co | nhocidos e pressos . Bassilio que | antre elles foy o mayor . fugiu | a acidade de ualleria . em auito | de mõie.” 

P1A651 mal- Mal malfeitores ~ 

malfeytores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes ou 

ações condenáveis  

FG13 

“E se na terra ouuer malfeitores meter y o senor da terra co nus juyzes gardadores que guardem e que ffillen os malfeytores e sayan per seu dereyto como 
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uír o sennor da terra co nos juyzes por dereyto.” 

P1B1148 mal- Mal mal feitorya Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

mal, malefício, dano, 

ação prejudicial,  

malfeitoria 

DSG 

“E andã | do assy cercando todoo orto / Achou acarreira per hu oladram | soya auy r / e andando catando | mais pello orto . se acharia a | lgu a mal 

feitorya mayor que | aquela que achara . Achou hu a ser | pente andar pello orto . e ma | ndoulhe quese ueesse cõ el.” 

P1B1149 mal- Mal maligno Verbo Adj. Adj. Do lat. malignus < male- + 

-gnus < genĕre < gignĕre 

(< genĕre, com redobro), 

‘gerar, dar à luz, deitar ao 

mundo’ 

maléfico, maligno, 

diabólico, demoníaco 

DSG 

“xv . Como ospiritu maligno . tomou os lonbardos . e liurou | os mõies . por honrra deste equicio.” 

P1B1150 mal- Mal malignos Verbo Adj. Adj. Do lat. malignus < male- + 

-gnus < genĕre < gignĕre 

(< genĕre, com redobro), 

‘gerar, dar à luz, deitar ao 

mundo’ 

maléfico, maligno, 

diabólico, demoníaco 

OE 

“[...] defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa que no~ possa entrar e~ elle nehu~u~ maao spiritu ne~ carne~ peccador.” 

P1B1151 mal- Mal malquerença Verbo Verbo Subst. Do GP mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

OE 

“Hu~u~u~ home~ auia grande odio mortal a outro por hu~u~ erro que lhe fezera, e aueo assy que este home~, que asy auia esta malquerença, veeo a 

e~fermar, e, estando em ponto de morte, rogaro~-no muytos que lhe perdoasse pollo amor de Deus, e elle no~ lhe quis perdoar per nehu~a maneyra.” 

P1B1152 mal- Mal maltreyta Adj. 

PP 

Adj. Adj. Do lat. male- + -tractus, 

part. pass. de trahĕre 

maltratado, maltreito OE 

“O emperador Diocleciano rogou a Sancto Ciriaco que desse saude a hu~a sua filha, que era muy maltreyta do diaboo, e Sancto Ciriaco entrou hu estaua a 
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filha do enperador e disse: Em nome de nosso Senhor Jhesu ma~do a ty, demo~, que sayas do corpo desta moça.” 

P1A652 mal- Mal malvazes ~ malvaz Subst. Adj. Adj. Do lat. malifatius, ‘que 

tem mau fado, 

desgraçado’, pelo 

provençal antigo malfat-,  

-ada, ‘maligno, corrupto’ 

malvado, feroz, 

perverso, maligno 

CEM13 

“Vi coteifes azes / con infanções malvazes / mui peores ca rapazes; / e ouveron tal pavor, / que os seus panos d’arrazes / tornaron doutra color.” 

04. não- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: nõ-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1153 nõ- Negação nõ digno Adj. Adj. Adj. Do GP nõ- + -digno < do 

lat. dignus 

indigno, não-digno VSMA 

“Sabem(os) que palav(ra) he dita p(er) Deos que nos amoesta e diz: Se fezeres do pecador e no~ digno digno e s(an)c(t)o e boom, a palav(ra) dita per my~ 

s(er)a feita e conprida p(er) ty.” 

P1A653 nõ- Negação nõ mouil Adj. Adj. Adj. Do GP nõ- + -mouil < do 

lat. mobĭlis 

imóvel, não-móvel FR 

“E todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e p(ri)uilegios e cartas e onrramentos da eygreya e o que lhy 

deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya demandar as cousas que fore~ da eygreya [...].” 

P1A654 nõ- Negação nõ mouilis Adj. Adj. Adj. Do GP nõ- + -mouil < do 

lat. mobĭlis 

imóvel, não-móvel TNH13 

“[...] uendemos a uos cu~ todos seus iures & p(er)te´e´nzas & ((L024)) cu~ ent(r)adas & cu~ ixidos & cu~ pascas & cu~ lenas & cu~ madeyras ((L025)) & 

cu~ pascas & cu~ pedras mouilis & no~ mouilis.” 

P1B1154 nõ- Negação nõ ferial Adj. Adj. Adj. Do GP nõ- + -ferial < do não ferial, não útil TNH14 
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lat. feriāle 

“Et a u(er)dat ssabuda, auyndo & (con)poendo ma~dado ((L008)) julgado en dia ferial no~ ferial, a orde~ do der(ey)to guardada ou no~, p(ar)tes 

p(re)ssentes ((L009)) no~ p(re)sentes esteuesse~ & (con)plise~ aq(u)a(n)to estes om(m)es bo´o´s en este pleyto ma~dassen.” 

P1B1155 nõ- Negação nõ presentes Adj. Adj. Adj. Do GP nõ- + -presente < 

do lat. praesens, -ēntis 

ausente TNH14 

“Et a u(er)dat ssabuda, auyndo & (con)poendo ma~dado ((L008)) julgado en dia ferial no~ ferial, a orde~ do der(ey)to guardada ou no~, p(ar)tes 

p(re)ssentes ((L009)) no~ p(re)sentes esteuesse~ & (con)plise~ aq(u)a(n)to estes om(m)es bo´o´s en este pleyto ma~dassen.” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PRIMEIRA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE III – PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA DERIVAÇÃO 

01. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1156 contra- Oposição  contrairo Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto AT 

“[...] utras cantigas fazem os trobadores que cham[am] tenço~es, porque son feitas per maneiras de razom que um haja contra outro, en que e[l] diga 

aquelo que por bem tever na prim[eir]a cobra, e o outro responda-lhe na outra dizend[o] o contrairo.” 

P1B1157 contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto TNH14 

“[...] q(ue) nu~ca ende diga o (con)t(ra)rio.” 

P1B1158  contra- Oposição contrairas ~ 

contrairo 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto LM 

“E em outro lugar os sabedores disserom que a vontade sem obra morta era, e assi pareçe que estas cousas son contrairas.” 

P1A655 contra- Oposição contraryas Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

TP 
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“Ou que son (contr)aryas antre sy ou q(ue) se non acorda~ en out(ra)s cousas muytas que se pode~ diz(er) de dereyto;” 

P1B1159 contra- Oposição contrayro Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus  contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

VSMA 

“Mald(i)cto seja aq(ue)l dia e~ que naciste que asy es a my~ contrayro. Porque as tuas lag(ri)mas som muy grandes ri´i´os e reguatos que dam e enpuxam e 

derribam a mynha casa e de todo o fundamento a destruem.” 

02. intra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A656 entr- Posição interna entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada CSM 

“E demais quero-ll’ enmentar / como chegou canssada / a Belleem e foy pousar / no portal da entrada, / u paryu sem tardada / Jesu-Crist’, e foy-o deytar, / 

como moller menguada, / u deytan a cevada, / no presev’, e apousentar / ontre bestias d’arada.”  

P1B1160 entr- Posição interna entrada ~ entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso CDA4 

“[...] aqueles dous meus casaaes e hu~u Moynho que eu ei na quintaa de Maceeira con ssas entradas e saydas.” 

P1A657 entr- Posição interna entrada ~ entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso, 

ingresso; direitos 

adquiridos em prol de 

casas, fincas, herdades 

etc. 

TNC13 

“Isto fezem(os) a uos ((L009)) por seruiço q(ue) de uos reçebem(os) (con)ue~ a ssab(er). por entrada. hu~u. m(eio). m(a)r(avedi). e hu~u. carne[yro] 

((L010)) e hu~a fogaça. e p(or) {Entrada} Reuor[a] #x s(oldo)s. ca tanto a nos e a uos prouge e do p(re)ço no~ ficou ((L011)) nada por dar.” 
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P1A658 entr- Posição interna entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada CDA3 

“[...] & como parte pelas vere´e´as ((L030)) e uay ao Portu da verrea. do uos esta h(er)dade co~ ((L031)) sua entrada & cu~ sua sayda q(ue) seiades dez & 

sette poboadores ((L032)) ou mays se q(ui)serdes.” 

P1B1161 entr- Posição interna entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada OE 

“A entrada deste parayso, depois do peccado de Adam, sempre foy çarrada e uedada a toda a geeraço~ humanal [...].” 

P1B1162 entr- Posição interna entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada DSG 

“Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta entrada . | e nõ leixes aco entrar home  ne  | huu.” 

P1B1163 entr- Posição interna entrar ~ entrarem Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar LM 

“Capitulo xiiii, como os monteyros am-de matar de justa en mouta espesa, que non possam entrar senon de giolhos.” 

P1B1164 entr- Posição interna entrarom ~ entrase 

~ entrasse 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar VSMA 

“E depois que entrarom na egreja e derom graças ((L)) ao bispo da cidade tod[o]s juntamente co~ el comezarom dizer suas mysas.” 

P1A659 entr- Posição interna entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- participar, oferecer, 

dar 

DCS13 

“[...] & mostra-la & di´zer q(ue)n lha ffez & assi o pode ffazer co~ ela & des q(ue) estas fferidas fore~ julgadas & assinaadas entrar-lhj a p(ar)te a #Lx 

varas.” 

P1B1165 entr- Posição interna entrasse ~ entrara 

~ entrarom 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar NLL 

“E eles tiinham as azes paradas pera lidar no monte de Camblet, e acordou-se Mordech que havia feito gram traiçom, e se entrasse na batalha que seria 
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vencido.” 

P1B1166 entr- Posição interna entraram Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, introduzir, 

constar 

AT 

“Cantigas de maldizer son aquela[s] que fazem os trobadores [contra] [alguem] descubertamente: e[m] elas entrara´m palavras e[m] que queren dizer 

mal.” 

P1B1167 entr- Posição interna entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

DCS14 

“E das vinhas q(ue) iouuere~ a [p]ar do ressio ou a par das carreiras. tape-as seu dono en tal guisa q(ue) asno peyado no~ possa alo entrar. & se a ante 

[teuer] tapada correga-lh' o [dano] & se no~ for tapada. no~ lhi correga o dano.” 

P1B1168 entr-  Posição interna entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

CEM14 

“Bispo, senhor, eu dou a Deus bom grado / porque vos vej’em privança entrar / del-Rei, a que praz d’haverdes logar / no seu conselho mais d’outro 

prelado.” 

P1B1169 entr- Posição interna entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

OE 

“E o demo~ respondeu: Se queres que eu saya, da-me uaso em que entre! E dise-lhe Sancto Ciriaco: Se tu podes, ex o meu corpo, entra e~ elle! Respondeu o 

demo: Eu no~ posso entrar e~no teu uaso, porque he çarrado e asinado de cada parte.” 

P1B1170 entr-  Posição interna entre ~ entra Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

FG14 

“Se o meyri~o acaeçe q(ue) entra en casa do ueçi~o da t(e)rra a maa m(en)te ((L023)) p(er)a p(re)nder ome~ e lo Senn(or) da cassa lj defende q(ue) no~ 

entre en sa casa.” 

P1B1171 entr- Posição interna entrar ~ entrarõ Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

DSG 

“Ede | pois veeo ao lugar per hu oladrõ | soya aentrar . e disse aaserpente | Eute mando em nome deihesu | christo . que guardes esta entrada . | e nõ leixes 
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aco entrar home  ne  | huu  . E aserpente obedeeceo tã | toste . e deitousse toda atrauesada na carreira .” 

03. extra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: estr- ~ extr- ~ str-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1172 estr- Sentido opaco estraidade Prep. Adj. Subst. Do lat. extrānĕus estranheza, mal 

estranho ou grande 

CA14 

“Deseg' e coita e gran soidade / conven senhor, de sofrer todavia, / poys, du vos fordes, i a gran beldade / voss' eu non vir, que vi en grave dia; / e, mha 

senhor, en gran ben vos terria / de me darde-la morte / ca de viver eu en coita tan forte / et en tal estraidade.” 

P1A660 estr- ~ 

extr- 

Posição externa estráá ~ estraya ~ 

extraya 

Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio TNH13 

“Et se algun hom(m)o d(e) ma p(ar)te ou d(e) estra´a´ contra uos ((L017)) sobr’esta rrazom passar pey[...] [.] [.]os ou ao dicto moesteyro ou a uoz desse 

((L018)) meesmo #D s(oldos).” 

P1B1173 estr- Posição externa estraya Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio TNH14 

“Se eu en mi~a uoz ou out(r)o algu~u da mi~a p(ar)te ou da estraya (con)t(r)a esta ((L016)) venda ue~er que~ q(ue)r q(ue) for peyte a uos ou a uossas 

uozes por pe~na o dobro da d(i)ta q(ua)ntia.” 

P1A661 estr- Posição externa estrayã Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio TNAT13 

“E se pela ue~tura algue~ ve´e´r asy da nosa parrte come da estray~a ((L021)) q(ue) aqueste noso feyto queyra q(ue)bra~tar ou tentar no lhe seja 

outorgado.” 

P1B1174 estr- Posição externa estrãio Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio TNAT14 

“[...] e Mandamus q(ue) ne~ ((L010)) [hu~] do nosso liage~ ne~ do estra~io q(ue) Contra esta doaço~ q(ui)sser vi~jr q(ue) aga a ((L011)) maldiço~ de deus 
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e de sca~ta Maria sa Madre.” 

P1A662 estr- Posição externa estranna ~ estrãyo Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, alheio CSM 

“E non ar quero obridar / com’ angeos cantada / loor a Deus foron cantar / e ‘paz en terra dada’; / nen como a contrada / aos tres Reis em Ultramar / ouv’ 

a strela mostrada, / por que sen demorada / vẽeron sa offerta dar / estranna e preçada.” 

P1A663 str- Posição externa stranhos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranhos, alheios TNAT13 

“[...] e des este dia adea~t ayades uos e toda uossa [...] rason ((L009)) a dita caza [e se] assj ve~er dos nossos p(ro)[p]incos come dos st(ra)nhos.” 

P1B1175 str- Posição externa stranhos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranhos, alheios PP 

“E ena sesta dos testame~tos q(ue~) nos pode faz(er) e como deue~ seer feitos e en q(ue) man(eyr)a pode~ h(er)dar en elles os padres os filhos e os ffilhos os 

padres e os out(ro)s seus pare~tes e ai~da os stra~hos.” 

P1A664 estr- Posição externa estraỹo Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranhos, alheios FG13 

“Et quẽ for vozeyro de homẽ estraỹo cõtra seu vizino ergo se for outurgado dos Juyzes pectelj .X. soldos. aquel que destorua e elle de a .vijª. a paaço.”   

P1A665 estr- Posição externa estranho Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, peculiar, 

diferente 

CA13 

“[...] sempr' averey muyt' estranho d' andar / dos que am de ffalar en algÛu bem.” 

P1B1176 estr- Posição externa estrãya Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, peculiar, 

diferente 

CA14 

“Estrãya vida viv' og' eu, senhor, / das que viven quantos no mundo som: / como viver pesand' a vos et non / aver eu iá d' outra cousa sabor, / se non da 

morte, (por partyr, per hy, / pesar a vos et muy gram mal a min) / e fazer-me Deus, morrendo, vyver.” 

04. infer- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: infer- ~ inffer- ~ jnfer- ~ emfer-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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FME 

P1A666 infer- Posição inferior inferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno CSM 

“Por ela nos perdoou / Deus o pecado d’ Adam / da maçãa que gostou, / per que soffreu muit’ affan / e no inferno entrou [...].” 

P1A667 infer-  Posição inferior inferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno TNC13 

“In n(omi)ne d(omi)nj. Ego Orracha Rod(er)icj teme~te as peas do inferno de m(e)a pobra uoluntate feci mea ma~da p(er) ((L002)) ante Marti~ Gil m(e)o 

marido (e) meu senor (e) p(er)ante outrus home´e´s bo´o´s. p(ri)merame~te Mando meu ((L003)) corpu a s(an)to Pet(ro) de Cetj” 

P1B1177 inffer- Posição inferior infferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno CA14 

“Soom d' atanto, par Nostro Senhor, / que, se lá vir o sseu bem parecer, / coita nen mal outro non poss' aver / eno infferno, sse con ela for; / des y ssey que 

os que jazen alá / nen hun d' eles já mal non sentirá / tant' averan de a catar sabor!” 

P1B1178 jnfer- Posição inferior jnferno ~ jnfernos Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno OE 

“Que he esto, Jsrael, que tu es en terra dos e~miigos? Emuelheceste e~ terra alheia, emçuiado es co~ os mortos e co~tado es co~ aquelles que descende[m] 

e~no jnferno, leyxaste a fonte da sabedoria, qua, se tu e~ ella ouuessses andado, certame~te tu morarias e~ paz perdurauil.” 

P1A668 jnfer- Posição inferior infernal Prep. / 

Adv. 

Verbo Adj. Do lat. infernālis < lat. 

infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

infernal, i.e., 

pertencente ou 

relativo ao inferno 

CEM13 

“Pero da Ponte, parou-se-vos mal: / per ante o Demo do fogo infernal, / por que con Deus, o padre spiritual, / minguar quisestes, mal per descreestes? / E 

ben vej’ ora que trobar vos fal, / pois vós tan louca razon cometestes.” 
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P1B1179 jnfer- ~ 

emfer- 

Posição inferior jnfernaaes ~ 

emfernaaes
315

 

Prep. / 

Adv. 

Subst. Adj. Do lat. infernālis < lat. 

infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

infernal, i.e., 

pertencente ou 

relativo ao inferno 

OE 

“E~no nome de Jhesu Christo todo geolho seia e~clinado das cousas celestiaaes e terreaaes e jnfernaaes?” 

05. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1A669 mal- Mal maldade Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, malícia CEM13 

“O que da guerra se foi con maldade / e a sa terra foi comprar erdade, / non ven al maio.” 

P1B1180 mal- Mal maldades Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

OE 

“No~ te ne~bres das minhas maldades antygas!” 

P1B1181 mal- Mal maldades ~ 

maldade 

Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

DSG 

“Eaque | ste bassilio / mõie falso [...] | pollas maldades que fazia cõtra | afe de ihesu christo. Ca oamor que | os chrisptááos aujam aihesu christo nõ | pode 

sofrer / queo nom queymase  | polla maldade grande que em / | el auja.” 

06. sobre- 

                                                             
315Observe-se que no mesmo fólio, e mais ainda, na narração de um mesmo exemplum, aparecem o par formal em variação emfernaaes  ~ jnfernaaes, o que só faz corroborar 

o quão producente e viva era a variação gráfica na primeira fase do GP. Essa questão é importante, pois afeta também os prefixos, mostrando como conviviam (ou 

concorriam?) os itens prefixais etimológicos (latinos) com suas respectivas atualizações vernaculares/romanceadas. 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sob-2 ~ sober- ~ sobr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P1B1182 sob-2 Sentido opaco sobeia Subst.  Subst. Adj. Talvez do lat. *sŭpĕrcŭlus supérfluo, inútil, 

demasiado, 

desnecessário 

DSG 

“E a | tam conprida era auida que fazia . | que nom tam soome te de obras ma | as e desaguissadas . mais ajn | da / depalaura sobeia que nom pre | sta 

nem empeece ane hu u  . aque | chama a escriptura ouciossa . se guar | daua.” 

P1B1183 sob-2 Sentido opaco sobeio Subst.  Subst. Adj. Talvez do lat. *sŭpĕrcŭlus excessivo, demasiado, 

com excesso 

CA14 

“Ora, senhor, tenho muyt' aguysado / de sofrer coita grand' e gran deseio, / poys, du vos fordes, eu for alongado / e vos non vir, como vos ora veio; / e, mha 

senhor, est' é gran mal sobeio / meu et meu gran quebranto: / seer eu de vos, por vos servir quanto / posso, mui desamado.” 

P1A670 sober- Sentido opaco sobervha Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

super- + *bho 

soberba, arrogância CAMI 

“[E] eu mho fiz, que non prix seu castigo, / mais que mi val ora, quando o digo?  / e mha sobervha [mho tolheu, / que fiz o que m’ el defendeu].” 

P1B1184 sober- Sentido opaco soberva Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

super- + *bho 

soberba, arrogância VSMA 

“E q(uan)do os bispos, e~ çima do asno co~ a cabeça descuberta e co~ tanta po~pa e soberva [a] viram passar e por honrra de Deos e rrev(er)ença dos 

b(is)pos, nom quis desçender de seu asno, tornarom suas façes e seus rrostr(os) atras, assy como sse visem hu~u~ maao e muy gravisimo pecado [...].” 

P1B1185 sober- Sentido opaco sobervha ~ soberva  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

soberba, arrogância CGE 



1178 

 

super- + *bho 

“E achasse outrossy em este livro e~ como os do linhagem destes tres filhos de Noe, que ouvero~ nome Sen, Cam, Jaffech, veero~ [os] que co~ grande 

sobervha edifficaro~ a Torre de Babel que he em Babillonia, a grande, e esto pera quererem saber as cousas do ceeo e pera se escapare~ e~ ella doutro 

deluvyo, se veesse.” 

P1B1186 sober- Sentido opaco soberua Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

super- + *bho 

soberba, arrogância DSG 

“Epor | que diziam polla terra / que no moes | teiro enque moraua este santo home  | libertino . Auia muj grande auer | Entrarõ os francesses cõ gran | de 

soberua . pella egreia / enque | este libertino iazia / fazendo | sua oracom.” 

P1B1187 sober- Sentido opaco soberua  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

super- + *bho 

soberba, arrogância OE 

“Ca este nome, chamado, tyra o temor e da forteleza, refrea a sanha e ama~sa o jnchaço da soberua e saa a chagua da e~veia e restringe o fluxo da luxurya 

e apagua a chama della e tempera a sede da auareza e afugenta todo o proydo do deseio de toda torpidade.” 

P1B1188 sober- Sentido opaco sobervho  Verbo Adj. Adj. Do lat. superbus, -a, -um < 

talvez super- + *bho 

soberbo CGE 

“E despois fezeron rey em Roma. E, des o primeiro rey ataa o prestumeiro, o qual ouve nome Tranquineo, o Sobervho, que perdeo o reyno por esso [...].” 

P1B1189 sober- Sentido opaco soberuosso Verbo Adj. Adj. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < talvez 

super- + *bho 

orgulhoso, soberbo DSG 

“Entõ aquel meseieiro que auja nome gyaão . | enuiou seu home  que era tam soberuosso / que el nõ podya com el . que o tro | uuesse tam toste / ahuu  

manda | deiro do papa que estaua no moestei | ro.” 

P1B1190 sobr- Sentido opaco sobrados Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. superatus, -a, -um 

< super 

soalho CDA4 
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“[...] as quaes casarias uos deues fazer de paredes e de Sobrados ataa festa de ssam Miguel de Setenbro.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

PARTE I
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES)1 

SEGUNDA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE I – PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS  

01. ad- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-1 ~ ab-1 ~ ac- ~ aa- ~ ad- ~ af- ~ al-1 ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O.
2
 ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C01 a-1  Sentido opaco abafou Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bafar < GP  

bafo < lat. vulg. *baf(f)a 

asfixiar, sufocar, 

abafar 

TC 

“A quarta se fez ou deu há comer ou de beber algu~as eruas per que algu~a molher perdese o fruyto do uentre. A quinta se abafou tanto a criatura con 

emtemçom de a afogar.” 

P2C02 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abarregada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -barreg(ã)- +    

-a- + -r < GP  barregã < 

talvez relacionado ao ár. 

barrakân, ‘espécie de 

tecido’ 

amancebado, 

amasiado, abarregado 

TC 

“Item saiba da pessoa de que estado he se he casada se solteira se abarregada e eso mesmo per que mester uiue.” 

                                                             
1Abreviaturas utilizadas neste morfemário: ÁR. (árabe); CLÁSS. (clássico); CÓD. (código); FME (formante da margem esquerda, i.e., prefixo ou prefixoide ou basoide prefixal); C. 

F. (classe-fonte); C. A. (classe-alvo); C. O. (classe da ocorrência); LAT. (latim); GP (galego-português arcaico); GR. (grego); FR. (francês); IT. (italiano); DERIV. (derivado); 
VULG. (vulgar); ECLES. (eclesiástico); INF. (infinitivo); MED. (medieval); PART. PRES. (particípio presente); PART. PASS. (particípio passado). 
2Leia-se classe da ocorrência como a classe gramatical do produto tal qual presente na averbação, no contexto frasal-encunciativo, que, muitas vezes difere da classe-alvo primeva 

(original) da derivação prefixal. 
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P2C03 a-1 Expletivo abasta Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

LEBC 

“Nom digo boos por avantejados [...]. Mas abasta que sobre as bestas em feyto e parecer sejam home~e~s, e nom bestas mais sem proveito que ellas.” 

P2C04 a-1 Expletivo abaste Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

VST 

“[...] e aos que haõ de vir per escriptura seia manifesto occupada minha alma com a grandeza da dor por ventura naõ goardeia ordem do prologo do qual 

por agora soo as sobre ditas cousas abaste auer dito.” 

P2D01 a-1 Expletivo abastavão Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente, abastecer 

CRB 

“[...] nestes campos ao lomguo d este ryo pera sua gente beber estas augoas, por naquelle tempo aver grandes secas, per caso do vera~o, por que as augoas 

d algu~as poucas allagoas que nos campos avya~o, na~o abastava~o dez dias a sua gente, cavallos, e allyfantes, sem se secarem [...]” 

P2D02 a-1 Expletivo abastava ~ abasta Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos meninos 

e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2C05 a-1 Expletivo abasta Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

CDJI 
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“Que logar nos ficaria pera a fremosura e afeitamento das pallavras, pois todo nosso cuidado em isto despeso, nom abasta pera hordenar a nua verdade.” 

P2C06 a-1 Expletivo abasta Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

LC 

“E posto que a muytos esto nom praza, abastame que nosso Senhor sabe mynha teençom
3
, e que seja feito a nosso prazer.” 

P2C07 a-1 Expletivo abastada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

satisfeito, abastado LTV 

“Quando a p(ri)nçesa ou grande S(enho)ra jouuer esperta em sua cama $ E ella senti´r a molleza da rroupa & a brandeza dos lençooes muy delgados & se 

vir çercada de rricos paramentos & de todas out(ra)s cousas abastada que som neçe[s]sarias ao prazer do corpo.” 

P2C08 a-1  Expletivo abastante ~ 

abastantes 

Verbo Verbo Adj. Do GP  a- + -bastar < lat. 

med. bastāre < gr. 

bastázō, ‘levar, sustentar 

(um peso)’ 

suficiente, satisfatório LEBC 

“E os que esta manha quiserem aver, helhes necessario que ajom as tres cousas principaaes per que todallas outras manhas se acalçom, as quaaes som 

estas: grande voontade, poder abastante, e muyto saber.” 

“E esto he provado pello que veemos dos moços e doutros home~e~s de tam fraca desposiçom, que claramente confessam que a pee se nom sentem 

abastantes pera fazer o que os bo~o~s e vallentes fazem, e de cavallo, se desta manha som bem sabedores e boa voontade te~e~ [...].” 

P2D03 a-1  Expletivo abastamça ~ 

abastança 

Verbo Verbo Subst. Do GP  abastar < a- +       

-bastar < lat. med. bastāre 

< gr. bastázō, ‘levar, 

sustentar (um peso)’ 

fartura, abundância CRB 

“[...] e asy esteve ao lomgo d este ryo por este respeito algu~us dias, atee chover augoa pollos campos e allagoas em abastamça pera ta~o gra~de poder de 

gente como levava, e como foy tempo levamtou seu campo, e veyo asentar seu arayal a vista d esta cidade de Nagumdy” 

                                                             
3
Observe-se o vocábulo sem o prefixo in-1, corroborando a expletividade prefixal do formativo nessa base léxica. 



1186 

 

P2C09 a-1  Expletivo abastanza Verbo Verbo Subst. Do GP  abastar < a- +       

-bastar < lat. med. bastāre 

< gr. bastázō, ‘levar, 

sustentar (um peso)’ 

fartura, abundância CDPI 

“El era muito viandeiro, sem seer comedor mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos logares per onde andava fartas de vianda em 

grande abastança.” 

P2C10 ab-1 Sentido opaco abbatido Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *abatt(u)ĕre 

< a- + -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

abatido, vexado, 

agoniado 

VST 

“Naõ sofrem certamente grandes materias os pequenos engenhos, e quanto mayor for, e mais excellente, o que se hade tratar tanto he mais abbatido aquelle 

que a grandeza das cousas por palaura naõ pode explicar, e arreceo de por ventura fazer iniuria [...].” 

P2C11 a-1 Sentido opaco abatimento Subst. Verbo Subst. Do lat. vulg. *abatt(u)ĕre 

< a- + -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

entrestecimento, 

abatimento 

LC 

“[...] nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym 

scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir esta minguada maneira de meu screver.” 

P2D04 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraça Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

unir-se, associar-se, 

relacionar-se, abraçar-

se 

CATEC 

“E que a fe nossa he mais çerta que o que per demostraçã sabemos ou per olhos veemos, porque a nossa sancta fee se esforça e abraça cõ a primeira 

verdade em que nõ pode aver falsidade.” 

P2C12 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

abraçou Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

cingir com os braços, 

abraçar 

DESG 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Ele, tanto que a vio recebeu-a mui bem e abraçou-a, ca aquela era u~a das donzelas que moravam na i´nsoa da Lediça que a filha Amida del-rei Peles 

amava mais que donzela da sua companha.” 

P2D05 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraçada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

unido, associado, 

abraçado 

CATEC 

“A caridade he abraçada com ho fym e summo beem, ao qual a fee he ordenada e encaminhada, ho que assy decrarámos.” 

P2D06 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabadas ~ 

acabado 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

concluído, acabado 

CRB 

“[...] foy feyto outro tanto per ma~o d aquelles que tinha~o molheres e filhos que na~o era~o pera pellejar; e acabadas estas bodas tanto contra suas 

vontades, abrira~o as portas da fortalleza, homde loguo fora~o entradas dos inimiguos, e todos morrera~o sem ficar mais que seis ho me~es velhos [...].” 

P2C13 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

concluído, acabado 

LTV 

“Depois . que eu ouue acabada p(er) graça & ajuda do S(enh)or d(eo)s & mandamento das tres vertudes / Razom dereitura & Justiça . a çidade das 

damas p(er) a forma & maneira que em ella|s| se contem.” 
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P2C14 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez [...].” 

P2C15 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

chegado ao fim, 

acabado 

VDT 

“E, acabado meo ãno, veeronsse pera Purtuguall a Coinbra e logo ouverom novas que se finara dom Giraldo arçebispo de Bragaa.” 

P2C16 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

concluído, findado, 

rematado, acabado 

CCDPM 

“[...] porque quamdo elle esta estoria mamdou es(cre)ver jaa heram passados açerca de vimte annos que rregnava nos quais se passara~o muy gramdes & 

notaveis feitos, assy acabados por sua p(r)opia p(esso)a como por seus s(er)vidores ((p003)) & naturais por sua hordenamça & mamdado.” 

P2C17 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

chegado ao fim, 

acabado 

TNH15 
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ou stricto sensu 

“[...] et obrigo de uola faser de paz a todo te~po pelos ((L023)) out(r)os meus be~es, p(er)o q(ue) eu tena esta d(i)ta erdade en este d(i)to foro por estas 

d(i)tas des oytauas de çenteo et ho te~po ((L024)) acabado do d(i)to foro, q(ue) esta d(i)ta h(e)rdade fiq(ue) lju(re) et q(u)yta et desenbargada a uos o d(i)to 

señor ob(is)po et a uosa igl(e)ia p(ar)a senp(re).” 

P2C18 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CP 

“Foi este livro acabado de fazer na Era de 1400 na noite de Pa´scoa florida.” 

P2C19 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabava Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CDPI 

“Amava muito de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esqueçia de hir veer a 

outra, em guisa, que poucas vezes acabava huum mes em cada logar destada.” 

P2D07 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

TNC16 

“[...] SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa (e) por hy se começar ((L023)) ho f(e)cto fenir (e) acabar (e) nom ante 

out(ro) algu~u Jui´z nem Justica.” 



1190 

 

P2D08 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabou Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CRB 

“Tanto que el rey acabou ho que tanto desejava, ma~dou a seus capitae~es destroir algu~s logares e villas que estava~o alevantados e dar seguro a quem 

ho d elle que rya.” 

P2C20 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acaba Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

LEBC 

“Aca´basse a primeira parte, da voontade, e come´çasse a ssegunda: do poder.” 

P2C21 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabarás Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

DESG 

“E por em quero todos teus feitos saber que acabara´s, que foste feito em tal pecado, u os outros nom poderom i avi~ir, que forom feitos em leal 

casamento.” 

P2C22 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acabar ~ acabado Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

concluir, findar, 

completar, chegar ao 

fim, acabar 

CDJI 
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ou stricto sensu 

“Como o comde ouvera de seer morto per vezes e nehuu~a ouve aazo de sse acabar.” 

P2C23 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabasse ~ 

aquabasse 

Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

TC 

“Se começou de fazer alguum bem que non acabasse.” 

P2C24 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +    -

a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

CCDPM 

“E assy q(ue) ho bo~ desejo & vomtade deste rrey dom Affomso foy a p(ri)mçipall causa de se esta obra começar & acabar & desy rrequerimemto de hu~a 

filha daquelle comde que se chamava dona Lianor de Meneses [...].” 

P2C25 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera os 

acabar perfeitamente, com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra [...].” 

P2C26 a-1 Expletivo 

_________ 

acabar ~ acabou Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

SACR 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Outros dizem que sse deue acabar a parte do honbro sestro, por que primeirame~te foy cruçificada a maãoo dereita de Jhesu Christo que a ssestra.” 

P2C27 a-1 Sentido opaco acadar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accapitāre, 

‘receber, segurar’ < a(d)- +  

-capĕre, ‘cair’ 

conseguir, alcançar, 

obter 

TNH15 

“Et p(r)ometemos & out(or)gamos de uos pagar ((L019)) o d(i)to foro en(n)a d(i)ta mon(eda) en cada hu~ an(n)o en(n)o d(i)to dia de Natal et su pe~na de 

todas las custas & dapnos ((L020)) q(ue) vos o d(i)to co~uento & frayr(e)s del feserd(e)s & rreçeberd(e)s en(n)os acadar.” 

P2D09 a-1 Sentido opaco acaeçe Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- +  

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

P2D10 a-1 Sentido opaco acaecerẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < lat. ad- +  

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer TNH16 

“Et acaesçendo de non se nomear voz en este d(i)to foro, q(ue) seja voz enel aq(ue)la p(er)sona ((L019)) ou p(er)sonas q(ue) de d(e)r(ey)to herdar vosos 

be´e´ns & das d(i)tas vosas bozes, conven aa saber q(ue) vos aforamos ((L020)) & damos en(n)o d(i)to aforamj(en)to, segun q(ue) d(i)to he [...].” 

P2C28 a-1 Expletivo aqueente Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accalentāre < ad- + 

calentāre, freq. de calēre, 

‘estar quente’ 

aquecer, esquentar LUOC 

“Na noite de natal. o Celario mãde a dous conuersos. que façã | o fogo. no caleffetorio. aque se aqueente o Conuẽto. no antreua | lo. Pero se uirẽ tal frio 

que lhes compre. Ede pois que for dita a Colecta.  | de pos o Euãgelho. sairsea o Conuẽto da Egleia. [...] Eos que se quiserem caentar
4
./ aqueentense.” 

                                                             
4
Observe-se a alternância, no mesmo excerto do LUOC, do verbo com e sem prefixo, mas idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
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P2C29 a-1 Sentido opaco aqueeçimentos Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg.                    

*accadescere < cadĕre, 

‘cair’ 

acontecimento, evento CDJI 

“Nos certamente levamdo outro modo, posta adeparte toda afeiçom, que por aazo das ditas rrazoões aver podiamos, nosso desejo foi em esta obra escprever 

verdade, sem outra mestura, leixamdo nos boõs aqueeçimentos todo fimgido louvor [...].”
 
 

P2C30 a-1 Sentido opaco aqueçimemtos Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg.                    

*accadescere < cadĕre, 

‘cair’ 

acontecimento, evento CCDPM 

“[...] pois a çidade he vossa, no~ se podem dereitamemte ap(r)opiar ((p010)) a vos sena~o aaquelles que se per vosso p(r)opio mamdado fezera~o depois 

que, per graça de D(eu)s, ouvestes o çetro da coroa rreall de vossos rreynos, em q(ue) no~ foram menos aqueçimemtos q(ue) hos p(ri)meiros [...].”
 
 

P2D11 ac- Sentido opaco acçepto Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. acceptāre, freq. de 

accipĕre < ad- + -capĕre 

acolher, aceitar CATEC 

“Esta forma he comuu~ e geeral a todallas virtudes, e he forma extrinseca que dá perfeyçã ao acto pera que seja meritorio, acçepto e gracioso amte Deos.” 

P2C31 a-1 Sentido opaco açenar ~ acenaram 

~ acenaua ~ 

açenou 

Subst. 

 

Verbo Verbo Do lat. vulg. *accĭnāre < 

cinnus, -i, ‘aceno com os 

olhos’
5
 

fazer acenos ou sinais, 

acenar 

CPVC 

“E emtraram E nom fezeram nhuu~a mençam de cortesia nem de falar ao capitam nem a njmguem . pero huum deles pos olho no colar do capitam E 

começou d açenar com a maa~o pera a terra.” 

P2C32 a-1 Sentido opaco açendam Verbo  Verbo Verbo Do lat. ascendĕre < ad- +     

-scandĕre, ‘subir’ 

alçar-se, subir, 

ascender 

VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C33 a-1 Sentido opaco açẽdera Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

intensificar-se, 

produzir-se, irromper 

HRP 

                                                             
5
Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Em ysto se açe~dera cada vez mays grande pestelença no arrayal e foy cousa maravylhosa que morrya~ infi~idos dos castela~aos e na çidade no~ morreo 

hu~u soo home~.” 

P2C34 a-1 Sentido opaco acemderom Verbo Verbo Verbo Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

levar ou atear fogo; 

produzir fogo em 

CPVC 

“E sancho de toar E simam de miranda E njcolaao coelho E aires corea E nos outros que aquy na naao com ele himos . asentados no chaa~o per esa 

alcatifa / acemderam tochas E emtraram E nom fezeram nhuu~a mençam de cortesia nem de falar ao capitam nem a njmguem [...].” 

P2C35 a-1 Sentido opaco acesas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

aceso, incendido LUOC 

“Eentõ aquel | que sooe aduzer o lume aa claustra./ aos antreualos nos outros dias aesta ora ponha candeas acesas na claustra e no lauatorio. | e seiã todos 

na claustra.”
 
 

P2C36 a-1 Sentido opaco acezas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

aceso, incendido VST 

“[...] sempre tinha cuidado olhar se estaua limpo o sacrario, e altar, e as paredes sem sugidade, se o chaõ barrido, se luze~tes os vasos, e se acezas as 

alampadas.”
 
 

P2C37 a-1 Sentido opaco açeso Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accĕndĕre < ad- +  

-candĕre, ‘brilhar, aquecer, 

queimar’ 

excitado, abrasado, 

aceso, incendido 

CDJI 

“E amdamdo açeso em este cuidado, oolhou pello Paaço, e vio Rui Pereira seu tio que hi estava, e chegousse a elle, e comtoulhe todo o que avia pemssado, 

em razzom da defensom do rregno [...].”
 
 

P2C38 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acertarmos Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -cert(o)- +      

-a- + -r < lat. cĕrtus 

estar, encontrar-se, 

coincidir-se 

CPVC 
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ou stricto sensu 

“E fomos de lomgo da costa com os batees E esquifes amarados per popa comtra o norte pera veer se achauamos alguu~a abrigada E boo pouso omde 

Jouuesemos pera tomar agoa E lenha . nom por nos Ja mjnguar mas por nos acertarmos aquy.” 

P2C39 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertamento Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do GP  a- + -cert(o)- +      

-a- + -r < lat. cĕrtus 

acerto, acertamento LEBC 

“E ssaybham primeiramente que esta manha mais se acalça per naçom, acertamento de aver boas bestas, e aazo contynuado d’andar em ellas [...].” 

P2C40 a-1  Sentido opaco 

 

achadores Verbo Verbo Adj. Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

descobridor LC 

“Quarta, enventiva, per que somos achadores de novas envenço~o~es em qual quer cousa.” 

P2C41 a-1  Sentido opaco 

 

achamento Verbo Verbo Subst. Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

descobrimento, 

descoberta 

CPVC 

“Posto que o capitam moor desta vossa frota E asy os outros capitaa~es scpreuam a vossa alteza a noua do achamento desta vossa terra noua que se ora 

neesta nauegaçom achou [...].” 

P2D12 a-1 Sentido opaco 

 

achar Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar, 

considerar 

TNC16 

“[...] emprazou nos ((L027))  [...] co~ quaesq(ue)r outras suas p(er)temças emtradas (e) ((L028)) saidas nouas (e) amtygas de momte em fomte rroto (e) 

p(or) arromper p(er) omde elles mylhor achar (e) aver (e) asy (e) na maneira q(ue) elle de direito p(er)temce a elle (e) seu ((L029)) moest(eiro) [...].” 

P2C42 a-1 Sentido opaco 

 

achando Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar, achar, ver HRP 

“E, no~ achando defesa, fez muyto mel no termo da çidade e e~ Rybatejo, ataa que el rey ma~dou por fronteyro o priol do Espital do~ Pedro Alvarez e seus 
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filhos.” 

P2C43 a-1  Sentido opaco 

 

achamdo ~ achado Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, encontrar, 

deparar-se 

CDJI 

“Pero foi assi que o Comde dom Joham Afonso, irmaão da Rainha, quamdo veo de Castella que foi alla preso na de Saltes, e chegou a Lixboa, achamdo a 

fama de sua irmaã, muito peor do que a leixara com este Comde que dissemos, ouve dello grã queixume, e determinou de o matar.” 

P2C44 a-1  Sentido opaco 

 

acha ~ achamos Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar 

CDPI 

“Desta virtude da justiça, que poucos acha que a queiram por hospeda posto que Rainha, e senhora seja das outras virtudes se diz Tulio: husou muito elRei 

Dom Pedro, segundo veer podem os que desejam de o saber, leendo parte de sua estoria.” 

P2C45 a-1  Sentido opaco 

 

acharam ~ achava 

~ ache ~ achou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar; pensar, 

entender, considerar 

VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2D13 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ achara ~ 

achou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar 

CRB 

“[...] e elle foy avante pello reyno cem legoas, sem achar quem lhe defemdese nada atee chegar a Symamdary, que hera hu~a cidade muyto gramde, nella 

esteve seis meses esperamdo por elrey d Oria, mamdamdo lhe muytos recados que o esperava em campo [...].” 

P2C46 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ acho Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar 

VST 

“[...] que cousa mais excellente que meu Senhor se podera entre os sacerdotes achar, o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas 

occidentais partes [...].” 

P2C47 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ achou Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar 

TC 
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“Outrosy lhe pregunte se he cobiiçoso. Se aiu~tou as cousas te~porae~s cõ grãde ardor. Se ascõdudame~te achou algu~as cousas e se calou com elas 

tomãdoas para sy.”  

P2C48 a-1  Sentido opaco 

 

achey ~ achara ~ 

ache 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar; ponderar, 

considerar, avaliar 

CCDPM 

“Quamto mais que eu achey os feitos pella mayor parte tam maravilhosos, que, se soomemte os ouvera de es(cre)ver per emformaço~ dallgu~s q(ue) ho 

soubera~o per ouvida doutros, eu duvidara çertamemte de hos es(cre)ver, ne~ os es(cre)vera se na boca de dous ou de tres achara o conheçimemto destas 

cousas, porque emtemdera que o dezia~ por emgramdeçer seu nome & fama. Mas porque, aallem do que achey per es(cri)pto ((p008)) nas cartas que hos 

ofiçiaes que os rreis tinha~ naquella çidade pera governança dos moradores della [...].”  

P2C49 a-1  Sentido opaco 

 

acharom ~ 

acharam ~ achey 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

achar, descobrir, 

encontrar; pensar, 

entender, considerar 

LEBC 

“[...] em toda terra acharo´m bem poucos que ajam todallas meestrias que o stremado cavalgador deve aver segundo algu~a parte per mym sera declarado. 

Mas abasta que sobre as bestas em feyto e parecer sejam home~e~s, e nom bestas mais sem proveito que ellas.”  

P2C50 a-1  Sentido opaco 

 

acham ~ achamos 

~ acharas ~ achava 

achou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar-se, estar, 

achar-se; descobrir, 

encontrar 

PMP 

“[...] mayormente ao tempo das tentaçooes fortes, hu se acham aas vegadas os sanctos vençidos.” 

P2C51 a-1  Sentido opaco 

 

achamos ~ achar ~ 

acharam ~ 

achasem ~ 

achauamos ~ 

achou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar-se, estar, 

achar-se; descobrir, 

encontrar 

CPVC 

“E #ix oras nos achamos antre as canareas mais perto da gram canarea.” 

P2C52 a-1  Sentido opaco 

 

achar ~ achado ~ 

acharem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

entender, considerar; 

achar, descobrir, 

encontrar 

SACR 
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“E nõ entendo aqui escreuer coussa algu~a de meu ente~dime~to [...], mas o que Deus me administrar e achar escrito nos liuros que se seguem.” 

P2C53 a-1  Sentido opaco 

 

acham ~ achaua Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

pensar, entender, 

considerar; achar, 

descobrir, encontrar 

TNC15 

“E porq(ue) os d(i)ctos fidalgos (e) pessoas q(ue) asy va~a~o pousar (e) com(er) nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias buscam (e) acham q(ue) ((L036)) 

dizem q(ue) o faze~ p(er) ma~dado dos abades p(ri)ores Rectores dellas.” 

P2C54 a-1  Sentido opaco 

 

acha ~ achar ~ 

acharõ ~ acharem 

~ achem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrar-se, estar, 

achar-se; descobrir, 

encontrar 

LC 

“E posto que aa primeira pareça nom sentirem proveito de o veer, nem ouvir, saibham que o leer dos boos livros e boa converssaçom faz acrecentar o 

ssaber e virtudes como crece o corpo, que nunca se conhece senom passando per tempo: de pequeno que era, se acha grande, e o delgado fornido.” 

P2C55 a-1  Sentido opaco 

 

acharedes  Verbo Verbo Verbo Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

descobrir, encontrar; 

pensar, considerar, ter 

por impressão 

DESG 

“Ca bem creemos que ainda seja tam bo~o~ que vos acharedes ende bem e que sera´ vossa honra de o fazerdes.” 

P2C56 a-1  Sentido opaco 

 

achadas Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. afflāre < ad- +       

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

encontrado, achado, 

descoberto 

CDPI 

“[...] he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente fallar, nom come buscador de novas razoões, per propria invençom achadas, mas come 

ajumtador em huum breve moolho, dos ditos dalguuns que nos prouguerom.” 

P2D14 a-1  Expletivo achegamos ~ 

achegarõ ~ 

achegua ~ acheguã 

~ acheguar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre, 

‘aproximar-se, encostar’ < 

ad- + -plicāre  

aproximar(-se), 

achegar(-se) 

CATEC 

“Estas tres virtudes e todallas outras nos dá Deos juntame~te em huu~ instante, pero dizemos que a fee, segundo sua natureza e absolutamente, he a 

primeira que todas, ca pellas virtudes nos achegamos a Deos, o que nõ fariamos sem creer.” 

P2C57 a-1  Expletivo achegou Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre, 

‘aproximar-se, encostar’ < 

aproximar(-se), VDT 
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ad- + -plicāre  achegar(-se) 

“E logo hu~u seu privado, que se dizia Ermigio, cuja alma Deus aja, que esto ouvira, logo se achegou à orelha do Ifante dizendo mui humildosame~te: 

«Senhor hu~a cousa tam pequena neguaes ao arçeriagoo que he atanto voso servidor!».”
 
 

P2D15 a-1  Sentido opaco acidente Verbo Verbo Subst. Do lat. accĭdens, -entis < 

accidĕre < ad- + cadĕre 

acidente CATEC 

“Verdade he que algu~as virtudes podem per acidente ser primeiras que a fe porque nos tirã as cousas que nos apartã de creer [...].”
 
 

P2C58 a-1 Sentido opaco 

 

acodiram Verbo Verbo Verbo Do GP  recudir, com troca 

de prefixo < lat. recutĕre, 

‘repelir’  

dirigir-se, ir ou vir, 

comparecer 

CPVC 

“E tamto que ele comecou pera la d hir acodiram pela praya homee~s quando dous quando tres de maneira que quando o batel chegou aa boca do Rio 

heram aly #xbiij ou #xx homee~s . pardos todos nuus sem nhuu~a cousa que lhes cobrise suas vergonhas.” 

P2C59 a-1  Expletivo acooimado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP  a- + -coimar < GP  

coima < lat. calumnia, -ae  

castigar, punir, 

desforrar, atribuir 

culpa, censurar 

CDJI 

“E quando vio que nom avia em ell outro rremedio se nom morte, rreçeamdosse muito do que feito tiinha lhe seer acooimado per alguu~, aaquella hora 

ouve tam gram temor, que aquell medo lhe foi assi como degredo, que o fez logo sahir da camara, por sse hir a pressa pera seu comdado.”
 
 

P2D16 a-1 Sentido opaco acolheo
6
 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigar-se, recolher-

se, proteger-se 

CRB 

“[...] e per elle dizem que tinha a cidade seu nome, e acolheo se a hu~a fortalleza que tinha da banda do ryo, a quoall avya nome Crynamata [...].” 

P2C60 a-1 Sentido opaco 

 

acolherã
7
 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigar-se, proteger-se HRP 

“E pousou e~ Sam Fra~çisco e ma~dou roubar a çidade e queymar parte dela. Os portugueses se acolhera~ na çerca velha.” 

                                                             
6Sobreprefixação. 
7
Sobreprefixação. 
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P2D17 a-1 Sentido opaco acolhido
8
 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigado, recolhido, 

protegido, refugiado 

CRB 

“[...] este rey tomou cimco mil home~es com suas fazemdas, e se acolheo a esta fortaleza, e a mais mandou que se fosse para outra fortaleza sua que per seu 

reyno aynda tinha. E acolhido na fortalleza, pomdo regra em seus mantimentos, foy cercado por todas as partes d este rey dos de Dely [...].” 

P2C61 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aconpanhou
9
 Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia, 

ajuntar-se 

PMP 

“Se aconpanhou, com elles, aos que queriam honrra mundanal.” 

P2C62 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acompanhava ~ 

acompanhavom ~ 

acompanhado
10

 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia, 

ajuntar-se 

CDJI 

“Emtom ho veherom a fallar com RodriguEanes de Buarcos escudeiro de semelhante comta de PedrAllvarez, o quall acompanhava comtinuadamente 

Gomçallo Vaasquez dAzevedo e era todo seu.” 

P2C63 a-1 Expletivo 

_________ 

acompanhados
11

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

acompanhado, 

guarnecido 

LEBC 

                                                             
8Sobreprefixação. 
9Sobreprefixação. 
10Sobreprefixação. 
11

Sobreprefixação. 



1201 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

“E aquestas som as vertudes per ssy soficientes pera perfeitamente fazerem vi~i~r a grande bem os que as ouverem, e outras manhas nom, salvo em quanto 

forem destas acompanhados.” 

P2C64 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacompanhado
12

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- +                     

-acompanhar < lat. vulg. 

*accompaniāre < lat. vulg. 

*companĭa, formado de 

cum ‘com’ + panis ‘pão’, 

paralelo ao lat. gaul. 

companìo 

sozinho, sem 

companhia, 

desacompanhado 

CDJI 

“E sahimdo o Comde alta noite do Paaço desacompanhado, salvo com hu~a tocha, trigaromsse os outros mais do que deverom, como virom ho aar da 

camdea [...]” 

P2C65 a-1 Expletivo aconteçe ~ 

aconteçeu
13

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

PMP 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 

P2C66 a-1 Expletivo acomteçeo ~ 

acomteçerom
14

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CDJI 

                                                             
12Sobreprefixação. Na verdade, tripla prefixação (des- + -a- + con-). 
13Sobreprefixação. 
14

Sobreprefixação. 
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cum- +        -tangĕre 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

P2C67 a-1 Expletivo acontecer
15

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

LEBC 

“A primeira, seer mais prestes pera servir seu senhor, e acudir a muytas cousas que lhe acontecer podero´m de sua honrra e proveito. $ A ssegunda, andar 

folgado. $ A terceira, honrrado. $ A quarta, guardado. $ A quinta, seer tym[u]do. $ A ssexta, ledo. $ A sse´itema, acrecenta m[a]yor e mylhor coraçom.” 

P2C68 a-1 Expletivo acontecerom
16

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

HRP 

“Do regimento da rainha dona Lyenor e das cousas que se acontecerom em seu tempo.” 

P2C69 a-1 Expletivo aconteeçe
17

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CP 

“C(api´tulo) #LVI - Q(ue) o homem nom deve p(re)sumir de si, posto q(ue) v(ir)tuoso seja, porq(ue) muitas vezes 

aconteeçe q(ue) soo p(er) hu~u fe(i)to se p(er)de.” 

P2C70 a-1 Expletivo acontescimento
18

 Verbo Verbo Subst. Do GP  a- + -contecer < acontecimento, fato VST 

                                                             
15Sobreprefixação. 
16Sobreprefixação. 
17Sobreprefixação. 
18

Sobreprefixação. 
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lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

“[...] naõ posso en verdade desimular a dor que padeço, e naõ me doo porem de seu acontescimento, mas do meu, porque quanto ele mais bemauinturado 

he, tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C71 a-1 Sentido opaco  

 

açores Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. acceptor,       

-ōris, < accipĭter, -tris < 

accipĕre < ad- + capĕre 

açor TNC15 

“[...] ne~ allaaos ne~ sabuios ne~ podengos ne~ galgos ne~ out(ro)s taaes ne~ açores ne~ falcoes ne~ gauia~a~es ne~ out(ra)s ne~hu~as aues de caçar ne~ 

((L043)) ne~/sic/ seus s(er)ue~tes ne~ s(er)ue~tas.” 

P2C72 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordavã Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
19

 

lembrar-se, recordar-

se, rememorar 

CCDPM 

“[...] escreviam fallamdo nas cousas aaquelles que nellas fora~, se acordava~ na verdade, e ho que mais hera porque departidamemte pregumtava, & no 

que se todos acordava~o proçedia e~ minha istoria.”  

P2C73 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordei Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

lembrar, recordar, dar-

se conta 

LC 

                                                             
19

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Por que, resguardando ao desvairo das pessoas em estado, entender e sotilleza, com desejo que razoadamente prouvesse aos mais que o vissem e 

recebessem algu~u~ boo consselho, lembrança ou avisamento, acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso fallar.” 

P2C74 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordarom Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

CDJI 

“A este prougue de tomar este emcarrego, e acordarom que como o Conde Joham Fernamdez vehesse da embaxada de Castella, e emtrasse em Portugall, 

que lhe sahisse RodriguEanes ao caminho com çimquo ou seis de cavallo e que o matasse [...].” 

P2C75 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
20

 

decisão, parecer; 

acordo, consenso 

TNH15 

“´[...] nos don frey Ioha~ do Freyxo da Orden dos P(r)eigador(e)s, por la graçia ((L002)) de Deus et de S(an)ta Igl(e)ia de Roma ob(is)po de Lugo, aujdo 

noso acordo de lju(r)açon, bee~do q(ue) he p(r)ol et proueito dos be~es ((L003)) de nosa igl(e)ia, aforamos a uos Ruy M(a)r(tin)s de Soñar [...].” 

P2C76 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordo Subst. Verbo Subst. Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis 

decisão, pacto, 

acordo, consenso 

CDJI 

                                                             
20

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Este acordo avudo, souberom como o Comde Joham Fernamdez parthia de Castella, e viinha ja pera Portugall [...].” 

P2C77 a-1  Sentido opaco  acorreo Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre, ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

socorrer, acudir, valer, 

acorrer  

TC 

“Se nõ acorreo na necessidade ao pobre.” 

P2C78 a-1  Sentido opaco  acorressemos Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre, ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, recorrer   TNC15 

“E porq(ue) se nos a esto no~ acorressemos poderia seer q(ue) o tomaria~ por husu (e) seeri´a ((L025)) peior o postumeiro error q(ue) o p(ri)mei´ro.” 

P2C79 a-1  Sentido opaco  acudir Verbo Verbo Verbo Do GP  recudir < lat. 

recutĕre, com troca de 

prefixo 

atender, pôr-se à 

disposição, servir, 

ajudar  

TNC15 

“A primeira, seer mais prestes pera servir seu senhor, e acudir a muytas cousas que lhe acontecer podero´m de sua honrra e proveito. $ A ssegunda, andar 

folgado. $ A terceira, honrrado. $ A quarta, guardado. $ A quinta, seer tym[u]do. $ A ssexta, ledo. $ A sse´itema, acrecenta m[a]yor e mylhor coraçom.” 

P2C80 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acostumada
21

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habitual, costumeira CCDPM 

“[...] sequer por vos mostrar allgu~ conheçimemto da llomga criaço~ & m(ui)ta bemfeitoria que por vossa merçe, husamdo de vossa acostumada virtude, 

de vos rreçeby, caa se allgu~ saber e~ my~ ha´, posto que seja pequeno, com has vossas migalhas o apremdi.”
 
 

P2D18 a-1 Expletivo acustumada
22

 Verbo Verbo Adj. Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

habitual, costumeira TNC16 

                                                             
21Sobreprefixação. 
22

Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP  co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

“E ao faliçym(ento) de cada p(essoa) sua luytosa acustumada.”
 
 

P2C81 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acustumados
23

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituado, 

acostumado 

LTV 

“[...] he neçessario que aquelles assi home~e~s como molheres que d(eo)s estabelleçeo em altas seedas de poderoso S(e)n(h)orio sejam milhor 

acustumados que out(ra) jente a ffim que a Representaçom . daquelles seja de mayor onrra [...].”
 
 

P2C82 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acustumada ~ 

acustumado ~ 

acustumadas
24

 

Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habitual, de praxe, de 

costume 

LUOC 

“Assy seia feito. antre esta missa e aprima. des hi tã | gido osigno aa prima. uenha o Conuẽto ao  coro e façam [F r] a oraçõ. acustumada.”
  

P2D19 a-1 Expletivo 

_________ 

desacustumadas
25

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

incomum, insólito, 

não usual, estranho 

CATEC 

                                                             
23Sobreprefixação. 
24Sobreprefixação. 
25

Sobreprefixação. Na verdade, um caso de tripla prefixação (des- + -a- + co-). 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“Quãdo ho christaão ouvir algu~as cousas desacustumadas nõ as crea logo, mas pregu~te a outros encomendãdo.se a Deos, nõ curando de se meter em os 

misterios e segredos que som sobre suas forças, e cõfie que a virtude da fee lhe dara incrinaçã aa verdade [...].” 

P2C83 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacostumadas
26

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

incomum, insólito, 

não usual 

CDJI 

“E quamdo os homee~s veem desacostumadas afeiçoões e prestamças, homde nom ha tall divedo que maa fama embargar possa, ligeiramente veem a 

presumpçom do erro em que taaes pessoas podem cahir.”
 
 

P2C84 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acustumou
27

 Subst. Verbo Verbo  Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

TC 

“Hora lhe pregu~te outra pregu~ta. Se se acostumou a comer ou a beber amte da hora.” 

                                                             
26Sobreprefixação. Na verdade, um caso de tripla prefixação (des- + -a- + co-). 
27

Sobreprefixação. 
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P2C85 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acustumem
28

 Subst. Verbo Verbo  Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2C86 aa- Sentido opaco aacreçemtar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar CCDPM 

“Crea~ ((p009)) os que esta storia llerem que, se na sustamçia allgu~ (e)rro ha´, que he mais por se dizer menos do que a gramdeza dos feitos rrequeria, 

que por eu comvidar as orelhas dos ouvimtes [ou] aacreçemtar de my mesmo allgu~as cousas na materia.” 

P2C87 a-1 Sentido opaco acreçentar ~ 

acreçentava ~ 

acreçentou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

agregar, adicionar, 

acrescentar, 

incrementar, fazer 

crescer 

CDPI 

“Da maneira que os Reis tiinham pera fazer tesouros, e acreçentar em eles.” 

P2C88 a-1 Sentido opaco acrecentar ~ 

acrecenta ~ 

acrecentando ~ 

acrecente 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar LC 

                                                             
28

Sobreprefixação. 
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“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando ao 

que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 

P2C89 a-1 Sentido opaco acreçentar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

aumentar, acrescentar LTV 

“Reçeby em esta guisa $ Toma tua pruma & st(ri)pue /. bem auenturadas serom aquellas que morarem em nossa çidade . p(er)a acreçentar o conto de 

nossas çidada~a~s.” 

P2C90 a-1 Sentido opaco acrecenta ~ 

acrecentar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

agregar, alargar, 

acrescentar, adicionar 

LEBC 

“A sse´itema, acrecenta m[a]yor e mylhor coraçom.” 

P2C91 a-1 Sentido opaco acrecentados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar, crescer 

em tamanho, 

adicionar 

LEBC 

“E fa´zelhes mais sempre trazer boos cavallos, e esto por se entenderem delles ajudar e bem os conhecer e manteer, e acrecentar em boos custumes e 

mynguar em grandes tachas, que per outros, que o bem fazer nom souberem, seriam acrecentados.” 

P2C92 a-1 Sentido opaco acreçemtamento Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

crescimento, 

benefício, progresso, 

engrandecimento 

CDJI 

“[...] veemdo os muitos modos per que a Rainha mostrava desordenada afeiçom e bem queremça ao Comde Joham Fernamdez, e o gramde 
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acreçemtamento que lhe procurava per quallquer guisa que podia, bem certificou em seu penssamento seer verdade o que as gentes presumiam [...].” 

P2C93 a-1 Sentido opaco acrecentamento Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

crescimento, 

aperfeiçoamento, 

engrandecimento 

LEBC 

“Por que ella faz aalem das outras vantage~e~s grande acrecentamento em boos coraço~o~es.” 

P2C94 a-1 Sentido opaco acreçentamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

crescimento, 

aperfeiçoamento, 

engrandecimento 

LTV 

“[...] sab(e)r uos fazemos.que como {a} a c|l|aridade nos constranje a desejar o bem & ac(re)çentame~to de vos todas & a querer a destruiçom & 

mi´nguamento das cousas que a esto podem enbargar somos moui´das a u(o)s declarar & dizer pallauras de dout(ri)na.” 

P2D20 a-1 Sentido opaco acrescẽtamẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. pres. de 

accrēscĕre < ad- +             

-crēscĕre 

aumento, 

alargamento, 

enaltecimento, 

engrandecimento 

CATEC 

“A primeira, que quando Deos dá graça e caridade ao christaão pecador, nõ se perde ne~ tira ne~ corrõpe a fe que primeiro tinha, antes aquella mesma 

fica, pero cõ perfeiçã, graça e acresce~tame~to.” 

P2C95 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acusado Subst. Verbo Subst. 

PP 

Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa
29

 

acusado  TC 

                                                             
29

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 



1211 

 

ou stricto sensu 

“Se nõ se e~tender que he mais segura cousa pera o acusado, deueo a inuiar a outro iuiz mayor.” 

P2C96 a-1 Sentido opaco aderençadas ~ 

aderençados
30

 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

destinado LC 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C97 a-1 Sentido opaco aderençara
31

 Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

direcionar, 

encaminhar, destinar, 

dirigir 

LTV 

“[...] a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a nossa liçom.”
 
 

P2C98 a-1 Sentido opaco adiuinha Verbo Verbo Subst.  

 

Do lat. *addivināre < 

divināre 

adivinho, que pratica a 

adivinhação 

TC 

“A primeira como cree e~ Deus. A segu~da se he sorteiro ou sortera. A terceyra se he adiuinha.”
 
 

P2C99 ad- Sentido opaco adquirio Verbo Verbo Verbo Do lat. adquirĕre adquirir, conquistar CCDPM 

“[...] pera sempre sera gloria & louvor amtre as outras naço~es serem possuidores da çidade em que tamta homrra per tamtos tempos per seus 

amteçessores se adquirio & ganhou [...].”
 
 

P2C100 a-1 Sentido opaco adulterio Pron. Verbo Subst.  

 

Do lat. adulterium < 

adulterāre < ad- + -alter
32

 

adultério TC 

                                                             
30Sobreprefixação. 
31Sobreprefixação. 
32

Provavelmente, um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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“A primeyra com quem fez adulterio.”
 
 

P2D21 a-1 Sentido opaco adultos Verbo Verbo Subst.  

 

Do lat. adultus < 

adolĕscere < ad- + -alĕre 

adulto CATEC 

“Pero os adultos e grãdes que tee~ razã nu~ca se salvarõ nem pode~ salvar cõ soo fee i~plícita, mais he necessario que tenham algu~a fee explícita, 

scilicet, que actualmente cream de Deos algu~a cousa determinada [...].”
 
 

P2C101 a-1 Sentido opaco aduzer Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre aduzir, conduzir, levar LUOC 

“Eentõ aquel | que sooe aduzer o lume aa claustra./ aos antreualos nos outros dias aesta ora ponha candeas acesas na claustra e no lauatorio. | e seiã todos 

na claustra.”
 
 

P2C102 a-1 Sentido opaco adusse Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre   aduzir, trazer, 

conduzir, levar 

DESG 

“E veo a ele [a] abadessa com quatro donas, e adusse consigo Galaaz.” 

P2C103 a-1 Sentido opaco  afagou Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -fagar < ár. 

hālaqa (‘tratar com 

bondade, alisar, polir’) 

tratar bem, bajular, 

afagar 

TC 

“Se iurou polos Sanctos Euãgelhos ou per outro modo. Se deu falso testimunho. Se afagou algu~as pessoas por auer dellas alguma cousa. Se husou mais 

que deuia dalgu~as cousas que lhe emprestauam.” 

P2C104 a-1 Sentido opaco afazimento Verbo Verbo Subst. Do GP  a- + -fazer < lat. 

facĕre  

relação ilícita, 

familiaridade 

CDJI 

“Este Comde de Barcellos seu irmaão, doemdosse muito da desomrra delRei, e veemdo como sua irmaã, em quamto o Comde Joham Fernamdez fosse vivo, 

nom avia de cessar do afazimento que com ell avia, cuidou dordenar outra vez como fosse morto.” 

P2C105 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

afear Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -feo- + -a- +  

-r < lat. foedus 

piorar, deturpar, 

desvirtuar 

CPVC 
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“Pero tome vossa alteza minha Jnoramçia por boa vomtade . a qual bem çerto crea que por afremosentar nem afear aJa aquy de poer mais ca aquilo que vy 

E me pareçeo.” 

P2C106 a-1 Sentido opaco afeitados Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. affectāre, freq. de 

afficĕre < ad- + -facĕre, 

‘fazer’ 

enfeitado, ornado, 

embelezado 

CDJI 

“Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamentos, que muito deleitom aquelles que ouvem, amtepoemos a simprez 

verdade, que a afremosemtada falssidade.” 

P2C107 af-  Sentido opaco affeiçaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < ad- + 

-facĕre, ‘fazer’ 

estima, afeição, afeto, 

apreço 

VST 

“[...] os quais o amauaõ com marauilhosa affeiçaõ [...].” 

P2C108 a-1  Sentido opaco afeiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < ad- + 

-facĕre, ‘fazer’ 

estima, afeição, afeto, 

apreço 

LC 

“E aquesta por amor de nosso senhor deos e afeiçom das virtudes, com boo saber, custume dos feitos, de bem em milhor se acrecenta.” 

P2D22 af-  Sentido opaco affeiçã ~ affeiçom 

~ affeiçam 

Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < ad- + 

-facĕre, ‘fazer’ 

estima, afeição, afeto, 

apreço 

CATEC 

“A caridade faz que este fim ultimo reputemos como su~mo bem nosso, pollo qual lhe teemos amor e affeiçã, porque o home~ nõ tem incrinaçã ao que nõ 

conheçe, ou lhe nom pareçe possivel, ou lhe nom teem affeiçã.” 

P2C109 a-1  Sentido opaco afeiçom ~ 

afeiçoões 

Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭō, -ōnis, 

supino de afficĕre < ad- + 

-facĕre, ‘fazer’ 

estima, afeição, afeto, 

apreço 

CDJI 

“E por tanto elRei dom Fernamdo veemdo os muitos modos per que a Rainha mostrava desordenada afeiçom e bem queremça ao Comde Joham Fernamdez 

[...].” 

P2C110 a-1  Sentido opaco afeitamento Verbo Verbo Subst. Do lat. affectāre < ad- +    

-facĕre, ‘fazer’ 

beleza, ornato, 

embelezamento 

CDJI 
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“Que logar nos ficaria pera a fremosura e afeitamento
33

 das pallavras, pois todo nosso cuidado em isto despeso, nom abasta pera hordenar a nua 

verdade.” 

P2C111 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aferrarõ Subst. Verbo Subst. Do GP  a- + -ferr(o)- + -a- 

+ -r  

abalroar, aferrar; 

prender ou segurar 

com gancho de ferro 

ou similar 

HRE 

“E, em sua vi~ida, aferraro~ algu~as naaos co~ as de Castela e foro~ tomadas tres naaos de Portugal e morto Ruy Pereyra, ardido cavaleyro.” 

P2C112 a-1 Expletivo 

 

aferuentadamente Adv. Adv. Adv. Talvez do GP  aferventado 

< aferventar < a- +            

-fervente- + -a- + -r < GP  

fervente < lat. fērvens,       

-ēntis, de fervēre 

fervorosamente, 

intensamente, 

entusiasmadamente 

TC 

“Se comeo muyto aferuentadamente. Se bebeo sobeio. Se foy bebedo. Se fez uomito per sobigidõe de comer ou de beber.” 

P2C113 a-1  Sentido opaco aficado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -ficar < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

sofrido, atormentado, 

angustiado 

CDJI 

“E depois desto, seemdo elRei dom Fernamdo doemte e muito aficado daquella door que morreo, ao seraão na noite que sse finou, estava hi o Comde Joham 

Fernamdez com aquelles que eram presemtes.” 

P2D23 af- Sentido opaco affirmar Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +  

firmāre 

asseverar, confessar, 

declarar, afirmar 

CATEC 

“[...] podemos affirmar cõ verdade que sem fee, e antes da fee, nõ há virtude verdadeira.”
 
 

P2C114 a-1 Sentido opaco afirmava Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +  

firmāre 

asseverar, apontar, 

afirmar 

CDJI 

                                                             
33

Parece ser mais um caso de coordenação de lexemas sinonímicos. 
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“Assi que elRei dom Fernamdo bem emtemdia o que era, mas nenhuu~a cousa dava a emtemder, rreçeamdo novamente descubrir com duvida, aquello que a 

pubrica voz e fama muito tempo avia que afirmava.” 

P2C115 a-1 Sentido opaco afirma Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +  

firmāre 

asseverar, apontar, 

afirmar 

CDPI 

“[...] a escriptura afirma, que por o Rei nom fazer justiça, vem as tempestades, e tribullaçoões sobre o poboo [...].” 

P2D24 af- Sentido opaco affirmativo Verbo Verbo Adj. Do lat. affirmāre < ad- +  

firmāre 

afirmativo CATEC 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto affirmativo, scilicet, quando toca à honrra de Deos ou ao proveito dos proximos, 

como se a alguu~ christaão preguntassem polla fee e elle se callase, poderiam creer que elle nom tinha fee ou que a fe nom he verdadeyra.”
 
 

P2C116 af- Sentido opaco affrigio Verbo Verbo Verbo Do lat. afflīgĕre < ad- +    

-flīgĕre, ‘bater, ferir’ 

afligir, padecer TC 

“Se non quis yr ouuir as missas e as pregaçoões ao tempo conuinhauel. Se se affrigio com noio pola solenidade da missa ou pollo sermom seer grãde.” 

P2C117 a-1 

 

Sentido opaco afogar Subst. Verbo Verbo Do lat. *affocāre < cláss. 

ŏffōcāre, ‘apertar a 

garganta, sufocar’ < ob- + 

-faux, ‘garganta, goela’
34

 

abafar, sufocar, 

asfixiar 

TC 

“E quanto aa morte corporal façalhe .vii. pregu~tas e som estas: [...] se fez ou deu há comer ou de beber algu~as eruas per que algu~a molher perdese o 

fruyto do uentre. A quinta se abafou tanto a criatura con emtemçom de a afogar.” 

P2C118 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aforamos ~ 

aforado 

Subst. Verbo Subst. Do GP  a- + -for(o)- + -a- 

+ -r  

dar ou tomar por 

aforamento ou 

enfiteuse 

TNH15 

                                                             
34Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. Provavelmente se processou, na história do português, a evolução of- → af-, quiçá como uma troca de prefixo (ob- 

→ ad-). 
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“Conven a sab(e)r q(ue) uos aforamos, com(m)o d(i)to he, a meatade do casar de Portotide [...].” 

P2D25 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aforamos Subst. Verbo Subst. Do GP  a- + -for(o)- + -a- 

+ -r  

dar ou tomar por 

aforamento ou 

enfiteuse 

TNH16 

“[...] con d(e)r(ey)to aforamos & damos en aforamento d'oje este dia en diante a vos, Bertolameu ((L013)) Barr(eyr)o, vezjño da villa de Redondela, q(ue) 

soodes presente, et a vosa moll(e)r Marja Go(nçalue)s Barr(eyr)a, q(ue) he absente, ((L014)) ben como se fose presente [...].” 

P2C119 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aforamẽto Subst. Verbo Subst. Do GP  aforar < GP  a- +    

-for(o)- + -a- + -r  

aforamento TNH15 

“[...] et aa morte de cada u~ de uos avedes de nomear cada hu~ por sy hu~a p(er)soa a q(ue) fiq(ue) ((L015)) o d(i)to aforame~to p(ar)a q(ue) page o d(i)to 

foro ao d(i)to moest(eir)o & conuento del.” 

P2D26 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

aforamento ~ 

aforamjento 

Subst. Verbo Subst. Do GP  aforar < GP  a- +    

-for(o)- + -a- + -r  

aforamento TNH16 

“[...] con d(e)r(ey)to aforamos & damos en aforamento d'oje este dia en diante a vos, Bertolameu ((L013)) Barr(eyr)o, vezjño da villa de Redondela, q(ue) 

soodes presente, et a vosa moll(e)r Marja Go(nçalue)s Barr(eyr)a, q(ue) he absente, ((L014)) ben como se fose presente [...].” 

P2C120 a-1 Expletivo 

_________ 

aformosentou Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -formos(o)- + 

-ent- + -a- + -r < lat. 

aformosear, embelezar VST 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

formosus 

“[...] a qual religiosima linha de sua geraçaõ, elle com sanctos costumes, exaltou, e com virtuosas obras aformosentou em tal modo que naõ sem hu~a 

grande prophecia do Spiritu Sancto foi chamado Theotonio que he palaura grega, que em latim quer dizer diuino.” 

P2C121 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afremosentar Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -fremos(o)- + 

-ent- + -a- + -r < lat. 

formosus 

aformosear, embelezar CPVC 

“Pero tome vossa alteza minha Jnoramçia por boa vomtade . a qual bem çerto crea que por afremosentar nem afear aJa aquy de poer mais ca aquilo que vy 

E me pareçeo.” 

P2C122 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afremosenta Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -fremos(o)- + 

-ent- + -a- + -r < lat. 

formosus 

aformosear, 

embelezar, ornar 

CDPI 

“Outra razom por que a justiça he muito neçessaria ao Rei assi he por que a justiça nom tan soomente afremosenta os Reis de virtude corporal mas ainda 

spritual [...].” 

P2C123 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afremosemtada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -fremos(o)- + 

-ent- + -a- + -r < lat. 

formosus 

embelezado, ornado, 

enfeitado 

CDJI 
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“Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamentos, que muito deleitom aquelles que ouvem, amtepoemos a simprez 

verdade, que a afremosemtada falssidade.” 

P2C124 af- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affroxando Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -froux(o) +       

-a- + -r < lat. flūxus, -a,    

-um 

mitigar ou perder o 

vigor físico ou moral 

LTV 

“Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C125 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afroxassem Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -froux(o) +       

-a- + -r < lat. flūxus, -a,    

-um 

desapertar, afrouxar, 

alargar 

CDPI 

“[...] e elRei Dom Pedro era em dar mui ledo, em tanto que muitas vezes dizia que lhafroxassem a çinta que estonçe husavam nom mui apertada, por que se 

lhe alargasse o corpo, por mais espaçosamente poder dar: dizendo que o dia que o Rei nom dava, nom devia seer avudo por Rey.” 

P2C126 a-1 Sentido opaco agravariam Verbo Verbo Verbo Do lat. aggravāre < ad- +  

-gravāre 

onerar, sobrecarregar, 

tornar(-se) grave ou 

mais grave  

PMP 

“Os quaees, se contra nos forem ajuntados, assy nos agravariam como outros grandes pecados, que mais departimento ha pera em no mar periigar.” 

P2C127 a-1 Sentido opaco agrauos Verbo Verbo Subst. Do lat. aggravāre < ad- +  

-gravāre 

agravo, dano, prejuízo TNC15 

“[...] p(er) actoridade de sam p(edro) (e) de sam paullo Rep(ro)uaua; se absteuesem dell ne~ husassem ne~ fezessem os d(i)ctos agrauos (e) op(re)sooes aos 

d(i)ctos moesteiros” 

P2C128 a-1 Expletivo aguardamento Verbo  Verbo  Subst. Do GP  a- + -guardar < guarda, amparo CDJI 
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lat. guardāre 

“[...] e o Comde bem emtemdia que de taaes pessoas nom era mui seguro, nom damdo porem a entemder nada; mas seu gramde estado e aguardamento de 

muitos, que per aazo dell aviam gramdes desembargos delRei e da Rainha, o fazia segurar de todos.” 

P2C129 a-1 Expletivo agardar  Verbo  Verbo   Verbo  

 

Do GP  a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

TNC15 

“[...] A pose da di(c)ta Erdade e~ nome da di(c)ta ((L013)) g(ui)omar L(ouren)ço ha cal ue~da Asy houto(r)gamos (e) p(r)ometemos Ag(ar)dar (e) Ate~der 

sob hobrigaco~ de todos nosos bees q(ue) p(er)a esto hobriga~mos sobre ha di(c)ta pena [...].” 

P2D27 a-1 Expletivo aguardem ~ 

aguardar 

Verbo  Verbo   Verbo  

 

Do GP  a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardar, cumprir, 

observar, acatar 

TNH16 

“[...] q(ue) cunpla~ & pague~, teñam & aguardem todo aq(ue)lo q(ue) vos & vosa moll(e)r & vosas q(u)atro bozes soodes thiudos & obligados de conp(r)ir 

((L047)) & aguardar & pagar por este d(i)to cont(r)abto de foro.” 

P2C130 a-1 Expletivo aguardado Verbo  Verbo  Verbo 

PP 

Do GP  a- + -guardar < 

lat. guardāre 

guardado, escoltado, 

protegido, 

acompanhado 

CDJI 

“Mas a poer esto em obra, embargavom muito duas cousas. A primeira seer o Comde aguardado de mujtos e boõs fidallgos, que o sempre acompanhavom 

de dia e de noite [...].” 

P2C131 a-1 Sentido opaco 

 

aguardou Verbo  Verbo  Verbo Do GP  a- + -guardar < 

lat. guardāre 

esperar, aguardar CDJI 

“E como hi foi, segumdo alguu~s contam, huu~a noite se fez prestes, e o aguardou muito escusamente com os seus pera o matar.” 

P2C132 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda CCDPM 

“[...] he minha e~temço~, com ajuda da Samta Trimdade, (e)s(cre)v(er) e~ este vallume os feitos que se fezera~o na çidade de Çepta [...].” 

P2C133 a-1 Sentido opaco ajudas ~ ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

auxílio, ajuda LEBC 
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‘agradar, causar prazer’ 

“[...] que haja boos cavalgadores e prezem os que o ssom, que por saberem todo o que sobr’esto aquy screvo nem poderem screver os que em ello mais que 

eu entendem, nom avendo dello boa, contynuada husança, com as outras ajudas suso scriptas.” 

P2C134 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda PMP 

“Ca assy lhes deu ajuda de pecar.” 

P2C135 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro TC 

Se por comselho ou per palaura ou per obra ou per aiuda ou per outro qualquer modo se trabalhou de conronper a boa fama doutrem.” 

P2C136 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro TNH15 

“[...] a ca(rt)a fiq(ue) firme & valla p(ar)a senp(re) sobr(e) lo q(u)al ((L028)) rrenu~cio & p(ar)to de mj~ toda ley & todo d(e)r(ey)to asi canonjco com(m)o 

çeujll & a ley do Valiano q(ue) he en ajuda ((L029)) das molleres & a ley q(ue) dis q(ue) geeral rren(u)nciaço~ no~ valla [...].” 

P2C137 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro TNC15 

“Eu goçallo ((L003)) est(ev)ez d(i)cto armo~ morador na Çidade de b(ra)gaa oolhando (e) co~syrando ((L004)) Muyto bem (e) aJuda E boas obras q(ue) 

senp(r)e Reçebj E entendo Reçeb(e)r ao adeant(e) ((L005)) de liono(r) gomez [...].” 

P2C138 a-1 Sentido opaco aiuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro VST 

“Conuem pois agora com aiuda da graça do Spiritu Sancto manifestar pouco e pouco que diligencia teue nos officios de suas ordens e que conuersaçaõ na 

mesma Igreija [...].” 
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P2C139 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro CDPI 

“Como elRei de Castella enviou pedir ajuda de galees a elRei de Purtugal, e como partio com sua frota por fazer guerra a Aragom.” 

P2C140 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto 

que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem [...].” 

P2C141 a-1 Sentido opaco ajuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro LTV 

“Depois . que eu ouue acabada p(er) graça & ajuda do S(enh)or d(eo)s & mandamento das tres vertudes / Razom dereitura & Justiça . a çidade das 

damas p(er) a forma & maneira que em ella|s| se contem” 

P2C142 a-1 Sentido opaco ajudas Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxílio, ajuda, socorro HRP 

“[...] ca lhe fez despois muytas e boas ajudas.” 

P2D28 a-1 Sentido opaco ajudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar TNC16 

“[...] ho casei´ro seia obrigado a vi~jr aJudar a podar (e) ((L01 )) vindemar nas vinhas do di(c)to moest(eiro) [...].” 

P2C143 a-1 Sentido opaco ajudou Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar PMP 

“Se nom ajudou com ellas aos que vyo en boo trabalho ou em pressa por mingua de ajuda.” 
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P2C144 a-1 Sentido opaco aiudaõ Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar VST 

“[...] com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes, e que cousa mais desengenhosa entre os clerigos que eu ao qual 

nenhuns rios de sciencia aiudaõ [...].” 

P2C145 a-1 Sentido opaco aiudãdo Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, socorrer, 

cuidar 

TC 

“A segu~da que obra fez se foy e~ seruiço de Deus aiudãdo alguu~ lazerado.” 

P2C146 a-1 Sentido opaco aiudẽ ~ aiudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

ajudar, auxiliar LUOC 

“Aaqual missa       auistir. edesuistir.  os dous do | maairos que hã de aiudar de pois da missa da prima.” 

P2C147 a-1 Sentido opaco ajudarẽ ~ ajudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

assistir, socorrer; 

ajudar, auxiliar 

HRP 

“El rey fez paz e trauto de se ajudare~ co~ el rey de Graada por çiquoe~eta a~nos.” 

P2C148 a-1 Sentido opaco ajudam ~ ajudando 

~ ajudar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

assistir, socorrer; 

ajudar, auxiliar 

LEBC 

“E nom he contra razom, por que hu~a das mais principaaes cousas de que se mais ajudam os que andam em ella, |e| som boos cavallos.” 

P2C149 a-1 Sentido opaco ajudados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- + -jūvāre, 

‘agradar, causar prazer’ 

auxiliado, socorrido; 

ajudado, assistido 

LEBC 

“E os que te~e~ as principaaes, som muytas vezes ajudados dalgu~as destas manhas somenos.” 

P2D29 a-1 Expletivo ajũtar Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

ajuntar, juntar, somar CATEC 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP  pass. de jungĕre 

“[...] porque ao merecime~to de Cristo ham de aju~tar seu propio merecime~to que cõsiste em os actos e obras das virtudes.”
 
 

P2D30 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntou Adj. 

PP 

Verbo Verbo 

 

Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, juntar, reunir, 

congregar 

CRB 

“[...] e detreminamdo de hir sobre ella, ajuntou trinta e coatro mill home~s de pee, e outocentos allyfantes [...].” 

P2C150 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntado Adj. 

PP 

Verbo Verbo 

PP 

Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, juntar, reunir, 

congregar 

VST 

“Treiçaõ certamente, e enueia iulgo ser calar de todo os louuores de taõ grande Padre, e a memoria de hu~ varaõ em nossos dias, taõ singular cõ 

infructuoso silençio deixar perecer; por tanto por o dom da graça polla qual elle aos choros dos Anios he aiuntado.” 

P2C151 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntada Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, reunido, 

congregado, 

concentrado 

LEBC 
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“[...] por certo he que a virtude espalhada he mais fraca que se for ajuntada [...].” 

P2C152 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntados Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, reunido, 

agragado, somado 

PMP 

“Os quaees, se contra nos forem ajuntados, assy nos agravariam como outros grandes pecados, que mais departimento ha pera em no mar 

periigar.” 

P2C153 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntados
35

 Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, reunido, 

congregado 

TNH15 

“Saban q(u)antos esta ca(rt)a viren com(m)o nos o conuento & frayres do moest(eir)o de San Domj~go de Vju(eir)o seendo en(n)o capitolo do d(i)to 

((L002)) moesteiro ajuntados en capitolo [...].” 

P2C154 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajumtador Adj. 

PP 

Verbo Adj. Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

compilador CDPI 

“[...] he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente fallar, nom come buscador de novas razoões, per propria invençom achadas, mas come 

ajumtador em huum breve moolho, dos ditos dalguuns que nos prouguerom.” 

                                                             
35

Registra-se no mesmo conjunto documental (TNH15) a forma juntadas, com idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
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P2D31 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntamento Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

união, ajuntamento CATEC 

“E, porque a fee he subjectada em ho entendimento, segundo que he movido pella vontade a creer, recebe per este movimento e participa as perfeições da 

voontade, scilicet, liberdade e caridade e ajuntamento ao summo bem e ultimo fim.” 

P2C155 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajumtamemto Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

união, ajuntamento CCDPM 

“[...] aos rreys & p(ri)mçipes, assy pella muy gramde homrra que per todo ho mundo rreçebera~o como per ho judiçiall/?/ ajumtamemto que podem aver 

avemdo conheçimemto ((p006)) de tais cousas, como os feitos & obras dos passados seja rregra & ordenança pera os que ham-de vir.” 

P2C156 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntou Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, juntar, reunir, 

congregar 

VDT 

“E em este tempo dom Tello arçediagoo e~ Coinbra ajuntou a sy companhia de boõs homes ata XII e fundou o moesteiro de Santa Cruz no arrabalde da 

çidade de Coinbra, o quall fundou asy como de nada.” 

P2C157 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

ajũtar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntar, juntar, reunir, 

somar 

HRP 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E pera ysso se trabalhou de aju~tar algu~u dinheiro.” 

P2C158 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuntando Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

acrescentar, juntar, 

agregar 

LC 

“E por que o entendimento he nossa virtude muy principal, screvi del hu~a breve repartiçom, e o mais fuy ajuntando segundo melh[o]r pude fazer.” 

P2C159 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajumtey ~ ajumtar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

juntar, reunir, 

compilar 

CCDPM 

“Depois que eu, muito allto p(ri)mçipe, per vosso mamdado ajumtey & es(cre)vi a e~temçom que ell rrey dom Joham, vosso avoo, ((p007)) ouve de filhar a 

çidade de Çeepta e desy como se assenhorou della, eu me quisera escusar per duas rrazo~es de comtinuar mais na dita obra.” 

P2C160 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajũtedes Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +  -

a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

juntar, reunir TNH15 

“[...] as tire ((L012)) des donde jaze~ ascondidas et negadas & as tornedes & aju~ted(e)s con as q(ue) ora andan sabudas & juntadas et q(ue) cubrad(e)s 

((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas p(er)tesçent(e)s a estas d(i)tas erdades q(ue) agora jasen derribados et por cobrir.” 

P2C161 a-1 Expletivo aiũtou ~ aiuntou Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -junt(o)- +      juntar, reunir TC 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

“Outrosy lhe pregunte se he cobiiçoso. Se aiu~tou as cousas te~porae~s cõ grãde ardor. Se ascõdudame~te achou algu~as cousas e se calou com elas 

tomãdoas para sy.”  

P2D32 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ajuramentados Subst. 

 

Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -jurament(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

juramentum 

jurado, prometido sob 

juramento, obrigado 

por juramento 

TNC16 

“[...] Com p(er)o gancaluez de sob paaço m(orador) na freiguesia de sam frausto com p(ere) a~nes das bouças m(orador) na di(c)ta freiguesia tomados por 

home~es boos aJuramentados aos sanctos ((L030)) avangelhos (e) diserom que ho di(c)to prazo he feito em proueito do di(c)to m(osteiro) [...].” 

P2C162 a-1  Expletivo alampadas Subst. Subst. Subst. Do GP  a-+ lanpada < lat. 

lampăda, -ae < lampas,     

-ădis < gr. lampás, -ádos, 

‘archote’ 

lâmpada VST 

“[...] sempre tinha cuidado olhar se estaua limpo o sacrario, e altar, e as paredes sem sugidade, se o chaõ barrido, se luze~tes os vasos, e se acezas as 

alampadas.”
 
 

P2C163 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alargasse Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do GP  a- + -larg(o) + -a- 

+ -r < lat. largus 

afrouxar, alargar CDPI 
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“[...] elRei Dom Pedro era em dar mui ledo, em tanto que muitas vezes dizia que lhafroxassem a çinta que estonçe husavam nom mui apertada, por que se 

lhe alargasse o corpo, por mais espaçosamente poder dar: dizendo que o dia que o Rei nom dava, nom devia seer avudo por Rey.” 

P2C164 a-1 Sentido opaco alegar Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre alegar TNH15 

“[...] & a ley q(ue) dis q(ue) geeral rren(u)nciaço~ no~ valla & todas las out(r)as bo~as rrazo~es ((L030)) & d[e]fenso~es q(ue) por mj~ podese dizer & 

alegar en contrario desto q(ue) d(i)to he & en esta ca(rt)a se ((L031)) cont[e~].” 

P2D33 a-1 Sentido opaco alegar  Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre alegar TNH16 

“[...] por elo dea ne~ prometa a nos ne~ ao d(i)to moost(eyr)o ne~ ((L038)) a nosos subçesores ne~ por dizer ne~ alegar q(ue) a q(ue)remos p(ar)a o d(i)to 

moost(eyr)o ne~ q(ue) en este d(i)to foro ouve ne~ ha engan(n)o algu~u ((L039)) ne~ por out(r)a rrazo~ nem exc(e)pço~ algu~a [...].” 

P2C165 a-1 Sentido opaco alegando  Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre citar, mencionar, 

alegar 

VDT 

“E logo dom Tello lhe pedio por merçee que lhe desse hu~u luguar que estava no arravalde que chamavam os Banhos, e o Ifante dise que averiã seu 

cõsselho, alegando Salamom que diz: «Todas as coussas faze cõ comselho e nom te areprenderás».” 

P2C166 a-1 Sentido opaco alegãdo ~  alegar Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre alegar TNC15 

“[...] E reno~ciamos ((L014)) todas leis (e) costumes ho(r)dinhaco~es dereit(os) caroujcos/?/ Ciues se os po(r) nos ouu(er)mos A os no~ Alegar e~ Juizo 

ne~ fora dele (e) q(ue) co~tra esta ue~da vamos Alega~do ((L015)) nos ou nosos socesores q(ue) no~ valha.” 

P2C167 al-1 

 

Sentido opaco allegam Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre citar, mencionar, 

alegar 

CDJI 

“Fallamdo alguu~s da morte do Comde Joham Fernamdez hu sse começam os feitos do Meestre, allegam huu~ dito de que nos nom apraz, dizemdo que 

fortuna muitas vezes, per lõgo tempo escusa a morte a alguu~s homee~s, por lhe depois aazar mais desomrrada fim [...].” 

P2C168 a-1 Sentido opaco alegadas ~  

alegados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. allegāre alegado TC 

“Se sabe que per ell sera liure e se nõ peca se nõ da se~tença cõtra ell segu~do as razooe~s que forem alegadas ante ell, como quer que o faça contra sua 

emte~çom e cõtra a uerdade que en outra maneira sabe nõ como iuiz.” 

P2D34 a-1 ~  Expletivo alevantada ~ 

alevantadas ~ 

Verbo Verbo Adj. Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

insurgido, revoltado, 

rebelado; erguido, 

CRB 
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al-1 

 

alevantado ~ 

alevantados ~ 

allevantada ~ 

allevantado 

PP ‘erguer’ criado, levantado, 

elevado, proclamado 

“[...] lhe fez loguo aly saber como toda a terra era alevantada, e cada hu~u era senhor do que querya, e nenhu~u era per elle; que visse sua allteza o que 

querya, que em tall caso se fizesse.” 

“Tanto que el rey acabou ho que tanto desejava, ma~dou a seus capitae~es destroir algu~s logares e villas que estava~o alevantados e dar seguro a quem 

ho d elle que rya [...].” 

“Capitullo das cousas que fez elrey Crisnarao depois de sser allevantado por rey, &c.” 

P2C169 a-1 Expletivo alevantado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

elevado, proclamado VDT 

“E foy alevantado e feito por arçebispo dom Mauriçio, que era emtom bispo de Coinbra, e em Coinbra foy emleito por bispo dom Gonçalo.” 

P2C170 a-1 Expletivo aleuanto ~ 

alaueantaua 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

erguer, levantar, elevar VST 

“Mas posto que pera estas cousas, me sinto insufficiente quando aleuanto os olhos da alma ao dador de todos os bens por quem a lingoa dos mudos he 

aberta, que as lingoas dos meninos fas eloquentes [...].” 

P2C171 a-1 Expletivo alevãtarõ Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

erguer, levantar, elevar HRP 

“Depoys disto, os portugueses aleva~taro~ por rey, e~ Coynbra, do~ Joha~, meestre d'Avis.” 

P2D35 a-1 Expletivo alevantarão Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

rebelar-se, sublevar-

se, levantar-se 

CRB 

“[...] e outros, que contra suas vontades com temor lhe tinha~o dado as menage~es das villas e lugares, se alevantara~o contra o capita~o Mileque neby, e 

lhe viera~o por cerco na fortalleza, na~o lhe deyxamdo vir nenhu~us mantymentos nem lhe pagamdo as remdas como era~o hobrigados.” 



1230 

 

P2C172 a-1 Expletivo alevantou Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

rebelar-se, sublevar-

se, levantar-se 

VDT 

“[...] e forao de feito se nom fora devissom em Purtugall: seu filho, da rainha, se alevantou cõtra a may e [o] conde, vençeojos e deitouos fora do rreino em 

hu~a soo batalha, que a nós he coussa maravilhosa, e tomou logo o senhorio do Reino.” 

P2C173 a-1 Expletivo alevanta
36

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -levantar < 

lat. *levantāre, de lĕvāre, 

‘erguer’ 

erguer-se, levantar-se PMP 

“Sete vezes cay o justo no dia e sete se alevanta.” 

P2D36 al-1 

 

Expletivo  

 

allagoas Subst.  Subst. Subst. Do GP  a- + lagoa < lat. 

*lacōna- < lacūna, ae 

lagoa, charco CRB 

“[...] as augoas d algu~as poucas allagoas que nos campos avya~o, na~o abastava~o dez dias a sua gente, cavallos, e allyfantes, sem se secarem; e asy 

esteve ao lomgo d este ryo por este respeito algu~us dias, atee chover augoa pollos campos e allagoas em abastamça pera ta~o gra~de poder de gente como 

levava, e como foy tempo levamtou seu campo, e veyo asentar seu arayal a vista d esta cidade de Nagumdy.” 

P2C174 al-1 

 

Expletivo alliados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. alligāre, ‘atar’ < 

ad- + -ligāre 

coligado, aliado CDJI 

“E nom cessamdo a desonesta fama da Rainha com elle, fallavasse esto largamente amtre alguu~s senhores do rregno, espiçialmente amtre aquelles que per 

privamça e acreçemtamento de homrroso estado eram alliados com elRei, pesando lhe muito da desomrra que a seu Senhor era feita per tal modo.” 

P2C175 al-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

allongados Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

distante, afastado, 

alongado 

VST 

                                                             
36Registra-se no mesmo documento a variação entre as formas corradicais com e sem prefixo (alevanta ~ levanta ~ levantam), mas idêntica significação, corroborando a 

expletividade prefixal. 
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“[...] porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se 

refreaõ, pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2C176 al-1 Sentido opaco allumiou Verbo Verbo Verbo Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminar, fulgurar, 

esclarecer 

VST 

“[...] e arreceo de por ventura fazer iniuria aquelle cuia taõ virtuosa vida naõ poderei dignamente contar, que cousa mais excellente que meu Senhor se 

podera entre os sacerdotes achar, o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes [...].” 

P2C177 a-1 Sentido opaco alomeados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *allūmĭnāre < ad- 

+ -lumĭnāre 

iluminado, esclarecido SACR 

“[...] deuen saber e ente~der as santas escrituras e deuem resprãdeçer em vertudes, por que per a sua claridade os que viuem en estado de leigos ssejam 

alomeados, que em outra maneyra seriã cegos.” 

P2C178 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amanheçeo Subst.  Verbo Verbo Do GP  a- + -manh(ã)- +   

-ec- + -e- + -r < lat. vulg. 

[hora] *maneāna 

amanhecer CPVC 

“E a noute segujmte aa segumda feira lhe amanheçeo se perdeo da frota vaasco d atayde com a sua naao sem hy auer tempo forte nem contrairo pera poder 

seer . fez o capitam suas deligençias pera o achar a huu~as E a outras partes E nom pareçeo maJs.” 

P2C179 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amansar Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -mans(o)- +     

-a-+ - r < lat. vulg. 

mansus, deriv. de 

mansuētus 

aplacar, abrandar VST 

“[...] e offerescia a Deus as petiçõis do pouo rogando a Deus por seus peccados celebrando os sacrificios do altar pera o amansar dizendo orações e os 

doe~s de Deus benze~do e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial officio.” 
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P2C180 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amanssar Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -mans(o)- +     

-a-+ - r < lat. vulg. 

mansus, deriv. de 

mansuētus 

domar, amansar, 

tornar manso 

LTV 

“Affim que aquellas que som asperas & duras d' amanssar possam cayr em nossas armadilhas de guisas que poucas ou nenhu~u~a escapem das que hi 

tocarem.” 

P2C181 a-1 Sentido opaco 

 

ameaçaste Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -meaçar < lat. 

mĭnācia 

ameaçar, intimidar TC 

“Se scarneceste. Se ameaçaste. Se lãçaste a maão sanhudamente em algue~.” 

P2C182 ad- Sentido opaco administrar Verbo Verbo Verbo Do lat. administrāre dirigir, inspirar, 

recomendar 

SACR 

“E nõ entendo aqui escreuer coussa algu~a de meu ente~dime~to ne~ de meu pouco saber, mas o que Deus me administrar e achar escrito nos liuros que se 

seguem.” 

P2C183 a-1 Sentido opaco amenistrar Verbo Verbo Verbo Do lat. administrāre ministrar, servir, 

prestar 

LTV 

“E donas & donzellas arred[or] de ssy que nom teem olho em out(ra) cousa senom aui´sar que [cou]sa algu~u~a lhe nom falleça de todo deleito $ Prestes 

de a cobri´r se ella sospira ou se moue $ Os giolhos ficados pera lhe amenistrar todo s(er)uiço.” 

P2C184 a-1 Sentido opaco amjnistrauã Verbo Verbo Verbo Do lat. administrāre ministrar, servir, 

prestar 

TNC15 

“[...] (e) poinham moo(r)domos (e) chaueiros de suas ma~a~os ((L006)) q(ue) lhes daua~ (e) amjni´straua~ o pam (e) o vinho (e) carnes çeuadas (e) palhas 

(e) out(ro)s ma~tijme~tos q(ue) achaua~ (e) dest(ro)iam (e) dapnaua~ co~ suas bestas ((L007)) os pa~a~es (e) vinhas dos d(i)ctos moosteiros [...].” 

P2D37 a-1 Sentido opaco aministrador Verbo Verbo Adj. Do lat. administrātor, -ōris 

< administrāre 

administrador TNC16 

“[...] J(oa)m fernamdez dom prior do moest(eiro) ((L003)) de rroriz (e) aministrador p(er)petu(o) do moest(eiro) de sam miguell de villarinho do di(c)to 
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arçeb(is)pado me emviou dizer p(er) sua emformaçam [...].” 

P2C185 a-1 Expletivo amĩguãdo Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -minguar diminuir, enfraquecer HRP 

“El rey de Castela no~ quis sayr aa batalha, ami~gua~do muyto e~ seu estado.” 

P2C186 a-1 Sentido opaco amoestam Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

LTV 

“Aquy diz como as tres uertudes amoestam a todas p(ri)nçesas & altas S(e)n(h)oras que uenham a ssua scolla cuja p(ri)nçipal emssynança he amar & temer 

nosso S(enh)or Jh(es)u (chris)to.” 

P2C187 a-1 Sentido opaco amoestamos ~ 

amoestassem ~ 

amoestou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

TNC15 

“Pore~ amoestamos todollos condes Ricos home~es Infanço~es Caualeiros scudeiros (e) ((L027)) out(ra)s q(ua)eesq(ue)r pessoas de qualq(ue)r stado (e) 

condiço~ q(ue) [...] abstenham de pousarem ne~ comere~ nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias [...].” 

P2C188 a-1 Sentido opaco amoestações  Verbo Verbo Subst. Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestação, 

conselho, advertência 

TNC15 

“[...] os q(ua)ees lhes damos por todas tres canonicas amoestaço~es (e) t(er)mho p(er)entorio se ((L030)) abstenham de pousarem ne~ comere~ nos d(i)ctos 

moosteiros (e) eg(re)ias ne~ tome~ ne~ ma~dem tomar dellas pam ne~ vinho carne ne~ çeuadas.” 

P2C189 a-1 Expletivo amostra
37

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar CP 

“C(api´tulo) #XXVº - Q(ue) a homildade v(er)dadeira ha´ d’aver tre^s graaos; e q(ue)m homildoso he, amostra-o em trajo e em palavras e em feto; e que 

sem ela nom pode algue´m prazer aD(eu)s.” 

P2C190 a-1 Expletivo amostrou Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar VDT 

                                                             
37A expletividade é corroborada pela coexistência no CP dessa forma prefixada e da forma sem prefixo (mas idêntico sentido): “Como o sac(ra)mento da Eucaristia faz muitos 

p(ro)veitos a aquel[es] q(ue) dignament(e) o rrecebam, e do moor amo(r) que nos D(eu)s mostrou.”. 
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“E veerom a ele algu~us imiigus de bem viver e de nõ boõs custumes e rogaronlhe que fezesse bispo a dom Bernardo; e aqui amostrou Deus como guardava 

dom Tello pera atanto bem e pera fundar este santo moesteiro de Santa Cruz.” 

P2D38 a-1 Expletivo amostrar  Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, demonstrar, 

revelar 

CATEC 

“E, se alguu~ christaão por medo da morte quisesse amostrar ser infiel faze~do oraçã ao ydolo ou Mafamede, ou trouxesse algu~a vestidura, ou fizesse 

cerimonia determinada a acto de infieldade, pecaria mortalme~te.” 

P2C191 a-1 Sentido opaco anexas Verbo Verbo Adj. Do lat. anexus, -a, -um, 

part. pass. de annectĕre < 

adnectĕre < ad- + -nectĕre 

anexo, agregado SACR 

“E como quer que estas duas coussas som anexas, ca no bautismo se incrude a fe, da qual proçedem duas coussas: cathezismo e exorçismo, que som partes 

delle, e por que no cathezismo se contem a ffe e cre~ça, entendo começar en ella.” 

P2C192 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

anojan Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -noj(o)- + -a- 

+ -r < origem controversa 

aborrecer, enfadar, 

entristecer 

PMP 

“Os sanctos comem e bebem deante Deus e todas as outras cousas que fazem todas as fazem dante a sua presença. Mais estes, se em algu~as cousas o 

anojan, logo se arrepeendem e se conheçem que pecarom.” 

P2C193 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

anojado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -noj(o)- + -a- 

+ -r < origem controversa 

aborrecido, enfadado, 

magoado 

CDJI 
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“[...] mamdoulhe o Meestre dizer que çessasse do que lhe dissera, ca sse nom podia por emtom fazer. NunAllvarez foi desto muito anojado, por sse poer 

moor espaço em tall obra, e tornousse ao Meestre fallamdolhe muitas e booas razoões sobrello pollo rreduzir a sse fazer logo [...].” 

P2D39 a-1 Expletivo apacificar Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pacificar  pacificar, apaziguar CRB 

“E despois de partido, el rey Deora~o, entregue do reyno, na~o curou de mais que de apacificar a terra e os que amdava~o alevantados, dar lhe seguros, e 

fazer lhe muytas merces pera lhe ganhar as vontades [...].” 

P2D40 a-1 Sentido opaco apagadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pagar < lat. 

pacāre, ‘pacificar’ 

apagado, embaciado, 

sumido, extinto 

CRB 

“[...] e nella fez hu~u pagode muito honrrado, ao quoall deu muyta remda, e nella mamdou por hu~as letras que dezia~o: Quoamdo estas letras forem 

apagadas, enta~o elrey d Orya dara batalha a elrey de Bisnaga, e apagamdo as, enta~o sera sua molher dada aos ferazes dos cavallos d elrey de Bisnaga.” 

P2D41 a-1 Sentido opaco apagamdo Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -pagar < lat. 

pacare, ‘pacificar’ 

apagar, desaparecer, 

sumir, extinguir 

CRB 

“[...] e nella fez hu~u pagode muito honrrado, ao quoall deu muyta remda, e nella mamdou por hu~as letras que dezia~o: Quoamdo estas letras forem 

apagadas, enta~o elrey d Orya dara batalha a elrey de Bisnaga, e apagamdo as, enta~o sera sua molher dada aos ferazes dos cavallos d elrey de Bisnaga.” 

P2C194 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apanhamos Subst. Verbo Verbo Do castelhano apañar < a- 

+ -paño- + -a- + -r < lat. 

pannus, ‘pano’ 

pegar, recolher, pegar 

para si, trazer para si 

CDPI 

“[...] husou da justiça de que a Deos mais praz, que cousa boa que o Rei possa fazer segumdo os samtos escrevem, e alguuns desejam saber que virtude he 

esta, e pois he neçessaria ao Rei, se o he assi ao poboo: nos naquelle stillo que o simprezmente apanhamos: o podees leer por esta maneira.” 

P2C195 a-1 Sentido opaco aparece Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, manifestar-

se, tornar-se visível ou 

perceptível 

TC 

“Todo iuiz e prelado da sãcta igreia pera seer boo iuiz e manteer bem seu estado deue a seer dereyto e auer dereyta emtençom em todalas coussas que fezer 
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e iulgar. E esto aparece per muitas razooe~s e semelhãças.” 

P2C196 a-1 Sentido opaco apareçer ~ 

apareçerom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

LTV 

“E estando assi deuagar auendo soo hoçiosidade por companh(eir)a . t(ri)gosamente me tornarom a apareçer aquellas tres gloriosas . S(e)n(h)oras dizendo 

todas pallauras dhu~u~a susta~cia em esta guisa.” 

P2C197 a-1 Sentido opaco aparelhada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, aprontado LTV 

“[...] queremos que pois a morada das damas d' honrra he f(e)cta & aparelhada sejam p(er) Nos com tua ajuda penssados & buscados & f(e)ct(o)s / laços 

Redes enjenhos . as quaaes tu estenderas pella t(e)rra lugares & praças p(er) onde as S(e)n(h)oras & Jeeralmente todallas molheres . passam.” 

P2C198 ap- Sentido opaco apparelhaua Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, aprontar VST 

“[...] e em todos os sacramentos de Christo aos sacerdotes ministraua offerescialhes no altar as hostias, e lhas apparelhaua, e a mesa do Senhor vestia, e 

concertaua.” 

P2D42 a-1 Sentido opaco aparelhaste Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, aprontar CATEC 

“E Ysaias a Deos dizia: "Nengue~ pode conhecer e saber sem ty o que aparelhaste aos be~.aventurados.” 

P2C199 a-1 Sentido opaco aparelharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

preparar, aprontar LTV 



1237 

 

arranjar’ 

“E ajnda em louuor della nos praz que assi como o ssajes passareiro aparelha suas rredes & laços ante que f[i]lhe as aves ./. queremos que pois a morada 

das damas d' honrra he f(e)cta & aparelhada sejam p(er) Nos com tua ajuda penssados & buscados & f(e)ct(o)s   laços Redes enjenhos [...].” 

P2C200 a-1 Sentido opaco aparelharẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, aprontar LUOC 

“Entõ o sam cristãão. sguarde ora. pera fazer osignal | acustumado. pera se            os ministros.” 

P2C201 a-1 Sentido opaco aparelhou Verbo Verbo Verbo Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, aprontar HRP 

“El rey de Portugal, no~ conte~te das vitorias e boas esque~eças que ouvera contra os castela~aos, co~ os quaaes no~ tiinha aynda segura paz, aparelhou 

grande armada.” 

P2D43 a-1 Sentido opaco aparelhado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, pronto CATEC 

“O segu~do, ha de estar o fiel aparelhado a creer expressame~te todo o que a doctrina catholica da Ygreja determinar perte~cer aa fe, quãdo disto for 

certo.” 

P2C202 a-1 Sentido opaco aparelhos Verbo Verbo Subst. Do GP  aparelhar < lat. 

apparĭculāre < apparāre, 

‘preparar’ < ad- + -parāre 

‘preparar, arranjar’ 

conjunto de peças ou 

utensílios organizados 

para determinada 

finalidade 

HRP 

“[...] e que el rey de Castela entregasse a vila d'Almeyda e de Miranda e vi~ite galees que tiinha tomadas de Portugal, co~ todos seus aparelhos, e que 

soltasse o co~de do~ Afomso Tello, irma~ao da rainha dona Lyanor, e todollos portugueses que era~ presos, sem nehu~u resgate.” 

P2C203 ap- Sentido opaco apparençia Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. apparentia < aparência VST 
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appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

“Finalmente apartaua de si todas as cousas de que se pode gerar ma sospeita, e goardauasse de todo o que contra elle com algu~a apparençia se podesse 

presumir pello que nunca quis ter em sua caza, cama, banco, nem assento algu~ em que repouzasse [...].” 

P2D44 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartã  ~ aparta ~ 

apartarom 

Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -part(e)- +  -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar, apartar, 

distanciar 

CATEC 

“Verdade he que algu~as virtudes podem per acidente ser primeiras que a fe porque nos tirã as cousas que nos apartã de creer, como a fortaleza tolhe o 

desordenado temor que faz torvaçam a creer, e a humildade tira a soberba que faz o entendime~to nõ se someter aas verdades da fe [...].”
 
 

P2C204 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartou Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -part(e)- +  -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, apartar-se CDJI 

“Feitas suas exequias e acabado todo, foi huu~ dia NunAllvarez veer ho Prioll dom PedrAllvarez seu irmãao; e depois que lhe fallou, e espaçou huu~ pouco 

com alguu~s fidallgos que hi estavom, apartousse pello Paaço soo, a cuidar que avia de seer do rregno que assi ficava deserto [...].”  

P2C205 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartaua Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -part(e)- +  -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar, apartar, 

arredar 

VST 

“Finalmente apartaua de si todas as cousas de que se pode gerar ma sospeita, e goardauasse de todo o que contra elle com algu~a apparençia se podesse 
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presumir [...].” 

P2C206 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -part(e)- +  -

a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastado, distanciado CCDPM 

“E porque ho filosafo diz que toda cousa que move outra move e~ virtude do p(ri)meiro movedor, no~ ficara´ aquelle tam exçellemte rrey apartado de todo 

da gloria & louvor que aquelle comde & os outros nobres caval(ei)ros per força de seus corpos & fortalleza de seus coraço~es naquella çidade ganharom.” 

P2C207 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadamente Subst. Verbo Adv. Do GP  a- + -part(e)- +      

-a- + -r < lat. pars, părtĭs
 
 

separadamente, 

apartadamente 

LEBC 

“De cada hu~a direi apartadamente o que me parece.” 

P2D45 a-1 Expletivo apeegaçam Verbo Verbo Subst. 

 

Do GP  a- + -pegar < lat. 

picāre, ‘impregnar-se de 

piche; ter em si; trazer para 

si’ 

confisco, apreensão TNC16 

“[...] E a veedoria (e) apeegaçam do di(c)to casall he a sseguy~te ffeita p(er) J(oa)m pirez (e) ferna~dea~nes ((L007)) conegos do di(c)to moest(eiro) de 

rroriz aos quaes p(er) mynha carta de veedoria foy cometida (e) elles a fezera~ co~ J(oa)m fidalgo (e) p(ero) m(art)jz [...].” 

P2C208 a-1 Expletivo apega Verbo Verbo Verbo 

 

Do GP  a- + -pegar < lat. 

picāre, ‘impregnar-se de 

piche; ter em si; trazer para 

si’ 

fixar(-se), aderir, colar VST 

“[...] e daqui vem que quantas vezes me esforço pera delle fallar tantas se enchem meus olhos de lagrimas, e apegaseme a vox, e os saluços me impedem as 
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palauras que delle componho que farei, chorarei, mas a diuina escriptura mo defende [...].” 

P2D46 a-1 Expletivo apeegarã Verbo Verbo Verbo 

 

Do GP  a- + -pegar < lat. 

picāre, ‘impregnar-se de 

piche; ter em si; trazer para 

si’ 

confiscar, apreender TNC16 

“[...] ssemdo primeiro Certeficado p(er) ffees (e) asinados dos ssob(re)di(c)tos veedores ((L056)) (e) homes bo~os que ho di(c)to casall apeegara~,, que o 

di(c)to casall hera emprazado bem (e) a p(ro)ueito do di(c)to moest(eiro) de vylarynho [...].” 

P2C209 a-1 Expletivo apegamdo Verbo Verbo Verbo 

 

Do GP  a- + -pegar < lat. 

picāre, ‘impregnar-se de 

piche; ter em si; trazer para 

si’ 

agarrar-se, aderir, 

prender-se 

CDJI 

“Que logar nos ficaria pera a fremosura e afeitamento das pallavras, pois todo nosso cuidado em isto despeso, nom abasta pera hordenar a nua verdade. 

Porem apegamdonos a ella firme, os claros feitos, dignos de gramde rrenembrança, do mui famoso Rei dom Joham seemdo Meestre [...].” 

P2C210 a-1 Sentido opaco apellaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. appellātĭo, -ōnis < 

appellāre < ad- + -pellāre 

apelação TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica [...].” 

P2C211 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apertada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. appĕctŏrāre, 

‘estreitar contra o peito’ < 

ad- + -pectus
38

 

comprimido, 

estreitado, apertado 

CDPI 

“[...] e elRei Dom Pedro era em dar mui ledo, em tanto que muitas vezes dizia que lhafroxassem a çinta que estonçe husavam nom mui apertada, por que se 

lhe alargasse o corpo, por mais espaçosamente poder dar: dizendo que o dia que o Rei nom dava, nom devia seer avudo por Rey.” 

                                                             
38

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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P2C212 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apertamento Subst. Verbo Subst. Do lat. appĕctŏrāre, 

‘estreitar contra o peito’ < 

ad- + -pectus
39

 

estreitez, restrição, 

redução 

CDPI 

“Este Rei acreçentou muito nas comtias dos fidalgos [...] tachavamno porem de seer escasso, e apertamento de grandeza; e elRei Dom Pedro era em dar 

mui ledo, em tanto que muitas vezes dizia que lhafroxassem a çinta que estonçe husavam nom mui apertada [...].” 

P2D47 a-1 Sentido opaco 

 

aprazer Verbo Verbo Verbo  Do GP  a- + -prazer < lat. 

placēre, ‘agradar’ 

contentar, agradar, 

deleitar 

CATEC 

“Esta he a primeira difimçam e notificaçam da fee, sem a qual he impossivel aprazer a Deos.” 

P2C213 a-1 Sentido opaco 

 

apraz Verbo Verbo Verbo  Do GP  a- + -prazer < lat. 

placēre, ‘agradar’ 

contentar, agradar, 

deleitar 

CDJI 

“Fallamdo alguu~s da morte do Comde Joham Fernamdez hu sse começam os feitos do Meestre, allegam huu~ dito de que nos nom apraz, dizemdo que 

fortuna muitas vezes, per lõgo tempo escusa a morte a alguu~s homee~s, por lhe depois aazar mais desomrrada fim [...].” 

P2C214 a-1 Sentido opaco 

 

aprazido Verbo Verbo Verbo  Do GP  a- + -prazer < lat. 

placēre, ‘agradar’ 

contentar, agradar, 

deleitar 

VST 

“Alegreme pois eu, e aia prazer pois foi leuado porque a maldade naõ mudasse seu coraçaõ porque auia sua alma aprazido a Deus.” 

P2C215 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

apoderou Subst.  Verbo  Verbo Do GP  a- + -poder- +  -a- 

+ -r <  lat. possum 

apossar, assenhorear, 

tomar posse ou 

domínio, apoderar 

TNH15 

                                                             
39

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ou stricto sensu 

“E despois en este d(i)to dia & mes & an(n)o sobr(e) d(i)tos dent(r)o ((L041)) en(n)a d(i)ta villa da Ponte d'Eume, Rodrigo Esq(u)io, alcallde da d(i)ta villa 

por P(edr)o F(e)r(nande)s d'Andrade ((L042)) asentou et apoderou ao d(i)to p(r)ior en(n)as d(i)tas casas [...].” 

P2C216 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apontado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pont(a)- + -

a- + -r < lat. tard. puncta, -

ae 

orientado, atento, 

apontado 

LC 

“Compre, pera sse melhor entender, de se leer todo de começo, passo, e pouco de cada hu~a vez, bem apontado, estando em razoado tempo bem despostos 

os que leerem e ouvirem.”  

P2C217 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apontado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pont(a)- + -

a- + -r < lat. tard. puncta, -

ae 

orientado, atento, 

apontado 

LEBC 

“E os que esto quiserem bem aprender, leamno de começo pouco, passo, e bem apontado, tornando algu~as vezes ao que ja leerom pera o saberem 

melhor.” 

P2C218 a-1  Sentido opaco apoẽdo Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, 

‘avaliar’< ad- +  -pŏnĕre 

atribuir, imputar TC 

“O iuiz se pode achar alguu~ caso pera o liurar apoe~do algu~a cousa cõtra as testemunhas para o seu testemunho nõ ualer podeo fazer.” 

P2C219 a-1 Expletivo 

 

apregoadas
40

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < conāre, 

anunciado, apregoado HRP 

                                                             
40

Sobreprefixação. 
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‘preparar-se’ 

“El rey de Castela no~ quis sayr aa batalha, ami~gua~do muyto e~ seu estado. E dhy a dez dias foro~ co~çertados os reys e apregoadas as pazes co~ estas 

condiço~oes: que casasse el rey de Castela co~ a iffante dona Biatriz.” 

P2C220 a-1 Expletivo 

 

apregũte
41

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -preguntar < 

lat. praecuntāre 

questionar, perguntar TC 

“Primeyrame~te apregu~te polos sete pecados mortaaes que som estes: Soberba. Emueia. Ira. Accidia. Auareza. Luxuria. Gargãtuice de muito comer e 

beber” 

P2C221 a-1 Sentido opaco aprendam Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

saber, enterar-se, 

ouvir, tomar 

conhecimento 

LTV 

“[...] que todas ou a moor part(e) sejam trazidas aa nossa cidade gloriosa . onde aprendam o doçe canto daquellas q(ue) senpre hi fezerom morada.” 

P2C222 a-1 Sentido opaco apremdi Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender CCDPM 

“[...] caa se allgu~ saber e~ my~ ha´, posto que seja pequeno, com has vossas migalhas o apremdi.” 

P2D48 a-1 Sentido opaco aprende Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender, instruir-se CATEC 

“[...] este conheçimento e visam beatifica nã pode a criatura per suas forças percalçar senõ como estudante que aprende do mestre e doctor.” 

P2C223 a-1 Sentido opaco aprender  Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender, conhecer LEBC 

“E os que esto quiserem bem aprender, leamno de começo pouco, passo, e bem apontado, tornando algu~as vezes ao que ja leerom pera o saberem 

                                                             
41Sobreprefixação. No mesmo documento há o registro de várias formas flexionadas desse verbo, sem o prefixo a-, mas com idêntico significado (alternância de lexemas corradicais 

sinonímicos), corroborando a expletividade prefixal. 



1244 

 

melhor.” 

P2C224 a-1 Sentido opaco aprendeo ~ 

aprender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < lat. 

ad- + -prehendĕre, 

‘agarrar, tomar, segurar’ 

aprender  VST 

“[...] veio a Coimbra com seu tio dom Cresconio Bispo da dita cidade que foi seu mestre, e hi de dõ Tello Arcediago della discreto, e prudente varaõ 

aprendeo de cor, e compridamente segundo o estado do tempo o Ecclesiastico vso de ler, e cantar [...].” 

P2C225 a-1  Sentido opaco aprender ~ 

aprendem ~ 

aprendemos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender  LC 

“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando ao 

que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 

P2C226 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apresemtar
42

 Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -present(e)- + 

-a- + -r < praesens, -ēntis 

< prae- + -sum 

apresentar, mostrar, 

demonstrar 

CCDPM 

“[...] e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os quis apresemtar e~ 

corroboraça~o & comfirmaça~o da sua samta ffee católica [...].”   

P2C227 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

apropiados ~ 

apropriadas 

Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. approprĭāre < ad-+ 

-proprĭus
43

 

adequado, 

conveniente, 

apropriado 

LC 

                                                             
42Sobreprefixação. 
43

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (ap + proprĭ(us) + are). 
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ou stricto sensu 

“E aquestes a abelha devem seer apropiados, os quaaes por acharem em esto que screvo algu~a cousa que lhes praza, mais conssiirem aa substancia e boa 

teençom que ao muyto saber nem forma de rrazoar.”  

P2C228 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apropriamento Adj. Verbo Subst. Do lat. approprĭāre < ad-+ 

-proprĭus
44

 

adequação, 

pertinência 

LC 

“Do apropriamento do pater noster aas #VII virtudes.”  

P2C229 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apropriar Adj. Verbo Verbo Do lat. approprĭāre < ad-+ 

-proprĭus
45

 

imputar, atribuir CCDPM 

“[...] pois a çidade he vossa, no~ se podem dereitamemte ap(r)opiar ((p010)) a vos sena~o aaquelles que se per vosso p(r)opio mamdado fezera~o depois 

que, per graça de D(eu)s, ouvestes o çetro da coroa rreall de vossos rreynos [...].”
 
 

P2C230 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apropriam ~ 

apropriar 

Adj. Verbo Verbo Do lat. approprĭāre < ad-+ 

-proprĭus 

apossar, apropriar, 

tomar posse 

LC 

                                                             
44Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (ap + proprĭ(us) + are).  
45

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (ap + proprĭ(us) + are).  
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“Dos pecados e outros fallicimentos que se apropriam ao coraçom e aas outras nossas partes.”  

P2C231 a-1 Expletivo 

 

aprouguer ~ 

aprouver 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -prouger < 

lat. placēre 

aprouver DESG 

“E Nosso Senhor, assi como a ele aprouver e o podera´ fazer, vos faça tam bo~o~ cavaleiro como sodes fremoso.” 

P2C232 a-1 Sentido opaco aprovada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. approbāre < ad- + 

-probāre 

abonado, confirmado, 

aprovado 

CDJI 

“Nem emtemdaaes que certeficamos cousa, salvo de muitos aprovada, e per escprituras vestidas de fe; doutra guisa [...].” 

P2C233 ap- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

approueitamento
46

 Subst. Verbo Subst. Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

progresso, proveito, 

desenvoltura, 

desenvolvimento 

VST 

“Ordenado pois elle sacerdote começou de crecer com maior approueitamento, em prude~çia de costumes, e madureza de boa conuersaçaõ, e viuer com 

mais honestas obras entre o pouo de Deus em tal maneira em uerdade, viuia que a todos daua de sua vida bõ exemplo [...].” 

P2C234 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproueitaram ~ 

aproueitasse
47

 

Subst. Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

usar, fazer uso, 

aproveitar 

CPVC 

“E na praya amdauam mujtos com seus arcos E seetas E nom lhe aproueitaram ./ trouue os logo Ja de noute ao capitam omde foram Recebidos com muito 

prazer E festa .  a feiçam deles he seerem pardos maneira d auermelhados de boo~s Rostros E boos narizes bem feitos.” 

                                                             
46Sobreprefixação. 
47

Sobreprefixação. 
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P2C235 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproueitando
48

 Subst. Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VST 

“[...] e proueitosamente rezaua euitando todos os modos em ler, e cantar assi a vox feminina, e quebrada como a rustica e auilanada aproueitando, 

certamente antes as orelhas, e ao coraçaõ que aos olhos.” 

P2C236 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproveitam
49

 Subst. Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, ser de 

proveito 

LEBC 

“E em boos feitos muy pouco pera ssy se aproveitam de boos cavallos aquelles que os bem nom sabem cavalgar, segundo compre pera aquel feito em que 

delles se ham de sservyr.” 

P2C237 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproveitar
50

 Subst. Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

ser útil, ser 

proveitoso, ser de 

proveito 

LC 

“[...] o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir esta 

                                                             
48Sobreprefixação. 
49Sobreprefixação. 
50

Sobreprefixação. 
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minguada maneira de meu screver.” 

P2C238 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aproueitar
51

 Subst. Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

LTV 

“E qual cousa he em este mundo mais {mais} praziuel nem tam deleitosa aaquelles que desejam as mundanaaes riquezas como ouro & pedras p(ri)çiosas /. 

E posto que muyto dellas p(er)calçem . nom lhe poderiom ta~to aproueitar como fazem as uertudes aos coraço~o~es que desejam bem viuer.” 

P2C239 a-1 Expletivo 

 

aproveitoso ~ 

aproveitosa
52

 

Adj. Adj. Adj. Do GP  a-+ -proveitoso < 

proveito < lat. profectus < 

profacĕre < facĕre 

proveitoso, útil, 

salutar 

CP 

“C(api´tul)o Q(uaren)ta - Da pobreza e pacie^ncia do Senhor, e de como he muito aproveitoso pensar em se(us) tormentos.” 

P2C240 ar-1 Expletivo 

 

arreceo
53

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -recear < lat. 

re- + -celāre, ‘ocultar, 

esconder’ 

recear, temer VST 

“[...] e arreceo de por ventura fazer iniuria aquelle cuia taõ virtuosa vida naõ poderei dignamente contar [...].” 

P2C241 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

arredaron Adv. Verbo Verbo Do GP  *arredrar (ad- +   

-retro- + -a- + -r), deriv. 

do lat. ad rĕtro
54

 

afastar, separar, 

distanciar, arredar 

PMP 

                                                             
51Sobreprefixação. 
52Sobreprefixação. 
53Sobreprefixação. 
54

Parece ser um caso (raro) de parassíntese lato sensu em cuja base figura um advérbio. 
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ou stricto sensu 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 

P2C242 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aredar Adv. Verbo Verbo Do GP  *arredrar (ad- +   

-retro- + -a- + -r), deriv. 

do lat. ad rĕtro
55

 

afastar, separar, 

distanciar, arredar 

CP 

“C(api´tulo) #XXVIº - P(er)que guisa fara´ homem aredar se(us) imigos, se ouver esforço; e de como he gram sandice creer homem mais aos out(r)os da 

sua p(r)o´p(r)ia concie^ncia q(ue) a si meesmo.” 

P2C243 ar-1 Expletivo arrenegou
56

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -renegar < 

lat. vulg. renegāre, ‘sentir 

pesar’ < re- + -negāre 

renegar, apostatar, 

abjurar 

TC 

“Se disse algu~as palauras de soberba ou de doesto. Se cõte~deu ou ferio alguu~ com soberba. Se arrenegou. Se iurgou outre~ e nom sy meesmo. Se se 

gloriou dos pecados que fez.” 

P2C244 ar-1 ~ a-

1 

Expletivo arrepeendem ~ 

arepeendem
57

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, 

lamentar algo 

cometido 

PMP 

“Os sanctos comem e bebem deante Deus e todas as outras cousas que fazem todas as fazem dante a sua presença. Mais estes, se em algu~as cousas o 

                                                             
55Parece ser um caso (raro) de parassíntese lato sensu em cuja base figura um advérbio. 
56Sobreprefixação. Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado, pois no PA é também detectada a forma renegar, o que corrobora a 

expletividade prefixal.  
57

Sobreprefixação. 
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anojan, logo se arrepeendem e se conheçem que pecarom.” 

P2C245 a-1 Expletivo areprenderás
58

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, 

lamentar algo 

cometido 

VDT 

“E logo dom Tello lhe pedio por merçee que lhe desse hu~u luguar que estava no arravalde que chamavam os Banhos, e o Ifante dise que averiã seu 

cõsselho, alegando Salamom que diz: «Todas as coussas faze cõ comselho e nom te areprenderás».” 

P2C246 a-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aribaram Subst. Verbo Verbo Do lat. arrīpāre, de  ad- +           

-rip(a)- (‘ribanceira, 

margens’) + -āre 

atracar, aportar CPVC 

“[...] acharam os ditos nauios pequenos huum aReçife com huum porto dentro muito boo E muito seguro com huu~a muy larga entrada E meteram se dentro 

E amaynaram . E as naaos aRibaram sobr eles.” 

P2D49 ar-1 Expletivo 

 

arromper Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -romper < lat. 

rŭmpĕre 

irromper, brotar TNC16 

“[...] com todallas cousas ssobredi(c)tas (e) co~ quaesq(ue)r outras suas p(er)temças emtradas (e) ((L028)) saidas nouas (e) amtygas de momte em fomte 

rroto (e) p(or) arromper [...].” 

P2C247 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

asanhase Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‘loucura 

furiosa’, com aférese da 

irar-se, encolerizar-se, 

enraivecer-se 

TC 

                                                             
58

Sobreprefixação. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

sílaba inicial 

“Seguese o quarto mãdame~to em que lhe faça seys pregumtas. A primeira se ferio seu pay ou sua may. A segu~da se lhes fez emgano ou retraeo delles. A 

terceyra se lhes fez cousa com que os asanhase.” 

P2C248 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assenhorou Subst. Verbo Verbo Do GP  a- + -senhor- + -

a- + -r < lat. sĕnĭor, -ōris 

dominar, assenhorar, 

senhorear, apossar 

CCDPM 

“Depois que eu, muito allto p(ri)mçipe, per vosso mamdado ajumtey & es(cre)vi a e~temçom que ell rrey dom Joham, vosso avoo, ((p007)) ouve de filhar a 

çidade de Çeepta e desy como se assenhorou della, eu me quisera escusar per duas rrazo~es de comtinuar mais na dita obra.” 

P2C249 as-1  Sentido opaco assentou Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

montar, instalar HRP 

“E dhy se foy çercar Lixboa e assentou seu arreal ju~to co~ o moesteyro de Santos, seendo ja sua grande frota chegada dava~te Lixboa.” 

P2C250 a-1  Expletivo asentado ~ 

asentados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

sentado CPVC 

“E sancho de toar E simam de miranda E njcolaao coelho E aires corea E nos outros que aquy na naao com ele himos . asentados no chaa~o per esa 

alcatifa / acemderam tochas E emtraram [...].” 

P2C251 as-1  Expletivo assentasse ~ 

assentarem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

sentar VST 

“[...] nunca quis ter em sua caza, cama, banco, nem assento algu~ em que repouzasse, ou se assentasse, porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos 

sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se refreaõ [...].” 

P2C252 a-1 ~ 

as-1  

Expletivo aseentou ~ 

asseentou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

sentar PMP 
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“Se subio ou se aseentou sobre livros hu estan as santas palavras escriptas. Se sobyo e se asseentou sobre as sepulturas de aquelles corpos, cujas almas 

cuydam que son en paraiso.” 

P2D50 a-1  Sentido opaco asentar ~ asentou Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

estabelecer, assentar CRB 

“E do ryo, que este rey de Delly passou em cestos, a esta cidade, avera vinte cinco leguoas; todas sa~o de campos nos quoaes lhe pareceo bom asentar seu 

arayal, nestes campos ao lomguo d este ryo pera sua gente beber estas augoas [...].” 

P2C253 a-1  Sentido opaco asentou ~ asentaua Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

estabelecer, atribuir 

posse 

TNH15 

“[...] P(edr)o F(e)r(nande)s d'Andrade ((L042)) asentou et apoderou ao d(i)to p(r)ior en(n)as d(i)tas casas [...] et o d(i)to alcallde disso q(ue) asentaua & 

asentou ((L045)) ao d(i)to p(r)ior en(n)as casas & plaça suso esc(r)iptas, ficando a saluo algu~a p(ar)te o seu d(e)r(ey)to.” 

P2C254 a-1  Sentido opaco aseentadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *adsentāre, 

de sĕdēre, ‘estar sentado’  

assentar, estabelecer LTV 

“E pois nom p(er)teeçe aaquelles & aaquellas que p(er) graça de d(eo)s som assentadas em booa furtuna nos mais altos estados que sejam s(er)uidos de 

milhores cousas.” 

P2C255 a-1  Sentido opaco asentamẽto Verbo Verbo Subst. Do GP  assentar < lat. 

vulg. *adsentāre, de 

sĕdēre, ‘estar sentado’  

assentamento, núcleo 

de povoamento 

VDT 

“E qua[n]do viio dom Telo que era livre de tam grande peego e priigoo, asy como era virtuosso trabalhava no espiritu em que lugar faria este asentame~to 

porque lhe desfaliçia o lugar.” 

P2C256 a-1  Sentido opaco asẽtamento Verbo Verbo Subst. Do GP  assentar < lat. 

vulg. *adsentāre, de 

sĕdēre, ‘estar sentado’  

assentamento, 

possessão 

TNH15 

“[...] & ent(re)gou as chaues da d(i)ta casa ao d(i)to p(r)ior en p(r)esença do d(i)to ((L044)) alc(allde) e diso q(ue) consintia o d(i)to ase~tam(en)to; et o 

d(i)to alcallde disso q(ue) asentaua & asentou ((L045)) ao d(i)to p(r)ior [...].” 

P2C257 as-1  Sentido opaco assento Verbo Verbo Subst. Regressivo do GP  

assentar < lat. vulg. 

*adsentāre, de sĕdēre, 

assento VST 
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‘estar sentado’  

“[...] nunca quis ter em sua caza, cama, banco, nem assento algu~ em que repouzasse, ou se assentasse, porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos 

sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se refreaõ [...].” 

P2C258 a-1 Expletivo asessegou Verbo  Verbo Verbo Do GP  a- + -sesegar < 

lat. *sessĭcāre, de sessus, 

‘ação de sentar’ 

serenar, sossegar, 

acalmar 

PMP 

“Se andou vagando, non podendo em oraçom asessegar.” 

P2C259 a-1 Expletivo asessegou Verbo  Verbo Verbo Do GP  a- + -sesegar < 

lat. *sessĭcāre, de sessus, 

‘ação de sentar’ 

serenar, sossegar, 

acalmar 

HRP 

“O meestre quysera yrsse pera Yngraterra, reçeando a malquere~ça da rainha e grande poder del rey de Castela. Foy delo estorvado per Deus e per 

algu~as boas pessoas. E, depoys que asessegou sua vo~otade e~ ficar, chamousse regedor e deffensor dos reynos de Portugal.” 

P2C260 as-1 Expletivo assessego Verbo  Verbo Subst. Do GP  a- + -sesegar < 

lat. *sessĭcāre, de sessus, 

‘ação de sentar’ 

serenidade, sossego, 

paz, calmaria 

CDPI 

“[...] a justiça he muito neçessaria, assi no poboo como no Rei, por que sem ella nemhuma çidade nem Reino pode estar em assessego.” 

P2C261 a-1 Sentido opaco asignar ~ asignãdo Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar, 

assinalar, caracterizar, 

distinguir’ 

signar-se, benzer-se, 

fazer o sinal da cruz 

SACR 

“Pore~de prymeirame~te vejamos como o home~ sse deue asignar ou benzer.” 

P2D51 a-1 Sentido opaco asinados ~ 

asignados 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar, 

assinalar, caracterizar, 

distinguir’ 

firmado, assinado, 

rubricado 

TNC16 

“[...] ssemdo primeiro Certeficado p(er) ffees (e) asinados dos ssob(re)di(c)tos veedores ((L056)) (e) homes bo~os que ho di(c)to casall apeegara~,, que o 

di(c)to casall hera emprazado bem (e) a p(ro)ueito do di(c)to moest(eiro) de vylarynho [...].” 
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P2C262 a-1 Sentido opaco asynada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar, 

assinalar, caracterizar, 

distinguir’ 

assinalado, firmado  TNC15 

“[...] tome cada hu~u out(ra) tal c(ar)ta como esta asynada p(er) nosa ma~a~o (e) seellada do nosso Seello.” 

P2C263 a-1 Sentido opaco asiinado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar, 

assinalar, caracterizar, 

distinguir’ 

intenso, vívido, 

notável, forte 

CDJI 

“[...] nom sohou esto assi simprezmente nas orelhas dos gramdes senhores e fidalgos, que lhe nom geerasse gramde e asiinado desejo de vimgar a desomrra 

delRei dom Fernamdo.” 

P2C264 as-1 Sentido opaco assũada Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. *ad- + sub- +        

-unare < lat. unāre 

reunido, congregado, 

aglomerado 

DESG 

“Ve´spera de Pinticoste foi grande gente assu~ada em Camaalot assi que podera homem i veer mui gram gente, muitos cavaleiros e muitas donas mui bem 

guisadas. el-rei, que era ende mui ledo, honrou-os muito e feze-os mui bem servir.” 

P2C265 a-1 Sentido opaco atẽder Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < lat. ad- 

+ -tendĕre 

acatar, atender TNC15 

“[...] logo cobrou A pose da di(c)ta Erdade e~ nome da di(c)ta ((L013)) g(ui)omar L(ouren)ço ha cal ue~da Asy houto(r)gamos (e) p(r)ometemos Ag(ar)dar 

(e) Ate~der sob hobrigaco~ de todos nosos bees q(ue) p(er)a esto hobriga~mos sobre ha di(c)ta pena [...].” 

P2D52 a-1 Sentido opaco  atraeher ~ atrahe Verbo Verbo Verbo Do lat. attrahĕre < ad- +    

-trahĕre 

atrair CATEC 

“Diz.se a fee argumento das cousas que nõ se veem quanto ao effecto do argumento que he atraher, induzir e vençer nosso entendimento pera conheçer e 

teer algu~a verdade natural.” 

P2C266 a-1  Sentido opaco atreva Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever, ousar LC 

“Podelloees, se vos praz, chamar leal consselheiro, por que ainda que me nom atreva certificar que da em todo|s| boos consselhos, sey que lealmente he 
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todo scripto quanto meu pequeno saber, embargado em todo geeral regimento de justiça, consselhos e todas outras proveenças de meus Reynos [...].” 

P2C267 a-1  Sentido opaco atrevia ~ 

atrevemdosse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever, ousar CDJI 

“Porem, fallando em ello per vezes, todos outorgavom de seer em tall feito, mas nehuu~ nom sse atrevia de seer o primeiro; e o Comde bem emtemdia que 

de taaes pessoas nom era mui seguro, nom damdo porem a entemder nada [...].” 

P2C268 a-1  Sentido opaco atrevimento Verbo Verbo Subst. Do GP  atrever < lat. 

adtrĭbŭĕre, ‘assinar, dar’ 

audácia, ousadia, 

atrevimento 

PMP 

“Se deu a alguum occasiom ou atrevimento de pecar, dizendo alguum louvamento.” 

P2C269 a-1 Sentido opaco aveemça ~ 

aveenças 

Verbo Verbo Subst. Do lat. advenientĭa < 

advenīre < ad- + -venīre 

acordo, avença CDPI 

“Como os Reis de Purrugal e de Castella fezerom amtre si aveemça que emtregassem huum ao outro alguuns, que amdavom seguros em seus Reinos.” 

P2C270 a-1 Expletivo desavẽtura Verbo  Verbo  Subst. Do GP  des- + -avẽtura <  

lat. advenīre < ad- +          

-venīre 

desventura HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez, molher de Joha~ Lourenço da Cuynha. E liousse co~ os ingreses e renovou a guerra co~ os castela~aos.” 

P2C271 a-1 Expletivo desaventurado Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP  des- + -

aventurado < GP  a- + -

ventur(a)- +     -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

LEBC 

“Mas quem grande voontade tever e de todo esto bem souber, se nom for desaventurado nas bestas, com razom sempre mais poderoso sera que os outros 

pera as aver e governar.” 

P2C272 a-1 Sentido opaco desaviinr Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -avir < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

desavir, inimizar-se PMP 
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“Se calou ao tempo que ha verdade era doestada ou calou aaquelles que ha detrayam, por medo de sse nom desaviinr com elles.” 

P2C273 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

auermelhados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -vermelh(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

vermicŭlus, -i 

que tem cor tirante a 

vermelho ou que a ela 

se assemelha 

CPVC 

“E na praya amdauam mujtos com seus arcos E seetas E nom lhe aproueitaram .  trouue os logo Ja de noute ao capitam omde foram Recebidos com muito 

prazer E festa ./ a feiçam deles he seerem pardos maneira d auermelhados de boo~s Rostros E boos narizes bem feitos.” 

P2C274 a-1 Sentido opaco auento ~ auẽto Verbo Verbo Verbo Do lat. adventus, -us < 

advenīre < ad- + -venīre 

Advento, i.e., tempo 

litúrgico que precede 

o Natal 

LUOC 

“Comecẽ na primeira domĩga do auentoleer | o liuro de Isayas aas matinas. e da | li em deante. todo seia leudo pelo     | to. tã bem na Egleia. como no 

Reffec | toiro. como o cantor ordinar.” 

P2C275 a-1 Expletivo aventuras
59

 Verbo  Verbo Subst. Do fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

peripécia, aventura DESG 

“[...] assi que tu dara´s cima a todalas outras maravilhas e aventuras u todolos outros falecerom e falecera´m.” 

P2C276 a-1 Expletivo avemtuirava Verbo  Verbo Verbo Do GP  aventura < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

arriscar, aventurar CDJI 

“Mas a poer esto em obra, embargavom muito duas cousas. A primeira seer o Comde aguardado de mujtos e boõs fidallgos, que o sempre acompanhavom 

de dia e de noite; a segumda, quem sse a tall feito posesse avemtuirava a vida e perdiasse de todo, que os mais dos homee~s muito rreçeã de fazer.” 

                                                             
59No mesmo documento se registra a forma venturas, com o mesmo significado, corroborando a expletividade prefixal e apontando a alternância de lexema com e sem prefixo e 

idêntico significado. 
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P2C277 a-1 Sentido opaco bem auinturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  bem- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

beato, bem-

aventurado 

VST 

“Vida do bem auinturado nosso padre S. Theotonio primeiro Prior que foi no mosteiro de Sancta Crus.” 

P2C278 a-1 Sentido opaco bemauinturado ~ 

bemauinturada 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  bem- +  -

auẽturado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

VST 

“[...] naõ posso en verdade desimular a dor que padeço, e naõ me doo porem de seu acontescimento, mas do meu, porque quanto ele mais bemauinturado 

he, tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C279 a-1 Sentido opaco bem auenturadas ~ 

bem auenturados 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  bem- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

LTV 

“Reçeby em esta guisa $ Toma tua pruma & st(ri)pue /. bem auenturadas serom aquellas que morarem em nossa çidade . p(er)a acreçentar o conto de 

nossas çidada~a~s.” 

P2C280 a-1 Sentido opaco bem avẽturado ~ 

ben aventurada 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  ben- + -

aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

HRP 
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“Tornou el rey do~ Fernando a fazer guerra a Castela, dize~do que se queria vyngar dos males e nojos que recebera el rey do~ Emrrique e seu filho, o qual 

posto que herdasse o reyno do padre, no~ herdara a sua boa ventura, porque muytas vezes de padre be~ ave~turado naçia desve~turado filho.” 

P2D53 a-1 Sentido opaco bẽ avẽturados ~ 

bem aventurados 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  ben- + -

aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

CATEC 

“E Ysaias a Deos dizia: "Nengue~ pode conhecer e saber sem ty o que aparelhaste aos be~.aventurados.” 

P2C281 a-1 Sentido opaco bẽ avẽturadamẽte Verbo  Verbo Adv. Do GP  ben- + -

aventuradamente < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

bem-aventuradamente HRP 

“E tornousse be~ ave~turadame~te pera seu reyno.” 

P2D54 a-1 Sentido opaco bem aventurança Verbo  Verbo Subst. Do GP  bem- +  -

avẽturãça < fr. aventure  < 

lat. *adventūra < advenīre 

bem-aventurança CATEC 

“Este se dize fym derradeyro, summo bem e nossa bem.aventurança, que todos desejamos, que he Deos Nosso Senhor.” 

P2C282 a-1 Sentido opaco bẽ avẽturãça Verbo  Verbo Subst. Do GP  bem- +  -

avẽturãça < fr. aventure  < 

lat. *adventūra < lat. 

advenīre < ad- +  -venīre 

bem-aventurança HRP 

“E qua~ta paz e be~ ave~tura~ça os portugueses ouvero~ na vida de do~ Pedro, ta~to pelo co~trayro padecero~ na vida deste rey do~ Ferna~do [...].” 

P2C283 a-1 Sentido opaco mal aventurado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  mal- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

maldito, amaldiçoado, 

infeliz 

PMP 
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aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

“Bradou com queixume assy: En, homem mal aventurado, quem me livrara da morte deste corpo?” 

P2C284 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

auilanada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -vilan(o)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

*villānus 

grosseiro, rude VST 

“[...] e proueitosamente rezaua euitando todos os modos em ler, e cantar assi a vox feminina, e quebrada como a rustica e auilanada aproueitando, 

certamente antes as orelhas, e ao coraçaõ que aos olhos.” 

P2C285 a-1 Sentido opaco avysamentos Verbo  Verbo Subst. Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

conselho, sugestão, 

parecer 

LEBC 

“[...] a voontade me requere - que algu~as ouvy e per mym entendo - que screva, por sse dellas a meu juyzo poderem filhar boos avysamentos sem nem 

hu~a perda.” 

P2C286 a-1 Sentido opaco avisamento ~                  

avisamentos ~ 

avysamento 

Verbo  Verbo Subst. Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

aviso, conselho, 

advertência 

LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera 

os acabar perfeitamente [...].” 

P2C287 a-1 Sentido opaco auisado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

discreto, reservado, 

prudente 

VST 

“[...] mas eu sobre todo louuarei nelle, que em todas suas obras assi era prudente, e auisado
60

 que sempre resplandeçia com o habito de castidade.” 

                                                             
60

Parece ser um caso de adjetivos sinonímicos coordenados. 
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P2C288 a-1 Sentido opaco avisada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisado, advertido, 

aconselhado; discreto, 

reservado, prudente 

CDJI 

“Outros scprevem per outra maneira, dizemdo que a Rainha como era molher avisada, ja per omde quer que foi, amte que seu irmaão chegasse, soube a 

teemçom
61

 que comtra o Comde levava.” 

P2C289 a-1 Sentido opaco avysados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisado, advertido, 

aconselhado 

LEBC 

“E pera seerem boos monteiros, lhe faz conhecimento grande avantagem em poderem melhor sofrer os grandes encontros e seerem soltos e avysados pera 

bem ferir, e fortes em suas selas [...].” 

P2C290 a-1 Sentido opaco avisar Verbo  Verbo Verbo Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

inteirar-se, informar-

se 

CDJI 

“[...] e logo se partio do Meestre pera sua pousada, pera sse avisar e comçertar do que pera tall feito pertee~çia” 

P2C291 a-1 Sentido opaco avysar Verbo  Verbo Verbo Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisar, advertir, 

aconselhar 

LEBC 

“Mas esto faço por ensynar os que tanto nom souberem, e trazer em renembrança aos que mais sabem as cousas que lhes bem parecerem, e nas fallecidas 

enmendando no que screvo a outros podeerem avysar.” 

P2C292 a-1 Sentido opaco avisando Verbo  Verbo Verbo Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisar, advertir, 

aconselhar 

LC 

“Po´desse dizer de lealdade, ca per dereito conhecimento de nosso poder, saber, querer, memoria, entender, voontade, seguindo e possuindo virtudes, e dos 

pecados e outros falicimentos com emenda nos avisando, se mantem a nosso senhor deos e aas pessoas que se deve guardar.” 

P2C293 a-1 Sentido opaco auisar Verbo  Verbo Verbo Do fr. aviser < lat. vīsum, 

part. de videre, ‘ver, olhar’ 

avisar, advertir, 

aconselhar 

LTV 

“E donas & donzellas arred[or] de ssy que nom teem olho em out(ra) cousa senom aui´sar que [cou]sa algu~u~a lhe nom falleça de todo deleito $ Prestes 

de a cobri´r se ella sospira ou se moue $ Os giolhos ficados pera lhe amenistrar todo s(er)uiço.” 

                                                             
61

Observe-se que o lexema se encontra sem o prefixo, que contemporaneamente é habitual em sua configuração. 
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P2C294 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aviva Adj. Verbo Verbo Do GP  a- + -viv(o)- + -a- 

+ -r < lat. vīvus, -a, -um < 

vīvēre 

vivificar, avivar, 

revigorar, animar  

CP 

“C(api´tul)o #XXXVII - Como amar D(eu)s aviva muito a memo´ria dos se(us) b(e)nefi´cios.” 

02. ab-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: abs- ~ as-2 ~ es-1 ~ ab-2 ~ av-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C295 abs- Sentido opaco 
 

abscondese
62

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

esconder-se, ocultar-

se 

PMP 

“Mais o que diante Deus peca e se parte dante el, por pecar mais, entendese nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia 

envolvendosse nelles, cuidando que Deus nom lhos vee, son semelhantes a Adam que, quando pecou, abscondese aa voz de Deus que o chamou.” 

P2C296 as-2 Sentido opaco ascondidas
63

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

escondido, ocultado, 

desconhecido 

TNH15 

                                                             
62Sobreprefixação. 
63

Sobreprefixação. 
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“[...] et q(ue) façad(e)s lau(r)ar et parar b(e)n todas llas d(i)tas erdad(e)s & as tire ((L012)) des donde jaze~ ascondidas et negadas & as tornedes & 

aju~ted(e)s con as q(ue) ora andan sabudas & juntadas et q(ue) cubrad(e)s ((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas [...].” 

P2C297 es-1 Sentido opaco escondida
64

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

escondido, ocultado LTV 

“Ora sus da a Nos a tua ma~a~o   encaminha-te & nom sejas mais escondida no espoojeiro da priguiça.” 

P2C298 es-1 Sentido opaco escondia
65

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

esconder, ocultar PMP 

“Se comeo e beveo hu era fama que se escondia ou se despendia o alheo mal gaançado ou lho dizia a conçiençia, com razom, e foy contra ella.” 

P2C299 es-1 Sentido opaco escondidamente
66

 Verbo Verbo Adv. Do GP  escondida- +          

-mente < lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

ocultamente, 

veladamente 

TC 

“Se tomou algu~as cousas per força ou se as furtou escondidamente.” 

P2C300 as-2 Sentido opaco ascõdudamẽte
67

 Verbo Verbo Adv. Do GP  ascõduda- +           

-mente < lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-condĕre, ‘reunir, juntar, 

ocultamente, 

veladamente 

TC 

                                                             
64Sobreprefixação. 
65Sobreprefixação. 
66Sobreprefixação. 
67

Sobreprefixação. 
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colocar, esconder’ < cum- 

+ -dăre, ‘dar’ 

“Outrosy lhe pregunte se he cobiiçoso. Se aiu~tou as cousas te~porae~s cõ grãde ardor. Se ascõdudame~te achou algu~as cousas e se calou com elas 

tomãdoas para sy.”  

P2C301 ab-2 Sentido opaco absençia Verbo Verbo Subst. Do lat. absentĭa, -ae, 

‘ausência, afastamento’ < 

absum, ‘estar afastado, 

faltar’ < ab- + -sum, ‘ser, 

estar’ 

ausência  VST 

“Mas a saudade por sua absençia naõ posso sofrer.” 

P2D55 ab-2 Sentido opaco absencia Verbo Verbo Subst. Do lat. absentĭa, -ae, 

‘ausência, afastamento’ < 

absum, ‘estar afastado, 

faltar’ < ab- + -sum, ‘ser, 

estar’ 

ausência  TNC16 

“[...] p(er) carta de p(er)o g(onça)l(ve)z bachareL em ((L028)) degredos (e) desenbargador em esta corte de bragaa estonces prouisor em absenci´a do 

R(everendissimo) dom aluaro de freitas out(ro)si prouisor pollo di(c)to S(e)nn(h)or Cardeal em este arceb(is)pado [...].” 

P2D56 ab-2 Sentido opaco absente Verbo Verbo Adj. Do lat. absēns, -entis, 

‘ausente’ < absum, ‘estar 

afastado, faltar’ < ab- +    

-sum, ‘ser, estar’ 

ausente TNH16 

“[...] con d(e)r(ey)to aforamos & damos en aforamento d'oje este dia en diante a vos, Bertolameu ((L013)) Barr(eyr)o, vezjño da villa de Redondela, q(ue) 

soodes presente, et a vosa moll(e)r Marja Go(nçalue)s Barr(eyr)a, q(ue) he absente, ((L014)) ben como se fose presente [...].” 
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P2C302 es-1 Sentido opaco escusos
68

 Verbo Verbo Adj. Do lat. absconsus, -a, -um, 

‘oculto, secreto’ < 

abscōndĕre, ‘esconder’ < 

abs- + -condĕre, ‘reunir, 

juntar, colocar, esconder’ 

< cum- + -dăre, ‘dar’ 

ilícito, suspeitoso, 

escuso 

CDJI 

“[...] posto que homee~s de boa autoridade fossem, desviar da dereita estrada, e correr per semideiros escusos, por as mimguas das terras de que eram, em 

çertos passos claramente nom seerem vistas [...].” 

P2C303 ab-2 Sentido opaco absolto Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. absoltus < 

absolvĕre, ‘separar, 

absolver, perdoar’ < ab- + 

-solvĕre, ‘desatar, desligar, 

libertar, dissolver’ 

conceder perdão a no 

sacramento da 

penitência; perdoar; 

absolver  

TC 

“[...] e nõ pode seer absolto senom pollo papa de Roma segu~do diz a degratal.” 

P2C304 ab-2 Sentido opaco absoluia Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, ‘separar, 

absolver, perdoar’ < ab- + 

-solvĕre, ‘desatar, desligar, 

libertar, dissolver’ 

conceder perdão a no 

sacramento da 

penitência; absolver  

VST 

“[...] e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua, e absoluia e a Deus reconciliaua [...].” 

P2C305 ab-2 Sentido opaco absolver Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, ‘separar, 

absolver, perdoar’ < ab- + 

-solvĕre, ‘desatar, desligar, 

libertar, dissolver’ 

conceder perdão a no 

sacramento da 

penitência; absolver  

CP 

“C(api´tulo) segundo - Q(ue) o homem deve p(er)curar e buscar confessor disc(re)to e sabedor, que tenha poderio de absolver e legar.” 

                                                             
68

Sobreprefixação. 
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P2C306 as-2 Sentido opaco assolua Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, ‘separar, 

absolver, perdoar’ < ab- + 

-solvĕre, ‘desatar, desligar, 

libertar, dissolver’ 

conceder perdão a no 

sacramento da 

penitência; absolver  

TC 

“E se uir que se sabe be~ cõfessar nõ faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe os pecados e louuãdolhe as uirtudes e assoluaa e delhe sua pee~de~ça.” 

P2D57 ab-2 Sentido opaco absolutamente Verbo Verbo Adv. Do GP  absoluta- + -

mente < lat. absolūtus, 

‘completo, acabado, 

perfeito’ < absolvĕre, 

‘separar, absolver, 

perdoar’ < ab- + -solvĕre, 

‘desatar, desligar, libertar, 

dissolver’ 

definitivamente, 

categoricamente, 

absolutamente  

CATEC 

“Estas tres virtudes e todallas outras nos dá Deos juntame~te em huu~ instante, pero dizemos que a fee, segundo sua natureza e absolutamente, he a 

primeira que todas, ca pellas virtudes nos achegamos a Deos, o que nõ fariamos sem creer.” 

P2C307 abs- Sentido opaco abstenham ~ 

absteuerõ ~ 

absteuesem 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. abstinēre, ‘afastar-

(se), abster-se’ < abs- +    -

tenēre, ‘ter, possuir, 

habitar’ 

abster-se, privar-se TNC15 

“[...] lhes damos por todas tres canonicas amoestaço~es (e) t(er)mho p(er)entorio se ((L030)) abstenham de pousarem ne~ comere~ nos d(i)ctos moosteiros 

(e) eg(re)ias ne~ tome~ ne~ ma~dem tomar dellas pam ne~ vinho carne ne~ çeuadas.” 

P2C308 av- Expletivo  

 

avantagem Prep. Prep. Subst. Do fr. avantage < *avant 

+ suf. *-age < lat. tard. 

vantagem, proveito CDPI 
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abante, ‘avante, diante’ < 

ab- + -ante
69

 

“Outra razom por que a justiça he muito neçessaria ao Rei assi he por que a justiça nom tan soomente afremosenta os Reis de virtude corporal mas ainda 

spritual, pois quanto a fremusura do spritu tem avantagem da do corpo: tanta a justiça em no Rei he mais neçessaria que outra fremosura.” 

P2C309 av- Expletivo  

 

avantagẽẽs ~ 

avantagem
70

 

Prep. Prep. Subst. Do fr. avantage < *avant 

+ suf. *-age < lat. tard. 

abante, ‘avante, diante’’ < 

ab- + -ante
71

 

vantagem, proveito LEBC 

“E ssomariamente de homem a que convem teer boas bestas, e as saber bem cavalgar, se sseguem estas seis avantage~e~s: $ A primeira, seer mais prestes 

pera servir seu senhor, e acudir a muytas cousas que lhe acontecer podero´m de sua honrra e proveito. $ A ssegunda, andar folgado. [...].” 

P2C310 av- Expletivo  avantejados ~ 

avantajados ~ 

avantejado 

Prep. Prep. Adj. 

PP 

Do GP  avantajar < a- +     

-vantagem- + -a- + -r < fr. 

avantage < *avant + suf.       

*-age < lat. tard. abante, 

‘avante, diante’ < ab- +    

-ante
72

 

superior, excelente, 

avantajado 

LEBC 

“Nom digo boos por avantejados, por que tenho que em toda terra acharo´m bem poucos que ajam todallas meestrias que o stremado cavalgador deve aver 

segundo algu~a parte per mym sera declarado.” 

P2C311 av- Expletivo  avantejarom Prep. Prep. Verbo Do GP  avantajar < a- +     

-vantagem- + -a- + -r < fr. 

avantage < *avant + suf.       

*-age < lat. tard. abante, 

sobressair-se, 

avantajar-se, destacar-

se 

LEBC 

                                                             
69Rota etimológica reconstruída com base em Corominas & Pascual (1991) e em informações sobre o vocábulo francês avantage disponíveis na página do Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL (http://www.cnrtl.fr). 
70Registra-se, no mesmo documento (LEBC), o lexema sem prefixo, mas idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal: “Por que ella faz aalem das outras 

vantage~e~s grande acrecentamento em boos coraço~o~es.”. 
71Rota etimológica reconstruída com base em Corominas & Pascual (1991) e em informações sobre o vocábulo francês avantage disponíveis na página do Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL (http://www.cnrtl.fr). 
72Rota etimológica reconstruída com base em Corominas & Pascual (1991) e em informações sobre o vocábulo francês avantage disponíveis na página do Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL (http://www.cnrtl.fr). 
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‘avante, diante’ < ab- +    

-ante
73

 

“[...] claramente confessam que a pee se nom sentem abastantes pera fazer o que os bo~o~s e vallentes fazem, e de cavallo, se desta manha som bem 

sabedores e boa voontade te~e~, logo entendem que sse avantejaro´m sobr’elles, ainda que boas voontades tenham, se os della mynguados conhecerem.” 

P2C312 av-  Sentido opaco avorrecimento Verbo Verbo Subst. Do GP  avorrecer < lat. 

abhorrescĕre < ab- +        

-horrēscĕre, incoativo de 

horrēre, ‘erguer-se, pôr-se 

em pé, eriçar-se’ 

aborrecimento, 

aversão, ódio 

LC 

“Do nojo, pesar, desprazer, avorrecimento e suydade” 

03. al-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-2 ~ al-2 ~ ar-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2D58 a-2 Sentido opaco adarga Subst. Subst. Subst. Do ár. ad-dáraqa
74

 adarga, i.e., escudo 

ovalado de couro 

CRB 

“[...] e lhe disse que lhe dizia~o que hera home~ muy manhoso, e que jugava d espada e adarga muyto bem, que folgarya de ho ver jugar [...].” 

P2C313 al-2 Sentido opaco allaaos Subst. Subst. Subst. Do ár. al-’azá’ár < ár. al-

’az’ar
75

 

alazão TNC15 

“[...] ne~ lhes tenham nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias Cauallos mullas azemellas ((L042)) ne~ allaaos ne~ sabuios ne~ podengos ne~ galgos ne~ 

out(ro)s taaes ne~ açores ne~ falcoes ne~ gauia~a~es ne~ out(ra)s ne~hu~as aues de caçar ne~ ((L043)) ne~/sic/ seus s(er)ue~tes ne~ s(er)ue~tas.” 

                                                             
73Rota etimológica reconstruída com base em Corominas & Pascual (1991) e em informações sobre o vocábulo francês avantage disponíveis na página do Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL (http://www.cnrtl.fr). 
74Para Houaiss & Villar (2009), advém do ár. ad-dargâ, forma ocidental de ad-darqâ, ‘escudo de couro’. 
75

Para Houaiss & Villar (2009), é de origem controversa, provavelmente oriundo do ár. hispânico al-azá’ar < ár. cláss. al-hisān. 
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P2C314 al-2 Sentido opaco alcaçar Subst. Subst. Subst. Do ár. álqaṣr, ‘fortaleza, 

castelo’ 

fortaleza, castelo, 

palácio fortificado 

CDPI 

“Como elRei Dom Pedro fez matar o meestre de Samtiago Dom Fradarique seu irmaão no alcaçar de Sevilha.” 

P2C315 al-2 Sentido opaco alcallde Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

TNH15 

“E despois en este d(i)to dia & mes & an(n)o sobr(e) d(i)tos dent(r)o ((L041)) en(n)a d(i)ta villa da Ponte d'Eume, Rodrigo Esq(u)io, alcallde da d(i)ta villa 

por P(edr)o F(e)r(nande)s d'Andrade ((L042)) asentou et apoderou ao d(i)to p(r)ior en(n)as d(i)tas casas [...].” 

P2C316 al-2 Sentido opaco alcaide Subst. Subst. Subst. Do ár. alqā’id, 

‘governador’ ou al-qādī, 

‘juiz’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

CDJI 

“[...]e per ella mamdava a Gonçallo Meendez de Vasconçellos, Alcaide moor de Coimbra, que ordenasse de guisa que o Meestre seu irmaão fosse rreçebido 

na çidade [...].” 

P2C317 al-2 Sentido opaco alcatifa Subst. Subst. Subst. Do ár. al- qatīfa tapete grande, 

alfombra, alcatifa 

CPVC 

“E nos outros que aquy na naao com ele himos . asentados no chaa~o per esa alcatifa / acemderam tochas E emtraram E nom fezeram nhuu~a mençam de 

cortesia nem de falar ao capitam nem a njmguem . pero huum deles pos olho no colar do capitam E começou d açenar com a maa~o pera a terra.” 

P2C318 al-2 Sentido opaco alcouetou Subst. Subst. Verbo Do GP  alcoueto(a) < ár. 

al- qauuēd, 

‘intermediário’
76

 

alcovitar TC 

“A .xii. se cobiçou alguna que nom podese auer. A .xiii. se a alcouetou alguem.” 

P2C319 al-2 Sentido opaco algodam Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. al-qutún, do 

cláss. qutn 

algodão CPVC 

                                                             
76

Para Houaiss & Villar (2009), advém de alcoveto e este, por sua vez, do ár. al- qawwād, ‘intermediário’. 
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“E estam açerqua disso com tamta Jnocemçia como teem em mostrar o Rostro .  traziam anbos os beiços de baixo furados E metidos per eles senhos osos d 

oso bramcos de compridam d huu~a maa~o trauessa E de grosura de huum fuso d algodam E agudo na pomta coma furador.” 

P2D59 al-2 Sentido opaco alliceces Subst. Subst. Subst. Do ár. al-’isās alicerce, fundamento, 

base 

CRB 

“[...] e chegados asy estes dois home~es por suas jornadas a cidade de Nagumdy, na~o achara~o mais que os alliceces das casas, e lugares povoados d 

algu~s mesquinhos.” 

P2C320 al-2 Sentido opaco almaadia Subst. Subst. Subst. Do ár. al-ma’diya
77

 canoa, embarcação 

comprida e estreita, 

fabricada a partir de 

um só tronco de 

árvore 

CPVC 

“E tomou em huu~a almaadia dous daqueles homee~s da terra . mançebos E de boos corpos . E huum deles trazia huum arco E #bj ou #bij seetas.” 

P2C321 al-2 Sentido opaco almirante Subst. Subst. Subst. Do ár. al-‘amīr
78

 chefe supremo das 

forças navais 

CDPI 

“Como elRei mandava matar o almirante, e da carta que lhe enviou o duque e comuum de Genoa rogando por elle.” 

P2C322 al-2 Sentido opaco almirãte ~ 

almyrãte 

Subst. Subst. Subst. Do ár. al-‘amīr chefe supremo das 

forças navais 

HRP 

“No mar, pelejou almira~te de Portugal co~ a frota e gente de Castela e foy o almyra~te vençido e a frota de Portugal tomada.” 

P2D60 al-2 Sentido opaco alqueires Subst. Subst. Subst. Do ár. al-káil alqueire TNC16 

“It(em) no couello da parte ((L008)) daalem do Ri´o cont(ra) o poente hu~u~a deuesa co~ castanhal parte p(er) marcos co~ taagilde da out(ra) parte do 

Rib(ei)r(o) hu~u lam(eiro) que luara/sic/ de triguo tres alq(uei)r(e)s (e) m(eo) tem augua de limar (e) aRedor ((L009)) deste canpo [...].” 

P2C323 al-2 Sentido opaco alvaraaes Subst. Subst. Subst. Do ár. al-barāâ, ‘cédula, 

recibo’ 

documento de 

autoridade judiciária 

ou administrativa em 

HRP 

                                                             
77Para Houaiss & Villar (2009), advém do ár. al-māadya, ‘barco de passagem, jangada’. 
78

Para Houaiss & Villar (2009), advém do ár. al-mīr, ‘chefe, príncipe’. 
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favor de alguém e no 

qual se autorizam 

determinados atos 

“E ysto dize~ que foy per aazo da rainha dona Lyanor, a qual, per dous falssos alvaraaes e~viados a Vasco Marti~iz de Melo, lhe quisera logo fazer cortar 

as cabeças.” 

P2C324 al-2 Sentido opaco alvyssara Subst. Subst. Subst. Do ár. al-bisārâ
79

 recompensa oferecida 

a quem traz boas-

novas 

HRP 

“E partyro~sse e foro~sse a el rey de Castela, onde estava em Valhadolid, e pedironlhe alvyssara de casame~to.” 

P2C325 a-2 Sentido opaco areçife Subst. Subst. Subst. Do ár. arrasīf arrecife, recife CPVC 

“[...] acharam os ditos nauios pequenos huum aReçife com huum porto dentro muito boo E muito seguro com huu~a muy larga entrada E meteram se dentro 

E amaynaram . E as naaos aRibaram sobr eles.” 

P2C326 ar-2 Sentido opaco arrabalde ~ 

arravalde 

Subst. Subst. Subst. Do ár. ar-rabad arrededor, cercania, 

subúrbio 

VDT 

“E em este tempo dom Tello arçediagoo e~ Coinbra ajuntou a sy companhia de boõs homes ata XII e fundou o moesteiro de Santa Cruz no arrabalde da 

çidade de Coinbra, o quall fundou asy como de nada.” 

04. amb(i)- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: an- ~ ã- ~ am-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C327 an- Sentido opaco andados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

decorrido, passado, 

transcorrido  

TNH15 

                                                             
79

Para Houaiss & Villar (2009), advém do ár. al-bixrā < al-buxrā, ‘boa-nova’. 
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-īre 

“XXV dias andados do m(e)s de Abril, ano do nasçem(en)to de noso Señor Ih(es)u (Christ)o de mjll et q(ua)t(r)oçentos et ((L028)) çynq(u)o anos.” 

P2C328 an- ~ ã- Sentido opaco andou ~ andaua ~ 

ãda 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

permanecer, estar, 

achar-se 

TC 

“Se pecou con suas parentas. Se andou em dãças por parecer bem.” 

P2D61 am- Sentido opaco amdavão  Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

viver, permanecer, 

estar, achar-se 

CRB 

“E despois de partido, el rey Deora~o, entregue do reyno, na~o curou de mais que de apacificar a terra e os que amdava~o alevantados, dar lhe seguros, e 

fazer lhe muytas merces pera lhe ganhar as vontades [...].” 

P2C329 an- Sentido opaco andava ~ andavom  Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, caminhar, viver, 

permanecer, estar, 

achar-se 

CDPI 

“El era muito viandeiro, sem seer comedor mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos logares per onde andava fartas de vianda em 

grande abastança.” 

P2D62 an- Sentido opaco anda  Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, estar, achar-se CATEC 

“E e~ todallas virtudes he neçessaria recta entençam, a qual he enderençada pella fee, e o conheçimento de Deos per fe anda diante do amor e affeiçam do 

bee~ que he neçessaria em toda virtude.” 

P2C330 an- Sentido opaco andan ~ andar  Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

permanecer, estar, 

achar-se 

TNH15 
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voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

“[...]& aju~ted(e)s con as q(ue) ora andan sabudas & juntadas.” 

P2C331 am- Sentido opaco amdamdo ~ 

amdava 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

estar, achar-se, 

permanecer 

CDJI 

“E amdamdo açeso em este cuidado, oolhou pello Paaço, e vio Rui Pereira seu tio que hi estava, e chegousse a elle, e comtoulhe todo o que avia pemssado 

[...].”
 
 

P2C332 am- Sentido opaco amdaua ~ amdam 

~ amdamos ~ 

amdauam  

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

andar, caminhar, viver, 

permanecer, estar, 

achar-se 

CPVC 

“E na praya amdauam mujtos com seus arcos E seetas E nom lhe aproueitaram ./ trouue os logo Ja de noute ao capitam omde foram Recebidos com muito 

prazer E festa ./ a feiçam deles he seerem pardos maneira d auermelhados de boo~s Rostros E boos narizes bem feitos ./ amdam nuus sem nhuu~a cubertura 

.nem estimam nhuu~a coussa cobrir nem mostrar suas vergonhas.” 

P2C333 an- Sentido opaco andou Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se, andar 

HRP 

“E andou em algu~as revoltas co~ el rey.” 

P2C334 an- Sentido opaco andar ~ andam ~ 

andarom 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

ser conduzido ou 

transportado, cavalgar, 

andar 

LEBC 

“E ssaybham primeiramente que esta manha mais se acalça per naçom, acertamento de aver boas bestas, e aazo contynuado d’andar em ellas, morando em 

casa e terra que haja boos cavalgadores e prezem os que o ssom [...].” 
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P2C335 an- Sentido opaco andar ~ andarom ~ 

andava 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

seguir, andar, 

caminhar; estar, achar-

se, viver 

DESG 

“Entam se filharom andar e entrarom na foresta. E nom andarom muito per ela que chegarom a casa do ermitam que soi´a a falar com Galaaz.” 

P2C336 an- Sentido opaco andar ~ andarom ~ 

andom ~ andou 

Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

caminhar, andar, 

seguir; estar, achar-se 

PMP 

“Dos pees digo: se sayo a andar, com plazentiaria carnal.” 

P2C337 an- Sentido opaco andar Verbo Verbo Subst.  Provav. do lat. *ambĭtāre, 

do cláss. ambīre, ‘dar 

voltas, rodear’ < ambi- +   

-īre 

locomoção, andar LC 

“Da semelhança que do andar dereito na besta podem[os] filhar.” 

05. ante- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: amte- ~ ante- ~ em-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C338 amte- Anterioridade 

temporal  

amteçessores Verbo Verbo  Subst. Do lat. antecĕssōrem
80

 < 

antecedĕre, ‘marchar à 

frente, anteceder, 

ultrapassar (física ou 

moralmente)  < ante- +         

antecessor, 

antepassado 

CCDPM 

                                                             
80

Já para Houaiss & Villar (2009), advém de antecessor, -ōris, ‘que precede na marcha’. 
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-cedĕre, ‘marchar, 

caminhar’ 

“[...] pera sempre sera gloria & louvor amtre as outras naço~es serem possuidores da çidade em que tamta homrra per tamtos tempos per seus 

amteçessores se adquirio & ganhou [...].”
 
 

P2C339 ante- Anterioridade 

temporal  

anteçessor Verbo Verbo  Subst. Do lat. antecĕssōrem < 

antecedĕre, ‘marchar à 

frente, anteceder, 

ultrapassar (física ou 

moralmente) < ante- +         

-cedĕre, ‘marchar, 

caminhar’ 

antecessor, 

antepassado 

TNC15 

“[...] a dom (louren)ço da boa memoria nosso anteçessor (e) foylhe Req(ue)rido p(er) a clerizia do arçeb(is)pado q(ue) p(ro)cedesse cont(ra) os 

sobr(e)d(i)ctos s(egundo) nas d(i)ctas l(ete)ras he co~the ((L018)) udo [...].” 

P2C340 amte- Preeminência amtepos Verbo Verbo Verbo Do lat. anteponĕre, ‘pôr 

adiante’ < ante- + -ponĕre 

antepor, preferir, 

anteferir  

CCDPM 

“[...] elle amtepos o louvor dos outros a sua propia fama [...].” 

P2C341 amte- Preeminência amtepoemos Verbo Verbo Verbo Do lat. anteponĕre, ‘pôr 

adiante’ < ante- + -ponĕre 

antepor, preferir, 

privilegiar 

CDJI 

“Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamentos, que muito deleitom aquelles que ouvem, amtepoemos a simprez 

verdade, que a afremosemtada falssidade.” 

P2C342 em-1 Sentido opaco desemparar Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -emparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

abandonar LC 

“Em que se demostra per que virtudes nos enderençamos a desemparar as tres voontades suso scriptas, e seguir a quarta.” 

P2C343 em-1 Sentido opaco desemparado Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -emparar < abandonado, LEBC 
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PP lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

desamparado 

“Mas aquel que destas tres for desemparado, nom espere por bem cavalgar, justar, dançar, nem por outra manha que assy como cavalleiro ou scudeiro 

muyto possa valler; bem podera´ seer que vallera´ como homem servyçal de mester ou jogral.” 

06. apo- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-3 ~ apo-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C344 a-3 Sentido opaco adegas Subst. Subst. Subst. Do lat. apothēca < gr. 

apothē’kē 

adega TNC15 

“[...] tomaua~ as chaues das casas (e) adegas (e) celleiros aos abades (e) p(ri)ores (e) Rectores dellas (e) poinham moo(r)domos (e) chaueiros de suas 

ma~a~os ((L006)) q(ue) lhes daua~ (e) amjni´straua~ o pam (e) o vinho [...].” 

P2C345 apo-  Sentido opaco apostolico  Subst.  Subst.  Adj. Do lat. apostǒlĭcus < gr.  

apostolikós  

apostólico TNC15 

“[...] dhi en diante p(er) ((L032)) a d(i)cta actoridade ap(osto)lica a nos cometida poemos em elles (e) em cada hu~u delles q(ue) o cont(ra)iro fezere~ 

s(ente)nça descumu~ho~.” 

P2C346 apo-  Sentido opaco apostolos ~ 

apostolo 

Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr. 

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo LUOC 

“Aqual missa seia dita. festiualmente. assy | como dizẽ. nas festas dos apostolos.” 

07. arce- 



1276 

 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: arçe- ~ arço- ~ arcy- ~ arce- ~ archi-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C347 arçe-  Preeminência arçebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

CDPI 

“Como elRei Dom Pedro chegou a Galiza, e matou ho arçebispo de Samtiaguo, e se foi pera Imgraterra.” 

P2C348 arçe-  Preeminência arçebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

VDT 

“E, acabado meo ãno, veeronsse pera Purtuguall a Coinbra e logo ouverom novas que se finara dom Giraldo arçebispo de Bragaa.” 

P2C349 arçe-  Preeminência arçebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

HRP 

“Este foy depoys conde de Gijam e morreo desterrado e~ Portugal, trazendo tres filhos que, depoys, e~ Portugal, os dous foro~ condes e o outro arçebispo 

de Lixboa.” 

P2D63 arçe-  Preeminência arçebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

TNC16 

“Ruy gomez bacharell em degredos p(ro)uisor (e) vi´gairo geerall em o arçeb(is)pado de braga p(e)llo R(everendissimo) S(e)n(h)or o S(e)n(h)or dom diogo 

de ssousa p(er) Merçe de d(eu)s (e) da sancta egreJa de Roma Arçeb(is)po (e) S(e)n(h)or ((L002)) da muy amtiyga (e) ssempre leall Cidade de braga [...].” 

P2D64 arço- Preeminência arçobispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. arcebispo, i.e., bispo TNH16 



1277 

 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

“[...] por el Re(verendisi)mo señor Arçob(is)po & santa igll(e)ja de Santiago ((L067)) ao outorgamj(en)to do sobred(i)to contrabto de foro en hu~u co~ os 

sobre ((L068)) d(i)tos testigos presente fuy & o esc(ri)puj & aquj meu nom(m)e & signo puse ((L069)) en testimonjo de v(er)dade.” 

P2C350 arçe-  Preeminência arçebispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

TNC15 

“[...] (e) fezessem sollepneme~te ((L015)) p(ro)bicar (e) dar a execuço~ ma~dando o d(i)cto Senhor p(a)p(a) aos Reys de pu(r)tugal q(ue) pellos t(em)pos 

fossem q(ue) lançasem da sua corte (e) famil(ar)idade os q(ue) ((L016)) asy p(er) o d(i)cto arçeb(is)po (e) b(is)po fossem scumu~gados  [...].” 

P2C351 arçe-  Preeminência arçebispado Subst.  Subst.  Subst. Do GP  arcebispo < lat. 

ecles. archiĕpĭscŏpus, 

‘primeiro entre os bispos’ 

< gr. archiepískopos 

arcebispado, i.e., 

território eclesiástico 

sob a jurisdição de um 

arcebispo 

TNC15 

“[...] nossa c(ar)ta feita em este signado publico q(ue) ora fezemos co~ toda a cl(er)izia do ((L029)) nosso arçeb(is)pado [...].” 

P2D65 arçe-  Preeminência arçebispado Subst.  Subst.  Subst. Do GP  arcebispo < lat. 

ecles. archiĕpĭscŏpus, 

‘primeiro entre os bispos’ 

< gr. archiepískopos 

arcebispado, i.e., 

território eclesiástico 

sob a jurisdição de um 

arcebispo 

TNC16 

“Ruy gomez bacharell em degredos p(ro)uisor (e) vi´gairo geerall em o arçeb(is)pado de braga p(e)llo R(everendissimo) S(e)n(h)or o S(e)n(h)or dom diogo 

de ssousa p(er) Merçe de d(eu)s (e) da sancta egreJa de Roma Arçeb(is)po (e) S(e)n(h)or ((L002)) da muy amtiyga (e) ssempre leall Cidade de braga [...].” 

P2C352 arcy- ~ 

arçe- 

Preeminência arçediago ~ 

arcydiago 

Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

SACR 

“E pore~de, eu Clime~te Sanchez de Vercial, bacharel e~ leis, arcydiago de Valdeiras em a igreja de Leõ, ajnda que pecador e indino, propuse de trabalhar 
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de fazer hu~a breue copilaçom das coussas que neçesarias som aos saçerdotes que han curas de almas, confiãdo da misericordia de Deus.” 

P2C353 arçe-  Preeminência arçeriagoo ~ 

arçediagoo 

Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

VDT 

“E logo hu~u seu privado, que se dizia Ermigio, cuja alma Deus aja, que esto ouvira, logo se achegou à orelha do Ifante dizendo mui humildosame~te: 

«Senhor hu~a cousa tam pequena neguaes ao arçeriagoo que he atanto voso servidor!».”
 
 

P2C354 arce-  Preeminência arcediago Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

VST 

“[...] veio a Coimbra com seu tio dom Cresconio Bispo da dita cidade que foi seu mestre, e hi de dõ Tello Arcediago della discreto, e prudente varaõ 

aprendeo de cor, e compridamente segundo o estado do tempo o Ecclesiastico vso de ler, e cantar [...].” 

P2C355 archi- Preeminência archidiago Subst. Subst. Subst. Do lat. ecles. 

archidĭǎcǒnus, ‘primeiro 

em dignidade eclesiástica 

de diácono’ < gr. 

arkhidiákonos 

arcediago, i.e., 

eclesiástico investido 

de certos poderes 

junto a outros clérigos 

TNH15 

“T(estemoy)as q(ue) a esto foro~ p(re)sent(e)s: don Pedro Ar(e)s, arch(idiag)o de Auea~cos ena igl(e)ia de Lugo [...].” 

08. bis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: bis-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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P2C356 bis- Duas vezes bisneto Subst. Subst. Subst. Do GP  bis- + -neto < lat. 

vulg. nepta, de neptis, 

relacionado com nepōs, 

nepōtis, ‘neto’ 

bisneto CDPI 

“[...] porque naquel tempo nom se costumava seer vassallo, se nom filho, e neto ou bisneto de fidallgo de linhagem [...].” 

P2C357 bis- Duas vezes bisneto Subst. Subst. Subst. Do GP  bis- + -neto < lat. 

vulg. nepta, de neptis, 

relacionado com nepōs, 

nepōtis, ‘neto’ 

bisneto CCDPM 

“[...] a quall ffoy casada com dom Fernamdo, bisneto dell rrey dom Joha~o & filho p(ri)mogenito do illustre & virtuoso p(ri)mçipe dom Fernamdo.” 

09. circum-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: circum- ~ circũ- ~ circon- ~ çircom-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2D66 circum-

~  

circũ-   

posição ao redor circumcisam ~ 

circũcisam 

Verbo Verbo Subst. Do fr. circuncision < lat. 

ecles. circumcīsĭō, -ōnis < 

lat. circumcidĕre, ‘cortar 

ao redor’ < circum- +             

-caedĕre 

circuncisão CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos 

meninos e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2D67 circum- posição ao redor circumcidado ~ 

circumcidados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. circumcidĕre, 

‘cortar ao redor’ < circum- 

+ -caedĕre 

circuncidado CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos 
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meninos e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2C358 circon- 

~  

circũ-  

~ 

circum- 

posição ao redor
 

81
 

circonstãcias ~ 

circũstãcias ~ 

circumstamcias 

Verbo Verbo Subst. Do fr. circonstance < lat. 

circunstantĭa, -ae, ‘ação 

de estar ao redor; situação’ 

< circumstāre, ‘estar em 

torno, manter-se ao redor’ 

< circum- + -stāre 

condição de tempo, 

lugar ou modo que 

cerca ou acompanha 

um fato ou uma 

situação; contexto 

TC 

“Se leyxou de dizer os pecados e as circu~stãcias deles scinteme~te.” 

P2C359 circon-  posição ao redor
 

82
 

circonstancias Verbo Verbo Subst. Do fr. circonstance < lat. 

circunstantĭa, -ae, ‘ação 

de estar ao redor; situação’ 

< circumstāre, ‘estar em 

torno, manter-se ao redor’ 

< circum- + -stāre 

condição de tempo, 

lugar ou modo que 

cerca ou acompanha 

um fato ou uma 

situação; contexto 

CP 

“C(api´tulo) q(ui)nto - Q(ue) o pecador deve a decrarar as circonsta^ncias do pecado.” 

P2C360 çircom-  posição ao redor çircomferemçia Verbo Verbo Subst. Do lat. circumferentĭa, -ae 

< circumferre, ‘mover 

circularmente’ < circum- 

+ -ferre 

circunferência CCDPM 

“[...] & sua (e)ssemçia em toda sp(er)ica, cujo çemtro, segumdo diz Ermos, he em todo lugar per modo ymfimdo, & a çircomferemçia no~ he e~ allgu~, o 

quall diz sam Gregorio que he dentro em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado, & sem bayxeza o mundo sostem, & sobre todo se 

emxallça sem prellomgamça [...].”   

10. com-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: co- ~ cu- ~ col- ~  cõ- ~  com- ~ con- ~ cum- ~ cun- ~ cõn- ~ cor-. 

                                                             
81Parece ser um caso em que o prefixo (e não a base) apresenta a carga semântica básica do produto. 
82

Parece ser um caso em que o prefixo (e não a base) apresenta a carga semântica básica do produto. 
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CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C361 co- Sentido opaco 

 

acolherã Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigar-se, proteger-se HRP 

“E pousou e~ Sam Fra~çisco e ma~dou roubar a çidade e queymar parte dela. Os portugueses se acolhera~ na çerca velha.” 

P2D68 co- Sentido opaco 

 

acolheo Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigar-se, recolher-

se, proteger-se, 

refugiar-se 

CRB 

“E vemdo el rey de Bisnaga seu grande poder e muita gente que trazia, detreminou deixar a cidade, que era muito forte de entrar [...] e acolheo se a hu~a 

fortalleza que tinha da banda do ryo, a quoall avya nome Crynamata [...].” 

P2D69 co- Sentido opaco 

 

acolhido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< ad- + colligĕre < cum- + 

-legĕre 

abrigado, recolhido, 

protegido, refugiado 

CRB 

“[...] este rey tomou cimco mil home~es com suas fazemdas, e se acolheo a esta fortaleza, e a mais mandou que se fosse para outra fortaleza sua que per seu 

reyno aynda tinha. E acolhido na fortalleza, pomdo regra em seus mantimentos, foy cercado por todas as partes d este rey dos de Dely [...].” 

P2C362 co- Sentido opaco 

 

cobrise ~ cobria ~ 

cobrir ~ cobrirem 

Verbo Verbo Verbo Do GP  recudir, com troca 

de prefixo < lat. recutĕre, 

‘repelir’  

vestir, revestir, tapar CPVC 

“E tamto que ele comecou pera la d hir acodiram pela praya homee~s quando dous quando tres de maneira que quando o batel chegou aa boca do Rio 

heram aly #xbiij ou #xx homee~s . pardos todos nuus sem nhuu~a cousa que lhes cobrise suas vergonhas.” 

P2C363 co- Sentido opaco cobrir Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, revestir LTV 

“[...] E donas & donzellas arred[or] de ssy que nom teem olho em out(ra) cousa senom aui´sar que [cou]sa algu~u~a lhe nom falleça de todo deleito $ 

Prestes de a cobri´r se ella sospira ou se moue $ Os giolhos ficados pera lhe amenistrar todo s(er)uiço.” 
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P2C364 co- Sentido opaco cobre Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, encobrir PMP 

“Assy como lua grande onda aa de fora cobre a nave, ou se per nigligençia seja leixada pouca a pouca entrar na naao e a cabo de tempo seja sovertuda” 

P2C365 cu- ~ 

co- 

Sentido opaco cubrades ~ cobrir Verbo Verbo Verbo Do lat. coopĕrīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, revestir, 

encobrir 

TNH15 

“[...] et q(ue) façad(e)s lau(r)ar et parar b(e)n todas llas d(i)tas erdad(e)s & as tire ((L012)) des donde jaze~ ascondidas et negadas & as tornedes & 

aju~ted(e)s con as q(ue) ora andan sabudas & juntadas et q(ue) cubrad(e)s ((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas p(er)tesçent(e)s a estas 

d(i)tas erdades q(ue) agora jasen derribados et por cobrir.” 

P2C366 cu- Sentido opaco cubertos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopĕrīre < cum- +  

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, velado LC 

“Ca scripto he: Aquel que faz o pecador em seu viver de maao caminho tornar, guaança sua alma e seerlheam cubertos e relevados gram multido~o~e de 

pecados.” 

P2C367 cu- Sentido opaco cubertas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopĕrīre < cum- +  

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

coberto, protegido TNH15 

“[...]et teñad(e)s as casas do d(i)to lugar cubertas et en bo~o estado [...].” 

P2C368 cu- Sentido opaco cubertura Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. coopertūra < 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

roupa, veste, cobertura CPVC 

“E festa .  a feiçam deles he seerem pardos maneira d auermelhados de boo~s Rostros E boos narizes bem feitos .  amdam nuus sem nhuu~a cubertura .nem 

estimam nhuu~a coussa cobrir nem mostrar suas vergonhas.” 

P2C369 co- Sentido opaco descobrio Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +      

revelar PMP 
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-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

“Se descobrio os secretos de Deus por algu~a legeirice ou recontou vysoões ou revelaçoões ou oraçoões.” 

P2C370 co- Sentido opaco descobrio Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

VDT 

“[...] e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito [...].” 

P2C371 cu- Sentido opaco descubrir Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

CDJI 

“Assi que elRei dom Fernamdo bem emtemdia o que era, mas nenhuu~a cousa dava a emtemder, rreçeamdo novamente descubrir com duvida, aquello que a 

pubrica voz e fama muito tempo avia que afirmava.”  

P2D70 cu-  Sentido opaco descuberta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +       

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, explícito, 

evidente, claro  

CATEC 

“A fe explicita se diz “desplegada”, “desenvolta” e “descuberta”, a qual tee~ os fiees quando em acto determinado, crara e expressame~te, cree~ os 

artiigos e cousas da fe.” 

P2C372 co-  Sentido opaco emcobrir Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

CDJI 

“Certo he que amtre as comdições que do amor escprevem, os que delle compridamente fallarom e forom criados em sua corte, assi he que por muito que 

emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer [...].” 

P2C373 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. ocultar, esconder, PMP 
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coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

dissimular, cobrir 

“E respondeu a Deus irado e minteulhe por encobrir o seu pecado.” 

P2C374 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir 

LC 

“[...] mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir esta minguada maneira de meu screver.” 

P2D71 cu- Sentido opaco encubertamente Verbo Verbo Adv. Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultamente, 

encobertamente 

CATEC 

“Empero, Deos Nosso Senhor, aos Padres antigos que erã doctrinadores da fee tãto lhes revelou do conhecime~to e segredos da fee, quãto em aquelle tempo 

era necessario pera sua salvaçam e pera ensynar ho povoo crara ou encubertamente.” 

P2C375 co- Contiguidade colaterall Adj. Adj. Adj. Do lat. collaterālis
83

 colateral CCDPM 

“[...] todos os que vierem de geraçom deste comde, assy por via der(ei)ta como colaterall, ser muyto obrig(a)dos a este rrey [...].” 

P2D72 cu- Sentido opaco cuides Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar 

CATEC 

“Nem cuides que peca ou minte ho que estaa fora de charidade quando diz "Creeo em Deos", porque falla em pessoa da Ygreja que he sancta e sempre está 

em caridade.” 

P2C376 cu- Sentido opaco cuidando ~ cuydam Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

PMP 

“Mais o que diante Deus peca e se parte dante el, por pecar mais, entendese nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia 

                                                             
83A maioria dos dicionários etimológicos consultados indica esse étimo, resssaltando-se, porém, que há os que nada apontem. Houaiss & Villar (2009), por sua vez, assinalam que  

vocábulo prefixado é formado no vernáculo, não no latim (co- + -lateral < lat. laterālis). 
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envolvendosse nelles, cuidando que Deus nom lhos vee, son semelhantes a Adam que, quando pecou, abscondese aa voz de Deus que o chamou.” 

P2C377 cu- Sentido opaco cuydar ~ cuydando Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

TC 

“Se he uaãglorioso. Se he presumtuoso. Se he ypocrita. Se por seer muito barnil . Se despreçou os pobres. Se por leer ou cãtar bem. Se por preegar. Se por 

desputar. Se por teer muytos discipolos. Se por teer muitos liuros e boõs. Se por cuydar de sy que he boõ.” 

P2C378 cu- Sentido opaco cuyde ~ cuidar Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre 

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

LEBC 

“E o coraçom que assy faz obrar como lhe conssentem que mais pensse, e falecendo de boos cuydados no que he forte de o sempre teer, nom podendo estar 

que nom cuyde, torna ligeiramente aos maaos, que som nacimento de toda maldade [...].” 

P2C379 cu- Sentido opaco cuidades  Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre 

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

DESG 

“Filho Galaaz, disse Lançalot, estranhamente vos fez Deus fremosa creatura. Par Deus, se vo´s nom cuidades seer bo~o~ homem ou bo~o~ cavaleiro, assi 

Deus me conselhe; sobejo seria gram dano e gram mala ventura de nom seerdes bo~o~ cavaleiro ca sobejo sodes fremoso.” 

P2C380 cu- Sentido opaco cuidar ~ cuidamdo 

~ cuidando ~ 

cuidou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre 

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar; 

providenciar, atentar 

CDJI 

“[...] com alguu~s fidallgos que hi estavom, apartousse pello Paaço soo, a cuidar que avia de seer do rregno que assi ficava deserto, e quem ho avia de 

defemder dalguu~s se comtra elle quisessem viir, moormente que sse dezia que elRei de Castella premdera o Iffamte dom Joham [...].”   

P2C381 cu- Sentido opaco cuidar ~ cuidamdo Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre 

pensar, imaginar, 

cogitar, meditar 

CDPI 

“E pois que elle com boom desejo por natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, ainda que outras mingoas per el passassem de que 

peendença podia fazer: de cuidar he que ouve ho galardom da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste mundo, e perduravel folgança no outro.” 

P2C382 cu- Sentido opaco cuidar Verbo Verbo Subst. Do lat. cogitāre < cum- + 

agităre 

opinião DESG 

“[...] tanto vos ouço louvar e preçar de cavalaria que niu~u~, a meu cuidar, nom podia seer covardo nem mao quem vo´s feze´ssedes cavaleiro.” 

P2C383 cu- Sentido opaco cuidado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum cuidado, cautela, VST 
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(‘pensamento, reflexão’)
84

 

< cogitāre < cum- +              

-agităre 

preocupação, atenção 

“[...] sempre tinha cuidado olhar se estaua limpo o sacrario, e altar, e as paredes sem sugidade, se o chaõ barrido, se luze~tes os vasos, e se acezas as 

alampadas.”
 
 

P2C384 cu- Sentido opaco cuidado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, zelo, 

cuidado, preocupação 

CDJI 

“Que logar nos ficaria pera a fremosura e afeitamento das pallavras, pois todo nosso cuidado em isto despeso, nom abasta pera hordenar a nua verdade.” 

P2C385 cu- Sentido opaco cuidado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

cuidado, cautela, 

preocupação, atenção 

LC 

“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando ao 

que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 

P2C386 cu- Sentido opaco cuidado  Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, preocupação, 

cuidado 

CPVC 

“E os pilotos deuem teer ese cuidado.” 

P2C387 cu- Sentido opaco cuidado ~ 

cuydados ~ 

cuydado  

Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

pensamento, atenção, 

cuidado 

LEBC 

                                                             
84Segundo Corominas (1987) e Cunha (2010). Já para o DLE/RAE, adviria do lat. cogitātus (‘pensamento’), enquanto que, para Houaiss & Villar (2009), seria oriundo do lat. 

cogitātus, -a, -um. 
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“E o coraçom que assy faz obrar como lhe conssentem que mais pensse, e falecendo de boos cuydados no que he forte de o sempre teer, nom podendo estar 

que nom cuyde, torna ligeiramente aos maaos, que som nacimento de toda maldade [...].” 

P2C388 cu- Sentido opaco cuydado ~ cuidado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

desvelo, zelo 

CCDPM 

“E na~o soomemte lhe devem ser obrigados aquestes por elle com tamto cuydado mamdar fazer esta obra, mas aymda todollos p(ri)mçipes que depois da 

sua hydade vierem a pessuyr sua heremça [...].”   

P2C389 cu- Sentido opaco cuidado ~ cuidados 

~ cuydado  

Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

pensamento, atenção, 

cuidado 

LC 

“[...] com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra, dando sem tardança devida 

execuçom no que ouver bem penssado.” 

P2C390 co-  Sentido opaco coita Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

paixão, aflição, afã, 

desejo 

DESG 

“E quando el-rei viu que se fazia armar a tam gram coita foi a el coa rai´a.” 

P2C391 col-  Sentido opaco collegio Verbo Verbo Subst.  Do lat. collegium < 

cŏllĭgĕre < cum- +-legĕre, 

‘reunir, juntar, recolher, 

apanhar’ 

conjunto, corporação, 

colégio 

LTV 

“A todo o collegio femenjno & a ssua deuota Relligiom seja notefficado o s(e)rmom & liçom da ssapiençi´a.” 
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P2C392 co-  Sentido opaco colecta ~ colectas 

~ colheita 

Verbo Verbo Subst.  Do lat. collecta, ae < 

cŏllĭgĕre < cum- +-legĕre, 

‘reunir, juntar, recolher, 

apanhar’ 

coleta, i.e., oração 

litúrgica que precede a 

epístola 

LUOC 

“Na | terça seia dito Capitulo. e Colecta da uigilya.” 

P2C393 co- Sentido opaco encolhidos Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  en- + -colher < 

cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre 

encolhido, retraído SACR 

“E ha maneyra he esta: encolhidos o dedo pequenho e o que esta acerca delle.” 

P2D73 co- Sentido opaco escolhera  Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

CRB 

“[...] cimcoenta mill home~es que na cidade de Nagumdy tynha, escolhera a elles por companheiros e verdadeiros amiguos [...].” 

P2C394 co- Sentido opaco escolher  Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

PMP 

“Mais por que se nom podem todos os pecados mortaaes conheçer e porende averemos muytas vegadas duvidar e cru as duvidas devemos a parte mais 

segura escolher, assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2C395 co- Sentido opaco escolhydo Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

preferido, eleito, 

escolhido 

SACR 

“Cleros em grego, que quer dizer em nosa linguagen sorte, por que he escolhydo em sorte de Deus.” 

P2D74 co- Sentido opaco escolheito Verbo Verbo Adj. Do lat. *excollĭgĕre < ex- escolhido, preferido, CATEC 
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+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

eleito, selecionado 

“E Sam Paulo, vaso escolheito e doctor das ge~tes, escrevendo aos de Corintho diz: "Como a meninos em Cristo vos dey leyte e nõ outro comer".” 

P2D75 co- Sentido opaco recolherão ~ 

recolher 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. recolligĕre < re- + 

-cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre
85

 

recolher-se; deixar o 

lugar onde estava, 

para ir abrigar-se 

CRB 

“[...] e todos morrera~o sem ficar mais que seis ho me~es velhos que se recolhera~o a hu~a casa, os quaes fora~o captivos e trazidos diante d el rey [...].” 

P2C396 co- Sentido opaco comarcaõs Subst. Subst. Subst.  Do GP  com- + marca, 

‘província de fronteira’ < 

origem controversa 

comarcão, i.e., o que é 

natural ou habitante 

de comarca 

VST 

“[...] cortaua de si todas as tais cõuersaçõis, com as quais cousas em tal maneira auia trazido a seu amor, naõ somente os principais vezinhos da cidade mas 

ainda os comarcaõs, os quais o amauaõ com marauilhosa affeiçaõ [...].”   

P2C397 cõ- Companhia cõbates Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

luta, combate, peleja HRP 

“E, depoys dalgu~us co~bates e pelejas e que veçero~ os mouros, foro~ os crista~aos çercados e~ hu~u fraco palamque, onde se defendero~ 

esforçadame~te.’” 

P2D76 com- Companhia combate Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

luta, combate, peleja CRB 

“Sabendo Crisnarao a vymda d elrey d Orya deixou a cidade, sem lhe dar combate, dizemdo que antes ho querya aver com a pessoa d elrey e com sua gente 

que com a cidade [...].” 

                                                             
85

Todos os dicionários etimológicos consultados indicam esse étimo, exceto o Houaiss & Villar (2009), que aponta para uma formação vernácula (< re- + -colher). 
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P2C398 com- Companhia combate Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

luta, combate, peleja CP 

“C(api´tulo) #XXXI - Como o diaboo, quando se vee vencido do p(ri)meiro combate, se trabalha combater as devotas pesoas p(er) inju´rias, vilanias, 

tribulaço~oes.” 

P2C399 com- ~ 

con- 

Companhia combater ~ 

conbater 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

lutar contra, pelejar, 

combater 

CP 

“C(api´tulo) #XXXI - Como o diaboo, quando se vee vencido do p(ri)meiro combate, se trabalha combater as devotas pesoas p(er) inju´rias, vilanias, 

tribulaço~oes.” 

P2C400 com-  Sentido opaco começou Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CDPI 

“CAPITULO XVII – Como se começou o desvairo antre elRei Dom Pedro de Castella, e o Comde Dom Hemrrique seu irmaão; e qual foi o aaso por que se 

o comde foi fora do Reino.” 

P2C401 com-  Sentido opaco começar  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CCDPM 

“E assy q(ue) ho bo~ desejo & vomtade deste rrey dom Affomso foy a p(ri)mçipall causa de se esta obra começar & acabar [...].” 

P2D77 com-  Sentido opaco começar  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar TNC16 

“[...] SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa (e) por hy se começar ((L023)) ho f(e)cto fenir (e) acabar (e) nom ante 

out(ro) algu~u Jui´z nem Justica.” 

P2D78 com-  Sentido opaco começa  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < começar, iniciar CATEC 
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cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

“E, formando esta difimçam, diremos, fee he habito e virtude do entendimento pella qual em nós se começa a vida perduravel e faz ho entendimento, firme e 

determinadamente, teer as cousas divinas que se nom veem ou entendem.” 

P2C402 com-  Sentido opaco começa  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar LTV 

“Aquy se começa o liu(r)o das tres vertudes a Jnssinança das damas.” 

P2D79 com-  Sentido opaco começou Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CRB 

“[...] e saymdo do reyno de Cambaya começou a entrar e fazer guerra ao Ballagate [...].” 

P2C403 com-  Sentido opaco começou Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar TC 

“Se começou de fazer alguum bem que non acabasse.” 

P2C404 com-  Sentido opaco começa  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CP 

“Começa-se o pro´logo em o liv(r)o que se chama Castello P(er)iigoso, e de como a devota Virgem Maria com gram prazer rrecebeo em o seu honrrado 

castello, (con)ve´m asab(e)r, no tenplo do seu glorioso corpo o rrei e senhor do ceeo e da t(e)rra.” 

P2C405 com-  Sentido opaco começam ~ 

começou 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CDJI 

“Fallamdo alguu~s da morte do Comde Joham Fernamdez hu sse começam os feitos do Meestre, allegam huu~ dito de que nos nom apraz [...].” 

P2C406 com-  Sentido opaco começou ~ Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar, iniciar VST 
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comesou começar’ 

“Ordenado pois elle sacerdote começou de crecer com maior approueitamento [...].” 

P2C407 com-  Sentido opaco começase ~ 

começou 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar VDT 

“E o Ifante quando viio tall emtee~çõ dos da See, tomou nojo e desprazer por lla emveja que aviam a dom Tello e nom curou dos ditos do bispo e cabidoo, 

amte mandou a dom Tello que começase e fundase o moesteiro.” 

P2C408 com-  Sentido opaco começar ~ 

começado 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar SACR 

“E como quer que estas duas coussas som anexas, ca no bautismo se incrude a fe, da qual proçedem duas coussas: cathezismo e exorçismo, que som partes 

delle, e por que no cathezismo se contem a ffe e cre~ça, entendo começar en ella.” 

P2C409 com-  Sentido opaco começa ~ começou Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar LEBC 

“Aca´basse a primeira parte, da voontade, e come´çasse a ssegunda: do poder.” 

P2C410 com-  Sentido opaco começou ~ 

começou ~ começo 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CPVC 

“E começou d açenar com a maa~o pera a terra.” 

P2C411 com-  Sentido opaco comece ~ começa ~ 

começar ~ 

começado ~ 

começe 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar LUOC 

“Dita a missa e feito o ẽ | treualo. e seente Conuẽto na claustra.  assy como suso. | ordiãmos. entõ o Sancristãão. tanga o signo. e comece os | laudes.”
  

P2C412 com-  Sentido opaco começara ~ 

começarom ~ 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar, iniciar DESG 
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começaste ~ 

começou 

começar’ 

“Ela começou a catar de u~a parte e da outra polo paaço e preguntavam-na que demandava.” 

P2C413 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início CDJI 

“[...] e loguo veo a cuidar que o começo de tall obra avia de seer, o Comde Joham Fernamdez dAmdeiro seer morto, no quall a Rainha avia gramde 

esperamça.” 

P2C414 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início LEBC 

“E os que esto quiserem bem aprender, leamno de começo pouco, passo, e bem apontado, tornando algu~as vezes ao que ja leerom pera o saberem 

melhor.” 

P2C415 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início LTV 

“E p(er) enxempro de d(eo)s que no começo do mundo vyo sua obra booa & benzeo-a.” 

P2C416 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início VDT 

“Dom Telo foy pesoa mui onesta; do começo este mançebo começou seer mui devoto, prudente em nos seus feitos, conprido de muita onestidade sobre todos 

os da sua idade.”  

P2D80 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início CATEC 
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“Chama.se a fee substancia das cousas que esperamos porque he fundamento, principio e começo
86

 em nós do edificio spiritual [...].”  

P2C417 com-  Sentido opaco começo Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início LC 

“Compre, pera sse melhor entender, de se leer todo de começo, passo, e pouco de cada hu~a vez, bem apontado, estando em razoado tempo bem despostos 

os que leerem e ouvirem.”  

P2C418 co-  Companhia  comemoraço ~ 

comemoraçom ~ 

comemorações 

Verbo Verbo Subst. Do lat. commemorātĭō,      

-ōnis < commemorāre < 

cum- + -memorāre, 

‘lembrar, recordar, 

mencionar’ 

menção, que se faz na 

missa e no ofício 

divino do dia, de outra 

festa, vigília ou féria 

que, por haver 

coincidido com uma 

festa de maior 

importância, não é 

celebrada por inteiro, 

dela rezando-se 

apenas uma 

comemoração 

LUOC 

“E na uespera de Natal. de polos nocturnos. seia | as oras dos passados.assy como he custume. e todalas outras. cousas | assy como aos outros dias 

priuados. seia feitas ataa a uespera co | os giolhos ficados/. pelo              de santa Maria e as outras a | custumadas.” 

P2C419 co- ~ 

com- 

Sentido opaco 

 

emcomendava ~ 

emcommendou 

Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar 

CDJI 

“Mamdou ao seu Escprivam da Poridade que fezesse huu~a carta pera o Meestre dAvis seu irmaão, em que lhe mandava e emcomendava que vista aquella 

carta, tevesse geito de matar o Comde Joham Fernamdez [...].” 

P2D81 co-  Sentido opaco encomendãdo Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < encomendar-se, CATEC 

                                                             
86

Parece ser um caso de coordenação de adjetivos sinonímicos. 
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lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

recomendar-se, 

apegar-se 

“Quãdo ho christaão ouvir algu~as cousas desacustumadas nõ as crea logo, mas pregu~te a outros encomendãdo.se a Deos, nõ curando de se meter em os 

misterios e segredos que som sobre suas forças, e cõfie que a virtude da fee lhe dara incrinaçã aa verdade [...].” 

P2C420 co-  Sentido opaco ẽcomemdou Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar, delegar 

CCDPM 

[...] per muitas vezes me rrequereo & e~comemdou que me trabalhasse d'ajumtar & es(cre)ver os ditos feitos, p(ri)mçipallmemte por louvor & gloria 

daquelle comde & dos outros nobres & virtuosos baro~es [...].” 

P2C421 co-  Sentido opaco ẽcomẽdar Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar, delegar 

LUOC 

“A proficia de Isayas. seia liida | ante da pistola. dalgũũ aque o cantor         .” 

P2D82 co-  Sentido opaco encomemdado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendado, 

recomendo, 

encarregado, 

solicitado 

CRB 

“E vemdo Crisnaro este testamento, e quoa~o mall os reys passados fezera~o o que nelle lhe ficara encomemdado, determinou logo de fazer gente, e hir 

sobre ellas, e hu~a destas fortallezas se chama Odigair [...].” 

P2D83 co- Sentido opaco comendatario Verbo Verbo Subst. Do lat. commendatarius < 

lat. commendāre < cum- +    

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

comendatário, i.e., 

eclesiástico secular 

que goza de um 

benefício regular 

TNC16 

“Joham de coJnbra doctor en degredos prouisor (e) vig(airo) geeral em a igreJa (e) arceb(is)pado de bragaa pollo Reverendissimo S(enh)or o sin(h)or “Aquesta e a cousa que ueerõ pregõtar steuã meendiz Comendador d’alcazar cõ nos Juyzes et cõ nos homéés bóós d’alcaçar.”   
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Cardeal de portugal Comendatario p(er)petuo da igreJa de ((L002)) bragaa (e) S(enh)or da di(c)ta cidade p(ri)mas das espanhas [...].” 

P2C422 com- Sentido opaco comedor Verbo Verbo Adj. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

glutão, comedor CDPI 

“El era muito viandeiro, sem seer comedor mais que outro homem, que suas salas eram de praça em todos logares per onde andava fartas de vianda em 

grande abastança.” 

P2C423 com- Sentido opaco comedorias Verbo Verbo Subst. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comedoria TNC15 

“[...] (e) se lançaua~ em ((L004)) ellas (e) dema~dauam comedorias q(ue) dizem q(ue) de custume nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias de nosso 

arçeb(is)pado [...].” 

P2D84 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se CRB 

“[...] ho tinha posto em cerco naquella fortalleza, onde jaa na~o tinha outra sallvaça~o sena~o a morte, por que jaa na fortaleza na~o avya augoa nem 

cousa para comer [...].” 

P2C424 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se CPVC 

“E despois a tomaram coma espamtados .  deran lhes aly de comer pam E pescado cozido . confejtos fartees mel E figos pasados.” 

P2C425 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se DESG 

“[...] sabede que manha~a~, hora de comer, seeredes aqui.” 

P2C426 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se LC 
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“Da razom por que dizem que se deve comer hu~u~ moyo de ssal com algu~a pessoa ataa que o conheçam.” 

P2C427 com- Sentido opaco comer  Verbo Verbo Subst. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar TC 

“Se prolomgou o comer e o beber deleitãdose en elo..” 

P2C428 com- Sentido opaco comem ~ comeo ~ 

comer ~ comeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar PMP 

“Os sanctos comem e bebem deante Deus e todas as outras cousas que fazem todas as fazem dante a sua presença.” 

P2C429 com- Sentido opaco comer ~ comeo ~ 

comiste 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar TC 

“A quarta se fez ou deu há comer ou de beber algu~as eruas per que algu~a molher perdese o fruyto do uentre..” 

P2D85 com- Sentido opaco comer ~ comerdes Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

consumir, alimentar-

se 

CATEC 

“Irmaãos desejae comer leite como infantes agora geerados e de pouco naçidos, e cõ elle creçerees.” 

P2C430 com- Sentido opaco comer ~ comerẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

sustento, alimentação TNC15 

“E porq(ue) os d(i)ctos fidalgos (e) pessoas q(ue) asy va~a~o pousar (e) com(er) nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias buscam (e) acham q(ue) ((L036)) 

dizem q(ue) o faze~ p(er) ma~dado dos abades p(ri)ores Rectores dellas.” 

P2D86 co-  Sentido opaco cometer ~ 

comettesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

obrigar por 

compromisso; realizar 

CRB 

“[...] e sabemdo seu pay como seu filho hera morto, escreveo a Salvatinea, que remedio terya pera resgatar sua molher, que em poder d elrey estava, pois 
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seu filho era morto, ao quoall lhe respomdeo que comettesse de casamento a elrey com sua filha, e que com ysto lhe darya sua molher e tomaria suas terras, 

o quoal conselho elle tomou, e mamdou embayxadores a Bisnaga a cometer casamento com sua filha [...].” 

P2C431 co-  Sentido opaco cometeu ~ cometeo Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

realizar, cometer TC 

“Se por a gargãta cometeu furtu em pam ou em uinho. Se husou emtrar nas tauernas ou se fez ala hir outrem.” 

P2C432 co-  Sentido opaco cometer Verbo Verbo Verbo Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

agir, cometer LEBC 

“Averem boas voontades de fazer todallas cousas virtuosamente e lealmente a deos e aos home~e~s, e teerem boa e razoada fortelleza do corpo e do 

coraçom, per que avera´m poder de cometer, contradizer e soportar todas cousas fortes e contrairas, e sseerem sabedores per boas speriencias [...].” 

P2D87 co-  Sentido opaco cometida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

prometido, proposto, 

oferecido 

TNC16 

“[...] E a veedoria (e) apeegaçam do di(c)to casall he a sseguy~te ffeita p(er) J(oa)m pirez (e) ferna~dea~nes ((L007)) conegos do di(c)to moest(eiro) de 

rroriz aos quaes p(er) mynha carta de veedoria foy cometida (e) elles a fezera~ co~ J(oa)m fidalgo [...].” 

P2C433 co-  Sentido opaco cometyda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. commĭttĕre < cum- 

+ -mittĕre, ‘lançar, deixar 

ir, soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

prometido, proposto, 

oferecido 

CCDPM 

“[...] pellejamdo ou per maar ou per terra & as vezes jumtamemte, como o nosso rrey comtinuadamemte mamte~, nunca queremdo rreçeber paz ne~ tregoa, 

como quer que lhe per vezes fosse cometyda.” 

P2C434 com-  Companhia  companha Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

companhia, companha DESG 
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lat. gaul. companìo 

“Ele, tanto que a vio recebeu-a mui bem e abraçou-a, ca aquela era u~a das donzelas que moravam na i´nsoa da Lediça que a filha Amida del-rei Peles 

amava mais que donzela da sua companha.” 

P2C435 con-  Companhia conpanhas Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha, 

companheiro 

PMP 

“Se contorbou, com pallavras asperas e sen razon, a outros e mayormente aas conpanhas de casa.” 

P2C436 com- ~ 

con- 

Companhia    companhas ~ 

conpanha 

Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companha, i.e., grupo 

de pessoas, montadas 

ou apeadas, que 

acompanham alguém 

nas montarias, 

jornadas etc.; 

companhia, companha 

CDPI 

“Como o comde Dom Hemrrique entrou per Castella com muitas companhas, e foi alçado por Rei; e como elRei Dom Pedro mandou desempatar todollos 

logares, que em Aragom tiinha filhados.” 

P2C437 com-  Companhia companhia Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, grupo VDT 

“E em este tempo dom Tello arçediagoo e~ Coinbra ajuntou a sy companhia de boõs homes ata XII e fundou o moesteiro de Santa Cruz no arrabalde da 

çidade de Coinbra, o quall fundou asy como de nada.” 

P2C438 con- Companhia aconpanhou Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia, 

ajuntar-se 

PMP 
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“Se aconpanhou, com elles, aos que queriam honrra mundanal.” 

P2C439 com- Companhia acompanhava ~ 

acompanhavom ~ 

acompanhado 

Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia, 

ajuntar-se 

CDJI 

“Emtom ho veherom a fallar com RodriguEanes de Buarcos escudeiro de semelhante comta de PedrAllvarez, o quall acompanhava comtinuadamente 

Gomçallo Vaasquez dAzevedo e era todo seu.” 

P2C440 com- Companhia acompanhados Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhado, 

guarnecido 

LEBC 

“E aquestas som as vertudes per ssy soficientes pera perfeitamente fazerem vi~i~r a grande bem os que as ouverem, e outras manhas nom, salvo em quanto 

forem destas acompanhados.” 

P2C441 com- Companhia desacompanhado Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do GP  des- +                     

-acompanhar < lat. vulg. 

*accompaniāre < lat. vulg. 

*companĭa, formado de 

cum ‘com’ + panis ‘pão’, 

paralelo ao lat. gaul. 

companìo 

sozinho, sem 

companhia, 

desacompanhado 

CDJI 

“E sahimdo o Comde alta noite do Paaço desacompanhado, salvo com hu~a tocha, trigaromsse os outros mais do que deverom, como virom ho aar da 

camdea [...]” 

P2C442  com- Companhia companheira Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo, 

confidente 

LTV 
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“E estando assi deuagar auendo soo hoçiosidade por companh(eir)a . t(ri)gosamente me tornarom a apareçer aquellas tres gloriosas . S(e)n(h)oras dizendo 

todas pallauras dhu~u~a susta~cia em esta guisa.” 

P2D88 com-  Companhia companheiros Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo, 

cúmplice 

CRB 

“[...] cimcoenta mill home~es que na cidade de Nagumdy tynha, escolhera a elles por companheiros e verdadeiros amiguos [...].” 

P2C443 com-  Companhia companheiros Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo, 

confidente 

CDJI 

“[...] poemdo parte de seus boõs feitos fora do lovor que mereçiam, e emademdo em alguu~s outros, da guisa que nom acomteçerom, atrevemdosse a 

pubricar esto, em vida de taaes que lhe forom companheiros, bem sabedores de todo o comtrairo.” 

P2C444 con-  Companhia conpanheyros Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

confrade, 

companheiro 

VDT 

“Aqui se conpeça a obra que fala do fundamento do moesteiro de Santa Cruz de Coinbra e quaaes foram aquelas pesoas que esto ordenarom; e fala mais da 

vida de dom Telo e doutros home~s seus conpanheyros.” 

P2C445 com- Sentido opaco incomparauel Verbo Verbo Adj. Do lat. incomparabĭlis < 

comparabĭlis < comparāre 

< cum- +  -parāre 

não comparável, 

incomparável 

VST 

“Este certamente leixando nos agora e subindo ia com alegre coraçaõ a celestial Iherusalem, o qual com inteira deuaçaõ marauilhosamente buscaua na 

terra, nos ferio com seta de incomparauel dor de sua saudade [...].” 

P2C446 com- Sentido opaco rrecompemsamemto Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. recompensāre 

(‘compensar, 

recompensar’) < 

compensāre < cum- +       

recompensa, 

retribuição, prêmio 

CCDPM 
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-pensāre
87

 

“E porque, seg(umd)o o filosaffo, o [rrecompemsamemto] do ganho deve ser dado aaquelle que he mesteiroso & o rrecompemsamemto da homrra 

aaquelle que he muyto nobre & exçellemte, devem por çerto todos os que vierem de geraçom deste comde [...] ser muyto obrig(a)dos a este rrey [...].” 

P2C447  com- Sentido opaco competẽtes ~ 

competente 

Verbo Verbo Adj. Do lat. compĕtens, -entis < 

compĕtere < cum- +          

-petĕre 

próprio, respectivo, 

devido 

VST 

“[...] saõlhe dadas as chaues da Igreija a qual elle cõ religioso cuidado fechaua porque segundo dize~ por negligençia estaua aberta a cabras, e porcos, e 

outros suios animais, e as compete~tes horas a tornaua a abrir lançando fora cõ feruor de fee os excomungados, e infieis [...].” 

P2C448 co- Sentido opaco copilaçõm Verbo Verbo Subst. Do lat. compilatĭo, -ōnis < 

compilāre (‘pilhar, roubar, 

plagiar’) < cum- +  -pilāre, 

‘roubar, pilhar, amontoar’ 

compilação SACR 

“E pore~de, eu Clime~te Sanchez de Vercial, bacharel e~ leis, arcydiago de Valdeiras em a igreja de Leõ, ajnda que pecador e indino, propuse de trabalhar 

de fazer hu~a breue copilaçom das coussas que neçesarias som aos saçerdotes que han curas de almas, confiãdo da misericordia de Deus.” 

P2C449 co- Sentido opaco copillar Verbo Verbo Verbo Do lat. compilāre (‘pilhar, 

roubar, plagiar’) < cum- +           

-pilāre, ‘roubar, pilhar, 

amontoar’ 

compilar VST 

“[...] estas cousas com aiuda de Christo me desponho posto que com rudes palauras, copillar pera que satisfaça a minha paixaõ a qual he mayor, e mais 

principal causa desta obra, a que me desponho, e tambem pera que cõ ella sirua a edificaçaõ dos Irmaõs.” 

P2C450 co- Sentido opaco copilou Verbo Verbo Verbo Do lat. compilāre (‘pilhar, 

roubar, plagiar’) < cum- +           

-pilāre, ‘roubar, pilhar, 

amontoar’ 

compilar SACR 

“Este liuro he chamado Sacrame~tal o qual copilou e sacou das sagradas sprituras Crime~te Sãchez de Verçial, bacharel e~ leys, arçediago de Valdeyras 

e~ a ygreia de Lyon, pera que todo fiel christaão seia e~sinado em a fee e e~ o que compre a sua saluaçam.” 

                                                             
87

Parece ser um caso de expletividade no próprio latim. 
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P2C451 con- Sentido opaco conpillou Verbo Verbo Verbo Do lat. compilāre (‘pilhar, 

roubar, plagiar’) < cum- +           

-pilāre, ‘roubar, pilhar, 

amontoar’ 

compilar LTV 

“[...] as tres vertudes p(er) cujo mandamento (chris)tina fez & conpillou o liu(r)o da çidade das damas [...].” 

P2C452 cu- Sentido opaco recupilarei Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -copilar < 

lat. compilāre (‘pilhar, 

roubar, plagiar’) < cum- + 

-pilāre, ‘roubar, pilhar, 

amontoar’ 

recompilar, compilar VST 

“[...] porque quanto ele mais bemauinturado he, tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C453 com- Sentido opaco componho Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

pôr de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

registrar 

VST 

“[...] os saluços me impedem as palauras que delle componho que farei, chorarei, mas a diuina escriptura mo defende, naõ chorarei certamente o que 

morre porque com Christo o receberei resucitado sey eu elle estar com Christo [...].” 

P2C454 com- Sentido opaco compostos Verbo  Verbo Adj. Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, pôr 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

intrincado, complexo 

  

CDJI 

“Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamentos, que muito deleitom aquelles que ouvem, amtepoemos a simprez 

verdade, que a afremosemtada falssidade.” 

P2C455 com- Sentido opaco complazer Verbo Verbo  Verbo Do lat. complacēre agradar, comprazer, 

satisfazer 

LC 

“E assi o fiz por vos complazer e filhar em no fazendo algu~u~ spaço de cuidados com razoado passamento de tempo.” 
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P2D89 con- Expletivo  concanbear Verbo Verbo  Subst. Do GP  cõ- + -canbhar < 

do lat. cambiāre 

permutar, cambiar, 

trocar 

TNH16 

“[...] et avendo vos ou a d(i)ta vosa moll(e)r ou vosas bozes de vender, enpeñar, trocar, enallear, concanbear ou en outra ((L043)) p(er)sona algu~a 

trasmudar este d(i)to foro ou o d(e)r(ey)to q(ue) a elo ouv(er)des q(ue) o no~ posades fazer ne~ fagades a out(r)a p(er)sona ((L044)) algu~a  [...].” 

P2C456 con- Sentido opaco reconciliaua Verbo Verbo Verbo Do lat. reconciliāre < 

conciliāre < cum- +           

-calāre 

reconciliar, fazer as 

pazes, voltar à 

amizade  

VST 

“[...] e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua, e absoluia e a Deus reconciliaua [...].” 

P2C457 con- Sentido opaco reconçiliam Verbo Verbo Verbo Do lat. reconciliāre < 

conciliāre < cum- +           

-calāre 

reconciliar, fazer as 

pazes, voltar à 

amizade  

PMP 

“E se reconçiliam com el per verdadeira confisson e contriçom.” 

P2C458  con- Sentido opaco concepçom Verbo   Verbo Subst. Do lat. conceptĭo, -ōnis < 

concipĕre  

concepção, conceição LC 

“Do que me parece sobre a concepçom de nossa senhora sancta Maria.” 

P2C459 con- Sentido opaco concertaua Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ornar, enfeitar, 

ornamentar 

VST 

“[...] offerescialhes no altar as hostias, e lhas apparelhaua, e a mesa do Senhor vestia, e concertaua.” 

P2C460 cõ- Sentido opaco cõçertado ~ 

cõçertou 

Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

entrar em acordo, 

pactuar, combinar, 

concordar 

HRP 

“E durou a guerra algu~u tempo, ataa que o Papa e~vyou seus ebaixadores e foy feita paz antre os reys e co~çertado que casasse el rey do~ Ferna~do co~ 

dona Lianor, filha del rey do~ Emrrique.” 

P2C461 com- Sentido opaco comçertar Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

entrar em acordo, 

pactuar, combinar, 

concordar 

CDJI 
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“[...] e logo se partio do Meestre pera sua pousada, pera sse avisar e comçertar do que pera tall feito pertee~çia” 

P2C462 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concorde Subst. Adj. Verbo Do lat. concordāre < 

concors, -cordis < cum- + 

-cor(cordis)- + -āre
88

  

harmonizar-se, 

conciliar, alinhar-se, 

concordar 

LC 

“Porem me praz assi della seer nomeada, por tal que o nome deste meu scripto concorde com a maneira em que per mercee do senhor deos me trabalho 

sempre viver.” 

P2C463  cõ- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

cõcordia Subst. Adj. Subst. Do lat. concordĭa, -ae < 

concors, -cordis < cum- + 

-cor(cordis)- + -āre
89

  

harmonia, paz, 

concórdia 

TC 

“A quarta se foy aas albergarias uisitar os emfermos, ou se foy uisitar os presos ou poer cõcordia e~tre os mal auii~dos.” 

P2C464 con- Sentido opaco concludindo Verbo  Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+ -claudĕre 

encerrar, concluir, 

findar 

LEBC 

“E assy concludindo o que primeiramente disse: quem vyr estes be~e~s suso dictos e folgança que se desta manha segue, e outros muytos que mais 

largamente podero´m dizer se tal for que lhe perte~e~ça, bem tem razom de a muyto desejar.” 

P2C465 con- Sentido opaco conclusa Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. concludĕre < cum- 

+ -claudĕre 

encerrado, concluído, 

findado 

LTV 

“Nos nom somos ajnda enffadadas de te meter {ajnda} em trabalho ./. booa obra te teemos ordenada conclusa & determinada em nosso vertuoso 

                                                             
88Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
89

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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consselho.” 

P2D90 cõ- Sentido opaco cõclusoões Verbo  Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +         

-claudĕre 

conclusão CATEC 

“Do que ençima he dito naçem muitas cõclusoões e, por brevidade, poeremos duas.” 

P2C466 con- Sentido opaco conclusaõ Verbo  Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +         

-claudĕre 

encerramento, 

conclusão, fim 

VST 

“[...] celebrando os sacrificios do altar pera o amansar dizendo orações e os doe~s de Deus benze~do e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com 

tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial officio.” 

P2C467 com- Companhia comcorrerão Verbo  Verbo Verbo Do lat. concurrĕre concorrer, cooperar, 

coatuar 

CCDPM 

“[...] gramdes caval(a)r(i)as daquelle comde & dos outros que com elle comcorrera~o, mas que aymda fossem manyfestos a todo conheçimemto de toda a 

nobreza da c(ri)stamdade, per mestre Matheus de Pisano, que foy mestre deste rrey dom Affomso, o quall foy poetta [laureado] & hu~ dos sofiçiemtes 

philosafos & oradores que em seus dias comcorrera~o na cristamdade.” 

P2C468 con- Companhia concorressse Verbo  Verbo Verbo Do lat. concurrĕre concorrer, cooperar VST 

“[...] porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se 

refreaõ, pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2C469 com- Sentido opaco comdado Verbo  Verbo Subst. Do GP  conde < lat. 

comes, -ĭtis < cum- + -īre 

condado CDJI 

“E quando vio que nom avia em ell outro rremedio se nom morte, rreçeamdosse muito do que feito tiinha lhe seer acooimado per alguu~, aaquella hora ouve 

tam gram temor, que aquell medo lhe foi assi como degredo, que o fez logo sahir da camara, por sse hir a pressa pera seu comdado.”
 
 

P2C470 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde TNC15 

“Pore~ amoestamos todollos condes Ricos home~es Infanço~es Caualeiros scudeiros (e) ((L02 )) out(ra)s q(ua)eesq(ue)r pessoas de qualq(ue)r stado [...].” 

P2C471 com- Sentido opaco comde  Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- conde CDPI 



1307 

 

+ -īre 

“[...] e qual foi o aaso por que se o comde foi fora do Reino.” 

P2C472 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comde ~ comdes ~ 

conde 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde CDJI 

“Como o comde ouvera de seer morto per vezes e nehuu~a ouve aazo de sse acabar.” 

P2C473 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comde ~ conde Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde CCDPM 

“[...] hu~a filha daquelle comde que se chamava dona Lianor de Meneses [...].” 

P2C474 con- Sentido opaco conde ~ condes Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde HRP 

“Este foy depoys conde de Gijam e morreo desterrado e~ Portugal, trazendo tres filhos que, depoys, e~ Portugal, os dous foro~ condes e o outro arçebispo 

de Lixboa.” 

P2C475 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde VDT 

“E a rrainha dona Tareiga trabalhava e o conde dom Fernando por que o fosse, e forao de feito se nom fora devissom em Purtugall: seu filho, da rainha, se 

alevantou cõtra a may e [o] conde, vençeojos e deitouos fora do rreino em hu~a soo batalha [...].” 

P2C476 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde TNH15 

“Et eu Joh(a)n F(e)r(nande)s de Gonçe, not(ar)io ppu(bli)co sobr(e) d(i)to das d(i)tas t(e)rras por lo d(i)to Señor ((L027)) conde, a esto q(ue) d(i)to he co~ 

as d(i)tas t(este)s presente foy et a rogo das ((L028)) d(i)tas p(ar)tes esta ca(rt)a esc(r)iuj [...].” 

P2C477 con- Sentido opaco condepnar Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar PMP 

“E porende nos devemos guardar de julguar e de condepnar os servos de Deus” 

P2C478 con- Sentido opaco condenar ~ 

condepna 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar TC 
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“Se deu testimunho contra seu proximo polo fazer condenar.” 

P2D91 con- Sentido opaco condẽnado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado CATEC 

“E Cristo Nosso Senhor disse: "Quem creer e for baptizado sera salvo, e quem nõ creer sera conde~nado”.” 

P2C479 cõ- Sentido opaco cõdapnadas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado TNC15 

“E q(ue)rendo nos como padre sp(irit)ual q(ue) delles somos p(ro)ueer q(ue) as suas almas no~ seia~ co~dapnadas ((L026)) no Inf(er)no morrendo elles na 

d(i)cta excumuhom [...].” 

P2C480 com- Companhia comdesçemdia
90

 Verbo  Verbo Verbo Do lat. condescendĕre < 

cum- + -descendĕre 

condescender VDT 

“[...] comdesçemdia ao que diziam os pequenos e mais bayxos [...].” 

P2C481 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comdiçõoes ~ 

condiçõoes 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição CDPI 

“[...] e por que dos filhos que ouve, e de quem, e per que guisa, ja compridamente avemos fallado, nom compre aqui razoar outra vez; mas das manhas, e 

comdiçoões, e estados de cada huum, diremos adiante muito brevemente onde conveer fallar de seus feitos.” 

P2D92 com-  Sentido opaco comdiçã ~ 

comdiçãm 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNC16 

“[...] elle de direito p(er)temce a elle (e) seu ((L029)) moest(eiro) (e) mylhor sse o elles emp(ra)zadores (e) (pessoa) depos elles mylhor podere~ achar (e) 

aver em o t(em)po das di(c)tas tres vidas co~ comdiça~ q(ue) demtro eneste a~nno p(ri)m(eiro) ((L030)) Seguy~te façam (e) corregam o moinho [...].” 

P2C482 con- Sentido opaco condiçõos ~ 

condiçon 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNH15 

                                                             
90

Sobreprefixação. 
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“Et eu, o d(i)to Ar(e)s Gom(e)s, por mj~ & por las d(i)tas p(er)so~as asy o rreçebo en(n)a man(eyr)a et ((L018)) condiço~os q(ue) sobr(e) d(i)to he et a 

p(ar)te q(ue) (con)t(ra) esto pasar & o no~ (con)p(r)ir peyte aa out(ra) p(ar)te ((L019)) de pena çent mrs et a c(art)a fiq(ue) en seu reuor.” 

P2D93 con- Sentido opaco condiçõons ~ 

condiçõ 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNH16 

“[...] [e]t eu, o d(i)to Bartolomeu Barr(eyr)o q(ue) soo presente p(ar)a mjn & p(ar)a a ((L050)) d(i)ta mjña moll(e)r & p(ar)a nosas bozes, asy rresçibo & 

outo(r)go o d(i)to aforamj(en)to por lo preçio, man(eyr)as & condiço~ons suso d(i)tas [...].” 

P2C483 con- Sentido opaco condiçõ ~ 

condiçom 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNC15 

“Pore~ amoestamos todollos condes Ricos home~es Infanço~es Caualeiros scudeiros (e) ((L02 )) out(ra)s q(ua)eesq(ue)r pessoas de qualq(ue)r stado (e) 

condiço~ q(ue) seia~ cui(os) nomes aq(ui) auemos por exp(re)ssos (e) expaçificados tira~do nossos Senhores ((L028)) El Rey (e) a Raynha (e) seus filhos 

[...].” 

P2C484  con- Sentido opaco condiçooes ~ 

condiçom 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição LC 

“Em geeral da prudencia, justiça, temperança, fortelleza, e as condiço~o~es que perteecem a boo consselheiro.” 

P2C485 con- Sentido opaco condiçõoes Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

propriedade, 

característica, 

condição 

CDJI 

“Certo he que amtre as comdições que do amor escprevem, os que delle compridamente fallarom e forom criados em sua corte, assi he que por muito que 

emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer, que per alguu~s signaaes e fallas e outros demostradores geitos [...].” 

P2D94 com- Sentido opaco comdiçã Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição TNC16 

“[...] depos elles mylhor podere~ achar (e) aver em o t(em)po das di(c)tas tres vidas co~ comdiça~ q(ue) demtro eneste a~nno p(ri)m(eiro) ((L030)) 

Seguy~te façam (e) corregam o moinho q(ue) ora esta, deneficado [...].” 
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P2C486 con- Sentido opaco condiçõoes Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição HRP 

“E dhy a dez dias foro~ co~çertados os reys e apregoadas as pazes co~ estas condiço~oes: que casasse el rey de Castela co~ a iffante dona Biatriz.” 

P2C487 com- Sentido opaco comfeiçam Verbo Verbo Subst. Do lat. confectio, -ōnis aparência, confecção CPVC 

“E pena com huu~a comfeiçam branda coma çera.” 

P2C488 con- Sentido opaco confejtos Verbo Verbo Subst. Do ital. confetto (‘pequeno 

doce’) < lat. confectum, 

‘preparado’, part. pass. de 

conficĕre, ‘preparar’ 

confeito CPVC 

“E despois a tomaram coma espamtados .  deran lhes aly de comer pam E pescado cozido . confejtos fartees mel E figos pasados.” 

P2C489  con- Sentido opaco  confessam Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar, declarar, 

admitir 

LEBC 

“[...] claramente confessam que a pee se nom sentem abastantes pera fazer o que os bo~o~s e vallentes fazem [...].” 

P2C490 con- Sentido opaco  conffessando ~ 

confese ~ 

confessam ~ 

confesse ~ 

conffessar 

Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar, declarar os 

pecados 

PMP 

“[...] nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia envolvendosse nelles [...].” 

P2D95 cõ-  Sentido opaco  cõfessar ~ 

cõfessamos ~ 

cõfessasse ~ 

cõfessemos 

Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

confessar, declarar, 

afirmar, admitir 

CATEC 
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reconhecer falta ou erro’ 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto affirmativo, scilicet, quando toca à honrra de Deos ou ao proveito dos proximos, 

como se a alguu~ christaão preguntassem polla fee e elle se callase, poderiam creer que elle nom tinha fee ou que a fe nom he verdadeyra.”
 
 

P2C491 cõ- ~  

com- ~ 

con- 

Sentido opaco  cõfessar ~ cõfesar 

~ comfessar ~ 

confessa ~ 

confessar 

Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar, declarar os 

pecados 

TC 

“E se uir que se sabe be~ cõfessar nõ faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe os pecados e louuãdolhe as uirtudes e assoluaa e delhe sua pee~de~ça.” 

P2C492 com- Sentido opaco  comfessada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessado TC 

“Item preguntea logo que tempo ha que foy comfessada e a que~ e que peemdença lhe deu [...].” 

P2C493 con- Sentido opaco  confessor Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessor, i.e., 

sacerdote que recebe 

confissões 

HRP 

“El rey de Portugal ma~dou a Castela seus enbayxadores, Vasco de Gooes e Gonçalo Vaaz e frey Diogo, seu confessor.” 

P2C494 con- Sentido opaco  confessor Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessor, i.e., 

sacerdote que recebe 

confissões 

CP 

“C(api´tulo) segundo - Q(ue) o homem deve p(er)curar e buscar confessor disc(re)to e sabedor, que tenha poderio de absolver e legar.” 
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P2C495 com- Sentido opaco  comfessor Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessor, i.e., 

sacerdote que recebe 

confissões 

TC 

“Este modo deue teer o comfessor cõ aquelles que cõfesar:  Primeyrame~te faça seer a pessoa e façalhe fazer o synal da cruz.” 

P2D96 cõ-  Sentido opaco cõfiança Verbo  Verbo Subst. Do GP  confiar < lat. 

*confidāre < confidĕre < 

cum- + -fidĕre
91

 

confiança CATEC 

“A esperãça nos dá cõfiança pera o cõseguir como cousa possivel, posto que seja arduo e grande” 

P2C496 con-  Sentido opaco confiança Verbo  Verbo Subst. Do GP  confiar < lat. 

*confidāre < confidĕre < 

cum- + -fidĕre 

confiança SACR 

“A sexta por confiança.” 

P2C497 con-  Sentido opaco confiança Verbo  Verbo Subst. Do GP  confiar < lat. 

*confidāre < confidĕre < 

cum- + -fidĕre 

confiança LC 

“Do avysamento por as partes suso scriptas, e da fiança e confiança.” 

P2C498 con- Sentido opaco confiãdo Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre
92

 

confiar, fiar-se SACR 

“[...] fazer hu~a breue copilaçom das coussas que neçesarias som aos saçerdotes que han curas de almas, confiãdo da misericordia de Deus.” 

P2D97 cõ- Sentido opaco cõfie Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

confiar, fiar-se CATEC 

                                                             
91Segundo Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE. Já para Houaiss & Villar (2009) e Cunha (2010), seria uma construção vernácula (con- + -fiar). 
92

Segundo Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE. Já para Houaiss & Villar (2009) e Cunha (2010), seria uma construção vernácula (con- + -fiar). 
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-fidĕre 

“[...] e cõfie que a virtude da fee lhe dara incrinaçã aa verdade e o induzirá a fugir o cõtrairo, como faz a te~perãça e todallas virtudes que encrinã a seu 

fim e fuge~ o contrairo.” 

P2D98 com-  Contiguidade comfinão Subst. Subst. Verbo Do GP  confim < lat. 

confīnis, -e, ‘contíguo, 

vizinho, próximo’< cum- 

+ -fīnis 

fazer fronteira (com), 

estar contíguo 

CRB 

“[...] e determinou fazer a guerra a el rey de Bisnaga, leixando e suas terras e fortallezas seus capitae~es para se poderem defemder aos inimiguos que 

muytos tinha, por que este rey tinha naquelle tempo guerra com Bemgalla e com os turquimae~es, que comfina~o com o xeque Ismael.” 

P2C499 com-  Companhia comfirmação Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmação, 

ratificação 

CCDPM 

“[...]  e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os quis apresemtar e~ 

corroboraça~o & comfirmaça~o da sua samta ffee católica [...].”   

P2D99 con-  Companhia confirmaçã Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmação, 

ratificação 

CATEC 

“Fee teverã os spiritus angelicos ãtes da culpa dos maos e confirmaçã dos boõs.” 

P2C500 cõ-  Companhia cõfirmaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

confirmação, i.e., 

sacramento do crisma 

SACR 
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consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

“En a ssegu~da dos sacrame~tos e~ geral e especial dos tres primeiros, cõuen a saber: do bautismo e da cõfirmaçom e sacrame~to do corpo de Deus.” 

P2C501 con- Companhia confirmar Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar TC 

“[...] todo iuiz deue auer sempre em iulgamdo dereita emtemçom empero sem esta dicta emtemçom deue a confirmar com aquellas cousas que e~ dereyto sõ 

scriptas e ãte ell fore~ alegadas.” 

P2D100 com- ~ 

con- 

Companhia comfirmo ~ 

confirmase 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar TNC16 

“[...] diserom que ho di(c)to prazo he feito em proueito do di(c)to m(osteiro) ho comfirmo (e) lhe dou minha autoridade ordinari´a [...].” 

P2D101 cõ- Sentido opaco cõfissam Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

profissão, confissão CATEC 

“O acto exterior da fee he cõfissam da fee [...].” 

P2C502 con- ~ 

com- 

Sentido opaco confissom ~ 

comfissom 

Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

reconhecimento ou 

revelação que alguém 

faz de um ato 

censurável cometido; 

confissão 

TC 
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“Item lhe deue a dizer em como ha confissom esta em tres pomtos, scilicet, Contriçom de coraçom. Confissom pela boca. Satisfaçom per obra.” 

P2C503 con- Sentido opaco confissom ~ 

confisson ~ 

conffissom ~ 

confissam 

Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

reconhecimento ou 

revelação que alguém 

faz de um ato 

censurável cometido; 

confissão 

PMP 

“[...] assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2C504 con- Sentido opaco confissom ~ 

confison 

Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

reconhecimento ou 

revelação que alguém 

faz de um ato 

censurável cometido; 

confissão 

CP 

“C(api´tulo) terceiro - Que sem confisom n(os) nom podemos salvar, e poem este autor exenpllo.” 

P2D102 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõformar ~ 

cõformava ~ 

conformando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. conformāre < cum- 

+  -formāre 

concordar, conformar CATEC 

“[...] consiste em se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

P2D103 cõ- Sentido opaco cõformidade Adj. Verbo Subst. Do lat. conformĭtas, -ātis < 

conformāre < cum- +        

-formāre 

concordância, 

conformidade 

CATEC 

“A primeira regra de todallas cousas he a sabedoria divinal, e~ cuja cõformidade he posto todo bee~ e enderençame~to [...].” 

P2C505 com- Sentido opaco comformidade Adj. Verbo Subst. Do lat. conformĭtas, -ātis < 

conformāre < cum- +        

-formāre 

concordância, 

conformidade 

CDPI 

“Outra cousa geera aimda esta comformidade e naturall inclinaçom, segundo semtença dalguu~s, dizemdo que o pregoeiro da vida, que he a fame, 

reçebemdo rrefeiçom pera o corpo, o sangue e spritus geerados de taaes viamdas, tem huu~a tall semelhamça amtre ssi, que causa esta comformidade.” 

P2C506  con- Ação de uma confortando Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < cum- confortar, animar PMP 
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parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’
93

 

“En, responde confortandose com esperança e com fiuza.” 

P2C507  con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confortava Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’ 

confortar, animar DESG 

“E nom sei no mundo que me tanto pudesse confortar de^s oi mais como de veer tam santo cavaleiro como tu seera´s [...].” 

P2D104 con- Sentido opaco  congostra Verbo Verbo Subst. Do lat. coangustus < 

coangustāre, ‘apertar, 

comprimir, limitar, 

estreitar’ < cum- +             

-angustāre, ‘tornar 

estreiro, contrair, reduzir’ 

caminho estreito e 

dificultoso, com muito 

declive 

TNH16 

“[...] a vjña de Reuoreda, syta en(n)a feligresia de Santa M(ari)a de Rreuoreda, q(ue) esta´ çerca da d(i)ta villa de Rredondela, ((L022)) seg(und)o q(ue) 

sobre sy esta´ valada & murada & vay ao longo da congostra q(ue) vay da d(i)ta villa de Rredondela p(ar)a ((L023)) donde bjue Jua~ Rrico~ [...].” 

P2C508 co-  Sentido opaco  connosco Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

dar a conhecer, TNH15 

                                                             
93

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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tomar conhecimento’ reconhecer 

“[...] outorgo & con(n)osco q(ue) dou en pura & justa doaço~ p(ar)a todo se[n]pre, ((L004)) [.] vos, d[o]n Ferna~ P(ere)s, p(r)ior do moest(eyr)o de 

Caau(eyr)o.” 

P2C509 co-  Sentido opaco  conheçer ~ 

conheçem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, compreender, 

conhecer, reconhecer 

PMP 

“Mais por que se nom podem todos os pecados mortaaes conheçer e porende averemos muytas vegadas duvidar e cru as duvidas devemos a parte mais 

segura escolher, assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2D105 co-  Sentido opaco  conosçiã  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer TNH16 

“[...] juraro~ q(ue) conosçia~ os d(i)tos prjor & f[...]s ((L062)) & q(ue) era~ eles mjsmos q(ue) out(or)garo~ este d(i)to contrabto de foro.” 

P2C510 co-  Sentido opaco  conheçi Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

reconhecer, constatar, 

distinguir 

CCDPM 

[...] p(ri)mçipallmemte pellas muytas virtudes que sempre nelle conheçi & por ser mais obrygado a elle que a outra allgu~a pessoa terreall, elle nunca me 

em ello quis leixar obrar seg(umd)o meu desejo [...].” 

P2D106 co-  Sentido opaco  conheçe ~ 

conhecemos ~ 

conhecer ~ 

conheçer ~ 

conheceremos ~ 

conhecerõ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, compreender, 

conhecer, reconhecer 

CATEC 

“A caridade faz que este fim ultimo reputemos como su~mo bem nosso, pollo qual lhe teemos amor e affeiçã, porque o home~ nõ tem incrinaçã ao que nõ 

conheçe, ou lhe nom pareçe possivel, ou lhe nom teem affeiçã.” 

P2C511 co-  Sentido opaco  conhecendo ~ 

conhecem ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

saber, compreender, 

conhecer, reconhecer 

LEBC 
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conhecer ~ 

conhecerem ~ 

conhecerom 

tomar conhecimento’ 

“E conhecendo que o ssaber dos senhores segundo razom em hu~a soo manha nom pode seer muyto avantejado, por certo he que a virtude espalhada he 

mais fraca que se for ajuntada [...].” 

P2C512 co-  Sentido opaco  conhoçer ~ 

conheçam ~ 

conhece 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

dar a conhecer, 

reconhecer 

TNC15 

“[...] (e) q(ue)rendo lhe esto conhoçer ((L006)) de mjnha pura liu(r)e voo~tade sem out(ra) p(rei)ma ne~ coctre~gime~to ne~ ((L007)) e~gano ne~hu~u 

faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo senp(r)e ant(re) os viuos ((L008)) Aa d(i)cta lionor gomez E a todos seus suçesor(e)s [...].” 

P2C513 co-  Sentido opaco  conhecendo  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, compreender, 

conhecer 

VST 

“[...] me esforçarei escrever porque en verdade conhecendo eu meu pouco saber, e medindo a pouquidade de meu engenho, deixo os sanctissimos actos seus 

aos mais antigos, e mais sabedores padres meus.” 

P2C514 co-  Sentido opaco  conhecendo ~ 

conheçam ~ 

conhece 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

saber, compreender, 

conhecer 

LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto 

que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem [...].” 

P2C515 co- Sentido opaco conhocida Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

CP 

“C(api´tul)o #XXXVIII - Como devota pesoa deve seer conhocida e pensar em as infinitas mercees e graças q(ue) recebeeo de D(eu)s.” 

P2C516 co- Sentido opaco conheçidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

CCDPM 
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 tomar conhecimento’ 

“E porque os pessuydores sa~o mais homrrados & de mayor fama, & porque as propiedades virtuosas & os poderios dos obradores sa~o conheçidos per as 

perfeiço~es dos autos que delles proçedem, por çerto o auto deste p(ri)mçipe deve ser pera sempre de gramde louvor [...].” 

P2C517 co- Sentido opaco conheçodos Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

sabido, conhecido, 

reconhecido 

DESG 

“Eu te quero teer companha como sei que em nosso tempo nunca fez tam fremosos milagres Nosso Senhor, nem tam conheçodos como fara´ por ti.” 

P2D107 co-  Sentido opaco conheçimento ~ 

conhecimento ~ 

conheçimẽto ~ 

conhecimẽto 

Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, saber, 

entendimento 

CATEC 

“E e~ todallas virtudes he neçessaria recta entençam, a qual he enderençada pella fee, e o conheçimento de Deos per fe anda diante do amor e affeiçam do 

bee~ que he neçessaria em toda virtude.” 

P2C518 co-  Sentido opaco conheçimemto ~ 

conheçimento  

Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, saber, 

entendimento 

CCDPM 

“[...] eu duvidara çertamemte de hos es(cre)ver, ne~ os es(cre)vera se na boca de dous ou de tres achara o conheçimemto destas cousas, porque emtemdera 

que o dezia~ por emgramdeçer seu nome & fama..”  

P2D108 co-  Sentido opaco conosçimjento Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

reconhecimento  TNH16 

“[...] & pague~ en cada v~n an(n)o de foro, rrenta & conosçimj(en)to ao d(i)to most(eyr)o & a nos & ((L034)) a nosos subçesores en seu nome q(u)orenta 

& çinq(u)o mrs vellos [...].” 

P2C519 co-  Sentido opaco conheçimento Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, saber, 

entendimento 

CDJI 
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“[...] o quall el sabia que era boom cavalleiro, e de que avia grã conheçimento tempo avia; e loguo veo a cuidar que o começo de tall obra avia de seer, o 

Comde Joham Fernamdez dAmdeiro seer morto, no quall a Rainha avia gramde esperamça.” 

P2C520 co-  Sentido opaco conhecimento Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, saber, 

entendimento 

LC 

“E posto que saibha graças a nosso senhor que de todo avees muy comprido conhecimento com virtuosa husança, satisfazendo a vosso desejo conssiirey 

que seria melhor feicto em forma de hu~u~ soo tractado com algu~u~s adimentos.” 

P2C521 con- Sentido opaco conjuges Verbo Verbo Verbo Do lat. conjux, -ŭgis < 

conjungĕre < cum- +         

-jungĕre 

cônjuge SACR 

“A segunda. xxvij. q. ij. conjuges. pella castidade que deue gardar o marido e a molher, donde tres benees ha no matrimonio: fee, geraçom e sacrame~to.” 

P2C522 cõ- Sentido opaco cõiuraçõs Verbo Verbo Subst. Do lat. conjuratĭo, -ōnis < 

conjūrāre < cum- +           

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

evocação, conjuração, 

esconjuro 

TC 

“Se cometeo sacrilegios ou cõiuraçõs por luxuria. Se se delectou lõgo tempo em pemsame~tos de luxuria.” 

P2C523 con-  Sentido opaco esconiuraçõis Verbo Verbo Subst. Do GP  es- + conjurar < 

conjūrāre < cum- +           

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

exorcismo, 

imprecação 

VST 

“[...] e sobre os malignos spiritos lia as ecclesiasticas esconiuraçõis e pella graça de Deus, e de sua ordem, os lançaua fora dos corpos porque tinha em si o 

spirito de Deus [...].” 

P2C524 con-  Sentido opaco conpeça  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar VDT 

“Aqui se conpeça a obra que fala do fundamento do moesteiro de Santa Cruz de Coinbra [...].” 

P2C525  con-  Sentido opaco conpleta Verbo Verbo Subst. Do lat. complētus < a última hora canônica CP 
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complēre (‘terminar, 

completar’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

do ofício divino  

“[...] e q(ue) o monje [...] deve teer cada dia depois de conpleta, cap(i´tul)o em si mesmo.” 

P2C526  com- Sentido opaco compra Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

compra, aquisição 

mediante pagamento 

LEBC 

“O ssaber presta muyto ao poder, por se averem mais de barato per compra de potros, e outras que non som em conta.” 

P2D109  con- Sentido opaco conprador Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

comprador TNH16 

“[…] deben v(er) fazer la paga en djneyros o en oro o ((L022)) en plata o en cousa que lo valga et vna ley que dize que fasta dos anos conpljdos el 

conprador es obligado ((L023)) demostrar en como fizo la paga al vendedor […].” 

P2C527  con- Sentido opaco conprou Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

VDT 

“Estando elle hu~u tempo em Moõprile, conprou hu~a sela mui fremosa e de bõo cavalguar.” 

P2C528 com- Sentido opaco comprou Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

TC 
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“Se comprou algu~a cousa pera depoys uender mais cara.” 

P2C529 com- Sentido opaco comprarem ~ 

compram ~  

comprar  

Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2C530  com- Sentido opaco compre ~ comprir Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir; convir, dever LC 

“Compre, pera sse melhor entender, de se leer todo de começo, passo, e pouco de cada hu~a vez, bem apontado, estando em razoado tempo bem despostos 

os que leerem e ouvirem.”  

P2C531  com- Sentido opaco compre Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

competir, dizer 

respeito; cumprir; 

convir, dever 

LEBC 

“E em boos feitos muy pouco pera ssy se aproveitam de boos cavallos aquelles que os bem nom sabem cavalgar, segundo compre pera aquel feito em que 

delles se ham de sservyr.” 

P2C532  com- ~ 

con- 

Sentido opaco compre ~ conpria Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

competir, dizer 

respeito; cumprir; 

convir, dever 

SACR 

“Este liuro he chamado Sacrame~tal o qual copilou e sacou das sagradas sprituras Crime~te Sãchez de Verçial, bacharel e~ leys, arçediago de Valdeyras 

e~ a ygreia de Lyon, pera que todo fiel christaão seia e~sinado em a fee e e~ o que compre a sua saluaçam.” 

P2C533 com-  Sentido opaco compria  Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

convir, dever VST 
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preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

“[...] e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial officio.” 

P2C534 com- ~ 

con- 

Sentido opaco compria ~ conpre Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

convir, dever PMP 

“Se nom esguardou o que falou ou enssynou a outros o que lhes nom compria saber ou lhes deu occasyom de pecar.” 

P2D110 cum- ~ 

com- 

Sentido opaco cumpra ~ comprir 

~ comprimdo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

executar, realizar, 

cumprir, obedecer 

TNC16 

“[...] ho comfirmo (e) lhe dou minha autoridade ordinari´a Com Interposicam de degredo ((L031)) E mando q(ue) valha (e) se cump(ra) Como em elle faz 

mencam [...].” 

P2C535 com-  Sentido opaco comprirem ~ 

compre ~ 

comprindo ~ 

comprir ~ 

compriram 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

executar, realizar, 

cumprir, obedecer 

CDPI 

“A razom por que esta virtude, he necessaria nos sobditos, he por comprirem as leis do principe que sempre devem de seer ordenadas pera todo bem e 

quem taaes leis comprir sempre bem obrara, ca as leis som regra do que os sogeitos am de fazer [...].” 

P2C536 com-  Sentido opaco comprio ~ compria Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

executar, realizar, 

cumprir; convir, dever 

TC 

“A terceyra se nõ comprio aquello que prometeo.” 

“Se se calou mais que compria.” 
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P2C537 cõ-  Sentido opaco cõprir Subst.  Verbo Verbo Do GP  a- + -rẽd(a)- + -a- 

+ -r < talvez do prov. 

renda < lat. *rĕndĭta 

realizar, executar,  

cumprir 

TNC15 

“[...] ma~dey asy faz(er) hu~u strome~to Aa d(i)cta ((L035)) lionor gomez (e) mais se co~p(ri)r o mais firme q(ue) se faz(er) poder.” 

P2C538 con- Sentido opaco conprisse Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

VDT 

“Prouve a Deus que veeo tempo que dom Tello conprisse o seu voto e o seu bõo prepositos.” 

P2C539 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco cõplirẽ ~ 

cõpliremos ~ 

conprir ~  conplir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

TNH15 

“Et por q(ue) seja çe(r)to out(or)gamos & ma~damos d(e)lo faser duas c(ar)tas ((L029)) em hu~ tenor tal hua com(m)o out(ra) p(ar)a cada hu~a de nos as 

p(ar)tes a sua & mays as q(ue) co~plire~ ((L030)) aas p(ar)tes.” 

P2D111 con- ~ 

com- ~ 

cun- 

Sentido opaco conprir ~ conprjr ~ 

comprir ~ comprjr 

~ cunpla 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, executar,  

cumprir 

TNH16 

“[...] vos & vosa moll(e)r & vosas q(u)atro bozes soodes thiudos & obligados de conp(r)ir ((L047)) & aguardar & pagar por este d(i)to cont(r)abto de 

foro.” 

P2C540  cõ- Sentido opaco cõprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, cheio, 

completo, total 

TNC15 

“E p(er) este strome~to dou co~p(ri)do ((L026)) poder Aa d(i)cta lionor gomez q(ue) p(er) sy ou p(er) outrem em seu ((L027)) nome possa logo tomar E 

tome a posse (e) Senhorio dos d(i)ctos ((L028)) logar(e)s.” 
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P2C541  cõ- Sentido opaco cõprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, cheio, 

abundante 

HRP 

“E foy rey humano e co~prido de boas manhas e custumes.” 

P2C542 com- Sentido opaco comprida Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, completo, 

acabado, abundante 

LTV 

“[...] o qual liu(r)o foy tornado de ffrançes em esta nossa linguajem portugues p(er) mandado da muyto exçillente & comprida de muytas 

vertudes S(e)n(h)ora a R(aynh)a dona Jsabel molher do muyto alto & muyto exçilente p(ri)nçep(e) & S(enh)or El Rey dom a(fons)o.” 

P2C543 con- Sentido opaco conprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, completo, 

acabado, abundante 

VDT 

“Dom Telo foy pesoa mui onesta; do começo este mançebo começou seer mui devoto, prudente em nos seus feitos, conprido de muita onestidade sobre todos 

os da sua idade.”  

P2C544 com-  Sentido opaco comprida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, completo, 

acabado, abundante 

VST 

“[...]e teue vida comprida de mui sanctos costumes [...].” 

P2C545 com-  Sentido opaco comprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

longevo CCDPM 

“[...] Saturnus, cuja v(er)dadeira ymtrepretaça~o quer dezer casy saturanis, s(cilicet), "comprido ou cheo d'annos" - por e~ he minha e~temço~, com ajuda 
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da Samta Trimdade, (e)s(cre)v(er) e~ este vallume os feitos que se fezera~o na çidade de Çepta [...].” 

P2C546 con-  Sentido opaco conpridas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

longo, extenso, 

comprido 

CPVC 

“[...] heram mujta camtidade d eruas compridas a que os mareantes chamam botelho.” 

P2C547 com-  Sentido opaco comprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cheio, repleto, 

completo, perfeito 

CDPI 

“Este Rei acreçentou muito nas comtias dos fidallgos, depois da morte delRei seu padre, ca nom embargando que elRei Dom Affonsso fosse comprido 

dardimento, e muitas bomdades; tachavamno porem de seer escasso, e apertamento de grandeza [...].” 

P2C548 com-  Sentido opaco comprido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completo, acabado, 

findado 

LC 

“E posto que saibha graças a nosso senhor que de todo avees muy comprido conhecimento com virtuosa husança, satisfazendo a vosso desejo conssiirey 

que seria melhor feicto em forma de hu~u~ soo tractado com algu~u~s adimentos.” 

P2C549 com-  Sentido opaco compridamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

suficientemente, 

demasiadamente, 

exaustivamente 

CDPI 

“ [...] e por que dos filhos que ouve, e de quem, e per que guisa, ja compridamente avemos fallado, nom compre aqui razoar outra vez; mas das manhas, e 

comdiçoões, e estados de cada huum, diremos adiante muito brevemente onde conveer fallar de seus feitos.” 

P2C550 com-  Sentido opaco compridamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

totalmente, 

completamente, 

integralmente 

VST 
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-plēre, ‘encher’ 

“[...] veio a Coimbra com seu tio dom Cresconio Bispo da dita cidade que foi seu mestre, e hi de dõ Tello Arcediago della discreto, e prudente varaõ 

aprendeo de cor, e compridamente segundo o estado do tempo o Ecclesiastico vso de ler, e cantar [...].” 

P2C551 com-  Sentido opaco compridamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

exaustivamente, 

demasiadamente 

CDJI 

“Certo he que amtre as comdições que do amor escprevem, os que delle compridamente fallarom e forom criados em sua corte, assi he que por muito que 

emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer [...].” 

P2C552 com-  Sentido opaco compridamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

totalmente, 

completamente, 

integralmente 

LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto 

que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento [...].” 

P2C553 com-  Sentido opaco compridamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

totalmente, 

completamente, 

integralmente 

LUOC 

“Mais o capitulo. e todalas outras | cousas que se seguẽ. compridamente. seerã ditas do auento.” 

P2C554 com-  Sentido opaco compridam Verbo Verbo Subst. Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

comprimento, 

dimensão, tamanho 

CPVC 

“E estam açerqua disso com tamta Jnocemçia como teem em mostrar o Rostro .  traziam anbos os beiços de baixo furados E metidos per eles senhos osos d 

oso bramcos de compridam d huu~a maa~o trauessa E de grosura de huum fuso d algodam E agudo na pomta coma furador.” 

P2D112 co-  Sentido opaco comuũ Adj. Adj. Adj. Do lat. cummunis < cum- comum, geral, CATEC 
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+ -munis, -e ordinário 

“Esta forma he comuu~ e geeral a todallas virtudes, e he forma extrinseca que dá perfeyçã ao acto pera que seja meritorio, acçepto e gracioso amte Deos.” 

P2C555 co-  Sentido opaco comum Adj. Adj. Adj. Do lat. cummunis < cum- 

+ -munis, -e 

comum CCDPM 

“[...] & o estado comum, porque pera sempre sera gloria & louvor amtre as outras naço~es serem possuidores da çidade em que tamta homrra per tamtos 

tempos per seus amteçessores se adquirio & ganhou, caa, como sejam membros de estado rreall.” 

P2D113 co-  Sentido opaco comũmente Adj. Adj. Adv. Do GP  comum < lat. 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

comunalmente, 

habitualmente, 

principalmente 

CATEC 

“[...] teemos mais craro e moor conheçime~to de Deos e das cousas da fee que os antigos. E, comu~mente, os que mais se achegarõ ao te~po de Cristo, 

antes ou depois, mais inteirame~te conhecerõ os misterios da fee, como Sam Joham Baptista e os Apostollos.” 

P2C556 co-  Sentido opaco comunallmemte Adj. Adj. Adv. Do GP  comunal < GP  

comum < lat. cummunis < 

cum- + -munis, -e  

comunalmente, 

habitualmente 

CCDPM 

“Eu creo, porem, que estas escusas no~ sejam neçessarias pera as gemtes d'Espanha, que comunallm(em)te em allgu~as partes comunica~ com hos 

mouros, como seram pera as outras gemtes estramgeiras que nom ha~o conheçimemto de suas maneiras de pelleja.” 

P2C557 co-  Sentido opaco comunicã Adj. Adj. Verbo Do lat. commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

estar em contato, 

tratar 

CCDPM 

“Eu creo, porem, que estas escusas no~ sejam neçessarias pera as gemtes d'Espanha, que comunallm(em)te em allgu~as partes comunica~ com hos mouros, 

como seram pera as outras gemtes estramgeiras que nom ha~o conheçimemto de suas maneiras de pelleja.” 

P2C558 com-  Sentido opaco communicar Adj. Adj. Verbo Do lat. commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

comunicar, tratar, falar VST 

“[...] dizia se algu~a cousa secreta lhes compria com elle fallar, e communicar que naõ auia nenhu~a taõ disconuersauel, que naõ tiuesse algu~a familiar 

amiga de que se fiasse com que iustamente podesse vir.” 
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P2C559 co-  Sentido opaco escomungados Adj. Adj. Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

PMP 

“Se comeu com roubadores ou escomungados, salvo com entençom dereyta e manifesta de salvarlos.” 

P2C560 co-  Sentido opaco excomungados Adj. Adj. Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

VST 

“[...] e as compete~tes horas a tornaua a abrir lançando fora cõ feruor de fee os excomungados, e infieis [...].” 

P2C561 cu-  Sentido opaco scumũgados Adj. Adj. Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

TNC15 

“[...] q(ue) lançasem da sua corte (e) famil(ar)idade os q(ue) ((L016)) asy p(er) o d(i)cto arçeb(is)po (e) b(is)po fossem scumu~gados (e) se no~ 

corregessem q(ue) os p(ri)uasem de todollos bnefiçios sic  q(ue) dell ouuesem [...].” 

P2C562 co-  Sentido opaco escominhom Adj. Adj. Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

excommūnĭcāre < 

commūnĭcāre < cummunis 

< cum- +  -munis, -e 

excomunhão TC 

“A segunda se ãda em algu~a escominhom.” 

P2C563 cu-  Sentido opaco excumuhom ~ 

scumuhom ~ 

escumuhom 

Adj. Adj. Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

excommūnĭcāre < 

commūnĭcāre < cummunis 

< cum- +  -munis, -e 

excomunhão TNC15 

“E q(ue)rendo nos como padre sp(irit)ual q(ue) delles somos p(ro)ueer q(ue) as suas almas no~ seia~ co~dapnadas ((L026)) no Inf(er)no morrendo elles na 

d(i)cta excumuhom [...].” 
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P2C564 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco conciẽcia ~ 

cõciencia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência TC 

“E se e~ outra maneira o iuiz da sente~ça cõtra concie~cia e contra dereito e em periuizo doutro por amor ou por peita, fica sospe~so do oficio por huu~ 

ano e he theudo dentregar a outra parte quãto per sua se~tença perdeo e demais se he oficiall na igreia, he irregular e nõ pode seer absolto [...].” 

P2C565 cõ- Sentido opaco cõçiẽçia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez, molher de Joha~ Lourenço da Cuynha. E liousse co~ os ingreses e renovou a guerra co~ os castela~aos.” 

P2C566 con- Sentido opaco conciencias Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência LC 

“Muyto prezada e amada Raynha Senhora: vos me requerestes que juntamente vos mandasse screver algu~as cousas que avia scriptas per boo regimento de 

nossas conciencias e voontades.” 

P2C567 con- Sentido opaco conçiençia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência PMP 

“Se comeo e beveo hu era fama que se escondia ou se despendia o alheo mal gaançado ou lho dizia a conçiençia, com razom, e foy contra ella.” 

P2C568 con- Sentido opaco conçiençia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência SACR 

“A quarta. vt xxviij. q. ij. ex hijs de restituçione spoliatorum literas porro de prescripçionibus quoniam pro consçiençia. por esta se dise todo aquelle que nõ 
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he de fee que he conçiençia he pecado.” 

P2C569 com- Sentido opaco comçiemçia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência CCDPM 

“[...] ally no~ ha arautos, ne~ passavamtes, ne~ outros ofiçiaes d'armas, ne~ mestres teologos, ne~ outros samtos doutores que, per comçiemçia ou per 

d(e)r(ei)to divino ou humano, possam abramger as ymizades que caasy per hu~ milh(ei)ro d'annos d'amballas partes jazem rreigadas [...].” 

P2C570 con- Sentido opaco conciencia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência CP 

“C(api´tulo) #XXVIº - P(er)que guisa fara´ homem aredar se(us) imigos, se ouver esforço; e de como he gram sandice creer homem mais aos out(r)os da 

sua p(r)o´p(r)ia concie^ncia q(ue) a si meesmo.” 

P2D114 cõ-  ~ 

con- 

Sentido opaco cõseguir ~ 

conseguir ~ 

conseguiremos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consĕquĕre  lograr, alcançar, 

conseguir 

CATEC 

“A esperãça nos dá cõfiança pera o cõseguir como cousa possivel, posto que seja arduo e grande” 

P2C571 con-  Sentido opaco consselhando Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar LC 

“Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, nom desviando por amor, odio e temor, segurança, 

proveito, perda, prazer ou sanha, guardando tempo e ordem com devida enformaçom dos feitos, bem nos consselhando segundo tal cousa requere.” 

P2C572 com-  Sentido opaco comselhamdo Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar TC 

“Seguemse as pregumtas que pertecem a morte spritual. A primeyra se he omecida e~ malqueremça. A segumda se em retraemdo. A terceira se em mal 

comselhamdo. A quarta se empeecemdo alguem.” 
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P2C573 con-  Sentido opaco conselhe Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar DESG 

“Filho Galaaz, disse Lançalot, estranhamente vos fez Deus fremosa creatura. Par Deus, se vo´s nom cuidades seer bo~o~ homem ou bo~o~ cavaleiro, assi 

Deus me conselhe; sobejo seria gram dano e gram mala ventura de nom seerdes bo~o~ cavaleiro ca sobejo sodes fremoso.” 

P2C574 con- Sentido opaco consselho ~ 

consselhos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

LC 

“Por que, resguardando ao desvairo das pessoas em estado, entender e sotilleza, com desejo que razoadamente prouvesse aos mais que o vissem e 

recebessem algu~u~ boo consselho, lembrança ou avisamento, acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso fallar.” 

P2C575 cõ- ~ 

com- ~ 

con- 

Sentido opaco cõsselho ~ 

comselho ~ 

conselho 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião 

refletida  

VDT 

“E logo dom Tello lhe pedio por merçee que lhe desse hu~u luguar que estava no arravalde que chamavam os Banhos, e o Ifante dise que averiã seu 

cõsselho, alegando Salamom que diz: «Todas as coussas faze cõ comselho e nom te areprenderás».” 

P2C576 com- Sentido opaco comsselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

grupo privado e 

seleto, opinião, 

parecer 

 

CDJI 

“E amtre aquelles, a que desto muito pesava, era este Comde dom Joham Affonsso irmaão da Rainha que dissemos, seemdo gram privado delRei e muito de 

seu comsselho, e a que elRei mostrava gram boa voomtade.” 

P2D115 con- ~ 

com- 

Sentido opaco conselho ~ 

comselho 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

CRB 

“[...] lhe respomdeo que comettesse de casamento a elrey com sua filha, e que com ysto lhe darya sua molher e tomaria suas terras, o quoal conselho elle 
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tomou, e mamdou embayxadores a Bisnaga a cometer casamento com sua filha [...].” 

P2C577 con- Sentido opaco conselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

CPVC 

“E aa sesta pola manhaam aas #biij oras pouco mais ou menos per conselho dos pilotos mandou o capitam leuamtar amcoras.” 

P2C578  con- Sentido opaco consselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

HRP 

“Seendo el rey mal co~tente de teer seu filho dona Ines, dize~ que, per maao consselho de Diogo Lopez Pacheco e de Pero Coelho e d'Alvaro Gonçalvez, a 

matou nos paaços de Santa Crara de Coymbra” 

P2C579 con- ~ 

com- 

Sentido opaco conselho ~ 

comselho 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

TC 

“E quanto aa morte corporal façalhe .vii. pregu~tas e som estas: A primeyra se matou alguen por sy meesmo con suas maãos. A segumda se deu tal 

conselho. A terceyra se otorgou con algue~ que o fezese.” 

P2C580 con-  Sentido opaco consselho Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

 

LTV 

“Nos nom somos ajnda enffadadas de te meter {ajnda} em trabalho ./. booa obra te teemos ordenada conclusa & determinada em nosso vertuoso 

consselho.” 

P2C581 con-  Sentido opaco consselheiro ~ 

consselheyro 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consiliarius < lat. 

consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consiliário, 

conselheiro 

LC 
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consulĕre, ‘consultar’ 

“Em geeral da prudencia, justiça, temperança, fortelleza, e as condiço~o~es que perteecem a boo consselheiro.” 

P2C582 con- Sentido opaco 

 

consintemento ~ 

consintemẽto 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, ‘perceber 

pelos sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuência, 

consentimento, 

permissão 

TNH15 

“[...] apoderou ao d(i)to p(r)ior en(n)as d(i)tas casas a consintem(en)to da d(i)ta Cataljn(n)a Do(mingue)s ((L043)) q(ue) p(r)esente estaua [...].” 

P2D116 com- ~ 

con- 

Sentido opaco 

 

comsimtymento ~ 

consentimento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, ‘perceber 

pelos sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuência, 

consentimento, 

permissão 

TNC16 

“[...] nem o podera~ dar doar vemder ne~ escambar nem out(ra) nenhu~a cousa do di(c)to emp(ra)zame~to ((L042)) fazer ssem autoridade (e) 

comsimtym(ento) do di(c)to prior (e) sseu moest(eiro) [...].” 

P2C583 con- Sentido opaco 

 

consentyo Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, ‘perceber 

pelos sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aprovar, 

consentir 

PMP 

“Se consentyo em maa falla ou em maa obra, por jeesto ou por reposta ou por calar.” 

P2C584 con- Sentido opaco 

 

consintia Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, ‘perceber 

pelos sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aprovar, 

consentir 

TNH15 

“[...] ent(re)gou as chaues da d(i)ta casa ao d(i)to p(r)ior en p(r)esença do d(i)to ((L044)) alc(allde) e diso q(ue) consintia o d(i)to ase~tam(en)to; et o d(i)to 
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alcallde disso q(ue) asentaua & asentou ((L045)) ao d(i)to p(r)ior en(n)as casas & plaça suso esc(r)iptas, ficando a saluo algu~a p(ar)te o seu d(e)r(ey)to.” 

P2C585 con-  Sentido opaco 

 

conssentem Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < lat. 

cum- + -sentīre, ‘perceber 

pelos sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aprovar, 

consentir 

LEBC 

“E o coraçom que assy faz obrar como lhe conssentem que mais pensse, e falecendo de boos cuydados no que he forte de o sempre teer, nom podendo estar 

que nom cuyde, torna ligeiramente aos maaos, que som nacimento de toda maldade [...].” 

P2C586 com- Sentido opaco 

 

comsentiram Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

CPVC 

“E lancaran lhes huum manto em cjma E eles comsentiram E Jouueram E dormjram.” 

P2C587 con- Sentido opaco 

 

consemtisse Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, consentir, 

permitir, aceitar 

VDT 

“E mais o bispo e cabidoo fezerom falssa emformaçom de dom Tello a el Rey que nom consemtisse em tall obra, que era aazo de se fazer muito mall e 

viiriam aly molheres desonestas e outras maas cousas que diziam” 

P2C588 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consideremos Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, observar, 

apreciar 

VST 

“Conue~ que primeiro consideremos hu~ pouco cõ maior intençaõ donde, e de que lugar foi natural de que doutores ensinado, e tambem como em o segre 
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aia conuersado.” 

P2C589 cõ- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

cõsijrãdo ~ 

cõsyrando 

Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, observar, 

estimar 

TNC15 

“Porem veendo nos (e) co~sijra~do em como os fidalgos ((L003)) (e) poderosos (e) outras pessoas nos t(em)pos passados vijnham co~ suas gentes aos 

moosteiros (e) eg(re)ias do nosso arçeb(is)pado [...].” 

P2C590 com- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

comsyrar Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, ter ou 

levar em conta, tomar 

em consideração, 

atentar para 

CCDPM 

“[...] por çerto o auto deste p(ri)mçipe deve ser pera sempre de gramde louvor, tamto mayor quamto se comsyrar que elle amtepos o louvor dos outros a sua 

propia fama [...].” 

P2C591 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consirar Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, ponderar, 

avaliar 

VDT 

“Agora nós avemos de consirar que a nós seria mall contado e mereceríamos reprensom diante de Deus e dos home~s se nom desemos à memoria e 

escrevesemos tam nobre feito como este.”  

P2C592 con- Sentido opaco conssiirando Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre considerar, ponderar, LEBC 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

avaliar 

“A esto respondo por me scusar e dar a outros que taaes obras quiserem fazer regra per a maneira e proposito que sobr’ello tenho, conssiirando o que lii 

do coraçom do homem, que he semelhante aa moo do moynho [...].”  

P2C593 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conssiirem ~ 

conssiirarmos ~ 

conssiiram ~ 

conssiirey 

Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, observar, 

estimar 

LC 

“E aquestes a abelha devem seer apropiados, os quaaes por acharem em esto que screvo algu~a cousa que lhes praza, mais conssiirem aa substancia e boa 

teençom que ao muyto saber nem forma de rrazoar.”  

P2C594 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consideraçooes Subst. Verbo Subst. Do lat. consideratio, -ōnis 

< considerāre (‘examinar, 

observar, pensar’) < cum- 

+ -sidus,  -ĕris, 

‘constelação’ 

observação, 

consideração 

CP 

“C(api´tulo) #XXX - Como a memo´ria do Jui´zo Et(er)nal he ap(ro)veitosa, e de quat(r)o consideraço~oes dignas de notar.” 

P2D117 con- ~ 

cõ- 

Sentido opaco consiste ~ cõsiste Verbo Verbo Verbo Do lat. consistĕre  < cum- 

+ -sistĕre 

consistir CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 
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P2C595 con- Sentido opaco consolaçaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolação VST 

“[...] e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua, e absoluia e a Deus reconciliaua [...].” 

P2C596 cõ-  Sentido opaco cõstituçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. constituĕre < cum- 

+ -statuĕre 

constituição TNC15 

“Pore~ q(ue)rendo nos poer a ello Remedio oportuno poemos por co~stituço~ ((L037)) signadal co~ o nosso cabidoo (e) clerizia q(ue) do dia da 

p(ro)bicaço~ a tres dias p(ri)meiros seg(ui)ntes aos abades da ordem de sam beento.” 

P2C597 con-  Sentido opaco constranger Verbo Verbo Verbo Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

obrigar, forçar, 

violentar, constranger 

VST 

“[...] comesou com o celestial dezeio com todas suas forças subir, e assi mesmo com própria doctrina de vida em tal modo constranger, e ordenar que em 

todas as cousas posto que fosse de noua idade era aiudado por bom maduro, e graue.” 

P2C598 cõn-  Sentido opaco cõnstrãgido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

forçar, obrigar por 

força, coagir, 

constranger 

SACR 

“A primeira sse ente~de pello sacrame~to do bautismo, omde diz o decreto xlv. di. c. de judeis: ne~nhuu~ non deue seer cõnstrãgido vijnr a fee, que quer 

dizer bautismo.” 

P2C599 co-  Sentido opaco costrengida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

forçado, obrigado por 

força, coagido, 

constrangido 

TNH15 
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ligeiramente’ 

“Saban q(u)antos esta ca(rt)a de doaçon vire~ com(m)o eu Catalin(n)a Domjng(ue)s, visjña da Ponte ((L002)) d'Eume, no~ seendo costrengida p(er) força 

nj~ deçebjda p(er) engano mays de meu moto ((L003)) p(ro)pio & livre voontade, outorgo & con(n)osco [...].” 

P2C600 co- ~ 

cõ- 

Sentido opaco coctrẽgimẽto ~  

cõstrãgimento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

coação, 

constrangimento 

TNC15 

“[...] de mjnha pura liu(r)e voo~tade sem out(ra) p(rei)ma ne~ coctre~gime~to ne~ ((L007)) e~gano ne~hu~u faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo 

senp(r)e ant(re) os viuos ((L008)) Aa d(i)cta lionor gomez E a todos seus suçesor(e)s q(ue) della dece~dere~ ((L009)) da mjnha Meatade do meu logar [...].” 

P2C601 com-  Sentido opaco comta  Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

relato, nota, conta CCDPM 

“Porque a p(ri)mçipall parte do meu emcarreguo he daar comta & rraza~o das cousas q(ue) passa~ nos tempos de minha hydade ou daquellas q(ue) 

passara~o tam açerca de que eu posso aver verdad(ei)ro conheçimento.” 

P2C602 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comta ~ contas Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

relato, nota, conta CPVC 

“[...] E asy os outros capitaa~es scpreuam a vossa alteza a noua do achamento desta vossa terra noua que se ora neesta nauegaçom achou . nom leixarey 

tambem de dar disso minha comta a vossa alteza asy como eu milhor poder aJmda que pera o bem contar E falar o saiba pior que todos fazer.” 

P2C603 con- Sentido opaco conta  Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

cálculo, cômputo, 

conta 

LC 

“Porem ainda que o meu ca´rrego mais seja mostrar per obra e palavra, algu~a parte desejo cobrar de merecimento dos que fazem leituras de boas e 
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virtuosas enssynanças, por tal que, bem vivendo, per sua mercee naquella conta podesse verdadeiramente seer contado.” 

P2C604 com- Sentido opaco comtemtou Verbo  Verbo Verbo Do lat. contentus, -a, -um, 

part. pass. de continēre, 

‘conter’ < cum- + -tenĕre 

contentar-se, 

satisfazer-se 

CCDPM 

“[...] devem por çerto todos os que vierem de geraçom deste comde, assy por via der(ei)ta como colaterall, ser muyto obrig(a)dos a este rrey, porque na~o 

soomemte se comtemtou de hos fazer es(cre)ver e~ nosso propio vullgar portugues, mas aymda os fez traduzir aa llymgoa llatina [...].” 

P2D118 com- Sentido opaco comtemtava Verbo  Verbo Verbo Do lat. contentus, -a, -um, 

part. pass. de continēre, 

‘conter’ < cum- + -tenĕre 

contentar-se, 

satisfazer-se 

CRB 

“[...] elle se na~o comtentava com ta~o pequena cousa como aquella [...].” 

P2C605 cõ- Sentido opaco cõtente Verbo  Verbo Adj. Do lat. contentus, -a, -um, 

part. pass. de continēre, 

‘conter’ < cum- + -tenĕre 

contente, satisfeito HRP 

“Seendo el rey mal co~tente de teer seu filho dona Inees, dize~ que, per maao consselho de Diogo Lopez Pacheco e de Pero Coelho e d'Alvaro Gonçalvez, a 

matou nos paaços de Santa Crara de Coymbra.” 

P2D119 con- Sentido opaco contente ~ 

contentes 

Verbo  Verbo Adj. Do lat. contentus, -a, -um, 

part. pass. de continēre, 

‘conter’ < cum- + -tenĕre 

contente, satisfeito CRB 

“[...]  por derradeyro foy senhor d ella, e d esta´ tomada na~o contente com a vitoria que ate ly tinha alcançada fez muita gente prestes de pe e de cavallo, e 

determinou fazer a guerra a el rey de Bisnaga [...].” 

P2D120 con- Sentido opaco contento Verbo  Verbo Adj. Do lat. contentus, -a, -um, 

part. pass. de continēre, 

‘conter’ < cum- + -tenĕre 

contente, satisfeito TNH16 

“[...] eu, o dito Ju(an) Espiga, me dou et otorgo por contento et pago a todo meu plazer et vontade et en rrazon de la paga ((L020)) rrenunçio la exçibçion et 

ley q(ue) fala en rrazon do engaño do aber no~brado no~ visto nj dado nj contado ((L021)) njn rresçebjdo [...]”
 
 

P2C606 cõ- Sentido opaco mal cõtente Verbo Verbo Adj. Do GP  mal- + contente < 

lat. contentus, part. pass. 

descontente, 

insatisfeito 

HRP 
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de continēre, ‘conter’ < 

cum- + -tenĕre 

“Seendo el rey mal co~tente de teer seu filho dona Ines, dize~ que, per maao consselho de Diogo Lopez Pacheco e de Pero Coelho e d'Alvaro Gonçalvez, a 

matou nos paaços de Santa Crara de Coymbra.” 

P2C607 com- Sentido opaco comtinhas Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

conta CPVC 

“E outro lhe deu huum Ramal grande de comtinhas brancas meudas que querem pareçer d alJaueira as quaaes peças creo que o capitam manda a vossa 

alteza.” 

P2C608 con- Sentido opaco conto Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

número, cômputo, 

conta 

LTV 

“Reçeby em esta guisa $ Toma tua pruma & st(ri)pue /. bem auenturadas serom aquellas que morarem em nossa çidade . p(er)a acreçentar o conto de 

nossas çidada~a~s.” 

P2D121 con- Sentido opaco conto ~ conta Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

número, cômputo, 

conta, relato, nota 

CRB 

“[...] e elle senhor d ella lhe ficara~o ainda oyto centos mill home~es de cavallo com que passou a Bisnaga, da gente de pe na~o se conta aquy por que na~o 

tem conto [...].” 

P2D122 con-  Sentido opaco contados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contado, computado, 

conferido 

TNH16 

“[...] luego de vos rresçebjn en djneyros feytos et contados ant'el escribano & testigos desta ca(rt)a [...]”
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P2C609 con-  Sentido opaco contada ~ contado 

~  contados 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contado, narrado, dito, 

enumerado 

LC 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C610 con-  Sentido opaco contar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer VST 

“[...] e arreceo de por ventura fazer iniuria aquelle cuia taõ virtuosa vida naõ poderei dignamente contar [...].” 

P2C611 con-  Sentido opaco contar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

enumerar, computar 

CPVC 

“[...] nom leixarey tambem de dar disso minha comta a vossa alteza asy como eu milhor poder aJmda que pera o bem contar E falar o saiba pior que todos 

fazer.” 

P2C612 con-  Sentido opaco contã Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

enumerar 

HRP 

“Outros reco~tros e escaramuças e çercos e tomadas de vilas no~ se conta~ aquy por que som escriptas largame~te na Cronica de Portugal.” 

P2C613 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comtou ~ contam ~ 

contara 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

descrever 

CDJI 

“[...] oolhou pello Paaço, e vio Rui Pereira seu tio que hi estava, e chegousse a elle, e comtoulhe todo o que avia pemssado [...].”
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P2D123 con-  Sentido opaco conta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

enumerar, precisar, 

quantificar 

CRB 

“[...] e elle senhor d ella lhe ficara~o ainda oyto centos mill home~es de cavallo com que passou a Bisnaga, da gente de pe na~o se conta aquy por que 

na~o tem conto [...].” 

P2C614 con-  Sentido opaco contar ~ contado Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+  putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar, dizer, 

enumerar 

VDT 

“E quando o arçeriagoo ouvio contar tamto bem deste bõo mançebo, emviio[u] por ele e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito [...].” 

P2D124 con- Sentido opaco desconto Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -contar < 

lat. computāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

desconto, redução, 

abatimento 

TNH16 

“[...] v~n mr vello pagos en cada ((L035)) v~n an(n)o syn desconto algu~u.” 

P2C615 con- Sentido opaco recontou ~ 

recontar 

Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar PMP 

“Se descobrio os secretos de Deus por algu~a legeirice ou recontou vysoões ou revelaçoões ou oraçoões.” 

P2C616 con- Sentido opaco recontar Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar VST 
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“[...] logo me acho mais esforçado pera recontar a memoria delle.” 

P2C617 com- Sentido opaco rrecomtarem ~ 

rrecomtamdo 

Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar CDJI 

“[...] bem certificou em seu penssamento seer verdade o que as gentes presumiam, posto que da pubrica voz e fama que a Rainha avia com o Comde, ell 

nehuu~a parte soubesse; nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por 

gallardom, e mortall hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

“E assi pareçe que o sentio Tullio, quamdo veo a dizer: Nos nom somos nados a nos mesmos, porque huu~a parte de nos tem a terra, e outra os paremtes. E 

porem ho joizo do homem, açerca de tall terra ou pessoas, rrecomtamdo seus feitos, sempre çopega.” 

P2C618 com- Sentido opaco rrecomta Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

contar, narrar CCDPM 

“[...] no~ se deve~ os da llynhagem deste comde & de todolos outros que nos virtuosos trabalhos cavalleirosos de que este llyvro rrecomta allgu~a parte 

teverem semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrey, como ja disse: çertamemte, se elle na~o fora, todo passara em esqueçimemto.” 

P2C619 com- Sentido opaco rrecomtada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

recontado, contado 

novamente 

CDJI 

“[...] avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada; porque louvamdoa, dizem 

sempre mais daquello que he; e sse doutro modo, nom escprevem suas perdas, tam mimguadamente como acomteçerom.” 

P2C620 com- Sentido opaco rrecomtamento Verbo  Verbo Subst. Do GP  re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +     

-putāre, ‘limpar, cortar, 

narração repetida, 

recontada 

CDJI 
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podar; contar, pensar, 

supor’ 

“Rui Pereira que ja esto trazia em gramde cuidado, foi muito ledo do que lhe NunAllvarez dissera. E tamto lhe prougue, que o nom pode mais deteer, e 

foisse logo ao Meestre fazerlhe rrecomtamento de todo.” 

P2C621 cõ- Sentido opaco cõtecer
94

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre
95

 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

LUOC 

“Equando         que sam Tho | me apostolo. ueer ẽ esta .u . feira na .iii . feira dessa domaa estes sermõ | es sobre ditos. seiã leudos. e aquela antiphãã. ** 

| que senper deue seer dita. aos *. no quinto dia dante.” 

P2C622 con- Sentido opaco aconteçe ~ 

aconteçeu 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

PMP 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 

P2C623 com- Sentido opaco acomteçeo ~ 

acomteçerom 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CDJI 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

P2C624 con- Sentido opaco acontecer Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

LEBC 

                                                             
94Observe-se a variação entre o par corradical com e sem prefixo, mas idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal. 
95

Segundo Cunha (2010), a forma acontecer surge através da variante contecer, documentada com frequência desde o séc. XIII. 
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lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

“A primeira, seer mais prestes pera servir seu senhor, e acudir a muytas cousas que lhe acontecer podero´m de sua honrra e proveito. $ A ssegunda, andar 

folgado. $ A terceira, honrrado. [...].” 

P2C625 con- Sentido opaco acontecerom Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

HRP 

“Do regimento da rainha dona Lyenor e das cousas que se acontecerom em seu tempo.” 

P2C626 con- Sentido opaco aconteeçe Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CP 

“C(api´tulo) #LVI - Q(ue) o homem nom deve p(re)sumir de si, posto q(ue) v(ir)tuoso seja, porq(ue) muitas vezes 

aconteeçe q(ue) soo p(er) hu~u fe(i)to se p(er)de.” 

P2C627 con- Sentido opaco acontescimento Verbo Verbo Subst. Do GP  a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre < 

cum- +        -tangĕre 

acontecimento, fato VST 

“[...] naõ posso en verdade desimular a dor que padeço, e naõ me doo porem de seu acontescimento, mas do meu, porque quanto ele mais bemauinturado 

he, tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C628 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

contempraçom Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō, -ōnis 

< contemplārē < cum- +    

-templum, -ī, ‘templo, 

santuário’ 

contemplação, 

meditação 

VDT 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E, estando asy dom Telo em esta contempraçom, veeo a dizer com grande sospiro: heu mihi quia incolatus prolongatus est; que sera de mi porque a 

mi~nha morada he prolonguada.” 

P2C629 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contemplaçooes Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō, -ōnis 

< contemplārē < cum- +    

-templum, -ī, ‘templo, 

santuário’ 

contemplação, 

meditação 

CP 

“C(api´tulo) #XXXIIII - De quat(r)o pensamentos e contemplaço~oes muito singolares e p(ro)veitosas.” 

P2C630 con- Sentido opaco contẽdas Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

contenda, litígio, 

disputa 

TC 

“Se deseiaste auer aroydos ou conte~das por rezom dauer amyzidade mays con huu~s que com outros.” 

P2D125 con- ~ 

com- 

Sentido opaco condtenda ~ 

comtenda 

Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

contenda, disputa TNC16 

“E Recrecendosse algu~u~a demanda ((L022)) ou con//d//tenda sobre este enprazam(ento) ou sobr(e) cousa q(ue) a elle p(er)tença que has ditas partes 

SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa [...].” 

P2C631 con- Sentido opaco contenda Verbo Verbo Subst. Do  lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

contenda, discussão PMP 
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lutar’ 

“Se deu algu~a maa obra, ou algu~a maa fala por boa, por seu calar, podendoa seu contenda estranhar.” 

P2C632 cõ- Sentido opaco cõtẽdeu Verbo Verbo Verbo Do  lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

contender, litigar TC 

“Se cõte~deu ou ferio alguu~ com soberba.” 

P2C633  con-  Sentido opaco contentamento Verbo Verbo Subst. Do lat. tardio contentāre < 

contĭnēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

satisfação, gosto, 

alegria, júbilo 

LC 

Do que se recrece do bem e do contrairo em saber fylhar o contentamento.” 

P2C634  con-  Sentido opaco contentarmos ~ 

contentom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio contentāre < 

contĭnēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contentar, satisfazer; 

alegrar 

LC 

“Como per razom bem he de nos contentarmos.” 

“E aos que falla contra seu proposito e maneira de viver, pouco dello se contentom.” 

P2C635 com-  Sentido opaco comtemte Verbo Verbo Adj. Do lat. contĕntus <  lat. 

tardio contentāre < 

contĭnēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

satisfeito, contentado, 

contente  

CDJI 
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guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

“E nos deste dito nom somos comtemte, ca assi per rrazom do que o matou, como da morte que per elle ouve, ne~huu~ dos outros o matar podera, que lhe 

muito moor desomrra nom fora.” 

P2C636 con- Sentido opaco conteer Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, refrear, frear, 

tolher 

LC 

“A esta perteece conteer o cuydado e estar bem entento no que desejamos d’aprender, ou dar reposta, costumandonos a novamente aprender aquellas 

cousas que pera o estado em que formos perteecerem.” 

P2D126 con- Sentido opaco conteem Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si CATEC 

“A primeira parte A primeira parte conteem em sy dez capitollos.” 

P2D127 con- Sentido opaco contiene Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si TNH16 

“[...] & tenga de vos fazer todo lo que sobre dicho es et enesta dita ((L025)) ca(rt)a se contiene sano & de paz a todo tenpo & de todo enbargo de qual quer 

persona que vos la demandar o enbargar ((L026)) en qual quer manera que sea so pena del dobro de la dita contia [...].” 

P2C637 con- Sentido opaco contem ~ contẽ ~ 

contẽẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

conter, ter em si SACR 



1350 

 

obrigado a’ 

“E como quer que estas duas coussas som anexas, ca no bautismo se incrude a fe, da qual proçedem duas coussas: cathezismo e exorçismo, que som partes 

delle, e por que no cathezismo se contem a ffe e cre~ça, entendo começar en ella.” 

P2C638 con-  Sentido opaco contem Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si, 

enumerar 

LTV 

“Depois . que eu ouue acabada p(er) graça & ajuda do S(enh)or d(eo)s & mandamento das tres vertudes / Razom dereitura & Justiça . a çidade das 

damas p(er) a forma & maneira que em ella|s| se contem.” 

P2C639 con-  Sentido opaco contẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si, 

enumerar 

LTV 

“[...] & a ley q(ue) dis q(ue) geeral rren(u)nciaço~ no~ valla & todas las out(r)as bo~as rrazo~es ((L030)) & d[e]fenso~es q(ue) por mj~ podese dizer & 

alegar en contrario desto q(ue) d(i)to he & en esta ca(rt)a se ((L031)) cont[e~].” 

P2D128 con- Sentido opaco conthiuda ~ 

conthiudas ~ 

conthiudos 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

contido, elencado TNH16 

“[...]antes p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo & fazer vos a d(i)ta vjña & bouças sa´a´s & de paz a ((L041)) d(e)r(ey)to de 

todo enbargo sub a pe~na ajuso conthiuda por todos los outros be´e´ns do d(i)to moost(eyr)o q(ue) p(ar)a elo obrigamos [...].” 

P2C640 cõ- Sentido opaco cõtheudo  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < lat. 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

contido, elencado TNC15 
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obrigado a’ 

“[...] as q(ua)ees l(ete)ras foro~ p(ro)bicadas ((L01 )) a dom (louren)ço da boa memoria nosso anteçessor (e) foylhe Req(ue)rido p(er) a clerizia do 

arçeb(is)pado q(ue) p(ro)cedesse cont(ra) os sobr(e)d(i)ctos s(egundo) nas d(i)ctas l(ete)ras he co~theudo [...].” 

P2C641  com-  Sentido opaco comtinuar Verbo Verbo Verbo Do lat. continuāre < 

continēre < cum- +             

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

prosseguir, continuar CCDPM 

“Depois que eu, muito allto p(ri)mçipe, per vosso mamdado ajumtey & es(cre)vi a e~temçom que ell rrey dom Joham, vosso avoo, ((p007)) ouve de filhar a 

çidade de Çeepta e desy como se assenhorou della, eu me quisera escusar per duas rrazo~es de comtinuar mais na dita obra.” 

P2C642 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comtynuadas ~ 

continuada 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. continuāre < 

continēre < cum- +             

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguido, contínuo, 

constante 

CCDPM 

“Deyxo os da ilha de Rrodes, que casy sempre guerream com hos turcos, pero hu~s ne~ os outros na~o ouvera~o tam comtynuadas pellejas com hos ymfies 

como aquellas que os nossos naturaes com elles ouvera~o depois que aq(ue)la çidade foy trazida ao seu sen(h)orio [...].” 

P2C643  con-  Sentido opaco continuado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. continuāre < 

continēre < cum- +             

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguido, contínuo, 

constante 

LTV 

“E depois do continuado eixarçiçi´o pus meu corpo em rrepouso.” 

P2C644 con-  Sentido opaco continuada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. continuāre < 

continēre < cum- +             

seguido, contínuo, 

constante 

LC 



1352 

 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera 

os acabar perfeitamente, com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra [...].” 

P2C645 com- ~ 

con- 

Sentido opaco comtinuadamemte 

~ contynamemte 

Verbo Verbo Adv. Do GP  continuada < lat. 

continuāre < continēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguidamente, 

continuamente, 

constantemente 

CCDPM 

“[...] ne~ creo q(ue) antre os cr(ist)a~os se ache rregno que contynamemte tenha casy tres mill homes na guerra dos ymfies, pellejamdo ou per maar ou per 

terra & as vezes jumtamemte, como o nosso rrey comtinuadamemte mamte~, nunca queremdo rreçeber paz ne~ tregoa [...].” 

P2C646 com- Sentido opaco comtinuadamente Verbo Verbo Adv. Do GP  continuada <  lat. 

continuāre < continēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

ininterruptamente, 

continuamente, 

constantemente 

CDJI 

“[...] por muito que emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer, que per alguu~s signaaes e fallas e outros demostradores geitos, nom de a 

emtemder aquell ardemte desejo que em sua voomtade comtinuadamente mora.” 

P2C647  con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contriçom Verbo Verbo Subst. Do lat. contritio, -ōnis < 

contĕre, ‘triturar, esmagar, 

acabrunhar, abater’ < cum- 

+ -terĕre, ‘esfregar, polir’ 

contrição, 

arrependimento 

PMP 
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“E se reconçiliam com el per verdadeira confisson e contriçom.” 

P2C648  con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contriçom Verbo Verbo Subst. Do lat. contritio, -ōnis < 

contĕre, ‘triturar, esmagar, 

acabrunhar, abater’ < cum- 

+ -terĕre, ‘esfregar, polir’ 

contrição, 

arrependimento 

TC 

“Item lhe deue a dizer em como ha confissom esta em tres pomtos, scilicet, Contriçom de coraçom. Confissom pela boca. Satisfaçom per obra.” 

P2C649 con-  Sentido opaco contorbou Verbo Verbo Verbo Do lat. conturbāre abalar, perturbar, 

agoniar, fazer sofrer 

PMP 

“Se contorbou, com pallavras asperas e sen razon, a outros e mayormente aas conpanhas de casa.” 

P2D129 con-  Ação de uma 

parte em relação 

com a outra 

contrabto Verbo Verbo Subst. Do lat. contrāctus, -us, 

‘convenção, ajuste, pacto’ 

< contrāctus, -a, -um, 

‘reunido, composto’ < 

contrahĕre, ‘contrair’ 

contrato, pacto, ajuste TNH16 

“[...] cunpla~ & pague~, teñam & aguardem todo aq(ue)lo q(ue) vos & vosa moll(e)r & vosas q(u)atro bozes soodes thiudos & obligados de conp(r)ir 

((L047)) & aguardar & pagar por este d(i)to cont(r)abto de foro.” 

P2C650 cõ- Sentido opaco cõvinhavell Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente VDT 

“[...] e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito, e diselhe que nom viia milhor que aqui nos Banhos, que se dizem del Rey, no arrabalde que 

era asaz sufiçiente e mui cõvinhavell; mais como se pudese aver e aqualçar ha[via] mester grande conselho, e que ele nom sabia maneira em como.” 

P2C651 con- Sentido opaco conuinhauel Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente TC 

“Se non quis yr ouuir as missas e as pregaçoões ao tempo conuinhauel. Se se affrigio com noio pola solenidade da missa ou pollo sermom seer grãde.” 



1354 

 

P2C652  cõ- Sentido opaco cõuinauel Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre (‘vir 

juntamente, ajuntar-se, 

reunir-se’) < cum- +          

-venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

conveniente, 

convinhável 

SACR 

“A terçeira pella segurança que he cõuinauel en tres partes.” 

P2C653 con- Sentido opaco conuẽto  Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

LUOC 

“Dita a missa e feito o ẽ | treualo. e seente         na claustra.”
  

P2C654 cõ- ~ 

con- 

Sentido opaco 

 

cõuento ~ conuento 

~ convento ~ 

conuẽto 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento 

TNH15 

“Et p(r)ometemos & out(or)gamos de uos pagar ((L019)) o d(i)to foro en(n)a d(i)ta mon(eda) en cada hu~ an(n)o en(n)o d(i)to dia de Natal et su pe~na de 

todas las custas & dapnos ((L020)) q(ue) vos o d(i)to co~uento & frayr(e)s del feserd(e)s & rreçeberd(e)s en(n)os acadar.” 

P2C655 con- Sentido opaco 

 

conuẽtuaas Verbo Verbo Adj. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conventual,  i.e., 

residente em um 

convento 

TNH15 

“[...] frey Afom(so) Bonome~ & frey Aras de Galdo & frey ((L005)) Diego P(ere)s & frey Gonçaluo de Viueiro, doutores & conue~tuaas do d(i)to 
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moest(eir)o.” 

P2D130 con- Sentido opaco 

 

conventuaas Verbo Verbo Adj. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < cum- +     

-venīre  

conventual,  i.e., 

residente em um 

convento; frade 

franciscano do ramo 

conventual (mitigado) 

TNH16 

“[...] frey Pedro de Marjn & frey Afonso de Madrigal, flayres conventuaas do d(i)to moost(eyr)o de ((L00 )) Santo Domjngo.” 

P2C656 cõ- Sentido opaco cõuen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

SACR 

“En a ssegu~da dos sacrame~tos e~ geral e especial dos tres primeiros, cõuen a saber: do bautismo e da cõfirmaçom e sacrame~to do corpo de Deus.” 

P2C657 cõ- Sentido opaco cõuem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

TNC15 

“Co~uem A sab(er) As co(r)tes q(ue) estam Atras As nosas casas (e) ho chão [...].” 

P2D131 con- Sentido opaco conven ~ conben Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

TNH16 

“[...] q(ue) seja voz enel aq(ue)la p(er)sona ((L019)) ou p(er)sonas q(ue) de d(e)r(ey)to herdar vosos be´e´ns & das d(i)tas vosas bozes, conven aa saber 

q(ue) vos aforamos ((L020)) & damos en(n)o d(i)to aforamj(en)to, segun q(ue) d(i)to he, a nosa vjña [...].” 

P2C658 con- Sentido opaco conven Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

TNH15 

“Conven a sab(e)r q(ue) uos aforamos, com(m)o d(i)to he, a meatade do casar de Portotide [...].” 

P2C659 con- Sentido opaco conuem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

convir; ser 

conveniente, 

LTV 
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aparecer, mostrar-se’ adequado 

“Entende[e] pois p(ri)nçesas & S(e)n(h)oras onrradas sobre a terra como p(ri)nçipalment(e) sobr(e) todas as cousas u(o)s conuem amar & temer d(eo)s.” 

P2C660 con- Sentido opaco conveer Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

CDPI 

“[...] e por que dos filhos que ouve, e de quem, e per que guisa, ja compridamente avemos fallado, nom compre aqui razoar outra vez; mas das manhas, e 

comdiçoões, e estados de cada huum, diremos adiante muito brevemente onde conveer fallar de seus feitos.” 

P2C661 cõ- ~ 

com- 

Sentido opaco cõvem ~ comvem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

VDT 

“Avia hy tres senhores: e~ as partes mays altas, cõvem a saber Aragom [e] Navarra ataa o monte que chamam Auca, regiaas [o] Rey dom Afonso mui casto 

e em armas mui fazedor, e tirrou muitas terras do poderio dos mouros; e a terra mais pequena, comvem a saber Purtuguall com Coinbra, regiaa dom 

Afonso, filho do conde dom Enrique e da Rainha dona Tareija e as partes meays e moores, cõvem a saber Castela com suas Estremaduras e Galiza, 

regiaa[s] dom Afonso o grãde emperador.” 

P2C662 con- Sentido opaco conuem ~ conue ~ 

conuinha 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

VST 

“Conuem pois agora com aiuda da graça do Spiritu Sancto manifestar pouco e pouco que diligencia teue nos officios de suas ordens e que conuersaçaõ na 

mesma Igreija [...].” 

P2C663 con- Sentido opaco conven ~ convem ~ 

conviinha 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

PMP 

“Mais por que se nom podem todos os pecados mortaaes conheçer e porende averemos muytas vegadas duvidar e cru as duvidas devemos a parte mais 

segura escolher, assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2C664 con- Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

LEBC 
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“E ssomariamente de homem a que convem teer boas bestas, e as saber bem cavalgar [...].” 

P2D132 cõ- Sentido opaco cõvem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

CATEC 

“Aos meninos cõvem dar leyte, aos perfectos mãjar duro.” 

P2C665 con- Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

LC 

“Ainda que algu~as rezo~o~es va~a~ dobradas, sejame relevado, por que o faço querendo todo melhor declarar, avendo em tal leitura por menos 

falicimento dobrallas, que, onde convem, seer minguado no screver.” 

P2C666 cõ- Sentido opaco cõuem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado  

TC 

“[...] cõuem a saber temor, cobiiça, et cetera.” 

P2C667 con- Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado  

CDJI 

“E sse o Senhor Deos a nos outorgasse o que a allguu~s escrevemdo nom negou, convem a saber, em suas obras clara certidom da verdade, sem duvida 

nom somente memtir do que sabemos, mas ahimda erramdo, falsso nom quiriamos dizer [...].” 

P2C668 con- Sentido opaco convem Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado  

CP 

“Começa-se o pro´logo em o liv(r)o que se chama Castello P(er)iigoso, e de como a devota Virgem Maria com gram prazer rrecebeo em o seu honrrado 

castello, (con)ve´m asab(e)r, no tenplo do seu glorioso corpo o rrei e senhor do ceeo e da t(e)rra.” 

P2C669 con- Sentido opaco convenria Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir; ser 

conveniente, 

adequado 

DESG 
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“[...] e leixou sua irmida por ir ao mosteiro das donas, ca nom queria que se fosse Galaaz ante que o el visse, ca bem sabia que pois se el partia dali, que 

nom tornaria i, ca lhe convenria, tanto que fosse cavaleiro, entrar a as venturas do Regno de Logres.” 

P2C670  con- ~ 

cõ- 

Companhia conuersaçaõ ~ 

cõuersaçõis 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conversatĭo, -ōnis 

< conversārī < cum- +      

-versārī, ‘encontrar-se ou 

viver habitualmente em, 

morar, residir, viver; estar 

ocupado em’ 

conversa, colóquio VST 

“Conuem pois agora com aiuda da graça do Spiritu Sancto manifestar pouco e pouco que diligencia teue nos officios de suas ordens e que conuersaçaõ na 

mesma Igreija [...].” 

P2C671  con- Companhia converssaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. conversatĭo, -ōnis 

< conversārī < cum- + -

versārī, ‘encontrar-se ou 

viver habitualmente em, 

morar, residir, viver; estar 

ocupado em’ 

conversa, colóquio LEBC 

“[...] por certo he que a virtude espalhada he mais fraca que se for ajuntada, mas por averem converssaçom com muytas pessoas de stados e saberes 

desvairados, de mais cousas que outros, avendo entender natural, razoadamente devem saber [...].” 

P2C672  con- Companhia converssaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. conversatĭo, -ōnis 

< conversārī < cum- + -

versārī, ‘encontrar-se ou 

viver habitualmente em, 

morar, residir, viver; estar 

ocupado em’ 

conversa, colóquio LC 

“E posto que aa primeira pareça nom sentirem proveito de o veer, nem ouvir, saibham que o leer dos boos livros e boa converssaçom faz acrecentar o 

ssaber e virtudes como crece o corpo [...].” 

P2C673 con-   Companhia conuersando ~ 

conuersou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. conversārī < cum- 

+ -versārī, ‘encontrar-se 

ou viver habitualmente 

falar, comunicar-se VST 
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em, morar, residir, viver; 

estar ocupado em’ 

“[...] celebrando os sacrificios do altar pera o amansar dizendo orações e os doe~s de Deus benze~do e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com 

tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial officio.” 

P2C674 con-   Companhia disconuersauel Verbo Verbo Adj. Do GP  disconversar < GP  

des- + -conversar < lat. 

conversārī < cum- +         

-versārī, ‘encontrar-se ou 

viver habitualmente em, 

morar, residir, viver; estar 

ocupado em’ 

Não conversável VST 

“[...] dizia se algu~a cousa secreta lhes compria com elle fallar, e communicar que naõ auia nenhu~a taõ disconuersauel, que naõ tiuesse algu~a familiar 

amiga de que se fiasse com que iustamente podesse vir.” 

P2C675 con- Sentido opaco conuersos Verbo Verbo Adj. Do lat. conversus, -a, -um 

< convĕrtĕre < cum- +      

-vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

irmão leigo, irmão 

converso 

LUOC 

“Na noite de natal. o Celario mãde a dous conuersos. que façã | o fogo. no caleffetorio.” 

P2C676 con- Sentido opaco convertendo Verbo Verbo Verbo Do lat. convĕrtĕre < cum- 

+ -vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

converter PMP 

“Mais o que diante Deus peca e se parte dante el, por pecar mais, entendese nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia 

envolvendosse nelles, cuidando que Deus nom lhos vee, son semelhantes a Adam que, quando pecou, abscondese aa voz de Deus que o chamou.” 

P2C677 com-  Sentido opaco comvidar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar, convocar, 

atrair 

CCDPM 
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“Crea~ ((p009)) os que esta storia llerem que, se na sustamçia allgu~ (e)rro ha´, que he mais por se dizer menos do que a gramdeza dos feitos rrequeria, 

que por eu comvidar as orelhas dos ouvimtes [ou] aacreçemtar de my mesmo allgu~as cousas na materia.” 

P2C678 cor-  Sentido opaco corregessem  Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica (e) fezesem as s(ente)nças contra elles [...].” 

P2C679  cor-  Sentido opaco correger  Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, retificar, 

ajustar 

SACR 

“[...] aos que este liuro lerem, sse algumas cousas acharem nõ bem ordenadas ou defectuosas, que as queiram ssoportar e correger e enmendar e decrarar 

as almas cõ saa parte.” 

P2D133 cor-  

 

Sentido opaco corregam Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, consertar, 

reparar, ajustar 

TNC16 

“[...] corregam o moinho q(ue) ora esta, deneficado (e) mais façam (e) rrefaça~ e~ o di(c)to casall (e) ssuas p(er)tenças qua~ta bemfeitoria fazer podere~ 

[...].” 

P2C680 cor-  Sentido opaco corregades Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, consertar, 

reparar, ajustar 

TNH15 

“[...] cubrad(e)s ((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas p(er)tesçent(e)s a estas d(i)tas erdades q(ue) agora jasen derribados et por cobrir.” 

P2C681 cor-  Sentido opaco correger Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar, 

reparar, ajustar 

LEBC 

“[...] os outros em teerem boos cavallos e os saberem bem cavalgar e correger e aver em sua casa muytos e boos cavalgadores e bem emcavalgados, de que 

a mayor parte dos senhores muyto praz.”  

P2C682 cor-  Sentido opaco corregemdo ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + preparar-se, arranjar- CDJI 
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correger ~ 

corregido 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

se, aparelhar-se 

“E corregemdosse pera ello com grãde aguça, mamdoulhe o Meestre dizer que çessasse do que lhe dissera, ca sse nom podia por emtom fazer..” 

P2C683 cor-  Sentido opaco corrigeste Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir, emendar, 

consertar 

TC 

“Se non corrigeste a uida dos teus subditos.” 

P2C684  cor-  Sentido opaco correiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. correctĭo, -ōnis < 

corrĭgĕre < cum- + -regĕre 

(‘dirigir, guiar, conduzir’) 

< rex, regis 

correção, ação de 

corrigir 

CDPI 

“Amava muito de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esqueçia de hir veer a 

outra, em guisa, que poucas vezes acabava huum mes em cada logar destada.” 

P2C685 cor-  Sentido opaco corregimento Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

correção, ação de 

corrigir, reparação, 

emenda 

LC 

“E por ho C, dos malles e pecados nosso cor[r]egimento. Por que destas tres partes mesturadamente e nom assi per ordem he meu proposito de mais 

trautar, com devida protestaçon leixando todo ao corregimento daquelles a que perteecer.”  

P2C686 com-  Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

comrresponda
96

 Verbo Verbo Subst. Do GP  com- + responder 

< lat. rĕspŏndĕre < re- +       

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

equivaler, satisfazer, 

corresponder 

VDT 

“E logo o Ifante lhe mandou fazer a carta dos Banhos; e, feita a carta, dise dom Tello ao Ifante: «Senhor, eu vos quero dar hu~u peytorall que 

comrresponda à sella»..”  

                                                             
96

Sobreprefixação. 
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P2C687 cor-  Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

corretor Verbo Verbo Subst. Do lat. corrector, -ōris < 

corrĭgĕre < cum- + -regĕre 

(‘dirigir, guiar, conduzir’) 

< rex, regis 

corretor LEBC 

“[...] por que esta manha per ssy soo nom he soficiente pera fazer algu~u~ muyto valer, como fazem outros mesteres per que os home~e~s vivem, salvo se 

for corretor ou quiser vender cavallos, criandoos e os fazendo [...].”  

P2C688 cor-  Sentido opaco corroboração Verbo Verbo Subst. Do lat. corroboratio, -ōnis 

< corroborāre < cum- +    

-roborāre  

corroboração, 

confirmação, 

ratificação 

CCDPM 

“[...] e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os quis apresemtar e~ 

corroboraça~o & comfirmaça~o
97

 da sua samta ffee católica [...].”  

P2D134 cor-  Sentido opaco corrõpe Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

adulterar, corromper CATEC 

“A primeira, que quando Deos dá graça e caridade ao christaão pecador, nõ se perde ne~ tira ne~ corrõpe a fe que primeiro tinha, antes aquella mesma 

fica, pero cõ perfeiçã, graça e acresce~tame~to.” 

P2C689 con- Sentido opaco conrõpeeo ~ 

conronper 

Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

desvirginar, violar; 

corromper, denegrir 

TC 

“Se conrõpeeo uirgem. Se em sy meesmo spertou luxuria. Se trautou sem uergonha as partes uergonhosas..” 

P2C690 cor-  Sentido opaco corrupta Verbo Verbo Adj. Do lat. corruptus, part. de 

corrŭmpĕre < cum- +        

-rumpĕre, ‘romper, 

corrupto, corrompido CP 
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Parece ser um caso de coordenação adjetival sinonímica. 
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quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

“C(api´tulo) #XXIIº - Do terceiro sinal e quarto, e de como a corruta torna virgem e rrecobra a graça ante p(er)dida.” 

P2C691 co- Sentido opaco acostumada Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habitual, costumeira CCDPM 

“[...] sequer por vos mostrar allgu~ conheçimemto da llomga criaço~ & m(ui)ta bemfeitoria que por vossa merçe, husamdo de vossa acostumada virtude, 

de vos rreçeby, caa se allgu~ saber e~ my~ ha´, posto que seja pequeno, com has vossas migalhas o apremdi.”
 
 

P2D135 cu- Sentido opaco acustumada Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habitual, costumeira TNC16 

“E ao faliçym(ento) de cada p(essoa) sua luytosa acustumada.”
 
 

P2C692 cu- Sentido opaco acustumados Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituado, 

acostumado 

LTV 

“[...] he neçessario que aquelles assi home~e~s como molheres que d(eo)s estabelleçeo em altas seedas de poderoso S(e)n(h)orio sejam milhor 
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acustumados que out(ra) jente a ffim que a Representaçom . daquelles seja de mayor onrra [...].”
 
 

P2C693 cu- Sentido opaco acustumada ~ 

acustumado ~ 

acustumadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habitual, de praxe, de 

costume 

LUOC 

“Assy seia feito. antre esta missa e aprima. des hi tã | gido osigno aa prima. uenha o Conuẽto ao  coro e façam [F r] a oraçõ. acustumada.”
  

P2D136 cu- Sentido opaco desacustumadas Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

incomum, insólito, 

não usual, estranho 

CATEC 

“Quãdo ho christaão ouvir algu~as cousas desacustumadas nõ as crea logo, mas pregu~te a outros encomendãdo.se a Deos, nõ curando de se meter em os 

misterios e segredos que som sobre suas forças [...].” 

P2C694 co- Sentido opaco desacostumadas Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

incomum, insólito, 

não usual 

CDJI 

“E quamdo os homee~s veem desacostumadas afeiçoões e prestamças, homde nom ha tall divedo que maa fama embargar possa, ligeiramente veem a 

presumpçom do erro em que taaes pessoas podem cahir.”
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P2C695 cu- Sentido opaco acustumou Verbo Verbo Verbo  Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

TC 

“Hora lhe pregu~te outra pregu~ta. Se se acostumou a comer ou a beber amte da hora.” 

P2C696 cu- Sentido opaco acustumem Verbo Verbo Verbo  Do GP  a- + -costum(e)- + 

-a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

habituar, ser de praxe, 

ser de costume, 

acostumar 

LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2D137 co- Sentido opaco costume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume TNH16 

“[...] juntos en noso capitulo de dent(r)o ((L008)) do d(i)to moosteyro por son de campa~a tangida segun q(ue) o avemos de vso & de costume & q(ue) 

fazemos por ((L009)) nos & porlo d(i)to moost(eyr)o & por todos nosos subçesores [...].” 

P2C697 co- Sentido opaco costume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

costume CDJI 
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habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“Assi que a terra em que os home~es per lomgo costume e tempo forom criados, geera huu~a tall comformidade amtre o seu emtemdimento e ella, que 

avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada [...].” 

P2C698 cu- Sentido opaco custume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume TC 

“A quarta se fez aquel pecado se nom como he custume de se fazer.” 

P2C699 cu- Sentido opaco custumes Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume VDT 

“E veerom a ele algu~us imiigus de bem viver e de nõ boõs custumes e rogaronlhe que fezesse bispo a dom Bernardo; e aqui amostrou Deus como guardava 

dom Tello pera atanto bem e pera fundar este santo moesteiro de Santa Cruz.” 

P2C700 cu- Sentido opaco custumes Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume CDPI 

“[...] doutra guisa mostrar se hia seu Regno cheo de boas leis e maaos custumes: que era torpe cousa de veer; pois duvidar se o Rei a de seer justiçoso: 

nom he outra cousa senam duvidar se a regra ha de seer a qual se em dereitura desfaleçe, nenhuuma cousa dereita se pode per ella fazer.” 

P2C701 cu- Sentido opaco custume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne costume LUOC 
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(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“E na uespera de Natal. de polos nocturnos. seia | as oras dos passados.assy como he custume.” 

P2C702 cu-  Sentido opaco cusstumes ~ 

custumes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume SACR 

“E este he o cusstume que sse guarda comu~me~te.” 

P2C703 cu- ~ 

co- 

Sentido opaco custumes ~ 

costumes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume HRP 

“E foy rey humano e co~prido de boas manhas e custumes.” 

P2C704 co- Sentido opaco costumes Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume LTV 

“[...] possam seer a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a nossa liçom.”
 
 

P2C705 co-  Sentido opaco costumes ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne costume VST 
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costume (‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“[...] e a mãi auia nome Eugenia, a qual religiosima linha de sua geraçaõ, elle com sanctos costumes, exaltou, e com virtuosas obras aformosentou [...].” 

P2C706 cu-  Sentido opaco custumes ~ 

custume 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume LEBC 

“E por que nom sey outro que sobr’ello geeralmente screvesse, me praz de poer esta scyencya primeiro em scripto, e antremety algu~as cousas que 

perteecem a nossos custumes, ainda que tam a proposito nom venham, por fazer a algu~u~s proveito, posto que a outros pareça sobejo.”  

P2C707 cu- ~ 

co- 

Sentido opaco custume ~ 

costumes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume TNC15 

“[...] dema~dauam comedorias q(ue) dizem q(ue) de custume nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias de nosso arçeb(is)pado auyam dau(er) (e) se lhas no~ 

dauam ((L005)) tomaua~ as chaues das casas (e) adegas (e) celleiros aos abades [...].” 

P2C708 cu- ~ 

co- 

Sentido opaco custume ~ costume Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume TNH15 

“[...] et q(ue) poñad(e)s no d(i)to lugar dose aruor(e)s p(re)sas de garfos & de reys et ((L015)) seiad(e)s vasalos s(e)rue~tes & obidient(e)s uos & as d(i)tas 
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p(er)soas et pagared(e)s por ((L016)) loytosa uos aa uosa morte dose mrs et as out(ra)s seg(und)o vso & custum(e) da t(e)rra.” 

P2C709 cu- Sentido opaco custume ~ 

custumes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume LC 

“E aquesta por amor de nosso senhor deos e afeiçom das virtudes, com boo saber, custume dos feitos, de bem em milhor se acrecenta.” 

P2C710 co- Sentido opaco costumava Verbo Verbo Verbo  Do lat. consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

ser de costume, ser de 

praxe 

CDPI 

“Elle foi gram criador de fidalgos de linhagem, porque naquel tempo nom se costumava seer vassallo, se nom filho, e neto ou bisneto de fidallgo de 

linhagem; e por husança aviam estonçe a contia que ora chamam maravidiis darse no berço, logo que o filho do fidallgo naçia, e a outro nenhuum nom.” 

P2C711 co- ~ 

cu- 

Sentido opaco costumando ~  

costumando ~ 

custuma 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar-se, 

habituar-se 

LC 

“A esta perteece conteer o cuydado e estar bem entento no que desejamos d’aprender, ou dar reposta, costumandonos a novamente aprender aquellas 

cousas que pera o estado em que formos perteecerem.” 

P2C712 cu- Sentido opaco custas Verbo Verbo Subst. Do lat. constāre  < cum- +            

- stāre 

custo, gasto TNH15 

“Et p(r)ometemos & out(or)gamos de uos pagar ((L019)) o d(i)to foro en(n)a d(i)ta mon(eda) en cada hu~ an(n)o en(n)o d(i)to dia de Natal et su pe~na de 

todas las custas & dapnos ((L020)) q(ue) vos o d(i)to co~uento & frayr(e)s del feserd(e)s & rreçeberd(e)s en(n)os acadar.” 

11. de- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-1 ~ di-1 ~ d-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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FME 

P2C713 de-1 Sentido opaco deçebjda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. decipĕre < de- +    

-capĕre  

enganado, ludibriado TNH15 

“Saban q(u)antos esta ca(rt)a de doaçon vire~ com(m)o eu Catalin(n)a Domjng(ue)s, visjña da Ponte ((L002)) d'Eume, no~ seendo costrengida p(er) força 

nj~ deçebjda p(er) engano mays de meu moto ((L003)) p(ro)pio & livre voontade, outorgo & con(n)osco q(ue) dou en pura & justa doaço~ [...].” 

P2C714 de-1 Sentido opaco declaração Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis < 

lat. declarāre, de clarāre, 

de clārus 

aclaramento, 

elucidação, 

esclarecimento 

CCDPM 

“Cap(itol)o #2º em ho quall prossygue o autor pera melhor declaraça~o desta obra.” 

P2C715 de-1 Sentido opaco decraraçõm Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis < 

lat. declarāre, de clarāre, 

de clārus 

declaração, confissão, 

esclarecimento 

SACR 

“Em a primeira se tractara da nosa cre~ça e artigos da ffe e decraraçom do credo.” 

P2D138 de-1 Sentido opaco decraraçã Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis < 

lat. declarāre, de clarāre, 

de clārus 

explicação, 

aclaramento, 

elucidação 

CATEC 

“Capitollo x. Da "Salve Regina" cõ sua breve decraraçã.” 

P2C716 de-1 Sentido opaco declaraçõm Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarātĭo, -ōnis < 

lat. declarāre, de clarāre, 

de clārus 

declaração, confissão, 

esclarecimento 

LC 

“Da declaraçom breve dos pecados, e primeiro da soberva.” 

P2C717 de-1  Sentido opaco declarador Verbo  Verbo Adj. Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declaratório LC 

“A quinta, declarador, per a qual declaramos e enssynamos toda cousa per palavra.” 

P2C718 de-1  Sentido opaco declarada Verbo  Verbo Adj. Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarado, 

manifestado 

TNH15 
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PP 

“[...] et a out(ra) q(ua)l nomear & declarar aq(ue)la q(ue) ((L005)) p(er) uos for nomeada & declarada.” 

P2C719 de-1  Sentido opaco declaradas ~ 

declarado 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarado, 

manifestado, indicado, 

apontado 

LEBC 

“Todo esto e outras cousas, que na terceira parte serom declaradas, som muyto necessarias de saberem os que boos monteiros desejom seer.”  

P2D139 de-1  Sentido opaco declarado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

confessar 

TNH16 

“[...] todo seg(und)o et como aquj en ((L014)) esta ca(rt)a bay ljmjtado et desljndado et declarado [...].” 

P2C720 de-1  Sentido opaco declarado Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

confessar 

TNC15 

“[...] como susso d(i)cto (e) declarado h(e).” 

P2D140 de-1  Sentido opaco decrarámos ~ 

decrara 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

confessar 

CATEC 

“A caridade he abraçada com ho fym e summo beem, ao qual a fee he ordenada e encaminhada, ho que assy decrarámos.” 

P2C721 de-1  Sentido opaco decrarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

confessar 

CP 

“C(api´tulo) q(ui)nto - Q(ue) o pecador deve a decrarar as circonsta^ncias do pecado.” 

P2C722 de-1 Sentido opaco declaramdo Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer CDJI 

“[...] e comtoulhe todo o que avia pemssado, em razzom da defensom do rregno, e que~ devia delle tomar carrego, e sobre a morte do Comde Joham 

Fernamdez, declaramdolhe certamente que em esto seeria elle de boa voomtade, queremdo o Meestre em ello poer maão.”
 
 

P2C723 de-1 Sentido opaco declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer LTV 
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“[...]  sab(e)r uos fazemos.que como {a} a c|l|aridade nos constranje a desejar o bem & ac(re)çentame~to de vos todas & a querer a destruiçom & 

mi´nguamento das cousas que a esto podem enbargar somos moui´das a u(o)s declarar & dizer pallauras de dout(ri)na.” 

P2C724 de-1 Sentido opaco declarar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer SACR 

“[...] rogo polla payxom de nosso señor saluador Jhesu Christo, aos que este liuro lerem, sse algumas cousas acharem nõ bem ordenadas ou defectuosas, 

que as queiram ssoportar e correger e enmendar e decrarar as almas cõ saa parte.” 

P2C725 de-1  Sentido opaco declarar ~ 

declaramos 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, esclarecer LC 

“Ainda que algu~as rezo~o~es va~a~ dobradas, sejame relevado, por que o faço querendo todo melhor declarar, avendo em tal leitura por menos 

falicimento dobrallas, que, onde convem, seer minguado no screver.” 

P2C726 de-1 Sentido opaco declarardes ~ 

declarar ~ 

declarado 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

afirmar, professar, 

confirmar, declarar 

TNH15 

“´[...] aforamos a uos Ruy M(a)r(tin)s de Soñar por en uosa bida et de out(r)as duas peso~as depus uos algu~a ((L004)) q(u)al uos nomeardes & 

declarardes en uosa bida [...].” 

P2C727 de-1 Sentido opaco degratal Verbo Verbo Subst. Do lat. decretālis, -e < 

decrētum, -i, de decrētus, 

part. pass. de decernĕre, 

´decidir’, e, este, de 

cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

rescrito papal, decreto 

papal 

TC 

“[...] e nõ pode seer absolto senom pollo papa de Roma segu~do diz a degratal.” 

P2C728 de-1 Sentido opaco decreto ~  decretos Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ´decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto SACR 
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“A primeira sse ente~de pello sacrame~to do bautismo, omde diz o decreto xlv. di. c. de judeis: ne~nhuu~ non deue seer cõnstrãgido vijnr a fee, que quer 

dizer bautismo. ” 

P2D141 de-1 Sentido opaco defecto Verbo Verbo Subst. Do lat. defectus < deficĕre 

< de- + -facĕre 

defeito, imperfeição CATEC 

“Pollo qual, o defecto da fee dalguu~s moores nõ traz prejuizo aos menores, salvo quãdo cõ pertinacia se acheguã em particular a seus errores cõtra a fee 

da universal Ygreja que errar nõ pode, nem agora, nem em o te~po antiigo.” 

P2C729 de-1 Sentido opaco defectuosas  Verbo Verbo Adj. Do lat. med. defectuosus,  

-a, -um < defectus < 

deficĕre < de- + -facĕre 

defeituoso, imperfeito SACR 

“[...] sse algumas cousas acharem nõ bem ordenadas ou defectuosas, que as queiram ssoportar e correger e enmendar e decrarar as almas cõ saa parte.” 

P2C730 de-1 Sentido opaco defende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

ordenar, sustentar, 

apresentar 

CDPI 

“Justiça he huuma virtude [...] este compre toda virtude, porque a justiça assi como lei de Deos defende que nom fornigues nem sejas gargamtom, e isto 

guardamdo: se compre a virtude da castidade e da temperamça; e assi podees emtender dos outros viçios e virtudes.” 

P2C731 de-1 Sentido opaco defendem Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

LEBC 

“Ca pois aos tafuees nom myngua que jugar, e aos be´bedos que despendam em avantajados vynhos, e assy das outras semelhantes manhas astrosas, de que 

os senhores nom recebem ajuda, ante lhas defendem ou contradizem, muyto mais esta´ em razom nom mynguar em esta, se tam ryja voontade teverem.” 

P2C732 de-1 Sentido opaco defenda Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TNH15 

“[...] et o d(i)to m(oesteyr)o q(ue) uos defenda a d(e)r(ey)to co~ o d(i)to foro.” 

P2C733  de-1 Sentido opaco defendemos Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

amparar 

TNC15 

“E ma~damos (e) defendemos so as d(i)ctas amoestaço~es (e) s(ente)nças descumu~hom a todollos abades.” 

P2D142 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger TNH16 
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“[...]antes p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo & fazer vos a d(i)ta vjña & bouças sa´a´s & de paz a ((L041)) d(e)r(ey)to de 

todo enbargo sub a pe~na ajuso conthiuda por todos los outros be´e´ns do d(i)to moost(eyr)o q(ue) p(ar)a elo obrigamos [...].” 

P2C734 de-1 Sentido opaco defende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

amparar, defender, 

proteger 

VST 

“[...] e os saluços me impedem as palauras que delle componho que farei, chorarei, mas a diuina escriptura mo defende, naõ chorarei certamente o que 

morre porque com Christo o receberei resucitado sey eu elle estar com Christo [...].” 

P2D143 de-1 Sentido opaco defemdese ~ 

defemder ~ 

defemdesse ~ 

defendesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger, 

guardar 

CRB 

“[...] e elle foy avante pello reyno cem legoas, sem achar quem lhe defemdese nada atee chegar a Symamdary, que hera hu~a cidade muyto gramde, nella 

esteve seis meses esperamdo por elrey d Oria, mamdamdo lhe muytos recados que o esperava em campo [...].” 

P2C735 de-1 Sentido opaco defenderõ Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger HRP 

“E, depoys dalgu~us co~bates e pelejas e que veçero~ os mouros, foro~ os crista~aos çercados e~ hu~u fraco palamque, onde se defendero~ 

esforçadame~te.”  

P2C736 de-1 Sentido opaco defemdeo ~ 

defemder 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, proteger; 

sustentar com 

argumentos, protestar 

CDJI 

“[...] apartousse pello Paaço soo, a cuidar que avia de seer do rregno que assi ficava deserto, e quem ho avia de defemder dalguu~s se comtra elle 

quisessem viir, moormente que sse dezia que elRei de Castella premdera o Iffamte dom Joham e o Comde dom Affomso seu irmaão [...].”   

P2C737 de-1 Sentido opaco defesa Verbo Verbo Subst. Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defesa, proteção, 

amparo 

HRP 

“E, no~ achando defesa, fez muyto mel no termo da çidade e e~ Rybatejo, ataa que el rey ma~dou por fronteyro o priol do Espital do~ Pedro Alvarez e seus 

filhos.” 

P2C738 de-1 Sentido opaco defemsão Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

CCDPM 
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[...] & e~comemdou que me trabalhasse d'ajumtar & es(cre)ver os ditos feitos, p(ri)mçipallmemte por louvor & gloria daquelle comde & dos outros nobres 

& virtuosos baro~es que com elle, por defemsa~o da samta ffee & onrra da coroa de Portugall, naquella çidade tam vyrtuosamemte trabalhara~o.” 

P2C739 de-1 Sentido opaco defensom Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

CDJI 

“[...] e chegousse a elle, e comtoulhe todo o que avia pemssado, em razzom da defensom do rregno, e que~ devia delle tomar carrego, e sobre a morte do 

Comde Joham Fernamdez, declaramdolhe certamente que em esto seeria elle de boa voomtade, queremdo o Meestre em ello poer maão.”
 
 

P2C740 de-1 Sentido opaco defensões Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

defendimento 

TNH15 

“[...] rrenu~cio & p(ar)to de mj~ toda ley & todo d(e)r(ey)to asi canonjco com(m)o çeujll [...] & todas las out(r)as bo~as rrazo~es ((L030)) & d[e]fenso~es 

q(ue) por mj~ podese dizer & alegar en contrario desto q(ue) d(i)to he & en esta ca(rt)a se ((L031)) cont[e~].” 

P2C741 de-1  Sentido opaco deffensor Verbo Verbo Subst. Do lat. defensor, -ōris < 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

protetor, defensor CDJI 

“Porem apegamdonos a ella firme, os claros feitos, dignos de gramde rrenembrança, do mui famoso Rei dom Joham seemdo Meestre, de que guisa matou o 

Comde Joham Fernamdez, e como o poboo de Lixboa o tomou primeiro por seu rregedor e deffensor [...].” 

P2C742 de-1  Sentido opaco deffensor Verbo Verbo Subst. Do lat. defensor, -ōris < 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

protetor, defensor HRP 

“O meestre quysera yrsse pera Yngraterra, reçeando a malquere~ça da rainha e grande poder del rey de Castela. Foy delo estorvado per Deus e per 

algu~as boas pessoas. E, depoys que asessegou sua vo~otade e~ ficar, chamousse regedor e deffensor dos reynos de Portugal.” 

P2C743 di-1  Sentido opaco diffiniçoões Verbo Verbo Subst. Do lat. definitio, -ōnis < 

definīre < de- + -finīre 

definição CDPI 

“Leixados os modos e diffiniçoões da justiça, que per desvairadas guisas, muitos em seus livros escrevem, soomente daquella pera que o real poderio foi 

estabelleçido, que he por seerem os maaos castigados e os boons viverem em paz [...].” 

P2C744 de-1 Sentido opaco defiinçooes Verbo Verbo Subst. Do lat. definitio, -ōnis < 

definīre < de- + -finīre 

definição LC 

“Das defiinço~o~es speciaaes dos #VII pecados, primeiro da soberva.” 

P2C745 di-1 Sentido opaco difimçam Verbo Verbo Subst. Do lat. definitio, -ōnis < definição LC 
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definīre < de- + -finīre 

“Esta he a primeira difimçam e notificaçam da fee, sem a qual he impossivel aprazer a Deos.” 

P2C746 de-1 Sentido opaco defuncto Verbo Verbo Adj. Do lat. defunctus, -a, -um, 

‘que cumpriu, que 

terminou’ < dēfungor < 

de- + -fungor 

defunto, finado VST 

“[...] e despois morto o dito Bispo se foi pera a cidade de Vizeu onde por sua bondade e respeito do defuncto Bispo foi recebido na See da Bemauinturada 

Virgem Maria, a qual naquelle tempo era sufreganha ao Bispo de Coimbra [...].” 

P2C747 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degollar Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’
98

 

decapitar, degolar CDPI 

“Como elRei mandou degollar dous seus criados, porque roubarom huum Judeu e o matarom.” 

P2D144 de-1 Sentido opaco degredos Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto, lei TNC16 

“Ruy gomez bacharell em degredos p(ro)uisor (e) vi´gairo geerall em o arçeb(is)pado de braga p(e)llo R(everendissimo) S(e)n(h)or o S(e)n(h)or dom diogo 

de ssousa p(er) Merçe de d(eu)s (e) da sancta egreJa de Roma Arçeb(is)po (e) S(e)n(h)or ((L002)) da muy amtiyga (e) ssempre leall Cidade de braga [...].” 

P2C748 de-1 Sentido opaco degredo Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

decreto, prescrição TC 

                                                             
98

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim (de- + -coll(um)- + -āre). 
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discernir’ 

“Onde be~ deue a parar me~tes todo iuiz e deue saber segu~do diz um degredo que se algu~a se~te~ça da contra dereito por algu~a destas cousas ou por 

outra quallqueer que e~tende, deue a e~tregar aquell comtra que deu a sentença todo aquello que per ella perdeu [...].” 

P2C749 de-1 Sentido opaco degredo Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

exílio, degredo CDJI 

“E quando vio que nom avia em ell outro rremedio se nom morte, rreçeamdosse muito do que feito tiinha lhe seer acooimado per alguu~, aaquella hora ouve 

tam gram temor, que aquell medo lhe foi assi como degredo, que o fez logo sahir da camara, por sse hir a pressa pera seu comdado.”
 
 

P2C750 de-1 Sentido opaco deitou Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

afastar, expulsar, 

lançar 

VDT 

“[...] seu filho, da rainha, se alevantou cõtra a may e [o] conde, vençeojos e deitouos fora do rreino em hu~a soo batalha, que a nós he coussa maravilhosa, 

e tomou logo o senhorio do Reino.” 

P2C751 de-1 Sentido opaco deitou Verbo Verbo Verbo Do lat. med. hisp. dectāre, 

forma contracta de  

dejectāre (‘derrubar’) < 

dejicĕre < de- + -jacĕre, 

‘deitar abaixo, derrubar, 

abater, fazer cair, 

precipitar’ 

lançar, invocar PMP 

“Se deitou maldiçoões sobre os homens ou sobre as animalias ou sobre as outras creaturas.” 

P2C752 de-1 Sentido opaco delgado Verbo Verbo Adj. Do lat. dēlĭcātus < dēlicĕre fraco, delgado LC 
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< de- + lacĕre 

“E posto que aa primeira pareça nom sentirem proveito de o veer, nem ouvir, saibham que o leer dos boos livros e boa converssaçom faz acrecentar o 

ssaber e virtudes como crece o corpo, que nunca se conhece senom passando per tempo: de pequeno que era, se acha grande, e o delgado fornido.” 

P2C753 de-1 Sentido opaco delgados Verbo Verbo Adj. Do lat. dēlĭcātus < dēlicĕre 

< de- + lacĕre 

fino, delgado LTV 

“Quando a p(ri)nçesa ou grande S(enho)ra jouuer esperta em sua cama $ E ella senti´r a molleza da rroupa & a brandeza dos lençooes muy delgados & se 

vir çercada de rricos paramentos & de todas out(ra)s cousas abastada que som neçe[s]sarias ao prazer do corpo [...].” 

P2C754 de-1 Sentido opaco deleitãdo ~ 

delectou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleitar, deliciar TC 

“Se prolomgou o comer e o beber deleitãdose en elo. Se ouue deleytaçom em maniares desuayrados. Se comeo muyto aferuentadamente.” 

P2C755 de-1 Sentido opaco deleitom Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleitar, deliciar CDJI 

“Mas nos, nom curando de seu juizo, leixados os compostos e afeitados rrazoamentos, que muito deleitom aquelles que ouvem, amtepoemos a simprez 

verdade, que a afremosemtada falssidade.” 

P2C756 de-1 Sentido opaco deleitar Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleitar, deliciar LTV 
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“Como f(ilh)a do estudo as tu já esqueeçido . o estillo do teu entendi´mento & leixas estar seca a pruma do trabalho da tua ma~a~o deestra no qual te soyas 

tanto deleitar $ queres tu dar orelhas aa liçom da pregui´ça que sempre te engalhara se a creer qui´seres / tu as assaz f(eit)o / tenpo he de rrepousares.” 

P2C757 de-1 Sentido opaco deleyto Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleite, regalo, prazer 

suave 

PMP 

“Que mal de torpidade ou de deleyto ouveron, com os narizes, plazer carnal tomando.” 

P2C758 de-1 Sentido opaco deleito Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleite, regalo, gozo LTV 

“[...] E donas & donzellas arred[or] de ssy que nom teem olho em out(ra) cousa senom aui´sar que [cou]sa algu~u~a lhe nom falleça de todo deleito $ 

Prestes de a cobri´r se ella sospira ou se moue $ Os giolhos ficados pera lhe amenistrar todo s(er)uiço.” 

P2D145 de-1 Sentido opaco delectaçã ~ 

delectaçam 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleite, regalo, prazer, 

gozo 

CATEC 

“[...] Deos, que enprime e causa em ho entendime~to hu~a forma, qualidade e habito conforme a sua sabedoria, pella qual forma, o entendimento, 

ligeiramente e cõ delectaçã, obre sua operaçam, tenha e creea determinadamente as cousas divinas segundo que per Deos nos sam reveladas.” 

P2C759 de-1 Sentido opaco deleitaçaõ ~ 

deleitações ~ 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

deleite, regalo, prazer, 

gozo 

VST 
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delentaçõis induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

“[...] porque como ia passasse compridamente o tempo de sua noua, e cresce~te idade, e chegasse aos dous caminhos da letra de Pitagoras logo sem 

tardança deixou o esquerdo ramo della, com a deleitaçaõ do mundo, e por o direito comesou com o celestial dezeio com todas suas forças subir [...].” 

P2C760 de-1 Sentido opaco deleytaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deleite, regalo, prazer, 

gozo 

TC 

“Se prolomgou o comer e o beber deleitãdose en elo. Se ouue deleytaçom em maniares desuayrados. Se comeo muyto aferuentadamente. Se bebeo sobeio. Se 

foy bebedo.” 

P2C761 de-1 Sentido opaco deleitosa Verbo Verbo Adj. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

 prazeroso, deleitoso, 

deleitante, que causa 

deleite, gozo ou prazer 

LTV 

“E qual cousa he em este mundo mais {mais} praziuel nem tam deleitosa aaquelles que desejam as mundanaaes riquezas como ouro & pedras p(ri)çiosas /. 

E posto que muyto dellas p(er)calçem . nom lhe poderiom ta~to aproueitar como fazem as uertudes aos coraço~o~es que desejam bem viuer.” 

P2D146 de-1 Sentido opaco deliberaçiõ Verbo Verbo Subst. Do lat. deliberatio, -ōnis < 

deliberāre  

resolução, 

determinação, 

deliberação 

TNH16 

“[...] & avjdo ((L011)) sobre elo noso sole~pne trabtado & madura deliberaçio~ & ena mellor forma, modo & man(eyr)a q(ue) podemos ((L012)) & 

deuemos, con d(e)r(ey)to aforamos [...].” 
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P2D147 de-1 Sentido opaco demanda Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demanda, litígio, 

preito 

TNC16 

“E Recrecendosse algu~u~a demanda ((L022)) ou con//d//tenda sobre este enprazam(ento) ou sobr(e) cousa q(ue) a elle p(er)tença que has ditas partes 

SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa [...].” 

P2C762 de-1 Sentido opaco demandas  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

processo, ação, pleito, 

litígio 

CDPI 

“Foi muito manteedor de suas leis e grande executor das semtenças julgadas, e trabalhavasse quanto podia de as jentes nom seerem gastadas, per aazo de 

demandas, e perlongados preitos [...].” 

P2C763 de-1  Sentido opaco demanda Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

procurar, buscar, 

requerer 

LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera 

os acabar perfeitamente, com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra [...].” 

P2D148 de-1  Sentido opaco demandar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demandar TNH16 

“[...] & tenga de vos fazer todo lo que sobre dicho es et enesta dita ((L025)) ca(rt)a se contiene sano & de paz a todo tenpo & de todo enbargo de qual quer 

persona que vos la demandar o enbargar ((L026)) en qual quer manera que sea so pena del dobro de la dita contia [...].” 

P2C764 de-1  Sentido opaco demandava Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

procurar, buscar DESG 

“Ela começou a catar de u~a parte e da outra polo paaço e preguntavam-na que demandava.” 

P2C765 de-1  Sentido opaco demãdauam Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

procurar, buscar TNC15 

“[...] vijnham co~ suas gentes aos moosteiros (e) eg(re)ias do nosso arçeb(is)pado (e) se lançaua~ em ((L004)) ellas (e) dema~dauam comedorias q(ue) 

dizem q(ue) de custume nos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias de nosso arçeb(is)pado [...].” 

P2D149 de-1  Sentido opaco demandadas ~ 

demamdadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. demandāre < de- + 

-mandāre 

demandado, acionado TNC16 

“[...] has ditas partes SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa (e) por hy se começar ((L023)) ho f(e)cto fenir (e) 
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acabar (e) nom ante out(ro) algu~u Jui´z nem Justica.” 

P2C766 de-1 Expletivo demostra ~ 

demostrado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre mostrar, revelar, dar a 

conhecer, demonstrar 

LC 

“E no compeço delles sse demostra donde cada hu~u~ he tirado, filhando em esto exemplo daquel autor do Livro do Amante que certas estorias em el 

screveo de que se filham grandes boos consselhos e avisamentos.” 

P2C767 de-1 Expletivo demostrarem Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre demonstrar, revelar LEBC 

“E ainda lhe pode prestar por se demostrarem, onde quer que forem, que som scudeiros e podem logo fazer tal manha per que sejam preçados e conhecidos 

que som home~e~s pera feito e criados em boa conta, se os outros geitos razoadamente em elles vyrem.” 

P2D150 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, revelar, 

demonstrar, mostrar 

TNH16 

“[…] el conprador es obligado ((L023)) demostrar en como fizo la paga al vendedor […].” 

P2C768 de-1 Expletivo demostrava Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre apontar, revelar, 

demonstrar, mostrar, 

conduzir 

VDT 

“Veera e~tom hu~u mançebo que se dizia Joham Ovelheiro, o quall em seu nome e sobrenome demostrava as ovelhas de Deus.” 

P2D151 de-1 Expletivo demostraçã Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstratio, -ōnis 

< demonstrāre 

evidência, 

demonstração   

CATEC 

“E que a fe nossa he mais çerta que o que per demostraçã sabemos ou per olhos veemos, porque a nossa sancta fee se esforça e abraça cõ a primeira 

verdade em que nõ pode aver falsidade.” 

P2C769 de-1 Expletivo demostraçao Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstratio, -ōnis 

< demonstrāre 

manifestação, 

demonstração   

CCDPM 

“[...] primeiramemte o estado esp(ri)tuall, pello gramde e~sallçamemto da samta ffee que se pellos trabalhos daquelles virtuosos baro~es naquella çidade 

rrecreçeo, e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os [...].”   

P2C770 de-1 Expletivo demostradores Verbo Verbo Adj. Do lat. demonstrāre explícito, revelador, 

demonstrador 

CDJI 

“[...] assi he que por muito que emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer, que per alguu~s signaaes e fallas e outros demostradores geitos, nom 
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de a emtemder aquell ardemte desejo que em sua voomtade comtinuadamente mora.” 

P2C771 de-1 Sentido opaco denominaçom Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. denominatĭo, -ōnis 

< denomināre < de- +       

-nomināre  

designação, 

denominação 

SACR 

“E por quãto minha entençom foi e he de tractar prinçipalmente dos sacrame~tos, fiz denominaçom e pusse nome a este liuro Sacramental.” 

P2C772 d-
99

  Sentido opaco doestou ~ doestar Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

repreender, criticar PMP 

“Se nom quis as minguas dos pobres ouvyr. Se nom quis as tribulaçoões dos seus christaãos scuytar. Se lhes nom quis aas fraquezas das almas encimar. Da 

lingua digo: se doestou o que nom devya doestar.” 

P2C773 d- Sentido opaco doestãdo ~ doestou Verbo Verbo  Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

TC 

“E se uir que se sabe be~ cõfessar nõ faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe os pecados e louuãdolhe as uirtudes e assoluaa e delhe sua pee~de~ça.” 

P2C774 d- Sentido opaco doesto ~ doestos Verbo Verbo  Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

acusação desonrosa, 

injúria, insulto, 

ofensa, vitupério 

TC 

“Se se moueo a sanha contra seu proximo. Se o scamdalizou per aroydos ou per doestos ou per outras iniurias.” 

P2C775 d- Sentido opaco doestada Verbo Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

desonrado, injuriado, 

insultado, ofendido 

PMP 

“Se calou ao tempo que ha verdade era doestada ou calou aaquelles que ha detrayam, por medo de sse nom desaviinr com elles.” 

P2C776  de-1 Separação departe Verbo  Verbo Verbo  Do fr. départir < lat. 

partīre  

distinguir, dividir LEBC 

                                                             
99

Trata-se de um alomorfe (ou alógrafo) atípico, esporádico, do prefixo de-. 
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“Quanto perte~e~ce ao poder abastante que devem aver os cavalgadores, se departe em duas partes: Hu~a de desposiçom do corpo, e outra da fazenda.” 

P2C777 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do fr. départir < lat. 

partīre  

distribuído, repartido LUOC 

“Todolos responsos que son cãtados das homilias. de nouẽbro. ataa | apascoa. nos dias do domĩgo. e os da Epifãia .s. ** | *. seiã departidos.cada dia tres 

nos dias priuados.ataa a | sesta feira.” 

P2C778 de-1 Separação departidas Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do fr. départir < lat. 

partīre  

variado, diverso, 

diferente 

LC 

“Sobre departidas cousas que devemos creer.” 

P2C779 de-1 Separação departidamemte Verbo  Verbo Adv.  Do fr. départir < lat. 

partīre  

minuciosamente, 

detalhadamente 

CCDPM 

“[...] escreviam fallamdo nas cousas aaquelles que nellas fora~, se acordava~ na verdade, e ho que mais hera porque departidamemte pregumtava, & no 

que se todos acordava~o proçedia e~ minha istoria.” 

P2C780 de-1 Separação departimento Verbo  Verbo Subst. Do fr. départir < lat. 

partīre  

variedade PMP 

“Os quaees, se contra nos forem ajuntados, assy nos agravariam como outros grandes pecados, que mais departimento ha pera em no mar periigar.” 

P2C781 de-1 Sentido opaco deprende Verbo  Verbo Verbo  Do lat. deprehendĕre entender, 

compreender, alcançar 

LEBC 

“Ao[s] que dizem que esta manha sem livro se deprende, digo que he verdade. Mas entendo que a moor parte de todos achara´m grande vantagem em 

leerem bem todo esto que screvo.” 

P2C782 de-1 Sentido opaco deradeira Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

‘para trás’ 

ultimo, final, 

derradeiro 

SACR 

“E deixadas todas as outras maneiras, essta deradeira e a quinta, fazem a preposito.” 

P2D152 de-1  Sentido opaco derradeira ~ 

derradeiro 

Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

ultimo, final, 

derradeiro 

TNC16 
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‘para trás’ 

“E fijndas as ditas tres vidas (e) no~ sendo a derrad(eira) nomeada como di(c)to he que ho di(c)to prazo fique li´ure (e) desembargado ((L026)) ao di(c)to 

m(osteiro) [...].” 

P2D153 de-1 Sentido opaco derradeyro Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

‘para trás’ 

ultimo, final, 

derradeiro 

CATEC 

“Este se dize fym derradeyro, summo bem e nossa bem.aventurança, que todos desejamos, que he Deos Nosso Senhor.” 

P2C783 de-1 Sentido opaco derradeiros Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

‘para trás’ 

ultimo, final, 

derradeiro 

PMP 

“Estes dous derradeiros som os maaos que pecam e queren pecar e dos pecados nom se querem partir.” 

P2D154 de-1 Sentido opaco derradeyro Adv. Adv. Adj. Do lat. *derrat(r)arius, de 

*derretrarius, de retro, 

‘para trás’ 

ultimo, fim, derradeiro CRB 

“Na era de mil e duzentos e trinta anos, ouve o mayor senhor que nas partes da India avia que era o rey de Dili quy por força d armas e gente fez a guerra a 

Cambaya per muytos anos tomando e destroimdo neste tempo a terra do Guzarate que he de Cambaya e por derradeyro foy senhor d ella [...].” 

P2C784 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deriva Subst. Verbo Verbo Do lat. derivāre,  ‘desviar 

um rio’ < de- + -rivus, 

‘rio’
100

 

originar, derivar CCDPM 

“[...] assy como no latym este nome quer dezer tempus, & dhy se deriva cronica, que quer dezer "estoria em que se es(cre)ve~ os feitos temporais", chama-

se este planeta no latym Saturnus, cuja v(er)dadeira ymtrepretaça~o quer dezer casy saturanis [...].” 
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Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 



1386 

 

P2D155 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribamdo Subst. Verbo Verbo 

 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre
101

 

derrubar, deitar 

abaixo, demolir 

CRB 

“[...] e elrey esteve sobre ella hum anno e meio, noquoall tempo fez muitos caminhos por serras, derribamdo muytos penedos pera poder dar logar a sua 

gente chegar as torres da fortalleza [...].” 

P2C785 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribar Subst. Verbo Verbo 

 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derrubar, deitar 

abaixo, demolir 

VDT 

“[...] tomarom mui grande nojo e trabalharom per tempo com seus amigos e com dom Paao, arçebispo de Bragaa, se poderiam derribar o moesteiro de 

Santa Cruz, e diziam ao arçeriagoo dom Tello que nom curasse de tanta despesa, e de outras partes lhe tolhiam a sua renda e prevenda.” 

P2C786 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribados  Subst. Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derrubado, caído, 

deitado abaixo 

LEBC 

“E quando virem que os taaes como elles e mais derribados em seus fallymentos a percalçam e husam della assaz razoadamente, bem devem conhecer que, 

se voontade e saber ouverem, que o poder nom lhes fallecera´, pois podem os que pera ello menos te~e~ que eles.” 

                                                             
101

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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P2C787 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derrubado, caído, 

deitado abaixo 

TNH15 

“[...] et q(ue) cubrad(e)s ((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas p(er)tesçent(e)s a estas d(i)tas erdades q(ue) agora jasen derribados et por 

cobrir.” 

P2C788 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre 

derrubado, derrotado, 

caído 

LC 

“E ssemelhante fazem os mais de todos nos falicimentos em que muytos som derribados, e nas virtudes de que bem nom husam.” 

P2C789 de-1 Movimento de 

cima para baixo  

 

comdesçemdia Verbo  Verbo Verbo Do lat. condescendĕre < 

cum- + -descendĕre 

condescender VDT 

“[...] comdesçemdia ao que diziam os pequenos e mais bayxos [...].” 

P2C790 de-1 Movimento de 

cima para baixo  

 

deçẽde ~ deçẽdem 

~ deçende ~ 

descendendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir SACR 

“Cathezismo quer dizer. vt ait magister Se~te~çearum li. iiij. di. vj. c. illa. Interrogaçio Papias et Huguiçius. Enssyname~to ou enformaçom ou doutrina. 

Deçe~de de cathezizo, cathezizas, que quer dizer ensynar ou e~formar ou doctrinar [...].” 

P2D156  de-1 Movimento de descendem Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir CRB 
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cima para baixo  

 

“Em pouco tempo foy sabido per toda a terra a chegada Deora~o em como vinha alevantado por rey do que o povo foy muy contente, como aquelles que 

tanto sentia serem sogeytos a senhor fora da sua lley, e d este descendem todollos outros que atee agora fora~o [...].” 

P2C791  de-1 Movimento de 

cima para baixo  

 

deçẽderẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir TNC15 

“[...] faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo senp(r)e ant(re) os viuos ((L008)) Aa d(i)cta lionor gomez E a todos seus suçesor(e)s q(ue) della dece~dere~ 

((L009)) da mjnha Meatade do meu logar de parada co~ sas p(er)teenças.” 

P2C792  de-1 Movimento de 

cima para baixo  

 

deçer ~ deçẽdem Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar; 

descender, provir 

LTV 

“E nom ajaaes uergonha por uossas grandezas . de uos fazerd(e)s omildosas & deçer a sseer em baixo.” 

“[...] este he o começo da sabedoria & de que todas as out(ra)s uertudes naçem & deçe~dem.” 

P2C793 de-1  Movimento de 

cima para baixo 

decido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. descendĕre descer, baixar CP 

“C(api´tul)o Q(uaren)ta e #IIII - De tre^s maneiras de la´g(ri)mas q(ue) aveemos a aver da sua morte, e de como a ora de v(e´s)p(er)a foi decido da [cruz].” 

P2D157 de-1  Sentido opaco decidirão Verbo Verbo Verbo Do lat. decidĕre < de- +    

-cadĕre 

deliberar, resolver, 

decidir 

CRB 

“Decidira~o todos neste comselho que mamdasse el rey vir os seis home~es que captivos tinha, e que d elles soubesse quoal hera o mais chegado, ou 

parente, que aquelle tempo avya dos reis de Bisnaga [...].” 

P2C794 de-1 Sentido opaco deseiaste ~ 

deseiaras ~ 

desseiarom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

TC 
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‘estar sentado’ 

“Se olhaste ou deseiaste algu~a molher desonestamente. Se prouocaste per ty ou per outrem alguna molher a luxuria..” 

P2D158 de-1  Sentido opaco desejamos ~ 

desejam ~ desejae 

~ desejado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CATEC 

“Este se dize fym derradeyro, summo bem e nossa bem.aventurança, que todos desejamos, que he Deos Nosso Senhor.” 

P2C795 de-1  Sentido opaco desejamos ~ 

desejem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

LC 

“A esta perteece conteer o cuydado e estar bem entento no que desejamos d’aprender, ou dar reposta, costumandonos a novamente aprender aquellas 

cousas que pera o estado em que formos perteecerem.” 

P2D159 de-1 Sentido opaco desejava Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CRB 

“Tanto que el rey acabou ho que tanto desejava, ma~dou a seus capitae~es destroir algu~s logares e villas que estava~o alevantados e dar seguro a quem 

ho d elle que rya.” 

P2C796 de-1 Sentido opaco desejasse Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CDJI 



1390 

 

“[...] e o Comde de Barcellos pero desejasse muito de o veer morto, defemdeo que o nom fezesse.” 

P2C797 de-1 Sentido opaco desejam Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CDPI 

“Desta virtude da justiça, que poucos acha que a queiram por hospeda posto que Rainha, e senhora seja das outras virtudes se diz Tulio: husou muito elRei 

Dom Pedro, segundo veer podem os que desejam de o saber, leendo parte de sua estoria.” 

P2C798 de-1 Sentido opaco desejar ~ desejam 

~ desejom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

LEBC 

“E assy concludindo o que primeiramente disse: quem vyr estes be~e~s suso dictos e folgança que se desta manha segue, e outros muytos que mais 

largamente podero´m dizer se tal for que lhe perte~e~ça, bem tem razom de a muyto desejar.” 

P2C799 de-1 Sentido opaco desejar ~ deseja ~ 

desejam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

LTV 

“[...] sab(e)r uos fazemos.que como {a} a c|l|aridade nos constranje a desejar o bem & ac(re)çentame~to de vos todas & a querer a destruiçom & 

mi´nguamento das cousas que a esto podem enbargar somos moui´das a u(o)s declarar & dizer pallauras de dout(ri)na.” 

P2C800 de-1 Sentido opaco desejarmos Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CPVC 

“Jsto tomauamo nos asy polo desejarmos   mas se ele queria dizer que leuaria as contas E mais o colar.” 



1391 

 

P2C801 de-1 Sentido opaco deseje Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

DESG 

“[...] ca nom ha´ cousa no mundo que tanto deseje como honra de cavalaria e seer da vossa ma~o, ca doutro nom no queria seer, que tanto vos ouço louvar 

e preçar de cavalaria que niu~u~, a meu cuidar, nom podia seer covardo nem mao quem vo´s feze´ssedes cavaleiro.” 

P2C802 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

sentimento, desejo CDJI 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

P2C803 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

vontade, aspiração, 

desejo 

LEBC 

“[...] screvo sobr’elo por espertar o desejo e mostrar o poder que geeralmente avemos, se voontade e saber ouvermos.” 

P2C804 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

vontade, anseio, 

desejo 

CDPI 

“E pois que elle com boom desejo por natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, ainda que outras mingoas per el passassem de que 

peendença podia fazer: de cuidar he que ouve ho galardom da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste mundo, e perduravel folgança no outro.” 

P2C805 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. vontade, anseio, CCDPM 
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cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

desejo 

[...] elle nunca me em ello quis leixar obrar seg(umd)o meu desejo, amte per muitas vezes me rrequereo & e~comemdou que me trabalhasse d'ajumtar & 

es(cre)ver os ditos feitos [...].” 

P2C806 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

VDT 

“E este dom Telo senpre maginava
102

 e pensava sobre o seu bõo desejo e bem viia ele que tiinha poder e fazenda pera fazer cassa de oraçom e nom tiinha 

lugar determinado onde a fezesse, nem achava home~s de boa vida.” 

P2C807 de-1 Sentido opaco desejo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- +  -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera os 

acabar perfeitamente [...].” 

P2C808 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deserto Adv.  Verbo Adj. Do lat. dēsertus, -a, -um, 

part. de dēserĕre 

(‘abandonar, separar, 

deixar’) < de- + -sērō, 

‘tarde’  

despovoado, ermo, 

deserto 

CDJI 

                                                             
102

Observe-se o registro desse verbo sem o seu grafema/fonema vocálico inicial. 



1393 

 

“[...] apartousse pello Paaço soo, a cuidar que avia de seer do rregno que assi ficava deserto, e quem ho avia de defemder dalguu~s se comtra elle 

quisessem viir, moormente que sse dezia que elRei de Castella premdera o Iffamte dom Joham [...].”   

P2C809 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deserto Adv.  Verbo Subst. Do lat. dēsertus, -a, -um, 

part. de dēserĕre 

(‘abandonar, separar, 

deixar’) < de- + -sērō, 

‘tarde’  

deserto, zona árida PMP 

“E santo Antom, em o deserto, da tentaçom da acçidia.” 

P2D160 de-1 Sentido opaco destroimdo ~ 

destroir ~ 

destroymdo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, arrasar, 

arruinar 

CRB 

“Na era de mil e duzentos e trinta anos, ouve o mayor senhor que nas partes da India avia que era o rey de Dili quy por força d armas e gente fez a guerra a 

Cambaya per muytos anos tomando e destroimdo neste tempo a terra do Guzarate[...].” 

P2C810 de-1 Sentido opaco destroiam Verbo Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, arrasar, 

arruinar 

TNC15 

“[...] (e) amjni´straua~ o pam (e) o vinho (e) carnes çeuadas (e) palhas (e) out(ro)s ma~tijme~tos q(ue) achaua~ (e) dest(ro)iam (e) dapnaua~ co~ suas 

bestas ((L00 )) os pa~a~es (e) vinhas dos d(i)ctos moosteiros (e) eg(re)ias [...].” 

P2C811 de-1 Sentido opaco destruiçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, ruína LTV 

“[...] como {a} a c|l|aridade nos constranje a desejar o bem & ac(re)çentame~to de vos todas & a querer a destruiçom & mi´nguamento das cousas que a 

esto podem enbargar somos moui´das a u(o)s declarar & dizer pallauras de dout(ri)na.” 
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P2D161 de-1 Sentido opaco destroyção ~ 

destroição ~ 

destruyção 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, ruína CRB 

“[...] fez hu~a falla a todos, pomdo lhe diante a destroyça~o que el rey dos de Dely em seus reynos feito tinha, e que na~o contente com isso ho tinha posto 

em cerco naquella fortalleza, onde jaa na~o tinha outra sallvaça~o sena~o a morte, por que jaa na fortaleza na~o avya augoa nem cousa para comer.” 

P2C812 de-1  Sentido opaco deteem Verbo Verbo Verbo  Do lat. detinēre conter, deter, segurar CDJI 

“Rui Pereira que ja esto trazia em gramde cuidado, foi muito ledo do que lhe NunAllvarez dissera. E tamto lhe prougue, que o nom pode mais deteer, e 

foisse logo ao Meestre fazerlhe rrecomtamento de todo.” 

P2C813 de-1  Sentido opaco deteem Verbo Verbo Verbo  Do lat. detinēre deter, aplicar, demorar LC 

“Do tempo que se deteem nos oficios da capeella.” 

P2D162  de-1 Sentido opaco determinação Verbo Verbo Subst. Do lat. determinatio, -ōnis 

< determināre 

resolução, 

determinação 

CRB 

“E vemdo elrey Crisnarao sua determinaça~o, passou a ribeyra con toda sua gente e allyfantes, e no passo do rio ouve grandes encontros d ambollas 

partes, omde morreo muyta gente [...].” 

P2D163  de-1 Sentido opaco determinaçam Verbo Verbo Subst. Do lat. determinatio, -ōnis 

< determināre 

exatidão, 

determinação 

CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee que pertencee~ aa salvaçã a 

todos aquelles que as desejam e buscã, se per sy ho nõ desmerecem.” 

P2D164  de-1 Sentido opaco determinar Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre afirmar, apontar, 

determinar 

CATEC 

“O segu~do, ha de estar o fiel aparelhado a creer expressame~te todo o que a doctrina catholica da Ygreja determinar perte~cer aa fe, quãdo disto for 

certo.” 

P2C814  de-1 Sentido opaco determinou Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre decidir, determinar CDJI 

“Pero foi assi que o Comde dom Joham Afonso, irmaão da Rainha, quamdo veo de Castella que foi alla preso na de Saltes, e chegou a Lixboa, achamdo a 

fama de sua irmaã, muito peor do que a leixara com este Comde que dissemos, ouve dello grã queixume, e determinou de o matar.” 
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P2D165  de-1 Sentido opaco detreminou ~ 

determinou ~ 

determinamdo ~ 

detreminamdo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre decidir, determinar CRB 

“E vemdo el rey de Bisnaga seu grande poder e muita gente que trazia, detreminou deixar a cidade, que era muito forte de entrar, a quoall tinha hu~u ryo, 

e tem aymda agora, que se chama Nagumdy [...].” 

P2D166 de-1 Sentido opaco determinada ~ 

determinado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. determināre determinado, 

específico, exato 

CATEC 

“[...] nu~ca se salvarõ nem pode~ salvar cõ soo fee i~plícita, mais he necessario que tenham algu~a fee explícita, scilicet, que actualmente cream de Deos 

algu~a cousa determinada, porque ao merecime~to de Cristo ham de aju~tar seu propio merecime~to que cõsiste em os actos e obras das virtudes.”
 
 

P2C815 de-1 Sentido opaco determinado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. determināre determinado, 

específico, exato 

VDT 

“E este dom Telo senpre maginava e pensava sobre o seu bõo desejo e bem viia ele que tiinha poder e fazenda pera fazer cassa de oraçom e nom tiinha lugar 

determinado onde a fezesse, nem achava home~s de boa vida.” 

P2C816 de-1 Sentido opaco determinada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. determināre determinado LTV 

“Nos nom somos ajnda enffadadas de te meter {ajnda} em trabalho ./. booa obra te teemos ordenada conclusa & determinada em nosso vertuoso 

consselho.” 

P2D167 de-1 Sentido opaco determinadamente Verbo Verbo Adv. Do lat. determināre determinadamente CATEC 

“E, formando esta difimçam, diremos, fee he habito e virtude do entendimento pella qual em nós se começa a vida perduravel e faz ho entendimento, firme e 

determinadamente, teer as cousas divinas que se nom veem ou entendem.” 

P2C817 de-1 Sentido opaco detrayam Verbo Verbo Verbo Do lat. detrahĕre, ‘tirar ou 

puxar para baixo’ 

detrair, aviltar, 

detratar 

PMP 

“Se calou ao tempo que ha verdade era doestada ou calou aaquelles que ha detrayam, por medo de sse nom desaviinr com elles.” 

P2C818 de-1 Sentido opaco deuaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < devoção, afeição, TC 
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devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

veneração 

“Se neglige~temente et nom com deuaçom rezou as oras canonicas.” 

P2C819 de-1 Sentido opaco deuaçaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, afeição, 

veneração 

VST 

“Este certamente leixando nos agora e subindo ia com alegre coraçaõ a celestial Iherusalem, o qual com inteira deuaçaõ marauilhosamente buscaua na 

terra, nos ferio com seta de incomparauel dor de sua saudade [...].” 

P2C820 de-1 Sentido opaco devaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, afeição, 

veneração 

PMP 

“Se entrou e andou, sem devaçom, en a egreja.” 

P2C821 de-1 Sentido opaco devaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, afeição, 

veneração 

CP 

“C(api´tulo) #XXVIII - Como a memo´ria da morte he sauda´vil e t[er]mo p(er)ento´rio de todos pecados; e de como he santa cousa aver homem devaçom 

em a Virgem Maria.” 

P2C822 de-1 Sentido opaco deua Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNC15 

“Saluo se algu~a pessoa q(ue) hi ((L041)) ueer for   j   ?  tam pobr(e) q(ue) peça smolla (e) lhe deua de seer dada.” 

P2D168 de-1 Sentido opaco devyão Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever, ter que, 

precisar 

CRB 

“[...] que hera ho que lhes parecya, e ho que nisso devya~o e podia~o fazer pera que hu~a tamanha terra e ta~o rica se na~o perdesse, pois que tanto 
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trabalho e dinheiros e vidas de seus naturaes custara~o ganhallas.” 

P2C823 de-1 Sentido opaco deuem Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CPVC 

“E os pilotos deuem teer ese cuidado.” 

P2D169 de-1 Sentido opaco deve ~ devemos ~ 

devẽ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CATEC 

“Capitollo iiii. Decrara ho que explícita e expressame~te se deve creer necessario pera salvaçam.” 

P2C824 de-1 Sentido opaco devemos ~ deve ~ 

devem ~ deven ~ 

devera ~ devya 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

PMP 

“Mais por que se nom podem todos os pecados mortaaes conheçer e porende averemos muytas vegadas duvidar e cru as duvidas devemos a parte mais 

segura escolher, assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2C825 de-1 Sentido opaco deue ~ devees ~ 

deuem ~ deuen ~ 

deuiam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

SACR 

“A segunda. xxvij. q. ij. conjuges. pella castidade que deue gardar o marido e a molher, donde tres benees ha no matrimonio: fee, geraçom e sacrame~to.” 

P2C826 de-1 Sentido opaco deverom ~ deve ~ 

devia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CDJI 

“E sahimdo o Comde alta noite do Paaço desacompanhado, salvo com hu~a tocha, trigaromsse os outros mais do que deverom, como virom ho aar da 

camdea [...]” 

P2C827 de-1 Sentido opaco deue ~ deuera ~ 

deuia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TC 

“Se nõ se e~tender que he mais segura cousa pera o acusado, deueo a inuiar a outro iuiz mayor.” 

P2D170 de-1 Sentido opaco deua ~ deue ~ 

deuemos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNH16 

“[...] ne~ por out(r)a rrazo~ nem exc(e)pço~ algu~a das q(ue) o d(e)r(ey)to pon por q(ue) semellante cont(ra)bto de foro se posa nen deua desatar, ((L040)) 
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antes p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo & fazer vos a d(i)ta vjña & bouças sa´a´s & de paz [...].” 

P2C828 de-1 Sentido opaco deve ~ devem ~ 

devia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CDPI 

“[...] por que se a lei he regra do que se ha de fazer: muito mais o deve de seer o Rei que a põem [...].” 

P2C829 de-1 Sentido opaco devem ~ deve ~ 

deveria 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

LEBC 

“[...] mas por averem converssaçom com muytas pessoas de stados e saberes desvairados, de mais cousas que outros, avendo entender natural, 

razoadamente devem saber: porem a voontade me requere - que algu~as ouvy e per mym entendo - que screva [...].” 

P2C830 de-1 Sentido opaco deve ~ devem  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CCDPM 

“[...] o [rrecompemsamemto] do ganho deve ser dado aaquelle que he mesteiroso & o rrecompemsamemto da homrra aaquelle que he muyto nobre & 

exçellemte, devem por çerto todos os que vierem de geraçom deste comde, assy por via der(ei)ta como colaterall, ser muyto obrig(a)dos a este rrey [...].” 

P2C831 de-1 Sentido opaco deve ~ devem ~ 

devemos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

LC 

“Do regymento que se deve teer na capeella pera seer bem regida.” 

P2C832 de-1 Sentido opaco deve ~ devem ~ 

devemos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CP 

“C(api´tulo) q(ui)nto - Q(ue) o pecador deve a decrarar as circonsta^ncias do pecado.” 

P2C833 de-1 Sentido opaco deue ~ deuia Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

LUOC 

“Equando cõtecer que sam Tho | me apostolo. ueer ẽ esta .u . feira na .iii . feira dessa domaa estes sermõ | es sobre ditos. seiã leudos. e aquela antiphãã. ** 

| que senper deue seer dita. aos *. no quinto dia dante.” 

P2C834 de-1 Sentido opaco devíades Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

DESG 

“E se vos el ende nom rogasse vo´-lo devi´ades de fazer ca bem sabedes que [e´] vosso filho.” 
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P2C835 de-1 Sentido opaco deuẽ Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TNH15 

“[...] a q(u)al d(i)ta vjña & casas sobr(e) d(i)tas vos dou p(ar)a todo senp(r)e por justa & pura doaçon ((L015)) & firme stipulaçon co~ todos seus jures & 

d(e)r(ey)tos q(u)antos oje este dia an & av(er) deue~ asi de f(ey)to ((L016)) como de d(e)r(ey)to & con todas suas entradas & saydas.” 

P2C836 de-1 Sentido opaco deve Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

VDT 

“[...] os velhos ajam de soffrer em paçiençia dos pequenos com misericordia ainda mais deve insynar o preposto caridade mui amavell.” 

P2C837 de-1 Sentido opaco deve Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

HRP 

“[...] foy home~ asaz trabalhoso e dyno de grande prasmo, aynda que deve de seer louvado por fazer a gra~de e nobre cerca de Lixboa e çercar outros 

muytos lugares e fortelezas.” 

P2D171 de-1 Sentido opaco devida  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

devido, necessário, 

preciso 

CATEC 

“E, desta maneira em este caso, nõ se daria a Deos e à sua sancta fe a hõrra que lhe he devida, e a fe do proximo estaria e~ periigo, pollo qual, em tal caso, 

seria o christaão obrigado a cõfessar a fee.” 

P2C838 de-1 Sentido opaco devida ~ devyda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. debēre < de-+        

-habēre  

devido, necessário, 

preciso 

LC 

“[...] nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra, dando sem tardança devida execuçom no que ouver bem penssado.” 

P2C839 de-1 Sentido opaco devedores Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtor, -ōris < 

debēre < de-+ -habēre  

devedor, o que deve PMP 

“[...] ferimos nossos peitos e dizemos Senhor perdoa as nosas dividas, assy como nos aos nossos devedores perdoamos” 

P2D172 de-1 Sentido opaco deuesa ~ deuesas Verbo Verbo Subst. Do fr. devise (‘marca 

distintiva, emblema’) < lat. 

tardio divisare, freq. de 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisa, i.e., traço ou 

linha divisória entre 

espaços ou 

propriedades 

TNC16 
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“It(em) no couello da parte ((L008)) daalem do Ri´o cont(ra) o poente hu~u~a deuesa co~ castanhal parte p(er) marcos co~ taagilde da out(ra) parte do 

Rib(ei)r(o) hu~u lam(eiro) que luara/sic/ de triguo tres alq(uei)r(e)s (e) m(eo) tem augua de limar (e) aRedor ((L009)) deste canpo [...].” 

P2D173 de-1 Sentido opaco deuesa ~ deuesas Verbo Verbo Subst. Do fr. devise (‘marca 

distintiva, emblema’) < lat. 

tardio divisare, freq. de 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisa, i.e., traço ou 

linha divisória entre 

espaços ou 

propriedades 

TNH16 

“[...] et mays vos aforamos co~ a d(i)ta vjña a deuesa co~ sua herdade q(ue) jaz sub a d(i)ta vjña [...].” 

P2C840 di-1 Sentido opaco dividas Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de-+ -habēre 

quantia a pagar; 

dívida 

PMP 

“[...] e dizemos Senhor perdoa as nosas dividas, assy como nos aos nossos devedores perdoamos” 

P2D174 de-1 Sentido opaco divisam Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. divisio, -ōnis < 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisão, repartição CATEC 

“Divisam da primeira parte ((3r)) A primeira parte A primeira parte conteem em sy dez capitollos.” 

P2C841 de-1 Sentido opaco devissom Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. divisio, -ōnis < 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisão, disputa VDT 

“E a rrainha dona Tareiga trabalhava e o conde dom Fernando por que o fosse, e forao de feito se nom fora devissom em Purtugall: seu filho, da rainha, se 

alevantou cõtra a may e [o] conde, vençeojos e deitouos fora do rreino [...].” 

P2D175 de-1 Sentido opaco devjsoos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. divisio, -ōnis < 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisão, divisa, limite TNH16 

“[...] et da parte do cural de fora como testa en lo penal da pardjneyra da casa en que morou F(rancisc)o Espiga ((L013)) en lo que esta´ mays chegado bia 

da fonte et por outras suas devjsoos lo qual todo seg(und)o et como aquj en ((L014)) esta ca(rt)a bay ljmjtado et desljndado et declarado [...].” 

P2C842 de-1 Sentido opaco deuisões Verbo Verbo Subst. Do lat. divisio, -ōnis < 

dīvidĕre < di- + -vidēre 

divisão, divisa, limite TNH15 

“[...] & da outra p(ar)te testa~ en(n)a rrua antiga q(ue) ven das casas de Rodrigo Esq(u)io p(ar)a a rib(eyr)a ((L014)) & p(er) suas deuiso~es; a q(u)al 

d(i)ta vjña & casas sobr(e) d(i)tas vos dou p(ar)a todo senp(r)e por justa & pura doaçon.” 
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P2C843 de-1 Sentido opaco deuisa Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. divisāre, freq. 

de dīvidĕre < di- + -vidēre 

distinguir, divisar LTV 

“Aquy se começa o liu(r)o das tres vertudes a Jnssinança das damas o p(ri)m(eir)o capit(oll)o deui´sa as tres vertudes p(er) cujo mandamento (chris)tina fez 

& conpillou o liu(r)o da çidade das damas [...].” 

P2C844 de-1 Sentido opaco deujsado Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. divisāre, freq. 

de dīvidĕre < di- + -vidēre 

dividido, divisado, 

limitado 

TNC15 

“As co(r)tes q(ue) estam Atras As nosas casas (e) ho chao q(ue) esta Atras has d(i)ctas co(r)tes Como esta deujsado q(ue) h(e) ((L006)) no d(i)cto logo de 

s(er)nande q(ue) uos di(c)ta g(ui)omar L(ouren)ço AJades daq(ui) e~ dia~te p(er)a senp(re) has di´tas co(r)tes (e) ca~po [...].” 

P2C845 de-1 Sentido opaco devota ~ devoto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

devoto, piedoso, 

devotado 

VDT 

“[...] deve insynar aos suditos como ham de obedeeçer em a obediençia humilldosa e devota; ainda mais aos moços guarda mui estreita [...]mais emsinar 

aos maiores sogeiçom devota; os velhos ajam de soffrer em paçiençia [...].” 

P2C846 de-1 Sentido opaco deuota Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

devoto, piedoso, 

devotado 

LTV 

“A todo o collegio femenjno & a ssua deuota Relligiom seja notefficado o s(e)rmom & liçom da ssapiençi´a.” 

P2C847 de-1 Sentido opaco devoto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

devoto, piedoso, 

devotado 

HRP 

“E as duas per do~ Nuno Alvarez Pereyra, conde estabre de Portugal, valente e devoto cavaleyro; a hu~a, nos Atolleyros, ju~to co~ a vyla de Fronteyra, e a 

outra em Valverde, dentro em Castela, na qual foy morto o meestre de Santyago.” 

P2C848 de-1 Sentido opaco devotas  ~ devota Verbo Verbo Adj. Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

devoto, piedoso CP 
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vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

“C(api´tulo) #XXXI - Como o diaboo, quando se vee vencido do p(ri)meiro combate, se trabalha combater as devotas pesoas p(er) inju´rias, vilanias, 

tribulaço~oes.” 

P2C849 de-1 Sentido opaco deuotamente Verbo Verbo Adv. Do lat. devōtus < devotāre, 

de devovēre e, este, de 

vovēre, ‘fazer um voto, 

desejar’. 

devotamente, 

piedosamente 

VST 

“Deixo de dizer quem deuotamente sendo Diacono com clara vox mostraua a todos assi pera se assentarem em Giolhos como pera oração [...].” 

P2C850 di-1  Sentido opaco dilicado Verbo Verbo Adj. Do lat. dĕlĭcātus < 

delicĕre, ‘atrair, acariciar’ 

fino, suave, delicado PMP 

“Se comeo muyto ou muytas vegadas ou muy custoso ou muy dilicado.” 

12. des- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: des-1 ~ dis-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C851 des-1 Privação desacompanhado
103

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- +                     

-acompanhar < lat. vulg. 

*accompaniāre < lat. vulg. 

*companĭa, formado de 

cum ‘com’ + panis ‘pão’, 

paralelo ao lat. gaul. 

companìo 

sozinho, sem 

companhia, 

desacompanhado 

CDJI 

“E sahimdo o Comde alta noite do Paaço desacompanhado, salvo com hu~a tocha, trigaromsse os outros mais do que deverom, como virom ho aar da 

                                                             
103

Sobreprefixação. Na verdade, tripla prefixação (des- + -a- + con-). 
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camdea [...]” 

P2D176 des-1 Negação desacustumadas
104

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

incomum, insólito, 

não usual, estranho 

CATEC 

“Quãdo ho christaão ouvir algu~as cousas desacustumadas nõ as crea logo, mas pregu~te a outros encomendãdo.se a Deos, nõ curando de se meter em os 

misterios e segredos que som sobre suas forças [...].” 

P2C852 des-1 Negação desacostumadas
105

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  des- + -acostumar 

< a- + -costum(e)- + -a- + 

-r < lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

incomum, insólito, 

não usual 

CDJI 

“E quamdo os homee~s veem desacostumadas afeiçoões e prestamças, homde nom ha tall divedo que maa fama embargar possa, ligeiramente veem a 

presumpçom do erro em que taaes pessoas podem cahir.”
 
 

P2C853 des-1 Privação desarmou Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- +-armar < 

lat. armāre 

desarmar, livrar da 

armadura 

CDPI 

“Como se partio o almirante de Purtugal com as dez galees, e como elRei Dom Pedro desarmou a frota, e doutras cousas.” 

P2C854 des-1 Privação desarmarom Verbo Verbo Adj. Do GP  des- +-armar < desarmar, livrar da DESG 

                                                             
104Sobreprefixação. Na verdade, um caso de tripla prefixação (des- + -a- + co-). 
105

Sobreprefixação. Na verdade, um caso de tripla prefixação (des- + -a- + co-). 
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PP lat. armāre armadura 

“Quando eles chegarom a[a] abadia, levarom Lançarot pera u~a camara e desarmarom-no.” 

P2C855 des-1 Privação desasperaçom Verbo Verbo Subst. Do GP  desasperar < des- 

+ -asperar < lat. sperāre 

desesperança, 

desespero, 

desesperação 

LEBC 

“E ssom conhecidamente os mais em esto enganados, e assy em outras muytas cousas boas que por esta desasperaçom perdem, que, se boa sperança 

ouvessem, cobrar poderiom.” 

P2D177 des-1 Reversão desatar Verbo Verbo Verbo  Do GP  des- + -atar < lat. 

aptāre, ‘acomodar, unir, 

juntar’ 

desfazer, anular, 

rescindir 

TNH16 

“[...] ne~ por out(r)a rrazo~ nem exc(e)pço~ algu~a das q(ue) o d(e)r(ey)to pon por q(ue) semellante cont(ra)bto de foro se posa nen deua desatar, ((L040)) 

antes p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo & fazer vos a d(i)ta vjña & bouças sa´a´s & de paz [...].” 

P2C856 des-1 Privação desavẽtura
106

 Subst.  Subst.  Subst. Do GP  des- + -avẽtura <  

lat. advenīre < ad- +          

-venīre 

desventura HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez, molher de Joha~ Lourenço da Cuynha. E liousse co~ os ingreses e renovou a guerra co~ os castela~aos.” 

P2C857 des-1 Privação desaventurado
107

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP  des- + -

aventurado < GP  a- + -

ventur(a)- +     -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

LEBC 

“Mas quem grande voontade tever e de todo esto bem souber, se nom for desaventurado nas bestas, com razom sempre mais poderoso sera que os outros 

pera as aver e governar.” 

                                                             
106Sobreprefixação.  
107

Sobreprefixação.  
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P2C858 des-1 Privação desvẽturado Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do GP  des- + -

aventurado < GP  a- + -

ventur(a)- +     -a- + -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

HRP 

“Tornou el rey do~ Fernando a fazer guerra a Castela, dize~do que se queria vyngar dos males e nojos que recebera el rey do~ Emrrique e seu filho, o qual 

posto que herdasse o reyno do padre, no~ herdara a sua boa ventura, porque muytas vezes de padre be~ ave~turado naçia desve~turado
108

 filho.” 

P2C859 des-1 Negação desaviinr
109

 Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -avir < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

desavir, inimizar-se PMP 

“Se calou ao tempo que ha verdade era doestada ou calou aaquelles que ha detrayam, por medo de sse nom desaviinr com elles.” 

P2D178 des-1 Sentido opaco desbarato Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + baratar < 

provençal ant. baratar 

desbaratamento, 

desbarato, debandada, 

dispersão 

CRB 

“[...] elle pelejou ta~o bravamemte que desbaratou elrey d Oria, e lhe fugio, no quoal desbarato lhe tomou muytos cavallos e allyfantes.” 

P2D179 des-1 Sentido opaco desbaratado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + baratar < 

provençal ant. baratar 

derrotado, destroçado CRB 

“Capitullo do que el rey fez despois de ter el rey de Bisnaga morto, e desbaratado, e a terra por sua, sem aver quem lho defendesse, &c. [...].” 

P2D180 des-1 Sentido opaco desbaratou Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + baratar < 

provençal ant. baratar 

derrotar, destroçar; 

debandar, dispersar 

CRB 

“[...] e con tudo passou elrey Crisnarao ho rryo, e a borda d elle pelejou ta~o bravamemte que desbaratou elrey d Oria, e lhe fugio, no quoal desbarato lhe 

tomou muytos cavallos e allyfantes.” 

P2C860 des-1 Sentido opaco desbaratarom Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + baratar < 

provençal ant. baratar 

derrotar, destroçar; 

debandar, dispersar 

CDPI 

                                                             
108Observe-se o antinomorfismo prefixal entre as formas bẽ avẽturado e desvẽturado. 
109

Sobreprefixação.  
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“Como o cardeal de Bollonha quisera trautar paz amtre os Reis e nom pode, e como as gentes delRei Dom Pedro pellejarom com o comde e o 

desbaratarom.” 

P2C861 des-1 Expletivo descantem Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + cantar < 

lat. cantāre 

cantar, descantar, 

discantar 

LTV 

“E que sem repouso descantem com ellas alleluya sobr(e) o tenor dos bem auenturados anjos.” 

P2D181 des-1 Reversão desconto
110

 Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -contar < 

lat. computāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar; 

apurar; contar; pensar, 

supor’ 

desconto, redução, 

abatimento 

TNH16 

“[...] v~n mr vello pagos en cada ((L035)) v~n an(n)o syn desconto algu~u.” 

P2D182 des-1 Reversão descuberta
111

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- +       

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, explícito, 

evidente, claro  

CATEC 

“A fe explicita se diz “desplegada”, “desenvolta” e “descuberta”, a qual tee~ os fiees quando em acto determinado, crara e expressame~te, cree~ os 

artiigos e cousas da fe.” 

P2C862 des-1 Reversão descobrio
112

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- + -

operīre (‘fechar, tapar, 

cobrir’) 

revelar PMP 

“Se descobrio os secretos de Deus por algu~a legeirice ou recontou vysoões ou revelaçoões ou oraçoões.” 

P2C863 des-1 Reversão descobrio
113

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- + -

descobrir, tomar 

conhecimento sobre, 

VDT 

                                                             
110Sobreprefixação. 
111Sobreprefixação. 
112Sobreprefixação. 
113

Sobreprefixação. 
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operīre (‘fechar, tapar, 

cobrir’) 

revelar 

“E quando o arçeriagoo ouvio contar tamto bem deste bõo mançebo, emviio[u] por ele e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito, e diselhe 

que nom viia milhor que aqui nos Banhos [...].” 

P2C864 des-1 Reversão descubrir
114

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -coopĕrīre < cum- + -

operīre (‘fechar, tapar, 

cobrir’) 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

CDJI 

“Assi que elRei dom Fernamdo bem emtemdia o que era, mas nenhuu~a cousa dava a emtemder, rreçeamdo novamente descubrir com duvida, aquello que a 

pubrica voz e fama muito tempo avia que afirmava.”  

P2C865 dis-1 Negação disconuersauel
115

 Verbo Verbo Adj. Do GP  disconversar < GP  

des- + -conversar < lat. 

conversārī < cum- +         

-versārī, ‘encontrar-se ou 

viver habitualmente em, 

morar, residir, viver; estar 

ocupado em’ 

Não conversável VST 

“[...] dizia se algu~a cousa secreta lhes compria com elle fallar, e communicar que naõ auia nenhu~a taõ disconuersauel, que naõ tiuesse algu~a familiar 

amiga de que se fiasse com que iustamente podesse vir.” 

P2C866 des-1 Privação desculpar Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -culpar < 

lat. cŭlpāre < cum- +         

-versārī, ‘censurar, atribuir 

culpa a’ 

pedir desculpas, 

retratar-se 

CDPI 

“Como elRei de Purtugal emviou seus embaixadores a casa do Principe de Gallez, por se desculpar do que elRei Dom Pedro dizia.” 

P2C867 des-1 Reversão desenbargada ~ Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

desimpedido, TNH15 

                                                             
114Sobreprefixação. 
115

Sobreprefixação. 
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desenbargadas
116

 PP *barra desembargado, livre 

“[...] q(ue) esta d(i)ta h(e)rdade fiq(ue) lju(re) et q(u)yta et desenbargada a uos o d(i)to señor ob(is)po et a uosa igl(e)ia p(ar)a senp(re).” 

P2D183 des-1 Reversão  desembargado ~ 

desembargada
117

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desimpedido, 

desembargado, livre 

TNC16 

“E fijndas as ditas tres vidas (e) no~ sendo a derrad(eira) nomeada como di(c)to he que ho di(c)to prazo fique li´ure (e) desembargado ((L026)) ao di(c)to 

m(osteiro) [...].” 

P2D184 des-1 Reversão desenbargadas
118

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desimpedido, 

desembargado, livre 

TNH16 

“[...] q(ue) a d(i)ta vjña & bouças & herdades en q(ue) esta~ queden libres & q(u)ites & desenbargadas ao d(i)to ((L049)) moost(eyr)o [...].” 

P2C868 des-1 Reversão  desembargadores 
119

 

Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargador LEBC 

“E veendo que meu coraçom nom pode sempre cuidar no que segundo meu estado seria melhor e mais proveitoso, algu~u~s dias, por andar a monte, caça e 

camynhos, ou desembargadores nom chegarem a mym tam cedo, estou como oucioso, ainda que o corpo trabalhe [...].” 

P2D185 des-1 Reversão desenbargador
120

 Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargador TNC16 

“[...] p(er) carta de p(er)o g(onça)l(ve)z bachareL em ((L028)) degredos (e) desenbargador em esta corte de bragaa estonces prouisor em absenci´a do 

R(everendissimo) dom aluaro de freitas out(ro)si prouisor pollo di(c)to S(e)nn(h)or Cardeal em este arceb(is)pado [...].” 

P2C869  des-1 Reversão desembargos
121

 Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < desembargo, CDJI 

                                                             
116Sobreprefixação.  
117Sobreprefixação.  
118Sobreprefixação.  
119Sobreprefixação.  
120

Sobreprefixação.  
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lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desimpedimento 

“[...] mas seu gramde estado e aguardamento de muitos, que per aazo dell aviam gramdes desembargos delRei e da Rainha, o fazia segurar de todos.” 

P2C870  des-1 Reversão desembargo ~ 

desembargos
122

 

Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargo, 

levantamento ou 

suspensão de 

embargo, 

desimpedimento 

CDPI 

“Era ainda de boom desembargo aos que lhe requeriam bem e merçee, e tal hordenança tiinha em esto, que nenhuum era deteudo em sua casa, por cousa 

que lhe requeresse.” 

P2C871 des-1 Reversão desenfadamento
123

 Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -enfadar < 

en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a, -um, 

‘insípido’ 

ausência de enfado; 

desfastio, sossego, 

contentamento, 

distração 

LC 

“E por quanto esto screvo, como dito he, por comprir vossa voontade com meu prazer e desenfadamento, querendo a algu~u~s aproveitar e a nenguem 

empeecer, de o leer e ouvir bem seria que fossem scusados [...].” 

P2C872 des-1 Reversão desenfadar
124

 Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -enfadar < 

en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a, -um, 

‘insípido’ 

livrar(-se) do enfado, 

do aborrecimento; 

distrair(-se), divertir(-

se), entreter(-se) 

LC 

“[...] por que taaes leituras aos que de semelhantes nom teem boo conhecimento, mais som pera seerem enssinados, que pera despender tempo ou se 

desenfadar, como livro d’estorias, em que o entendimento pouco trabalha por o entender ou se nembrar.” 

P2C873 des-1 Reversão desenfadar
125

 Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -enfadar < livrar(-se) do enfado, HRP 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
121Sobreprefixação.  
122Sobreprefixação.  
123Sobreprefixação. 
124Sobreprefixação. 
125

Sobreprefixação. 
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en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a,    -um, 

‘insípido’ 

do aborrecimento; 

distrair(-se), divertir(-

se), entreter(-se) 

“Este rey era home~ muy fremoso e grande caçador e mo~teyro. E fez algu~as casas pera se desenfadar e~ ysso que oje em dia parece.” 

P2C874 des-1 Privação desemparar
126

 Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -emparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

abandonar LC 

“Em que se demostra per que virtudes nos enderençamos a desemparar as tres voontades suso scriptas, e seguir a quarta.” 

P2C875 des-1 Privação desemparado
127

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -emparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

abandonado, 

desamparado 

LEBC 

“E aquestas som as vertudes per ssy soficientes pera perfeitamente fazerem vi~i~r a grande bem os que as ouverem [...] Mas aquel que destas tres for 

desemparado, nom espere por bem cavalgar, justar, dançar, nem por outra manha que assy como cavalleiro ou scudeiro muyto possa valer [...].” 

P2C876 des-1 Reversão desempatar
128

 Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -empatar < 

ital. impattare < ital. im- + 

-patta < lat. pacta,             

-ōrum
129

 

desimpedir, deixar 

livre 

CDPI 

“Como o comde Dom Hemrrique entrou per Castella com muitas companhas, e foi alçado por Rei; e como elRei Dom Pedro mandou desempatar todollos 

logares, que em Aragom tiinha filhados.” 

                                                             
126Sobreprefixação. 
127Sobreprefixação. 
128Sobreprefixação. 
129

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no italiano. 
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P2C877 des-1 Privação desengenhosa
130

 Adj. Adj. Adj. Do GP  des- + -engenhoso 

< lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- + 

-genĕre, ‘gerar, dar à luz, 

deitar ao mundo’ 

sem engenho, sem 

habilidade 

VST 

“[...] o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes, e que cousa mais desengenhosa entre os clerigos que eu ao 

qual nenhuns rios de sciencia aiudaõ, e escasamente me molha hu~a mui pequena goteira dos telhados, e nada de minha propria fonte derramo [...].” 

P2D186 des-1 Reversão desenvolta
131

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -envolver < 

lat. in-vŏlvĕre 

desenvolto, 

desembaraçado, claro 

CATEC 

“A fe explicita se diz “desplegada”, “desenvolta” e “descuberta”, a qual tee~ os fiees quando em acto determinado, crara e expressame~te, cree~ os 

artiigos e cousas da fe.” 

P2C878 des-1 Negação desestimaua Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -estimar < 

lat. aestimāre 

desestimar, não 

estimar 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 

alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 

P2C879 des-1 Privação deserdada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -(h)erdar < 

lat. hereditāre  

deserdar, i.e., privar 

do direito a uma 

herança ou sucessão 

CDJI 

“[...] falleçemdo vos o que Deos nõ mamde, jumtarssehiam a ell todallas gemtes, e ficaria el por rei desta terra; e vossa filha assi deserdada, de guisa que 

ella nem filho que de seu marido ouvesse, seeria gram maravilha, de numca em elles mais poder cobrar.” 

P2C880 des-1 Reversão desfazedores Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -fazer < lat. 

facĕre 

desfazedor, 

depreciador, 

diminuidor 

PMP 

“Se for clerigo ou religioso ou religiosa, confessese se tomou esmola dos publicos roubadores ou publicos usureiros ou dos desfazedores dos pobres.” 

P2C881 des-1 Expletivo desfaleçe Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -falecer < carecer, minguar CDPI 

                                                             
130Sobreprefixação. 
131

Sobreprefixação. 
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lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

“[...] doutra guisa mostrar se hia seu Regno cheo de boas leis e maaos custumes: que era torpe cousa de veer; pois duvidar se o Rei a de seer justiçoso: nom 

he outra cousa senam duvidar se a regra ha de seer a qual se em dereitura desfaleçe, nenhuuma cousa dereita se pode per ella fazer.” 

P2C882 des-1 Expletivo desfalleeçe Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -falecer < 

lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

carecer, minguar CCDPM 

“[...] pois todos jumtamemte fazem corpo & ho todo no~ possa verdad(ei)ramemte possuyr perfeiça~o sem suas p(ar)tes, caa, por quallquer pequena que 

falleça
132

, desfalleeçe de seu verdadeyro comp(ri)memto.” 

P2C883 des-1 Expletivo desfaliçia Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -falecer < 

lat. *fallescĕre, incoativo 

de fallĕre 

faltar, fazer falta, 

carecer 

VDT 

“E qua[n]do viio dom Telo que era livre de tam grande peego e priigoo, asy como era virtuosso trabalhava no espiritu em que lugar faria este asentame~to 

porque lhe desfaliçia o lugar.” 

P2C884 des-1 Negação desygualleza Adj. Adj. Subst. Do GP  des- + -igual <  

lat. aequālis 

desigualdade, 

diferença, 

dessemelhança 

 

CCDPM 

“Porem, comp(ri)mdo vosso mamdado, me despus aa dita obra, pedimdo aaquelle D(eu)s que em sy mesmo, com (e)ternall ordenamça, e~ p(er)ssoall 

ternario sem desygualleza, & sua (e)ssemçia em toda sp(er)ica, cujo çemtro, segumdo diz Ermos, he em todo lugar per modo ymfimdo [...].”   

P2D187 des-1 Reversão desljndado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -lindar, 

‘limitar, demarcar’ <  lat. 

limitāre
133

 

destrinchado, 

demarcado, apontado, 

TNH16 

“[...] parte do cural de fora como testa en lo penal da pardjneyra da casa en que morou F(rancisc)o Espiga ((L013)) en lo que esta´ mays chegado bia da 

                                                             
132Observe-se que no mesmo excerto aparece o verbo com e sem prefixo, denotando (ao que parece) idêntico significado, o que corrobora a expletividade prefixal. 
133

Não parece ser consensual essa rota etimológica. O DLE/RAE, para esse mesmo vocábulo no castelhano, indica que advém do lat. delimitāre. 
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fonte et por outras suas devjsoos lo qual todo seg(und)o et como aquj en ((L014)) esta ca(rt)a bay ljmjtado et desljndado et declarado [...].” 

P2C885 des-1 Sentido opaco desmentiu Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -mentir <  

lat. mentīre 

contradizer, desdizer TC 

“Se deu conselho algue~ que fezese mal a seu proximo. Se desmentiu algue~. Se por yra disse mal de Deus ou dos seus sãctos.” 

P2D188 des-1 Negação desmerecem Verbo Verbo Verbo  Do GP  des- + -merecer <  

lat. merēscĕre, de merēre 

desmerecer, não 

merecer 

CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee que pertencee~ aa salvaçã a 

todos aquelles que as desejam e buscã, se per sy ho nõ desmerecem.” 

P2D189 des-1 Privação desmerecimento Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -merecer <  

lat. merēscĕre, de 

merēre
134

 

desmerecimento, falta 

de merecimento 

CATEC 

“Acerca do que dito he poeremos tres notados. Ho primeiro he que, e~ as cousas necessarias aa salvaçã, sempre Deos socorre e nunca fallece aos que as 

desejam e buscã, salvo per sua propia culpa e desmerecimento.” 

P2C886 des-1 Negação desonesta Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -(h)onesto 

< lat. honēstus, -a, -um 

censurável, tortuoso, 

inconveniente, 

desonesto 

CDJI 

“E nom cessamdo a desonesta fama da Rainha com elle, fallavasse esto largamente amtre alguu~s senhores do rregno, espiçialmente amtre aquelles que per 

privamça e acreçemtamento de homrroso estado eram alliados com elRei, pesando lhe muito da desomrra que a seu Senhor era feita per tal modo.” 

P2C887 des-1 Negação desonestas Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -(h)onesto 

< lat. honēstus, -a, -um 

desonesto, de má fama VDT 

“E mais o bispo e cabidoo fezerom falssa emformaçom de dom Tello a el Rey que nom consemtisse em tall obra, que era aazo de se fazer muito mall e 

viiriam aly molheres desonestas e outras maas cousas que diziam” 

P2C888 des-1 Negação desonestamente Verbo Verbo Adv. Do GP  des- + -(h)onesto 

< lat. honēstus, -a, -um 

desonestamente, de 

forma desonesta 

PMP 

                                                             
134

Cunha (2010) afirma que as formas desmerecer e desmerecedor aparecem registradas a partir do séc. XVI. Nada diz sobre o substantivo desmerecimento.  
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“Se tangeo cousas torpes en que pecase ou tangeo os seus menbros desonestamente.” 

P2C889 des-1 Negação desonestamente Verbo Verbo Adv. Do GP  des- + -(h)onesto 

< lat. honēstus, -a, -um 

desonestamente, de 

forma desonesta 

TC 

“Se olhaste ou deseiaste algu~a molher desonestamente. Se prouocaste per ty ou per outrem alguna molher a luxuria.” 

P2C890 des-1 Privação desomrra Verbo Verbo Subst. Do GP  des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

mácula, infâmia, 

desonra, aviltamento 

CDJI 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

P2C891 des-1 Privação desomrrada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonroso, degradante CDJI 

“[...] dizemdo que fortuna muitas vezes, per lõgo tempo escusa a morte a alguu~s homee~s, por lhe depois aazar mais desomrrada fim, assi como fez a este 

Comde Joham Fernamdez, que muitas vezes lhe desviou a morte que alguu~s teverom cuidado de lhe dar [...].” 

P2C892 des-1 Privação desomrradamente Verbo Verbo Adv. Do GP  des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

desonrosamente, de 

forma degradante 

CDJI 

“[...] muitas vezes lhe desviou a morte que alguu~s teverom cuidado de lhe dar, por que depois o leixasse nas maãos do Meestre, pera o matar mais 

desomrradamente.” 

P2C893 des-1 Negação desordenada Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP  des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenado, 

irregular, incorreto 

CDJI 

“E por tanto elRei dom Fernamdo veemdo os muitos modos per que a Rainha mostrava desordenada afeiçom e bem queremça ao Comde Joham Fernamdez, 

e o gramde acreçemtamento que lhe procurava per quallquer guisa que podia, bem certificou em seu penssamento seer verdade [...].” 

P2D190 des-1 Negação desordenado Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP  des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenado, 

irregular, incorreto 

CATEC 

“Verdade he que algu~as virtudes podem per acidente ser primeiras que a fe porque nos tirã as cousas que nos apartã de creer, como a fortaleza tolhe o 

desordenado temor que faz torvaçam a creer, e a humildade tira a soberba que faz o entendime~to nõ se someter aas verdades da fe [...].”
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P2C894 des-1 Negação desordenado Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do GP  des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenado, 

irregular, incorreto 

PMP 

“Se tomou, en comer ou em bever, carnal ou desordenado plazer.” 

P2D191 des-1 Sentido opaco  despedidos
135

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  espedir, com troca 

de prefixo  < lat. expetĕre 

dispensado, despedido CRB 

“[...] e o regedor foy allevantado por rey, e o thesoureyro por regedor tomamdo-lhe suas menage~es
136

 e reffaa~es de vassallos, e logo fora~o despedidos e 

mandados pera suas terras com muyta gente que hos defemdesse de que lhe mall quysese fazer.” 

P2D192 des-1 Reversão desplegada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -plegar < 

lat. plicāre 

claro, compreensível, 

entendível 

CATEC 

“A fe explicita se diz “desplegada”, “desenvolta” e “descuberta”
137

, a qual tee~ os fiees quando em acto determinado, crara e expressame~te, cree~ os 

artiigos e cousas da fe.” 

P2C895 des-1 Negação despraz Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfazer, 

desagradar, desprazer 

LC 

“Porem bem sey que algu~a leitura nom pode a todos igualmente prazer, ca teem sobr’ello tanta deferença como no gosto das viandas e ouvir dos soons. E a 

que despraz a algu~u~s, por lhe parecer scura, outros a julgam por symprezmente feita.” 

P2C896 des-1 Negação desprazera Verbo  Verbo Verbo Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfazer-se, 

desagradar-se, 

desprazer 

LEBC 

“Ca se o leerem ryjo e muyto juntamente como livro d’estorias, logo desprazera´ e se enfadaro´m del, por o nom poderem tam bem entender nem 

renembrar; por que regra geeral he que desta guisa se devem leer todollos livros dalgu~a sciencia ou enssynança.” 

P2D193 des-1 Negação desprazer Subst.  Subst. Subst. Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

CRB 

                                                             
135Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
136Observe-se a interessante grafia desse substantivo, com a aférese do seguemento ho- inicial. 
137

Parece ser mais um caso de coordenação de lexemas sinonímicos (neste caso, prefixados). 
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“[...] e vemdo ysto o filho d elrey d Oria, avemdo desprazer d elrey per o mamdar jugar com hu~u home~ que na~o era o filho d elrey, mas antes era home~ 

baixo, disse a elrey que numca Deos quisese que elle çujasse as ma~os em home~ que na~o fosse de ssamgue de rey [...].” 

P2C897 des-1 Negação desprazer Subst.  Subst. Subst. Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

CDJI 

“[...] e ell se escusou per muitas rrazoões, dizemdo que per nehuu~a guisa faria cousa em que fezesse desprazer aa Rainha [...].” 

P2C898 des-1 Negação desprazer Subst.  Subst. Subst. Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

VDT 

“E o Ifante quando viio tall emtee~çõ dos da See, tomou nojo e desprazer por lla emveja que aviam a dom Tello e nom curou dos ditos do bispo e cabidoo, 

amte mandou a dom Tello que começase e fundase o moesteiro.” 

P2C899 des-1 Negação desprazer Subst.  Subst. Subst. Do GP  des- + -prazer < 

lat. placēre 

insatisfação, 

desagrado, desprazer 

LC 

“Do nojo, pesar, desprazer, avorrecimento e suydade.” 

P2C900 des-1 Negação despreçou Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -prezar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

TC 

“Se he uaãglorioso. Se he presumtuoso. Se he ypocrita. Se por seer muito barnil . Se despreçou os pobres. Se por leer ou cãtar bem. Se por preegar. Se por 

desputar. Se por teer muytos discipolos. Se por teer muitos liuros e boõs. Se por cuydar de sy que he boõ.” 

P2C901 des-1 Negação despresaua ~ 

desprezaua 

Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -prezar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar, não 

prezar, não levar em 

conta 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 

alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 

P2C902 des-1 Negação desprezando Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -presar < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

PMP 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 
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P2C903 des-1 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desterrado Subst.  Adj. Adj. Do GP  des- + -terr(a)- +   

-a- + -r 

desterrado, exilado HRP 

“Este foy depoys conde de Gijam e morreo desterrado e~ Portugal, trazendo tres filhos que, depoys, e~ Portugal, os dous foro~ condes e o outro arçebispo 

de Lixboa.” 

P2C904 des-1 Expletivo desuayrados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variado, diferente, 

diverso 

TC 

“Se prolomgou o comer e o beber deleitãdose en elo. Se ouue deleytaçom em maniares desuayrados. Se comeo muyto aferuentadamente. Se bebeo sobeio.” 

P2C905 des-1 Expletivo desvairados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variado, diferente, 

diverso 

LEBC 

“[...] mas por averem converssaçom com muytas pessoas de stados e saberes desvairados, de mais cousas que outros, avendo entender natural, 

razoadamente devem saber [...].” 

P2C906 des-1 Expletivo desvairadas   Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variado, diferente, 

diverso 

CDPI 

“Leixados os modos e diffiniçoões da justiça, que per desvairadas guisas, muitos em seus livros escrevem, soomente daquella pera que o real poderio foi 

estabelleçido, que he por seerem os maaos castigados e os boons viverem em paz, he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente falar [...].” 

P2C907 des-1 Expletivo desvairadas  ~ 

desvairados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

variado, diferente, 

diverso 

LC 
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des- (intensivo) + -variar 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C908 des-1 Expletivo desvairadas  ~ 

desvairados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variado, diferente, 

diverso 

CDJI 

“E nos emgamdo per ignoramçia de velhas scprituras e desvairados autores, bem podíamos ditamdo errar; porque scprevendo homem do que nom he çerto, 

ou contara mais curto do que foi, ou fallara mais largo do que deve; mas mentira em este volume, he muito afastada da nossa voomtade.”
 
 

P2C909 des-1 Expletivo desvairo Verbo Verbo Subst. Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

variação, diferença LC 

“Por que, resguardando ao desvairo das pessoas em estado, entender e sotilleza, com desejo que razoadamente prouvesse aos mais que o vissem e 

recebessem algu~u~ boo consselho, lembrança ou avisamento, acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso fallar.” 

P2C910 des-1 Expletivo desvairo Verbo Verbo Subst. Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

litígio, atrito, 

divergência 

CDPI 

“Como se começou o desvairo antre elRei Dom Pedro de Castella, e o Comde Dom Hemrrique seu irmaão; e qual foi o aaso por que se o comde foi fora do 

Reino.” 

P2C911 des-1 Expletivo desvairo Verbo Verbo Subst. Forma metatética do esp. 

desvariar (‘errar, vagar, 

delirar’), cuja formação é 

des- (intensivo) + -variar 

desatino, disparate, 

desvario 

CDJI 

“[...] posto que homee~s de boa autoridade fossem, desviar da dereita estrada [...] e espiçiallmente no gramde desvairo, que o mui virtuoso Rei da boa 

memoria dom Joham [...] ouve com ho nobre e poderoso Rei dom Joham de Castella [...].” 
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P2C912 des-1 Reversão desuistir Verbo Verbo Verbo Do GP  des- + -uistir < lat. 

vestīre 

desvestir, despir LUOC 

“Aaqual missa aiudẽ auistir. edesuistir./ os dous do | maairos que hã de aiudar de pois da missa da prima.” 

P2C913 des-1 Movimento para 

fora 

desviou ~ desviara 

~ desviar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus,    

-a, -um (‘afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado’) < de- + -via
138

 

mudar de rumo, 

desviar, afastar 

CDJI 

“[...] assi como fez a este Comde Joham Fernamdez, que muitas vezes lhe desviou a morte que alguu~s teverom cuidado de lhe dar, por que depois o 

leixasse nas maãos do Meestre, pera o matar mais desomrradamente.” 

P2C914 des-1 Movimento para 

fora 

desviando Subst. Verbo Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus,    

-a, -um (‘afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado’) < de- + -via
139

 

mudar de rumo, 

afastar-se 

LC 

“Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, nom desviando por amor, odio e temor, segurança, 

proveito, perda, prazer ou sanha, guardando tempo e ordem com devida enformaçom dos feitos, bem nos consselhando segundo tal cousa requere.” 

13. dis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-2 ~ di-2 ~ des-2 ~ dis-2.  

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C915 de-2 Sentido opaco aderençadas ~ 

aderençados 

Verbo Verbo Adj. 

PP  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

destinado LC 

                                                             
138Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-), o que parece ser acertado. 
139

Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-), o que parece ser acertado. 
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-regĕre 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C916 de-2 Sentido opaco aderençara Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. *ad-dīrēctiāre, de 

dīrēctus, part. pass. de 

dīrīgĕre, ‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

direcionar, 

encaminhar, destinar, 

dirigir 

LTV 

“[...] & que elles possam seer a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a nossa 

liçom.”
 
 

P2C917 de-2 Sentido opaco dereitura Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura LTV 

“Depois . que eu ouue acabada p(er) graça & ajuda do S(enh)or d(eo)s & mandamento das tres vertudes / Razom dereitura & Justiça . a çidade das 

damas p(er) a forma & maneira que em ella|s| se contem.” 

P2C918 de-2 Sentido opaco dereitura Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, direitura CDPI 

“[...] que era torpe cousa de veer; pois duvidar se o Rei a de seer justiçoso: nom he outra cousa senam duvidar se a regra ha de seer a qual se em dereitura 

desfaleçe, nenhuuma cousa dereita se pode per ella fazer.” 

P2C919 de-2 Sentido opaco dereita Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

adequado, correto, 

reto 

CDJI 

“E cuidamdo em esto, certificou em seu penssamento, que nom avia outrem que mais dereita rrazom tevesse de sse poer por defensom do rregno, que o 

Meestre dAvis filho delRei dom Pedro [...].” 

P2D194 de-2 Sentido opaco dereita Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

adequado, correto, 

reto, certo 

CATEC 
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dis- + -regĕre 

“E Athanasio diz: "A fee dereita he que creamos e cõfessemos".” 

P2C920 de-2 Sentido opaco dereita Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

adequado, correto, 

reto 

CDPI 

“[...] que era torpe cousa de veer; pois duvidar se o Rei a de seer justiçoso: nom he outra cousa senam duvidar se a regra ha de seer a qual se em dereitura 

desfaleçe, nenhuuma cousa dereita se pode per ella fazer.” 

P2C921 de-2 Sentido opaco dereyta Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

adequado, correto, 

reto 

PMP 

“Se comeu com roubadores ou escomungados, salvo com entençom dereyta e manifesta de salvarlos.” 

P2C922 de-2 Sentido opaco dereito ~ dereyto ~ 

dereyta ~ dereita 

Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

adequado, correto, 

reto 

TC 

“Todo iuiz e prelado da sãcta igreia pera seer boo iuiz e manteer bem seu estado deue a seer dereyto e auer dereyta emtençom em todalas coussas que fezer 

e iulgar.” 

P2C923 de-2 Sentido opaco dereito  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, i.e., aquilo que 

é facultado a alguém 

por força de leis ou 

dos costumes 

CDPI 

“Amava muito de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esqueçia de hir veer a 

outra, em guisa, que poucas vezes acabava huum mes em cada logar destada.” 

P2C924 de-2 Sentido opaco dereito ~ dereyto  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, i.e., aquilo que 

é facultado a alguém 

por força de leis ou 

dos costumes 

TC 

“E se e~ outra maneira o iuiz da sente~ça cõtra concie~cia e contra dereito e em periuizo doutro por amor ou por peita, fica sospe~so do oficio por huu~ 
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ano e he theudo dentregar a outra parte quãto per sua se~tença perdeo e demais se he oficiall na igreia, he irregular e nõ pode seer absolto [...].” 

P2C925 de-2 Sentido opaco dereita ~ dereito ~ 

dereitos ~ dereyta 

Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, i.e., do lado 

oposto ao do coração; 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes 

SACR 

“Outros dizem que sse deue acabar a parte do honbro sestro, por que primeirame~te foy cruçificada a maãoo dereita de Jhesu Christo que a ssestra.” 

P2C926 de-2 Sentido opaco dereito Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

adequado, correto, 

reto 

LC 

“Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, nom desviando por amor, odio e temor, segurança, 

proveito, perda, prazer ou sanha, guardando tempo e ordem com devida enformaçom dos feitos, bem nos consselhando segundo tal cousa requere.” 

P2C927 de-2 Sentido opaco dereitos ~ dereito Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

reto, retilíneo CPVC 

“E aa quimta feira pola manhaam fezemos vella E segujmos dereitos aa terra.” 

P2C928 de-2 Sentido opaco dereyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

TNH15 

“[...] et o d(i)to alcallde disso q(ue) asentaua & asentou ((L045)) ao d(i)to p(r)ior en(n)as casas & plaça suso esc(r)iptas, ficando a saluo algu~a p(ar)te o 

seu d(e)r(ey)to.” 

P2D195 di-2 Sentido opaco direito ~ direitos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

TNC16 

“[...] omde elles mylhor achar (e) aver (e) asy (e) na maneira q(ue) elle de direito p(er)temce a elle (e) seu ((L029)) moest(eiro) [...].” 
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P2C929 di-2 Sentido opaco direito Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito VST 

“[...] porque como ia passasse compridamente o tempo de sua noua, e cresce~te idade, e chegasse aos dous caminhos da letra de Pitagoras logo sem 

tardança deixou o esquerdo ramo della, com a deleitaçaõ do mundo, e por o direito comesou com o celestial dezeio com todas suas forças subir [...].” 

P2C930 de-2 Sentido opaco dereito Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito CCDPM 

“[...] porque ally no~ ha arautos, ne~ passavamtes, ne~ outros ofiçiaes d'armas, ne~ mestres teologos, ne~ outros samtos doutores que, per comçiemçia ou 

per d(e)r(ei)to divino ou humano, possam abramger as ymizades que caasy per hu~ milh(ei)ro d'annos d'amballas partes jazem rreigadas [...].” 

P2C931 de-2 Sentido opaco dereitos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

TNC15 

“[...] E reno~ciamos ((L014)) todas leis (e) costumes ho(r)dinhaco~es dereit(os) caroujcos/?/ Ciues se os po(r) nos ouu(er)mos A os no~ Alegar e~ Juizo 

ne~ fora dele (e) q(ue) co~tra esta ue~da vamos Alega~do ((L015)) nos ou nosos socesores q(ue) no~ valha.” 

P2C932 de-2 Sentido opaco dereitamente Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

corretamente, 

direitamente, 

perfeitamente 

CDJI 

“[...] que avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada; porque louvamdoa, dizem 

sempre mais daquello que he; e sse doutro modo, nom escprevem suas perdas, tam mimguadamente como acomteçerom.” 

P2C933 de-2 Sentido opaco dereitamente Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

corretamente, 

direitamente, 

perfeitamente 

CDPI 

“Esta virtude he muy neçessaria ao Rei e isso meesmo aos seus sogeitos, por que avemdo no Rei virtude de justiça, fara leis per que todos vivam 

dereitamente e em paz, e os seus sogeitos seemdo justos, compriram as leis que el poser [...].” 

P2C934 de-2 Sentido opaco dereytamente Verbo Verbo Adv. Do lat. directus, -a, -um, corretamente, TC 



1424 

 

 part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direitamente, 

adequadamente 

“A .xvi. faça pregunta a pesoa se he casada e se o he dereytamente.” 

P2C935 de-2 Sentido opaco dereitamemte Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

legitimamente, 

direitamente, 

corretamente 

CCDPM 

“A segumda rreza~o, muy allto p(ri)mçipe, hera porque, posto que os f(ei)tos de Çeepta pareçam vossos, pois a çidade he vossa, no~ se podem 

dereitamemte ap(r)opiar ((p010)) a vos sena~o aaquelles que se per vosso p(r)opio mamdado fezera~o [...].”
 
 

P2C936 di-2 Sentido opaco direitamente  Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

corretamente, 

direitamente, 

adequadamente 

DESG 

“Aquel dia que vos eu digo, direitamente quando querriam poer as mesas – esto era hora de noa – aveeo que u~a donzela chegou i mui fremosa e mui bem 

vestida e entrou no paaço a pee, como mandadeira.” 

P2D196 de-2 Sentido opaco enderençada ~ 

enderençado ~ 

enderemçado ~ 

enderençados ~ 

enderẽçados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

dirigido, direcionado, 

governado, orientado, 

guiado 

CATEC 

“E e~ todallas virtudes he neçessaria recta entençam, a qual he enderençada pella fee, e o conheçimento de Deos per fe anda diante do amor e affeiçam do 

bee~ que he neçessaria em toda virtude.” 

P2D197 de-2 Sentido opaco enderencemos ~ 

enderẽçã 

Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

orientar, dirigir, 

direcionar 

CATEC 

“Ho conhecimento deste excellentissimo e summo bem, que nos faz bem.aventurados, he a nós necessario e proveitoso em quem enderencemos nossa 
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tençam ((3v)) e obras, como os beesteiros endere~çã seus tiros ao fito que vee~.” 

P2C937 de-2 Sentido opaco endereçamos  Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

endireitar, consertar LC 

“Em que se demostra per que virtudes nos enderençamos a desemparar as tres voontades suso scriptas, e seguir a quarta.” 

P2D198 de-2 Sentido opaco endereçamẽto ~ 

endereçamento 

Verbo Verbo Subst. Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

direção, governo, 

orientação, disposição 

CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

P2C938 de-2  Sentido opaco deferença ~   

deferenças 

Verbo Verbo Subst. Do lat. differentĭa, -ae < 

diffĕro < dis- + -fero 

diferença, distinção LC 

“Sobre a deferença dos estados.”   

P2C939 de-2 Movimento de 

cima para baixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramo Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

deitar, derramar, 

espargir 

VST 

“[...] e escasamente me molha hu~a mui pequena goteira dos telhados, e nada de minha propria fonte derramo [...].” 
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P2D199 des-2 Oposição descordã Subst.  Subst. Verbo Do lat. discordāre, de cor, 

cordis
140

 

discordar, divergir, 

discrepar, destoar 

CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

P2C940 dis-2 Oposição discordaua Subst.  Subst. Verbo Do lat. discordāre, de cor, 

cordis 

discordar, divergir, 

discrepar, destoar 

VST 

“[...] os lançaua fora dos corpos porque tinha em si o spirito de Deus, e a vida naõ discordaua do offiçio e portanto pello officio de exorcista que tinha 

lançaua fora do corpo alheo, o maligno spiritu [...].” 

P2C941 dis-2 Oposição discordia Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa discórdia, 

desentendimento 

TC 

“Se foi semeador de discordia ou de baralhas.” 

P2C942 des-2 Sentido opaco descoreo Verbo Verbo Verbo Do lat. discurrĕre pensar, meditar, 

divagar com o 

pensamento  

CP 

“C(api´tulo) #XIIIIº - Em que trauta d’hu~a monja q(ue) descoreo em este pecado.” 

P2C943 des-2 Sentido opaco  despendia ~   

despendeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭspĕndĕre gastar, empregar PMP 

“Se comeo e beveo hu era fama que se escondia ou se despendia o alheo mal gaançado ou lho dizia a conçiençia, com razom, e foy contra ella.” 

P2C944 des-2 Sentido opaco  despendam ~   

despendem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭspĕndĕre gastar, empregar LEBC 

“Ca pois aos tafuees nom myngua que jugar, e aos be´bedos que despendam em avantajados vynhos, e assy das outras semelhantes manhas astrosas, de que 

os senhores nom recebem ajuda, ante lhas defendem ou contradizem, muyto mais esta´ em razom nom mynguar em esta, se tam ryja voontade teverem.” 

P2C945 des-2 Sentido opaco  despender Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, usar, aplicar LC 

“[...] entendo que aos leterados parecera´ mais symprezmente feito, e aos outros nom tam boo d’entender, por que taaes leituras aos que de semelhantes 

                                                             
140

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (dis- + -cord- + -a- + -r). 
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nom teem boo conhecimento, mais som pera seerem enssinados, que pera despender tempo ou se desenfadar, como livro d’estorias [...].” 

P2C946 des-2 Sentido opaco despendeo Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, usar, aplicar TC 

“Se os preceptos de Deus despreçou de saber. Se despendeo mal seu tenpo” 

P2C947 des-2 Sentido opaco despeso Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dispendĕre gasto, empegado, 

aplicado, usado 

CDJI 

“Que logar nos ficaria pera a fremosura e afeitamento das pallavras, pois todo nosso cuidado em isto despeso, nom abasta pera hordenar a nua verdade.” 

P2C948 des-2 Sentido opaco despẽseiros Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspĕndĕre dispensador  SACR 

“[...] os saçerdotes e prellados que teem cura dalmas, aos quaees he dado de saber os misterios de Deus, segu~do diz Sam Lucas em o seu Euãgelho, som 

despe~seiros dos sacrame~tos da madre santa ygreja [...].” 

P2C949 des-2 Sentido opaco despesa Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

despesa, gasto LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2C950 des-2 Sentido opaco despesa Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

despesa VDT 

“[...] e diziam ao arçeriagoo dom Tello que nom curasse de tanta despesa, e de outras partes lhe tolhiam a sua renda e prevenda.” 

P2C951 dis-2 Sentido opaco dispensaua Verbo Verbo Verbo Do lat. dispensāre  < dis- 

+ -pensāre 

conceder, conferir, 

administrar 

VST 

“Deixo de dizer quem deuotamente sendo Diacono com clara vox mostraua a todos assi pera se assentarem em Giolhos como pera oraçaõ dispensaua os 

diuinos sacramentos pregaua o Euangelho [...].” 

P2C952 des-2 Sentido opaco despoõe ~ desposto Verbo Verbo Verbo Do lat. disponĕre dispor, predispor, 

aplicar-se; preparar 

CDJI 

“Alguu~s outros teverom, que esto deçia na semente, no tempo da geeraçom; a quall despoõe per tall guisa aquello que della he geerado, que lhe fica esta 

comformidade, tambe~ açerca da terra, como de seus dividos.” 
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P2C953 des-2 Sentido opaco desponho Verbo Verbo Verbo Do lat. disponĕre dispor, predispor, 

aplicar-se 

VST 

“[...] estas cousas com aiuda de Christo me desponho posto que com rudes palauras, copillar pera que satisfaça a minha paixaõ a qual he mayor, e mais 

principal causa desta obra, a que me desponho, e tambem pera que cõ ella sirua a edificaçaõ dos Irmaõs.” 

P2C954 des-2 Sentido opaco desposiçom ~ 

desposyçom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. dispositio, -ōnis < 

disponĕre 

constituição, 

disposição 

LEBC 

“E esto he provado pello que veemos dos moços e doutros home~e~s de tam fraca desposiçom, que claramente confessam que a pee se nom sentem 

abastantes pera fazer o que os bo~o~s e vallentes fazem [...].” 

P2C955 des-2 Sentido opaco desposiçooes Verbo Verbo Subst. Do lat. dispositio, -ōnis < 

disponĕre 

disposição, utilização LC 

“Das virtudes e desposiço~o~es dellas pera a prudencia necessarias ou perteecentes.”  

P2C956 des-2 Sentido opaco despostos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. disponĕre inclinado, disposto CDPI 

“[...] e tal virtude como esta pode cada huum gaanhar per obra de boo entemdimento, e aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella despostos, que 

com grande zello a executam, posto que a alguuns vicios sejam emclinados.” 

P2C957 des-2 Sentido opaco despostos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. disponĕre disposto, organizado LC 

“Compre, pera sse melhor entender, de se leer todo de começo, passo, e pouco de cada hu~a vez, bem apontado, estando em razoado tempo bem despostos 

os que leerem e ouvirem.”  

P2C958 des-2 Sentido opaco desputar Verbo Verbo Verbo Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputar, debater, 

confrontar 

verbalmente 

TC 

“Se he uaãglorioso. Se he presumtuoso. Se he ypocrita. Se por seer muito barnil . Se despreçou os pobres. Se por leer ou cãtar bem. Se por preegar. Se por 

desputar. Se por teer muytos discipolos. Se por teer muitos liuros e boõs. Se por cuydar de sy que he boõ.” 

P2C959 de-2 Sentido opaco desimular Verbo Verbo Verbo Do lat. dissimulāre < dis- dissimular, fingir, VST 
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+  -simulāre aparentar 

“Mas a saudade por sua absençia naõ posso sofrer, e o dezeio de taõ alto varaõ quebranta minha alma, naõ posso en verdade desimular a dor que padeço, 

e naõ me doo porem de seu acontescimento, mas do meu [...].” 

P2C960 des-2 Sentido opaco dessymolou Verbo Verbo Verbo Do lat. dissimulāre < dis- 

+  -simulāre 

dissimular, fingir, 

aparentar 

HRP 

“El rey, pero lhe no~ prouvesse, dessymolouo, mostrando que lhe prazia e mandoulhes dar a cada hu~u tres mil dobras e duas peças de chamaalote e 

senhos cavalos e mandou jugar canas e fazer outras festas.” 

P2C961 des-2 destrebuio destribuir Verbo Verbo Verbo Do lat. distribuĕre, 

‘literalmente, repartir entre 

as tribos’  

repartir, distribuir LTV 

“E porque vertudes som as viandas da nossa mesa / //nos// praz destribui´r p(ri)meiramente a estes a que fallamos.” 

P2D200 di-2 Sentido opaco dificuldade Adj. Adj. Subst. Do lat. difficultas, -ātis, 

difficĭlis < dĭs- + -facilis 

embaraço, dificuldade CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C962 de-2 Sentido opaco deligente Verbo  Verbo Adj. Do lat. dilĭgens, -entis, 

part. pres. de dīligĕre < lat. 

dĭs- +  -legĕre 

diligente, zeloso LC 

“[...] nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra, dando sem tardança devida execuçom no que ouver bem penssado.” 

P2C963 di-2 Sentido opaco diligente Verbo  Verbo Adj. Do lat. dilĭgens, -entis, 

part. pres. de dīligĕre < lat. 

dĭs- +  -legĕre 

diligente, zeloso VST 

“[...] e teue vida comprida de mui sanctos costumes, e virtudes, o qual mui religiosamente, criado com mui diligente cuidado de seu pai.” 

P2C964 de-2 Sentido opaco deligençias Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

busca, procura, 

averiguação 

CPVC 

“E a noute segujmte aa segumda feira lhe amanheçeo se perdeo da frota vaasco d atayde com a sua naao sem hy auer tempo forte nem contrairo pera poder 
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seer . fez o capitam suas deligençias pera o achar a huu~as E a outras partes E nom pareçeo maJs.” 

P2C965 di-2 Sentido opaco diligemçia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza CDJI 

“Oo com quamto cuidado e diligemçia vimos gramdes vollumes de livros, de desvairadas limguage~s e terras [...].” 

P2C966 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza VST 

“Conuem pois agora com aiuda da graça do Spiritu Sancto manifestar pouco e pouco que diligencia teue nos officios de suas ordens e que conuersaçaõ na 

mesma Igreija [...].” 

P2C967 dis-2 Sentido opaco discreto Verbo Verbo Adj. Do lat. discrētus, part. 

pass. de discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- +            

-cernĕre 

discreto, prudente, 

comedido 

VST 

“[...] veio a Coimbra com seu tio dom Cresconio Bispo da dita cidade que foi seu mestre, e hi de dõ Tello Arcediago della discreto, e prudente varaõ 

aprendeo de cor, e compridamente segundo o estado do tempo o Ecclesiastico vso de ler, e cantar [...].” 

P2C968 dis-2 Sentido opaco discreto Verbo Verbo Adj. Do lat. discrētus, part. 

pass. de discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- +            

-cernĕre 

discreto, prudente, 

comedido 

CP 

“C(api´tulo) segundo - Q(ue) o homem deve p(er)curar e buscar confessor disc(re)to e sabedor, que tenha poderio de absolver e legar.” 

P2C969 dis-2 Sentido opaco discriçom Verbo Verbo Subst. Do lat. discrētĭo, -ōnis < 

discernĕre, ‘discernir’ < 

dĭs- + -cernĕre 

discernimento SACR 

“Deçe~de de cathezizo, cathezizas, que quer dizer ensynar ou e~formar ou doctrinar, por que qual quer que he ja de discriçom e ven aho bautismo.” 

P2C970 di-2 Sentido opaco diverssas Verbo Verbo Adj. Do lat. diversus, part. pass. 

de divertĕre < dĭs- +          

-vertĕre 

variado, diferente, 

diverso 

VDT 
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“E em Jerusalem virom os lugares santos e muitos mosteiros de diverssas relegioõs de viver.” 

P2C971 di-2 Sentido opaco diversas Verbo Verbo Adj. Do lat. diversus, part. pass. 

de divertĕre < dĭs- +          

-vertĕre 

variado, diferente, 

diverso 

CP 

“Da enveja e div(er)sas maneiras d(e)la.” 

14. es- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: e-1 ~ en-1 ~ ef- ~ em-2 ~ es-2 ~ emx- ~  s- ~  x- ~ eix- ~ ex- ~ s-1 ~ enx-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C972 e-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emenda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- + -

mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
 
 

conversão, emenda LC 

“Po´desse dizer de lealdade, ca per dereito conhecimento de nosso poder, saber, querer, memoria, entender, voontade, seguindo e possuindo virtudes, e dos 

pecados e outros falicimentos com emenda nos avisando, se mantem a nosso senhor deos e aas pessoas que se deve guardar.” 

P2C973 en-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmenda  Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
141

 

emenda, reparação, 

penitência 

PMP 

                                                             
141

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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“[...] nom lhes faz mester outra conffissom se nom aquella jeeral que se faz em fim da preegaçom ou aa entrada da missa, nem lhes fazia mester outra 

enmenda se nom aquellas cousas por as quaees dizem as scripturas que se guanha o perdom dos pecados ligeiros en a santa egreja [...].” 

P2C974 en-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendando  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + -

mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
 
 

retificar, emendar, 

consertar 

LEBC 

“Mas esto faço por ensynar os que tanto nom souberem, e trazer em renembrança aos que mais sabem as cousas que lhes bem parecerem, e nas fallecidas 

enmendando no que screvo a outros podeerem avysar.” 

P2C975 en-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendar  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- + -

mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
 
 

retificar, emendar, 

consertar 

SACR 

“[...] porende rogo polla payxom de nosso señor saluador Jhesu Christo, aos que este liuro lerem, sse algumas cousas acharem nõ bem ordenadas ou 

defectuosas, que as queiram ssoportar e correger e enmendar e decrarar as almas cõ saa parte.” 

P2D201 ef- Sentido opaco effecto ~ effectos Verbo  Verbo Subst. Do lat. effectum, -ī < 

efficĕre < ex- + -facĕre 

efeito, resultado CATEC 

“Diz.se a fee argumento das cousas que nõ se veem quanto ao effecto do argumento que he atraher, induzir e vençer nosso entendimento pera conheçer e 

teer algu~a verdade natural.” 

P2C976 e-1 Sentido opaco eloquentes Verbo Verbo Adj. Do lat. elŏquens, -entis < 

ēlŏquor < e(x)- + -loquor 

eloquente VST 

“Mas posto que pera estas cousas, me sinto insufficiente quando aleuanto os olhos da alma ao dador de todos os bens por quem a lingoa dos mudos he 

aberta, que as lingoas dos meninos fas eloquentes, o qual tambem quando quer por as bocas dos brutos animais, manifesta a sua verdade [...].” 

P2C977 em-2 Sentido opaco emleito Verbo Verbo Adj. Do lat. electus, -a, -um < eleito VDT 
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PP eligĕre (‘arrancar 

colhendo, escolher’) < e- 

+ -legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

“E foy alevantado e feito por arçebispo dom Mauriçio, que era emtom bispo de Coinbra, e em Coinbra foy emleito por bispo dom Gonçalo.” 

P2D202 em-2 ~ 

en-1 

Sentido opaco emgeitar ~ engeitar Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ejectāre, ‘lançar 

fora’ < e(x)- + jactāre  

rejeitar, enjeitar TNC16 

“E duramte o t(em)po das di(c)tas tres pessoas que elles emprazadores nem a p(essoa) depos elles o no~ possam emgeitar ne~ leixar nem o di(c)to prior 

nem ((L048)) sseus ssobçessores lho podere~ tolher mas amtes lho fara~ liv(re) (e) de paz de que~ lhe ssob(re) elle embargo poser.” 

P2C978 en-1 Sentido opaco engeitado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ejectāre, ‘lançar 

fora’ < e(x)- + jactāre  

rejeitado, enjeitado PMP 

“E foy de Deus engeitado.” 

P2C979 es-2 Sentido opaco esqueçia Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, freq. 

de excadĕre 

esquecer, olvidar CDPI 

“Amava muito de fazer justiça com dereito; e assi como quem faz correiçom, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esqueçia de hir veer a 

outra, em guisa, que poucas vezes acabava huum mes em cada logar destada.” 

P2C980 es-2 Sentido opaco esqueecẽdo Verbo Verbo Verbo Do lat. *excadescere, freq. 

de excadĕre 

esquecer, olvidar HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez, molher de Joha~ Lourenço da Cuynha. E liousse co~ os ingreses e renovou a guerra co~ os castela~aos.” 

P2C981 es-2 Sentido opaco esqueeçido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *excadescere, freq. 

de excadĕre 

esquecer, olvidar LTV 

“Como f(ilh)a do estudo as tu já esqueeçido . o estillo do teu entendi´mento & leixas estar seca a pruma do trabalho da tua ma~a~o deestra no qual te soyas 

tanto deleitar $ queres tu dar orelhas aa liçom da pregui´ça que sempre te engalhara se a creer qui´seres / tu as assaz f(eit)o / tenpo he de rrepousares.” 

P2C982 es-2 Sentido opaco esqueçimemto Verbo Verbo Subst. Do GP  esquecer < lat. esquecimento, olvido CCDPM 
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*excadescere, freq. de 

excadĕre 

“[...]  no~ se deve~ os da llynhagem deste comde & de todolos outros que nos virtuosos trabalhos cavalleirosos de que este llyvro rrecomta allgu~a parte 

teverem semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrey, como ja disse: çertamemte, se elle na~o fora, todo passara em esqueçimemto.” 

P2D203 es-2 Expletivo escambar ~ 

escanbar 

Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -cambhar < 

lat. cambiare 

escambiar, escambar, 

cambiar, trocar 

TNC16 

“[...] nem o podera~ dar doar vemder ne~ escambar nem out(ra) nenhu~a cousa do di(c)to emp(ra)zame~to ((L042)) fazer ssem autoridade (e) 

comsimtym(ento) do di(c)to prior (e) sseu moest(eiro) [...].” 

P2C983 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escapou ~ 

escapara 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar, salvar CDJI 

“ElRei cuidando neeste feito, pareçerom lhe as rrazõoes boas, e rrompeo a carta e nom foi emviada; e assi escapou o Comde Joham Fernamdez de nom seer 

morto.” 

P2C984 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escapar ~ escapou Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar, salvar CDPI 

“[...] nom se pode assi dizer deste, ca nom achamos em quanto reinou, que a nenhuum perdoasse morte dalguuma pessoa, nem que a mereçesse per outra 

guisa, nem lha mudasse em tal pena per que podesse escapar a vida.” 

P2C985 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

escapem Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir 

LTV 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Affim que aquellas que som asperas & duras d' amanssar possam cayr em nossas armadilhas de guisas que poucas ou nenhu~u~a escapem das que hi 

tocarem.” 

P2D204 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escaparão Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir 

CRB 

“Partindo se el rey pera seu reyno, por respeyto da nova que lhe hera vymda, deixamdo o reyno de Bisnaga em poder de Meliquy niby, sabido por toda a 

terra como era fora d ella, os que escapara~o pellas montanhas [...].” 

P2C986 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escapou  Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

HRP 

“[...] no~ pelejando as de Portugal ju~tas as doze e depoys as oyto, co~ desave~tura e sandia ousança foro~ ve~çidas e tomadas sena~ hu~a que escapou.” 

P2C987 es-2 Sentido opaco escasamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. vulg. excarsus, 

‘colhido’ < lat. excarpsus, 

part. de excerpĕre, 

‘separar, extrair, tirar de 

entre muitos’ < carpĕre, 

‘retirar, colher’ 

escassamente VST 

“[...] o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes, e que cousa mais desengenhosa entre os clerigos que eu ao qual 

nenhuns rios de sciencia aiudaõ, e escasamente me molha hu~a mui pequena goteira dos telhados, e nada de minha propria fonte derramo [...].” 
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P2C988 es-2 Sentido opaco escasso Verbo Verbo Adv. Do lat. vulg. excarsus, 

‘colhido’ < lat. excarpsus, 

part. de excerpĕre, 

‘separar, extrair, tirar de 

entre muitos’ < carpĕre, 

‘retirar, colher’ 

tacanho, avaro, 

mesquinho 

CDPI 

“[...] tachavamno porem de seer escasso, e apertamento de grandeza [...].” 

P2C989 emx- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emxallça Adj. Verbo Verbo Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

elevar, exaltar, 

superar, erguer 

CCDPM 

“[...] o quall diz sam Gregorio que he dentro em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado, & sem bayxeza o mundo sostem, & sobre 

todo se emxallça sem prellomgamça [...].”   

P2C990  s- ~ 

 x- 

Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

ẽsallçamemto ~ 

ẽxallçamemto 

Adj. Verbo Subst. Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecimento, 

exaltação, elevação 

CCDPM 

“[...] primeiramemte o estado esp(ri)tuall, pello gramde e~sallçamemto da samta ffee que se pellos trabalhos daquelles virtuosos baro~es naquella çidade 

rrecreçeo [...].”  

“[...] que pello seu amor & e~xallçamemto da sua samta ffee, tam fiellmemte satesfazemdo a vosso samto p(ro)posyto como sa~o theudo & obrigado.”   

P2C991 eix-  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

eixalçada ~ 

eixalçado 

Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecer, exaltar, 

elevar 

LTV 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu  

“E assi a nossa p(re)çedente obra que he booa & proueitosa .seja beenta & eixalçada.” 

P2C992 ex-  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

exaltou Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecer, exaltar, 

elevar 

VST 

“[...] a qual religiosima linha de sua geraçaõ, elle com sanctos costumes, exaltou, e com virtuosas obras aformosentou em tal modo que naõ sem hu~a 

grande prophecia do Spiritu Sancto foi chamado Theotonio que he palaura grega, que em latim quer dizer diuino.” 

P2C993 ex- Sentido opaco exçellençia Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < 

excēllĕre 

excelência CDPI 

“[...] tanto o Rei deve teer exçellençia sobre as leis, ca o Rei deve de seer de tanta justiça e dereito: que compridamente de as leis a execuçom [...].” 

P2C994 ex- Sentido opaco exçellemte Verbo Verbo Adj. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

excelente CCDPM 

“E porque ho filosafo diz que toda cousa que move outra move e~ virtude do p(ri)meiro movedor, no~ ficara´ aquelle tam exçellemte rrey apartado de todo 

da gloria & louvor que aquelle comde & os outros nobres caval(ei)ros per força de seus corpos & fortalleza de seus coraço~es naquella çidade ganharom.” 

P2C995 ex- Sentido opaco excellente Verbo Verbo Adj. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

excelente VST 

“Naõ sofrem certamente grandes materias os pequenos engenhos, e quanto mayor for, e mais excellente, o que se hade tratar tanto he mais abbatido aquelle 

que a grandeza das cousas por palaura naõ pode explicar [...].” 

P2C996 ex- Sentido opaco excellente Verbo Verbo Adj. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

excelente LC 

“Come´çasse o trautado que se chama Leal Consselheiro, o qual fez Dom Eduarte, pella graça de deos Rey de Portugal e do Algarve e Senhor de Cepta, a 

rrequerimento da muyto excellente Reynha dona Leonor, sua molher.” 
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P2C997 ex- Sentido opaco exçilente ~ 

exçillente 

Verbo Verbo Adj. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

excelente LTV 

“[...] p(er) mandado da muyto exçillente & comprida de muytas vertudes S(e)n(h)ora a R(aynh)a dona Jsabel molher do muyto alto & muyto 

exçilente p(ri)nçep(e) & S(enh)or El Rey dom a(fons)o.” 

P2D205 ex- Sentido opaco excellentissimo Verbo Verbo Adj. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

muito excelente CATEC 

“Ho conhecimento deste excellentissimo e summo bem, que nos faz bem.aventurados, he a nós necessario e proveitoso em quem enderencemos nossa tençam 

((3v)) e obras, como os beesteiros endere~çã seus tiros ao fito que vee~.” 

P2D206 ex- Sentido opaco excellentemente Verbo Verbo Adv. Do lat. excellens, -entis < 

excēllĕre 

copiosamente, 

excelentemente 

CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos 

meninos e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2C998 es-2 Sentido opaco esclarecidos Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. ex- + -clarescĕre  preclaro, ilustre, 

esclarecido 

VST 

“Como quer que ainda nas mui pequenas cousas, como diz o Apostolo, se aia de inuocar Deus muito mais auemos de pedir aiuda na materia dos 

esclarecidos varões, os quais vencido ia o diabo alcançaraõ coroa de seguridade do numero dos quais quem duuida ser sancto Theotonio.” 

P2C999 es-2 Sentido opaco escrareçerõ Verbo Verbo Verbo  Do lat. ex- + -clarescĕre  tornar(-se) mais 

instruído; tornar 

distinto, nobre 

HRP 

“Ao primeiro chamaro~ Eduarte; e ao segundo, Pedro; e ao #IIIº, Enrryque; e ao #IIIIº, Joha~ e ao #Vº, Ferna~do, os quaes todos escrareçero~ per 

virtuosa vida e louvados costumes, asy que co~ verdade se pode dizer que taaes çinquo irma~aos, filhos de rey, nu~ca vivero~ ju~tame~te.” 

P2D207 es-2 Sentido opaco escolhera
142

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

CRB 

                                                             
142

Sobreprefixação. 
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“[...] cimcoenta mill home~es que na cidade de Nagumdy tynha, escolhera a elles por companheiros e verdadeiros amiguos [...].” 

P2C1000 es-2 Sentido opaco escolher
143

 Verbo Verbo Verbo  Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

dar preferência, 

eleger, preferir, 

escolher 

PMP 

“Mais por que se nom podem todos os pecados mortaaes conheçer e porende averemos muytas vegadas duvidar e cru as duvidas devemos a parte mais 

segura escolher, assy conven de viinr aa confissom sacramental que se faz dos pecados mortaaes [...].” 

P2C1001 es-2 Sentido opaco escolhydo
144

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

preferido, eleito, 

escolhido 

SACR 

“Cleros em grego, que quer dizer em nosa linguagen sorte, por que he escolhydo em sorte de Deus.” 

P2D208 es-2 Sentido opaco escolheito
145

 Verbo Verbo Adj. Do lat. *excollĭgĕre < ex- 

+ -cŏllĭgĕre (‘reunir, 

juntar, recolher, apanhar’) 

< cum- + -legĕre 

escolhido, preferido, 

eleito, selecionado 

CATEC 

“E Sam Paulo, vaso escolheito e doctor das ge~tes, escrevendo aos de Corintho diz: "Como a meninos em Cristo vos dey leyte e nõ outro comer".” 

P2C1002 es-2 Separação, 

privação 

 

escomungados
146

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

PMP 

“Se comeu com roubadores ou escomungados, salvo com entençom dereyta e manifesta de salvarlos.” 

P2C1003 ex- Separação, excomungados
147

 Adj. Adj. Adj. Do lat. excommūnĭcāre < excomungado, VST 

                                                             
143Sobreprefixação. 
144Sobreprefixação. 
145Sobreprefixação. 
146

Sobreprefixação. 
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privação 

 

PP  ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

amaldiçoado 

“[...] e as compete~tes horas a tornaua a abrir lançando fora cõ feruor de fee os excomungados, e infieis [...].” 

P2C1004 s-1 Separação, 

privação 

 

scumũgados
148

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

TNC15 

“[...] q(ue) lançasem da sua corte (e) famil(ar)idade os q(ue) ((L016)) asy p(er) o d(i)cto arçeb(is)po (e) b(is)po fossem scumu~gados (e) se no~ 

corregessem q(ue) os p(ri)uasem de todollos bnefiçios sic  q(ue) dell ouuesem [...].” 

P2C1005 es-2 Separação, 

privação 

 

escominhom
149

 Verbo Verbo Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

excommūnĭcāre < ex- +    

-commūnĭcāre < cummunis 

< cum- + -munis, -e 

excomunhão TC 

“A segunda se ãda em algu~a escominhom.” 

P2C1006 ex- ~  

s-1 ~  

es-2 

Separação, 

privação 

 

excumuhom ~ 

scumuhom ~ 

escumuhom
150

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *ex-communiōne < 

excommūnĭcāre < ex- +    

-commūnĭcāre < cummunis 

< cum- + -munis, -e 

excomunhão TNC15 

“E q(ue)rendo nos como padre sp(irit)ual q(ue) delles somos p(ro)ueer q(ue) as suas almas no~ seia~ co~dapnadas ((L026)) no Inf(er)no morrendo elles na 

d(i)cta excumuhom [...].” 

P2C1007 es-2 Expletivo esconiuraçõis
151

 Verbo Verbo Subst. Do GP  es- + conjurar < 

conjūrāre < cum- +           

exorcismo, 

imprecação 

VST 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
147Sobreprefixação. 
148Sobreprefixação. 
149Sobreprefixação. 
150Sobreprefixação. 
151

Sobreprefixação. 
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-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

“[...] e sobre os malignos spiritos lia as ecclesiasticas esconiuraçõis e pella graça de Deus, e de sua ordem, os lançaua fora dos corpos porque tinha em si o 

spirito de Deus [...].” 

P2C1008 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusas Subst. Verbo Subst. Do lat. excūsātĭō, -ōnis < 

excūsāre < ex- + -causa, 

‘causa, motivo, razão’ 

escusa CCDPM 

“Eu creo, porem, que estas escusas no~ sejam neçessarias pera as gemtes d'Espanha, que comunallm(em)te em allgu~as partes comunica~ com hos mouros, 

como seram pera as outras gemtes estramgeiras que nom ha~o conheçimemto de suas maneiras de pelleja.” 

P2C1009 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusou Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar-se, desculpar-

se, justificar-se 

CDPI 

“Como elRei de Castella fez saber a seu tio que era em seu Reino, e como se elRei escusou de o veer e lhe fazer ajuda.” 

P2C1010 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusa ~ escusou ~ 

escusar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

prescindir; escusar-se, 

desculpar-se, 

justificar-se 

CDJI 

“[...] dizemdo que fortuna muitas vezes, per lõgo tempo escusa a morte a alguu~s homee~s, por lhe depois aazar mais desomrrada fim, assi como fez a este 
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Comde Joham Fernamdez [...].” 

P2C1011 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar ~ escuso Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar-se, desculpar-

se, justificar-se 

CCDPM 

“Depois que eu, muito allto p(ri)mçipe, per vosso mamdado ajumtey & es(cre)vi a e~temçom que ell rrey dom Joham, vosso avoo, ((p007)) ouve de filhar a 

çidade de Çeepta e desy como se assenhorou della, eu me quisera escusar per duas rrazo~es de comtinuar mais na dita obra.” 

P2C1012 es-2 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar ~ escusa Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar, dispensar PMP 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 

P2C1013 s-1 Sentido opaco  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

scusar ~ scusado Subst. Verbo Verbo Do lat. excūsāre < ex- +    

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

escusar, desculpar, 

justificar 

LEBC 

“A esto respondo por me scusar e dar a outros que taaes obras quiserem fazer regra per a maneira e proposito que sobr’ello tenho, conssiirando o que lii do 

coraçom do homem [...].”  

P2C1014 es-2 Sentido opaco  escusamente Subst. Verbo Adv. Do lat. excūsāre < ex- +    escondidamente, CDJI 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-caus(a)- (‘causa, motivo, 

razão’) + -āre 

ocultamente, 

camufladamente  

“E como hi foi, segumdo alguu~s contam, huu~a noite se fez prestes, e o aguardou muito escusamente com os seus pera o matar.” 

P2C1015 es-2 Sentido opaco  esforço ~ 

esforçarei 

Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

dedicar-se, empenhar-

se, esforçar-se, tentar 

VST 

“[...] e daqui vem que quantas vezes me esforço pera delle fallar tantas se enchem meus olhos de lagrimas, e apegaseme a vox, e os saluços me impedem as 

palauras que delle componho [...].” 

P2D209 es-2 Sentido opaco esforça ~ esforçará Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

fiar-se, apoiar-se, 

fortalecer-se; 

fortificar, animar 

CATEC 

“E que a fe nossa he mais çerta que o que per demostraçã sabemos ou per olhos veemos, porque a nossa sancta fee se esforça e abraça cõ a primeira 

verdade em que nõ pode aver falsidade.” 

P2C1016 es-2 Sentido opaco esforçem Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

dedicar-se, empenhar-

se, esforçar-se 

VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C1017 es-2 Sentido opaco esforçadamẽte Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

dedicadamente, 

empenhadamente, 

esforçadamente 

HRP 

“E, depoys dalgu~us co~bates e pelejas e que veçero~ os mouros, foro~ os crista~aos çercados e~ hu~u fraco palamque, onde se defendero~ 

esforçadame~te.”  

P2C1018 es-2 Sentido opaco esforçado Verbo Verbo Adj. Do GP  es- + -forçar < forte, valoroso, VST 
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PP prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

diligente, denodado 

“Mas posto que pera estas cousas, me sinto insufficiente quando aleuanto os olhos da alma ao dador de todos os bens [...] o qual tambem quando quer por 

as bocas dos brutos animais, manifesta a sua verdade logo me acho mais esforçado pera recontar a memoria delle.” 

P2C1019 es-2 Sentido opaco esforçado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

forte, valente, 

diligente, denodado 

HRP 

E chegaro~ aa vila de Castro Verde, onde morreo Ruy Me~edez de Vasco~çelos, esforçado cavaleyro.” 

P2C1020 es-2 Sentido opaco esforço Verbo Verbo Subst. Do GP  es- + -forçar < 

prov. do GP  forç(a)- + -a- 

+ -r < lat. tardio fŏrtĭa 

vontade, 

perseverança, 

aplicação, esforço 

CP 

“P(er)que guisa fara´ homem aredar se(us) imigos, se ouver esforço; e de como he gram sandice creer homem mais aos out(r)os da 

sua p(r)o´p(r)ia concie^ncia q(ue) a si meesmo.” 

P2C1021 s-1 Sentido opaco sguarde Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente, 

acautelar-se, preparar-

se 

LUOC 

“Entõ o sam cristãão. sguarde ora. pera fazer osignal | acustumado. pera se aparelharẽ os ministros.” 

P2C1022 es-2 Sentido opaco esguardar Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

considerar 

atentamente, meditar, 

pensar, refletir 

CDJI 

“Senhor, vos mandaaes fazer esta carta, rresumimdolhe quegemda era, porem, Senhor, disse elle, se vos esta cousa bem esguardar quiserdes, a Vossa 

Merçee pode emtemder, que per, nehu~a guisa e devees de mamdar, por o gram dampno que sse dello seguir pode.” 

P2C1023 es-2 Sentido opaco esguardar Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

CCDPM 
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germ. *wardon atentamente; 

contemplar, mirar 

“[...] no~ pode dar herdade de mayor rriqueza ne~ joya de mayor vallor a quallquer nobre & exçellemte q(ue) a ymagem sua pimtada de virtudes, na q(ua)l, 

como em espelho, se possa esguardar o lume ((p005)) de seus feitos amte a presemça de todollos outros que depois vierem [...].” 

P2C1024 es-2 Sentido opaco esguardou Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente; 

acautelar-se 

PMP 

“Se nom esguardou o que falou ou enssynou a outros o que lhes nom compria saber ou lhes deu occasyom de pecar.” 

P2C1025 es-2 Sentido opaco esgardando Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

esguardar, i.e., 

olhar/considerar 

atentamente 

TNC15 

“E ora nouame~t(e) veo aa nossa notiçia q(ue) depois q(ue) fomos ((L023)) arçeb(is)po algu~us fidalgos (e) out(ra)s pessoas no~ esgardando as d(i)ctas 

s(ente)nças em q(ue) encorrera~ va~a~o pousar (e) comer nos d(i)ctos moosteiros.” 

P2C1026 es-2 Sentido opaco esguardo Verbo Verbo Subst. Do GP  es- + -guardar < 

lat. guardāre, deriv. do 

germ. *wardon 

atenção, respeito, 

consideração 

LTV 

“[...] sejam milhor acustumados que out(ra) jente a ffim que a Representaçom . daquelles seja de mayor onrra & que elles possam seer a 

seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a nossa liçom.”
 
 

P2D210 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

espalhadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  es- + -palh(a)- +   

-a- + -r < lat. palĕa, -ae 

espalhado CRB 

“[...] e, temdo suas gentes todas espalhadas lhe viera~o novas como toda a terra por elle primeiro ganhada era allevantada [...].” 
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P2C1027 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

espalhada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  es- + -palh(a)- +   

-a- + -r < lat. palĕa, -ae 

espalhado LEBC 

“E conhecendo que o ssaber dos senhores segundo razom em hu~a soo manha nom pode seer muyto avantejado, por certo he que a virtude espalhada he 

mais fraca que se for ajuntada [...].” 

P2C1028 es-2 Sentido opaco espamtados Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

assustado, 

assombrado, 

espantado 

CPVC 

“E despois a tomaram coma espamtados .  deran lhes aly de comer pam E pescado cozido . confejtos fartees mel E figos pasados.” 

P2C1029 es-2 Sentido opaco  espedio
152

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre despedir-se CDJI 

“[...] e veemdo que nom podia, espediosse delle e foisse apos o Prioll seu irmaão, que ja era partido caminho de Samtarem; e emcalçouho em Pomtevall, 

homde esteve mui poucos dias.” 

P2D211 ex- Sentido opaco experiẽcia ~ 

experiencia 

Adj. Verbo Subst. Do lat. experientia < 

experīrī < ex- + -peritus 

prática, conhecimento, 

experiência 

CATEC 

“E a causa de sua certeza he Deos que faleçer nõ pode, e a causa da certeza do que ente~demos he[a] razõ natural, e do que veemos a luz natural do olho 

que, como sejã criaturas, pode~ falecer e ser nõ certas, como per experie~cia sabemos.” 

P2C1030 es-2 Sentido opaco esperta Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī < ex- + peritus ou 

periculum 

desperto, acordado LTV 

“Quando a p(ri)nçesa ou grande S(enho)ra jouuer esperta em sua cama $ E ella senti´r a molleza da rroupa & a brandeza dos lençooes muy delgados & se 

vir çercada de rricos paramentos [...].” 

                                                             
152

Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. 
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P2C1031 es-2 Sentido opaco espertar Adj. Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī < ex- + peritus ou 

periculum 

manifestar, dispor, 

despertar, estimular 

CDPI 

“A huma por espertar os que ouvirem que emtemdam parte do que falla a estoria, a outra por seguirmos emteiramente a hordem do nosso razoado; no 

primeiro prollogo ja tangida.” 

P2C1032 es-2 Sentido opaco espertar Adj. Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī < ex- + peritus ou 

periculum 

despertar, estimular LEBC 

“[...] screvo sobr’elo por espertar o desejo e mostrar o poder que geeralmente avemos, se voontade e saber ouvermos.” 

P2C1033 s-1 Sentido opaco spertou Adj. Verbo Verbo Do lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī < ex- + peritus ou 

periculum 

despertar, estimular TC 

“Se conrõpeeo uirgem. Se em sy meesmo spertou luxuria. Se trautou sem uergonha as partes uergonhosas.” 

P2C1034 es-2 Sentido opaco espirou Verbo Verbo Verbo Do lat. exspirāre exalar o último 

suspiro; morrer 

CP 

“C(api´tul)o Q(uaren)ta e #III - De como a Virgem Maria sofreeo na alma todos os tormentos q(ue) faziam ao sseu filho, e de como [e]spirou.” 

P2C1035 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

espoojeiro Subst. Verbo Subst. Prov. do GP  es- + -pó- +   

-ej- + -a- + -r < lat. vulg. 

*pulvus 

lugar onde os animais 

se espojam; 

espojadoiro, espojeiro 

LTV 

“Ora sus da a Nos a tua ma~a~o   encaminha-te & nom sejas mais escondida no espoojeiro da priguiça.” 
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P2C1036 e-1 Sentido opaco euitando Verbo Verbo Verbo Do lat. evitāre < e(x)- +    

-vitāre, ‘evitar, fugir’
153

 

evitar VST 

“[...] e proueitosamente rezaua euitando todos os modos em ler, e cantar assi a vox feminina, e quebrada como a rustica e auilanada aproueitando, 

certamente antes as orelhas, e ao coraçaõ que aos olhos.” 

P2D212 ex- Sentido opaco explicaçã Verbo Verbo Subst. Do lat. explicatio, -ōnis < 

explicāre 

aclaramento, 

elucidação, explicação 

CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee que pertencee~ aa salvaçã a 

todos aquelles que as desejam e buscã, se per sy ho nõ desmerecem.” 

P2C1037 ex- Sentido opaco explicar Verbo Verbo Verbo Do lat. explicāre explicar VST 

“Naõ sofrem certamente grandes materias os pequenos engenhos, e quanto mayor for, e mais excellente, o que se hade tratar tanto he mais abbatido aquelle 

que a grandeza das cousas por palaura naõ pode explicar [...].” 

P2D213 ex- Sentido opaco explícita Verbo Verbo Adj. Do lat. explicĭtus < 

explicāre < ex- + -plicāre 

explícito CATEC 

“Pero os adultos e grãdes que tee~ razã nu~ca se salvarõ nem pode~ salvar cõ soo fee i~plícita, mais he necessario que tenham algu~a fee explícita, 

scilicet, que actualmente cream de Deos algu~a cousa determinada [...].”
 
 

P2D214 ex- Sentido opaco explicitamente ~ 

explicitamẽte 

Verbo Verbo Adv. Do lat. explicĭtus < 

explicāre < ex- + -plicāre 

explicitamente CATEC 

“[...] ham de ter mais e~teiro conhecime~nto das cousas da fee e ham (( v)) de creer mais cousas actual e explicitamente, como sam os ensynadores, 

sacerdotes, prophetas, preegadores e prelados, e tãto mais, quãto moor estado teem; e os ignorãtes cree~ i~mplicitame~te todo o que os moores, 

endere~çados pera Deos, cree~ explicitame~te.” 

P2D215 ex- Movimento para 

fora 

exposiçã ~ 

exposiçam 

Verbo Verbo Subst. Do lat. expositio, -ōnis < 

exponĕre 

elucidação, explicação CATEC 

“Capitollo ix. Da "Saudaçã Angelica" e sua breve exposiçã.” 

P2D216 ex- Sentido opaco expressamẽte ~ Verbo Verbo Adv. Do lat. expressus, part. de expressamente, CATEC 

                                                             
153

Parece ser um caso de expletividade prefixal no próprio latim. 
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expressamente exprimĕre terminantemente 

“O segu~do, ha de estar o fiel aparelhado a creer expressame~te todo o que a doctrina catholica da Ygreja determinar perte~cer aa fe, quãdo disto for 

certo.” 

P2C1038 ex- Sentido opaco expressos Verbo Verbo Adj. Do lat. expressus, part. de 

exprimĕre 

expresso, elencado, 

apontado 

TNC15 

“Pore~ amoestamos todollos condes [...] (e) ((L02 )) out(ra)s q(ua)eesq(ue)r pessoas de qualq(ue)r stado (e) condiço~ q(ue) seia~ cui(os) nomes aq(ui) 

auemos por exp(re)ssos (e) expaçificados tira~do nossos Senhores ((L028)) El Rey (e) a Raynha (e) seus filhos [...].” 

P2C1039 es-2 Movimento para 

fora  

estendeo Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender PMP 

“Se fez sinal de pecado com o dedo ou con a maão. Se as nom estendeo ao pobre com piedade.” 

P2C1040 es-2 Movimento para 

fora  

estenderas Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender LTV 

“[...] laços Redes enjenhos . as quaaes tu estenderas pella t(e)rra lugares & praças p(er) onde as S(e)n(h)oras & Jeeralmente todallas molheres . passam.” 

P2C1041 es-2 Movimento para 

fora  

estender Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, comunicar CDPI 

“[...] quanto sua bondade se pode estender a outros, ao menos se quer per exemplo, e entom se mostra per pratica quanto cada huum he boom, quando he 

posto em senhorio.” 

P2C1042 es-2 Movimento para 

fora  

estende Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, aumentar, 

ampliar 

CP 

“C(api´tulo) #XXXV - Da caridade e de como se estende a amigos e a imiigos, e de como devemos a amar nosa salvaçom mais q(ue) a dos p(ro´)ximos.” 

P2C1043 es-2 Movimento para 

fora  

estiraran Verbo Verbo Verbo Do GP  es- + -tirar < 

origem incerta 

pôr-se deitado; deitar-

se 

CPVC 

“E entam estiraran se asy de costas na alcatifa a dormir sem tee~r nhuu~a maneira de cobrirem suas vergonhas as quaaes nom heram fanadas.” 

P2C1044  es-2 Sentido opaco estorvar ~ 

estorvado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. exturbāre  causar impedimento, 

embaraço ou 

HRP 



1450 

 

dificuldade 

“Esta batalha se chama a do Selado, a quall vencida, se tornou el rey de Portugal pera seu reyno co~ muyta honrra. El rey do~ Afomso de Castela, no~ lhe 

prazendo do casame~to de dona Costança co~ iffante do~ Pedro, trazya todas maneiras pera estorvar.” 

P2C1045 es-2 Sentido opaco estremadas  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

abalizado, notável CP 

“C(api´tulo) #XXIX - Q(ue) trauta de muitas estremadas rrezo~oes porq(ue) a V(ir)gem, Gloriosa Senhora, deve seer s(er)vida.” 

P2C1046 s-1 ~   

es-2 

Sentido opaco stremado ~ 

estremada 

Verbo Verbo Adj. Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- + -terĕre 

extraordinário, 

distinto, insigne, 

extremado, extremo 

LEBC 

“Nom digo boos por avantejados, por que tenho que em toda terra acharo´m bem poucos que ajam todallas meestrias que o stremado cavalgador deve aver 

segundo algu~a parte per mym sera declarado.”  

P2C1047 ex- Sentido opaco extrema Verbo Verbo Adj. Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

extremo, último SACR 

“En a terceira dos outros quatro sacrame~tos, que son penite~çia e extrema vnçon, orde~ de clerizia, matrimonio.” 

P2D217 es-2 Sentido opaco estremo Verbo Verbo Subst. Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

extremidade CRB 

“E despois de jaa ser senhor de toda a terra do Ballagate, passou o ryo de Duree que he estremo das terras do Ballagate, e as d el rey de Bisnaga, o quaal 

ryo passou em cestos sem aver quem lho defemdesse ho passo [...].” 

P2C1048 ex-  Sentido opaco 

 

execuçom Verbo Verbo Subst. Do lat. executĭo, -ōnis < 

*exsecutāre  

execução CDPI 

“[...] tanto o Rei deve teer exçellençia sobre as leis, ca o Rei deve de seer de tanta justiça e dereito: que compridamente de as leis a execuçom, doutra guisa 

mostrar se hia seu Regno cheo de boas leis e maaos custumes [...].” 

P2C1049 ex-  Sentido opaco 

 

execuçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. executĭo, -ōnis < 

*exsecutāre  

execução TNC15 

“[...] (e) fezessem sollepneme~te ((L015)) p(ro)bicar (e) dar a execuço~ ma~dando o d(i)cto Senhor p(a)p(a) aos Reys de pu(r)tugal q(ue) pellos t(em)pos 
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fossem q(ue) lançasem da sua corte (e) famil(ar)idade os q(ue) ((L016)) asy p(er) o d(i)cto arçeb(is)po (e) b(is)po fossem scumu~gados [...].” 

P2C1050 ex-  Sentido opaco 

 

executam Verbo Verbo Subst. Do lat. *exsecutāre < 

exsecūtus, part. pas. de 

exsĕqui, ‘consumar, 

cumplir’ 

realizar, executar CDPI 

“[...] e tal virtude como esta pode cada huum gaanhar per obra de boo entemdimento, e aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella despostos, que 

com grande zello a executam, posto que a alguuns vicios sejam emclinados.” 

P2C1051 ex-  Sentido opaco 

 

executor Verbo Verbo Adj. Do lat. executĭo, -ōnis < 

*exsecutāre < exsecūtus, 

part. pas. de exsĕqui, 

‘consumar, cumplir’ 

cumpridor, executor CDPI 

“Foi muito manteedor de suas leis e grande executor das semtenças julgadas [...].” 

P2C1052 enx- ~ 

ex- 

Sentido opaco 

 

enxempro ~ 

exemplo 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo LC 

“E no compeço delles sse demostra donde cada hu~u~ he tirado, filhando em esto exemplo daquel autor do Livro do Amante que certas estorias em el 

screveo de que se filham grandes boos consselhos e avisamentos.” 

P2C1053 ex- Sentido opaco 

 

exemplo  Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo CDPI 

“[...] quando fazer pode alguma semelhante a si, e por tanto se chama huuma cousa boa: quanto sua bondade se pode estender a outros, ao menos se quer 

per exemplo, e entom se mostra per pratica quanto cada huum he boom, quando he posto em senhorio.” 

P2C1054 ex- Sentido opaco exemplo  Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

exemplo, modelo VST 
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 fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

“[...] a todos daua de sua vida bõ exemplo, exercitaua marauilhosamente o offiçio de sua ordem [...].” 

P2C1055 ex- Sentido opaco 

 

exenpro  Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C1056 ex- Sentido opaco 

 

exenpllo ~ exenplo 

~ exemplo 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo CP 

“C(api´tulo) terceiro - Que sem confisom n(os) nom podemos salvar, e poem este autor exenpllo.” 

P2D218 enx- ~ 

ex- 

Sentido opaco 

 

enxẽpro ~ exẽpro Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo CATEC 

“Enxe~pro teemos em a perfeiçã da juventude da qual participa mais que~ se a ella mais achegua antes ou depois regularme~te.”
 
 

P2C1057 enx- Sentido opaco 

 

enxenpro ~ 

enxempro 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo LTV 



1453 

 

“[...] & que elles possam seer a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a 

nossa liçom.”
 
 

P2C1058 e-1 Sentido opaco 

 

exequias Verbo Verbo Subst. Do lat. exsequiae, -ārum < 

exequor (‘seguir até o fim, 

sobretudo um cortejo 

fúnebre’) < ex- + sequor, 

‘seguir, acompanhar’  

exéquias, i.e., 

cerimônias ou honras 

fúnebres 

CDJI 

“Feitas suas exequias e acabado todo, foi huu~ dia NunAllvarez veer ho Prioll dom PedrAllvarez seu irmãao [...].”   

P2C1059 eix-  Sentido opaco eixarçiçio Verbo Verbo Subst. Do lat. exercitium < 

exercēre < ex- + -arcēre 

exercício LTV 

“E depois do continuado eixarçiçi´o pus meu corpo em rrepouso.” 

P2C1060 ex-  Sentido opaco exercitaua Verbo Verbo Verbo  Do lat. exercitāre, freq. de 

exercēre < ex- + -arcēre 

executar, desempenhar VST 

“[...] a todos daua de sua vida bõ exemplo, exercitaua marauilhosamente o offiçio de sua ordem ensinando na fee os ignorantes pouos [...].” 

P2C1061 ex-  Sentido opaco exerçito Verbo Verbo Subst. Do lat. exercĭtus < 

exercēre < ex- + -arcēre 

força armada, 

conjunto de tropas 

HRP 

“E no~ tardou muyto que, tornando el rey de Castela outra vez a Portugal co~ grande exerçito, foy ve~cido per el rey do~ Joham de Portugal antre Leyria e 

a Aljubarrota.” 

P2D219 ex- Sentido opaco excepçõ 

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptio, -ōnis < 

excipĕre < ex- + -capĕre 

meio de defesa usado 

pelo réu com a 

finalidade de excluir 

os direitos do autor da 

ação ou retardar a 

decisão definitiva da 

causa 

TNH16 

“[...] ne~ q(ue) en este d(i)to foro ouve ne~ ha engan(n)o algu~u ((L039)) ne~ por out(r)a rrazo~ nem exc(e)pço~ algu~a das q(ue) o d(e)r(ey)to pon por 

q(ue) semellante cont(ra)bto de foro se posa nen deua desatar [...].” 
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15. exo- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: exo-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C1062 exo- Posição exterior exorcista Subst. Subst. Subst. Do lat. tard. exorcista < gr. 

ἐξορκιστής (exorkistḗs) 

exorcista VST 

“[...] pello officio de exorcista que tinha lançaua fora do corpo alheo, o maligno spiritu porque Ia pella limpeza de sua vida o auia lançado de seu [...].” 

16. in-1 [lativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: en-2 ~ em-3 ~  - ~ im-1 ~ in-1 ~ jn-1 ~ il-1 ~ ĩ-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2C1063 en-2 Sentido opaco desenbargada ~ 

desenbargadas 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desimpedido, 

desembargado, livre 

TNH15 

“[...] q(ue) esta d(i)ta h(e)rdade fiq(ue) lju(re) et q(u)yta et desenbargada a uos o d(i)to señor ob(is)po et a uosa igl(e)ia p(ar)a senp(re).” 

P2D220 em-3 Sentido opaco desembargado ~ 

desembargada 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desimpedido, 

desembargado, livre 

TNC16 

“E fijndas as ditas tres vidas (e) no~ sendo a derrad(eira) nomeada como di(c)to he que ho di(c)to prazo fique li´ure (e) desembargado ((L026)) ao di(c)to 

m(osteiro) [...].”  

P2D221 en-2 Sentido opaco desenbargadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

desimpedido, 

desembargado, livre 

TNH16 



1455 

 

*barra 

“[...] q(ue) a d(i)ta vjña & bouças & herdades en q(ue) esta~ queden libres & q(u)ites & desenbargadas ao d(i)to ((L049)) moost(eyr)o [...].” 

P2C1064 em-3 Sentido opaco desembargadores  Subst. Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargador LEBC 

“E veendo que meu coraçom nom pode sempre cuidar no que segundo meu estado seria melhor e mais proveitoso, algu~u~s dias, por andar a monte, caça e 

camynhos, ou desembargadores nom chegarem a mym tam cedo, estou como oucioso, ainda que o corpo trabalhe [...].” 

P2D222 en-2 Sentido opaco desenbargador Subst. Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargador TNC16 

“[...] E sic  porquanto fui certo p(er) fernam p(er)iz (e) Joham p(er)iz Coneguos do moest(eiro) de Rooriz do di(c)to arceb(is)pado que a ello forom dados 

por ueedores p(er) carta de p(er)o g(onça)l(ve)z bachareL em ((L028)) degredos (e) desenbargador em esta corte de bragaa estonces prouisor [...].” 

P2C1065  em-3 Sentido opaco desembargos Subst. Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargo, 

desimpedimento 

CDJI 

“[...] e o Comde bem emtemdia que de taaes pessoas nom era mui seguro, nom damdo porem a entemder nada; mas seu gramde estado e aguardamento de 

muitos, que per aazo dell aviam gramdes desembargos delRei e da Rainha, o fazia segurar de todos.” 

P2C1066  em-3 Sentido opaco desembargo ~ 

desembargos 

Subst. Verbo Subst. Do GP  des- + -enbargar < 

lat. *imbarricāre, de 

*barra 

desembargo, 

levantamento ou 

suspensão de 

embargo, 

desimpedimento 

CDPI 

“Era ainda de boom desembargo aos que lhe requeriam bem e merçee, e tal hordenança tiinha em esto, que nenhuum era deteudo em sua casa, por cousa 

que lhe requeresse.” 
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P2C1067 en-2 Sentido opaco enbargando Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra
154

 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica [...].” 

P2D223 en-2 Sentido opaco enbargar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNH16 

“[...] & tenga de vos fazer todo lo que sobre dicho es et enesta dita ((L025)) ca(rt)a se contiene sano & de paz a todo tenpo & de todo enbargo de qual quer 

persona que vos la demandar o enbargar ((L026)) en qual quer manera que sea so pena del dobro de la dita contia [...].” 

P2D224 en-2 Sentido opaco enbargar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TNC16 

“[...] (e) durante ho t(em)po das ditas tres ((L021)) vidas ho nom possam leixar nem engeitar nem ho di(c)to m(osteiro) lha possa tolher antes lha fazer boa 

(e) de paz de quallqquer pessoa q(ue) lha enbargar q(ui)ser [...].” 

P2C1068 en-2 Sentido opaco enbargar Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

LTV 

“[...] sab(e)r uos fazemos.que como {a} a c|l|aridade nos constranje a desejar o bem & ac(re)çentame~to de vos todas & a querer a destruiçom & 

mi´nguamento das cousas que a esto podem enbargar somos moui´das a u(o)s declarar & dizer pallauras de dout(ri)na.” 

P2C1069 en-2 Sentido opaco enbarga Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

LUOC 

“Pero que as uesperas primeiras. seerã do apostolo. e esto por | que nõ pode auer. as uesperas segũdas. por que o enbarga santo Eloy.” 

P2C1070 en-2 Sentido opaco enbargam Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CP 

“C(api´tulo) #XVIº - De seis cousas q(ue) sse rreq(ue)rem aa v(er)dadeira (con)fisom e de cinquo q(ue) a enbargam, e de como he muito p(er)iigosa cousa 

ao religioso ameu´de sair fora da claustra.” 

P2C1071 en-2 Sentido opaco enbargado Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de conter, respeitar, LC 

                                                             
154

Parece ser um caso de parassínte lato sensu no próprio latim.  
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PP *barra adequar-se 

“[...] ainda que me nom atreva certificar que da em todo|s| boos consselhos, sey que lealmente he todo scripto quanto meu pequeno saber, embargado em 

todo geeral regimento de justiça, consselhos e todas outras proveenças de meus Reynos e Senhorio [...].” 

P2C1072 em-3 Sentido opaco embargando Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CDPI 

“Este Rei acreçentou muito nas comtias dos fidallgos, depois da morte delRei seu padre, ca nom embargando que elRei Dom Affonsso fosse comprido 

dardimento, e muitas bomdades; tachavamno porem de seer escasso, e apertamento de grandeza [...].” 

P2C1073 em-3 Sentido opaco embargou Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

TC 

“Se embargou o boõ proposito doutre~.” 

P2C1074 em-3 Sentido opaco embargavom ~ 

embargar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedir, estorvar, 

embargar 

CDJI 

“Mas a poer esto em obra, embargavom muito duas cousas. A primeira seer o Comde aguardado de mujtos e boõs fidallgos, que o sempre acompanhavom 

de dia e de noite; a segumda, quem sse a tall feito posesse avemtuirava a vida e perdiasse de todo, que os mais dos homee~s muito rreçeã de fazer.” 

P2C1075 em-3 Sentido opaco embargado ~ 

embargados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

impedido, estorvado, 

embargado 

LEBC 

“[...] nom podendo estar que nom cuyde, torna ligeiramente aos maaos, que som nacimento de toda maldade, se algu~as vezes lhe nom dam outros em que 

possa, avendo spaço e folgança, sem mal penssar seer embargado.” 

P2C1076  - Sentido opaco ẽbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

TC 

“Se foy em e~bargo de alguu~ bem ou proueyto de seu proximo.” 

P2D225 em-3 Sentido opaco embargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

TNC16 

“E duramte o t(em)po das di(c)tas tres pessoas que elles emprazadores nem a p(essoa) depos elles o no~ possam emgeitar ne~ leixar nem o di(c)to prior nem 
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((L048)) sseus ssobçessores lho podere~ tolher mas amtes lho fara~ liv(re) (e) de paz de que~ lhe ssob(re) elle embargo poser.” 

P2D226 en-2 Sentido opaco enbargo Subst. Verbo Subst. Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

TNH16 

“[...] p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo & fazer vos a d(i)ta vjña & bouças sa´a´s & de paz a ((L041)) d(e)r(ey)to de todo 

enbargo sub a pe~na ajuso conthiuda por todos los outros be´e´ns do d(i)to moost(eyr)o q(ue) p(ar)a elo obrigamos [...].” 

P2C1077 em-3 Sentido opaco emademdo ~ 

emhadiam
155

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. ināddĕre, 

‘ajuntar, acrescentar’ < lat. 

addĕre, ‘ajuntar, 

acrescentar’ < ad- + 

dāre
156

 

acrescentar, adicionar, 

juntar, inserir 

CDJI 

“[...] poemdo parte de seus boõs feitos fora do lovor que mereçiam, e emademdo em alguu~s outros, da guisa que nom acomteçerom, atrevemdosse a 

pubricar esto, em vida de taaes que lhe forom companheiros, bem sabedores de todo o comtrairo.” 

P2C1078 en-2 Sentido opaco enhadeo ~ 

enhadeu
157

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. ināddĕre, 

‘ajuntar, acrescentar’ < lat. 

addĕre, ‘ajuntar, 

acrescentar’ < ad- + dāre
 

158
 

acrescentar, adicionar, 

juntar, inserir 

PMP 

“Se enhadeo em o bem mays de quanto fez.” 

“Se ennhadeu em o que ouvyo ou soube ou achou escripto, por parecer bem falante.” 

P2C1079 en-2 Sentido opaco enbrulhou Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *invŏlūcrāre 

< involūcrum, -i < 

involvĕre < in- + -volvĕre 

agasalhar, envolver, 

embrulhar 

CPVC 

“E lamçaram fora . vio huum deles huu~as contas de Rosairo brancas açenou que lhas desem E folgou muito com elas E lançou as ao pescoço E despois 

                                                             
155Sobreprefixação.  
156Parece ser um caso de adjunção de prefixo expletivo no lat. vulg., mas que para o leitor hodierno não se mostra como tal, mas sim como opaco.  
157Sobreprefixação. 
158

Parece haver sido um caso de expletividade no latim. No PA, o sentido de ambos os prefixos é opaco. 
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tirou as E enbrulhou as no braço.” 

P2C1080 em-3 Sentido opaco empacho Subst. Verbo Subst. Regressivo de empachar < 

fr. empeechier, ‘entravar’ 

< lat. tard. impedicāre < 

pedĭca, ‘laços para os 

pés’
159

 

embaraço LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2C1081 em-3 Sentido opaco empacho Subst. Verbo Subst. Regressivo de empachar < 

fr. empeechier, ‘entravar’ 

< lat. tard. impedicāre < 

pedĭca, ‘laços para os pés’ 

embaraço LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto 

que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem [...].” 

P2C1082 em-3 Sentido opaco emperadores Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador TC 

“[...] deue a e~tregar aquell comtra que deu a sentença todo aquello que per ella perdeu saluo se fezese aa outra parte que lho e~tregasse e demais segumdo 

as leis dos emperadores he theudo a outras muitas penas.” 

P2C1083 em-3 Sentido opaco emperador Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperador VDT 

“ [...] e a terra mais pequena, comvem a saber Purtuguall com Coinbra, regiaa dom Afonso, filho do conde dom Enrique e da Rainha dona Tareija e as 

partes meays e moores, cõvem a saber Castela com suas Estremaduras e Galiza, regiaa[s] dom Afonso o grãde emperador.” 

P2C1084 em-3 Sentido opaco emperador Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- +  -parāre, 

imperador LEBC 

                                                             
159

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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com apofonia 

“E ssentyndo esto o vallente emperador Jullyo Cesar, por guardar e reteer seu cuydado, por muyto que ouvesse de fazer, sempre quando avya spaço seguya 

o estudo, e algu~as obras de novo screvya.” 

P2C1085 en-2 Sentido opaco enperatrizes Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātrix, -īcis < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

imperatriz LTV 

“A todas p(ri)nçesas . enp(er)at(ri)zes Reynhas . duquesas & altas S(e)n(h)oras que Regnam em sen(h)orio sobr(e) a terra dos (christ)a~a~os [...].” 

P2C1086 en-2 Sentido opaco enperiaas Verbo Verbo Adj. Do lat. imperiālis < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

imperial TNH15 

“[...] todas leys & d(e)r(ei)tos et foros esc(ri)tos & no~ esc(ri)ptos ((L024)) geera(a)s & espeçia(a)s, canonjcos & çiujs, enperia(a)s & rraya(a)s & todas 

c(art)as & pr(e)ujlegios de m(er)çede et ((L025)) de franq(ue)sa & libeldade.” 

P2D227 im-1 Sentido opaco imperio Verbo Verbo Subst. Do lat. imperium < 

imperāre < in- +  -parāre, 

com apofonia 

comando, autoridade, 

império 

CATEC 

“A voontade, primeiro movedor, per cujo mandamento e imperio as potencias se movem e obrã suas operações, imprime e figura sua semelhãça em as 

pote~cias movidas [...].” 

P2D228 em-3 Expletivo emalhear Verbo Verbo Verbo Do GP  em- + -alhear < 

lat. aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

TNC16 

“E nom possam dar doar emalhear vender escanbar nem out(ra) cousa deste p(ra)zo fazer sem ((L020)) autoridade (e) consenti´m(ento) do di(c)to 

m(osteiro) [...].” 

P2D229 en-2 Expletivo enallear Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -allear < lat. 

aliēnāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

TNH16 
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“[...]  et avendo vos ou a d(i)ta vosa moll(e)r ou vosas bozes de vender, enpeñar, trocar, enallear, concanbear ou en outra ((L043)) p(er)sona algu~a 

trasmudar este d(i)to foro [...].” 

P2C1087 em-3 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emcalçou Subst. Verbo Verbo Do lat. incalceāre (‘dar 

coices, perseguir’) < calx, 

calcis ‘casco’
160

 

perseguir, seguir, 

alcançar 

CDJI 

“[...] e veemdo que nom podia, espediosse delle e foisse apos o Prioll seu irmaão, que ja era partido caminho de Samtarem; e emcalçouho em Pomtevall, 

homde esteve mui poucos dias.” 

P2C1088 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encamynhadores Subst. Verbo Adj. Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhador, que 

encaminha 

LEBC 

“[...] por que as cousas principaaes encamynhadores com a graça de deos pera os home~e~s averem todo bem em esta vyda e na outra, som estas: Averem 

boas voontades de fazer todallas cousas virtuosamente e lealmente a deos e aos home~e~s, e teerem boa e razoada fortelleza do corpo e do coraçom [...].” 

P2D230 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encaminhada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhar, dirigir, 

direcionar 

CATEC 

“A caridade he abraçada com ho fym e summo beem, ao qual a fee he ordenada e encaminhada, ho que assy decrarámos.” 

                                                             
160

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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P2C1089 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encamynhados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhado, 

dirigido, direcionado 

LC 

“Das partes per que somos enssynados e bem encamynhados a rreceber dereito sentido em todallas cousas.” 

P2C1090 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encaminha Subst. Verbo Verbo Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhar-se, 

endireitar-se, 

converter-se 

LTV 

“Ora sus da a Nos a tua ma~a~o   encaminha-te & nom sejas mais escondida no espoojeiro da priguiça.” 

P2C1091 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encaminhar Subst. Verbo Verbo Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

dirigir, conduzir, 

encaminhar 

CDPI 

“Hora se a virtude da justiça he neçessaria ao poboo muito mais o he ao Rei, por que se a lei he regra do que se ha de fazer: muito mais o deve de seer o Rei 

que a poem, e o juiz que a ha dencaminhar, por que a lei he prinçipe sem alma como dissemos, e o prinçipe he lei e regra da justiça com alma [...].” 

P2C1092 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

emcaminhou Subst. Verbo Verbo Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhar-se, seguir, 

dirigir-se 

CDJI 
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ou stricto sensu 

“E emcaminhou por hir veer elRei a Rio Mayor (omde estomce estava quamdo veo dElvas, que ouvera daver a batalha) acompanhado o Comde de muitos 

que sse com ell foram.” 

P2C1093 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emcaminhava Subst. Verbo Verbo Do GP  en- + -caminh(o)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

cammīnus 

encaminhar-se, seguir, 

portar-se 

VDT 

“E, empero que era moço, algu~u tanto se emcaminhava bem e era muito cobiiçosso de louvor.” 

P2C1094 en-2 Sentido opaco encantametos Verbo Verbo Subst. Do lat. incantātor, -ōris < 

ĭncantāre 

feitiço, magia, 

encantamento 

TC 

“A septyma se fez alguu~s encantamentos.” 

P2C1095 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encarçerados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do GP   en- + -cárcer(e)- 

+    -a- + -r < lat. carcer, -

ĕris 

preso, encarcerado, 

prisioneiro 

PMP 

“Se non fez passos de piadade, assy como aos enfermos ou aos encarçerados visitar ou nom quis hyr a outras obras de piedade fazer.” 

P2D231 en-2 Expletivo ençarradas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -carrar < 

lat. tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

contido, condensado, 

encerrado 

CATEC 

“Pera entender o que os doctores falam da fe implícita e explícita, saberees que inplícita quer dizer “pregada” ou “envolta”, e, porque a cousa pregada 

nom descobre todo ho que em sy tem, a fee implicita se diz fee cuberta, em cuja virtude estam ((6v)) ençarradas todallas cousas que avemos de creer.” 

P2C1096 em-3 Expletivo emçarramemto Verbo  Verbo Verbo Do GP  em- + -çarrar < encerramento CCDPM 
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lat. tardio serāre < lat. 

sera, ‘ferrolho’ 

“[...] & a çircomferemçia no~ he e~ allgu~, o quall diz sam Gregorio que he dentro em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado, & 

sem bayxeza o mundo sostem, & sobre todo se emxallça sem prellomgamça [...].”   

P2C1097 em-3 Sentido opaco emcarrego Verbo Verbo Subst. Do GP  en- + -carregar < 

baixo lat. carricāre 

encargo, incumbência CDJI 

“A este prougue de tomar este emcarrego, e acordarom que como o Conde Joham Fernamdez vehesse da embaxada de Castella [...].” 

P2C1098 em-3 Sentido opaco emcarreguo Verbo Verbo Subst. Do GP  en- + -carregar < 

baixo lat. carricāre 

encargo, incumbência CCDPM 

“Porque a p(ri)mçipall parte do meu emcarreguo he daar comta & rraza~o das cousas q(ue) passa~ nos tempos de minha hydade ou daquellas q(ue) 

passara~o tam açerca de que eu posso aver verdad(ei)ro conheçimento.” 

P2C1099 em-3 Expletivo emcavalgados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -cavalgar < 

lat. vulg. cabăllĭcāre 

montado a cavalo, 

encavalgado 

LEBC 

“[...] os outros em teerem boos cavallos e os saberem bem cavalgar e correger e aver em sua casa muytos e boos cavalgadores e bem emcavalgados, de que 

a mayor parte dos senhores muyto praz.”  

P2C1100 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emcaxado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do GP  en- + -cax(a)- +      

-a- + -r < lat. capsa, -ae 

encaixar, acoplar CPVC 

“E os demtes he feito coma Roque d enxadrez . E em tal maneira o trazem aly emcaxado que lhes nom da paixam nem lhes torua a fala nem comer nem 

beber.” 

P2C1101 en-2 Sentido opaco enchem Verbo Verbo Verbo Do lat. implēre encher, tornar-se 

cheio 

VST 

“[...] e daqui vem que quantas vezes me esforço pera delle fallar tantas se enchem meus olhos de lagrimas, e apegaseme a vox, e os saluços me impedem as 
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palauras [...].” 

P2C1102 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encimar Verbo Verbo Verbo Do GP   en- + -cim(a)- +    

-a- + -r < lat. cyma 

elevar, sublimar PMP 

“Se nom quis as minguas dos pobres ouvyr. Se nom quis as tribulaçoões dos seus christaãos scuytar. Se lhes nom quis aas fraquezas das almas encimar. Da 

lingua digo: se doestou o que nom devya doestar.” 

P2D232 in-1 ~ 

en-2 

Sentido opaco incrina ~ encrinã Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. ĭnclīnāre  propender, inclinar CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C1103 in-1  Sentido opaco inclina ~ inclinar Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. ĭnclīnāre  propender, oscilar TC 

“Veemos nos aynda nas cousas corporaaes que aquella cousa que dizemos dereita, que ha todallas partes iguaaes e non se inclina mais da hu~a parte que 

da outra o quall iuiz deue asi seer dereito que em nenhu~a maneyra nem por nenhu~a rezom nõ se inclinar mais a hu~a parte que a outra.” 

P2C1104 en-2 Sentido opaco enclynados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre propenso, inclinado LEBC 

“E assy de cada hu~a cousa que ajom de fazer a cavalo, fazem hu~u~s grande vantagem sobre os outros segundo per seu natural geito forom enclynados e 

ouverom aazo de grande custume e boa enssynança.” 

P2C1105 em-3 Sentido opaco emclinados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre propenso, inclinado CDPI 

“[...] tal virtude como esta pode cada huum gaanhar per obra de boo entemdimento, e aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella despostos, que 

com grande zello a executam, posto que a alguuns vicios sejam emclinados.” 

P2C1106 in-1 Sentido opaco inclinada Verbo Verbo Adj. Do lat. ĭnclīnāre propenso, inclinado VDT 
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PP 

“[...] ainda mais aos moços guarda mui estreita, porque a sua idade que he inclinada a mall seja guardada e as liçoões e doutrina mui usada e frequentada; 

mais emsinar aos maiores sogeiçom devota [...].” 

P2C1107 in-1 Sentido opaco inclinada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre curvado, inclinado CP 

“C(api´tulo) #XXIIIº - Porq(ue) razom ho homem tem a cabeça inclinada aa t(er)ra, e que a nosa morada nom he aqui.” 

P2C1108 en-2 Sentido opaco enclinaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. inclinatĭo, -ōnis < 

ĭnclīnāre 

propensão, inclinação CDPI 

“E pois que elle com boom desejo por natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, ainda que outras mingoas per el passassem de que 

peendença podia fazer: de cuidar he que ouve ho galardom da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste mundo, e perduravel folgança no outro.” 

P2C1109 in-1 Sentido opaco inclinaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. inclinatĭo, -ōnis < 

ĭnclīnāre 

propensão, inclinação CDJI 

“Outra cousa geera aimda esta comformidade e naturall inclinaçom, segundo semtença dalguu~s, dizemdo que o pregoeiro da vida, que he a fame, 

reçebemdo rrefeiçom pera o corpo, o sangue e spritus geerados de taaes viamdas, tem huu~a tall semelhamça amtre ssi, que causa esta comformidade.” 

P2D233 in-1 ~ 

en-2 

Sentido opaco incrinaçã ~ 

encrinaçam 

Verbo Verbo Subst. Do lat. inclinatĭo, -ōnis < 

ĭnclīnāre 

propensão, inclinação CATEC 

“A caridade faz que este fim ultimo reputemos como su~mo bem nosso, pollo qual lhe teemos amor e affeiçã, porque o home~ nõ tem incrinaçã ao que nõ 

conheçe, ou lhe nom pareçe possivel, ou lhe nom teem affeiçã.” 

P2D234 en-2 Sentido opaco encubertamente Verbo Verbo Adv. Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultamente, 

encobertamente 

CATEC 

“Empero, Deos Nosso Senhor, aos Padres antigos que erã doctrinadores da fee tãto lhes revelou do conhecime~to e segredos da fee, quãto em aquelle tempo 

era necessario pera sua salvaçam e pera ensynar ho povoo crara ou encubertamente.” 
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P2C1110 em-3 Sentido opaco emcobrir
161

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

CDJI 

“[...] assi he que por muito que emcobrir queira o que ama, nom sse pode tamto teer, que per alguu~s signaaes e fallas e outros demostradores geitos, nom 

de a emtemder aquell ardemte desejo que em sua voomtade comtinuadamente mora.” 

P2C1111 en-2 Sentido opaco encobrir
162

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir 

PMP 

“E respondeu a Deus irado e minteulhe por encobrir o seu pecado.” 

P2C1112 en-2 Sentido opaco encobrir
163

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, cobrir 

LC 

“[...] mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir esta minguada maneira de meu screver.” 

P2C1113 en-2 Sentido opaco encolhidos
164

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do GP  en- + -colher < 

cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre 

encolhido, retraído SACR 

“E ha maneyra he esta: encolhidos o dedo pequenho e o que esta acerca delle.” 

P2C1114 em-3  Sentido opaco emcomendava ~ 

emcommendou
165

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

encomendar, 

encarregar 

CDJI 

                                                             
161Sobreprefixação. 
162Sobreprefixação. 
163Sobreprefixação. 
164Sobreprefixação. 
165

Sobreprefixação. 
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 -mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

“Mamdou ao seu Escprivam da Poridade que fezesse huu~a carta pera o Meestre dAvis seu irmaão, em que lhe mandava e emcomendava que vista aquella 

carta, tevesse geito de matar o Comde Joham Fernamdez [...].” 

P2C1115  - Sentido opaco ẽcomẽdar
166

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar, delegar 

LUOC 

“A proficia de Isayas. seia liida | ante da pistola. dalgũũ aque o cantor         .” 

P2D235 en-2 Sentido opaco encomendãdo
167

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar-se, 

recomendar-se, 

apegar-se 

CATEC 

“Quãdo ho christaão ouvir algu~as cousas desacustumadas nõ as crea logo, mas pregu~te a outros encomendãdo.se a Deos, nõ curando de se meter em os 

misterios e segredos que som sobre suas forças [...].” 

P2C1116  - Sentido opaco ẽcomemdou
168

 Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendar, 

encarregar, delegar 

CCDPM 

[...] per muitas vezes me rrequereo & e~comemdou que me trabalhasse d'ajumtar & es(cre)ver os ditos feitos, p(ri)mçipallmemte por louvor & gloria 

daquelle comde & dos outros nobres & virtuosos baro~es [...].” 

P2D236 en-2 Sentido opaco encomemdado
169

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

encomendado, 

recomendo, 

encarregado, 

CRB 

                                                             
166Sobreprefixação. 
167Sobreprefixação. 
168Sobreprefixação. 
169

Sobreprefixação. 
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entregar, dar como missão’ solicitado 

“E vemdo Crisnaro este testamento, e quoa~o mall os reys passados fezera~o o que nelle lhe ficara encomemdado, determinou logo de fazer gente, e hir 

sobre ellas, e hu~a destas fortallezas se chama Odigair, hu~ua d elrey d Orya, e detreminamdo de hir sobre ella, ajuntou trinta e coatro mill home~s [...].” 

P2C1117 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encontros Prep. Verbo Subst. Do lat. incontrāre < in- +  

-contr(a)- + -āre  

duelo, batalha LEBC 

“E pera seerem boos monteiros, lhe faz conhecimento grande avantagem em poderem melhor sofrer os grandes encontros e seerem soltos e avysados pera 

bem ferir, e fortes em suas sellas, e sabedores em sofrerem bem seus cavallos [...].” 

P2C1118 en-2 Sentido opaco encorram ~ 

encorrera 

Verbo Verbo Verbo Do lat. incurrĕre incidir, cometer, 

incorrer 

TNC15 

“Out(ro)sy por os d(i)ctos fidalgos (e) pessoas no~ podere~ desto alegar Ignora~çia ma~damos so as d(i)ctas penas (e) amoestaço~es (e) ((L046)) 

s(ente)nças descumuhom as q(ua)ees q(ue)remos q(ue) encorram se o cont(ra)i´ro fezere~.” 

P2D237 en-2 Sentido opaco enderençada ~ 

enderençado ~ 

enderemçado ~ 

enderençados ~ 

enderẽçados
170

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

dirigido, direcionado, 

governado, orientado, 

guiado 

CATEC 

“E e~ todallas virtudes he neçessaria recta entençam, a qual he enderençada pella fee, e o conheçimento de Deos per fe anda diante do amor e affeiçam do 

bee~ que he neçessaria em toda virtude.” 

                                                             
170

Sobreprefixação. 
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P2D238 en-2 Sentido opaco enderencemos ~ 

enderẽçã
171

  

Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

orientar, dirigir, 

direcionar 

CATEC 

“Ho conhecimento deste excellentissimo e summo bem, que nos faz bem.aventurados, he a nós necessario e proveitoso em quem enderencemos nossa 

tençam ((3v)) e obras, como os beesteiros endere~çã seus tiros ao fito que vee~.” 

P2C1119 en-2 Sentido opaco endereçamos
172

  Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

endireitar, consertar LC 

“Em que se demostra per que virtudes nos enderençamos a desemparar as tres voontades suso scriptas, e seguir a quarta.” 

P2D239 en-2 Sentido opaco endereçamẽto ~ 

endereçamento
173

 

Verbo Verbo Subst. Do GP  en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre, de dīrēctus, 

part. pass. de dīrīgĕre, 

‘dirigir, alinhar, 

encaminhar’ < dis- +         

-regĕre 

direção, governo, 

orientação, disposição 

CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

P2C1120 en-2 Sentido opaco enduzer Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‘conduzir, levar para 

dentro’, com mudança de 

instigar, persuadir, 

induzir 

LEBC 

                                                             
171Sobreprefixação. 
172Sobreprefixação. 
173
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conjugação 

“E ssobr’esta parte screvy tanto por enduzer os que a leerem que ajam gram voontade, por que, se a ouverem, ligeiramente averom o poder e saber que 

pera seerem boos cavalgadores lhes sera necessario.” 

P2D240 in-1 Sentido opaco induze ~ induzido ~ 

induzir ~ induzirá 

Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre, 

‘conduzir, levar para 

dentro’, com mudança de 

conjugação 

instigar, persuadir, 

induzir 

CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C1121 en-2 Sentido opaco enduzidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. inducĕre, 

‘conduzir, levar para 

dentro’, com mudança de 

conjugação 

instigado, persuadido, 

induzido, seduzido 

LC 

“[...] em este trautado seram scriptos, de mal fazer se refrearem, e pera viver virtuosamente seram enduzidos, a qual sperança nom pouco me acrecenta boo 

desejo de o trazer a proveitosa perfeiçom.” 

P2C1122 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enfadamento Subst. Verbo Subst. Do GP  enfadar < en- +     

-fad(o)- + -a- + -r < lat. 

fatiĭus, -a, -um, ‘insípido’ 

enfado, 

aborrecimento, tédio 

LC 

“Das partes do enfadamento.” 

P2C1123 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

desenfadamento Subst. Verbo Verbo Do GP  des- + -enfadar < 

en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a, -um, 

‘insípido’ 

ausência de enfado; 

desfastio, sossego, 

contentamento, 

distração 

LC 
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ou stricto sensu 

“E por quanto esto screvo, como dito he, por comprir vossa voontade com meu prazer e desenfadamento, querendo a algu~u~s aproveitar e a nenguem 

empeecer, de o leer e ouvir bem seria que fossem scusados [...].” 

P2C1124 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desenfadar Subst. Verbo Verbo Do GP  des- + -enfadar < 

en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a, -um, 

‘insípido’ 

livrar(-se) do enfado, 

do aborrecimento; 

distrair(-se), divertir(-

se), entreter(-se) 

LC 

“[...] por que taaes leituras aos que de semelhantes nom teem boo conhecimento, mais som pera seerem enssinados, que pera despender tempo ou se 

desenfadar, como livro d’estorias, em que o entendimento pouco trabalha por o entender ou se nembrar.” 

P2C1125 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desenfadar Subst. Verbo Verbo Do GP  des- + -enfadar < 

en- + -fad(o)- + -a- + -r < 

lat. fatiĭus, -a,    -um, 

‘insípido’ 

livrar(-se) do enfado, 

do aborrecimento; 

distrair(-se), divertir(-

se), entreter(-se)  

HRP 

“Este rey era home~ muy fremoso e grande caçador e mo~teyro. E fez algu~as casas pera se desenfadar e~ ysso que oje em dia parece.” 

P2C1126 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enfadarom Subst. Verbo Adj. 

PP 

Prov. do GP  en- + -

fad(o)- + -a- + -r < lat. 

fatiĭus,      -a, -um, 

‘insípido’ 

enfastiar-se, entediar-

se, enfadar-se 

LEBC 

“Ca se o leerem ryjo e muyto juntamente como livro d’estorias, logo desprazera´ e se enfadaro´m del, por o nom poderem tam bem entender nem 

renembrar; por que regra geeral he que desta guisa se devem leer todollos livros dalgu~a sciencia ou enssynança.” 
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P2C1127 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enffadadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Prov. do GP  en- + -

fad(o)- + -a- + -r < lat. 

fatiĭus,      -a, -um, 

‘insípido’ 

enfastiado, entediado LTV 

“Nos nom somos ajnda enffadadas de te meter {ajnda} em trabalho ./. booa obra te teemos ordenada conclusa & determinada em nosso vertuoso 

consselho.” 

P2C1128 em-3 Sentido opaco emformaçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. informātĭo, -ōnis < 

informāre < in- +              

-formāre 

informação, notícia, 

informe 

CCDPM 

“Quamto mais que eu achey os feitos pella mayor parte tam maravilhosos, que, se soomemte os ouvera de es(cre)ver per emformaço~ dallgu~s q(ue) ho 

soubera~o per ouvida doutros, eu duvidara çertamemte de hos es(cre)ver [...].”  

P2D241 em-3 Sentido opaco emformaçam Verbo Verbo Subst. Do lat. informātĭo, -ōnis < 

informāre < in- +              

-formāre 

comunicado, informe, 

ordem 

TNC16 

“[...] di(c)to arçeb(is)pado me emviou dizer p(er) sua emformaçam q(ue) simtindo p(or) seruyço de d(eu)s (e) p(ro)ueito do ((L004)) di(c)to moest(eiro) de 

villarinho queria emp(ra)zar como de feito emp(ra)zou a Joane a~nes [...].” 

P2C1129 en-2 Sentido opaco enformaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. informātĭo, -ōnis < 

informāre < in- +              

-formāre 

informação, notícia, 

ensinamento 

SACR 

“Cathezismo quer dizer. vt ait magister Se~te~çearum li. iiij. di. vj. c. illa. Interrogaçio Papias et Huguiçius. Enssyname~to ou enformaçom ou doutrina. 

Deçe~de de cathezizo, cathezizas, que quer dizer ensynar ou e~formar ou doctrinar [...].” 

P2C1130 em-3 Sentido opaco emformaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. informātĭo, -ōnis < 

informāre < in- +              

-formāre 

informação, aviso, 

notícia 

VDT 

“E mais o bispo e cabidoo fezerom falssa emformaçom de dom Tello a el Rey que nom consemtisse em tall obra, que era aazo de se fazer muito mall e 
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viiriam aly molheres desonestas e outras maas cousas que diziam” 

P2C1131 en-2  Sentido opaco enformaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. informātĭo, -ōnis < 

informāre < in- +              

-formāre 

informação, aviso LC 

“Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, nom desviando por amor, odio e temor, segurança, 

proveito, perda, prazer ou sanha, guardando tempo e ordem com devida enformaçom dos feitos, bem nos consselhando segundo tal cousa requere.” 

P2C1132 en-2 ~ 

em-3 

Sentido opaco enformados  ~ 

enformado ~ 

emformado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. informāre < in- +   

-formāre 

instruído, doutrinado, 

informado  

SACR 

“E outrosi pera que ouuissem e fossem enformados e~ a fe e cre~ça daqueles que son de estado clerical, pollo qual os clerigos, espeçialme~te os saçerdotes 

e prellados que teem cura dalmas, aos quaees he dado de saber os misterios de Deus [...].” 

P2D242 in-1 Sentido opaco informada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. informāre < in- +   

-formāre 

comunicado, atrelado, 

informado 

CATEC 

“[...] imprime e figura sua semelhãça em as pote~cias movidas, scilicet, liberdade, porque he pote~cia livre de sy mesma, e caridade de que ella estaa 

informada; queremos dizer, que as potencias movidas pella voontade informada da caridade recebe~ della liberdade e caridade participada.” 

P2C1133 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enffraqueçer Adj. Verbo Verbo Do GP  en- + -frac(o)- +    

-ec- + -e- + -r < lat. 

flaccus 

enfraquecer-se, 

debilitar-se, afrouxar-

se, mitigar-se 

LTV 

“Nom sabes tu qu//e// seneca diz ajnda que o entendimento do homem sabedor se rrepouse depois dalgu~u~ trabalho o tempo das booas obras no~ 

se p(er)de .$ Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1134 en-2 Expletivo 

 

enfream Subst. Verbo Verbo Do lat. infrenāre, ‘pôr um 

freio a, enfrear’ < in- +      

-frenāre, ‘pôr um freio a, 

frear, enfrear, conter LC 
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enfrear’ 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C1135 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engalhara Subst. Verbo Verbo Do GP  en- + -galh(o)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

*galleus 

emaranhar, prender LTV 

“Como f(ilh)a do estudo as tu já esqueeçido . o estillo do teu entendi´mento & leixas estar seca a pruma do trabalho da tua ma~a~o deestra no qual te soyas 

tanto deleitar $ queres tu dar orelhas aa liçom da pregui´ça que sempre te engalhara se a creer qui´seres / tu as assaz f(eit)o / tenpo he de rrepousares.” 

P2C1136  - Sentido opaco ẽgano Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano TNC15 

“E entendo Reçeb(e)r ao adeant(e) ((L005)) de liono(r) gomez morador na d(i)cta Çidade (e) q(ue)rendo lhe esto conhoçer ((L006)) de mjnha pura liu(r)e 

voo~tade sem out(ra) p(rei)ma ne~ coctre~gime~to ne~ ((L007)) e~gano ne~hu~u faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo senp(r)e ant(re) os viuos [...].” 

P2C1137 em-3 Sentido opaco emgano Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, ardil TC 

“Seguese o quarto mãdame~to em que lhe faça seys pregumtas. A primeira se ferio seu pay ou sua may. A segu~da se lhes fez emgano ou retraeo delles. A 

terceyra se lhes fez cousa com que os asanhase.” 

P2C1138 en-2 Sentido opaco enganos  Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, 

artifício 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 

alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 

P2C1139 en-2 Sentido opaco engano  Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, 

artifício 

TNH15 

“[...] no~ seendo costrengida p(er) força nj~ deçebjda p(er) engano mays de meu moto ((L003)) p(ro)pio & livre voontade, outorgo & con(n)osco q(ue) dou 

en pura & justa doaço~ p(ar)a todo se[n]pre, ((L004)) [.] vos, d[o]n Ferna~ P(ere)s, p(r)ior do moest(eyr)o de Caau(eyr)o.” 
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P2D243 en-2 Sentido opaco enganno ~ engaño Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, engano, 

artifício 

TNH16 

“[...] por elo dea ne~ prometa a nos ne~ ao d(i)to moost(eyr)o ne~ ((L038)) a nosos subçesores ne~ por dizer ne~ alegar q(ue) a q(ue)remos p(ar)a o d(i)to 

moost(eyr)o ne~ q(ue) en este d(i)to foro ouve ne~ ha engan(n)o algu~u ((L039)) ne~ por out(r)a rrazo~ nem exc(e)pço~ algu~a [...].” 

P2C1140 en-2 Sentido opaco enganados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *ingannāre ludibriado, iludido, 

enganado 

LEBC 

“E ssom conhecidamente os mais em esto enganados, e assy em outras muytas cousas boas que por esta desasperaçom perdem, que, se boa sperança 

ouvessem, cobrar poderiom.” 

P2C1141 em-3 Sentido opaco emgenho Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento, 

criatividade 

TC 

“Se por auer boo emgenho nas cousas.” 

P2C1142 jn-1 Sentido opaco jngenho Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento, 

criatividade 

SACR 

“E por quanto pello meu pouco saber e polla minha fraqueza e rudeza de meu jngenho muytas escripturas que aqui proponho escpreuer nom as entendo 

como conpria [...].” 

P2C1143 en-2 Sentido opaco engenhos ~ 

engenho 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

invenção, criação VST 

“Naõ sofrem certamente grandes materias os pequenos engenhos, e quanto mayor for, e mais excellente, o que se hade tratar tanto he mais abbatido aquelle 

que a grandeza das cousas por palaura naõ pode explicar [...].” 

P2C1144 en-2 Sentido opaco enjenhos Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, artifício, 

artimanha 

LTV 

“[...] queremos que pois a morada das damas d' honrra he f(e)cta & aparelhada sejam p(er) Nos com tua ajuda penssados & buscados & f(e)ct(o)s / laços 
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Redes enjenhos . as quaaes tu estenderas pella t(e)rra lugares & praças p(er) onde as S(e)n(h)oras & Jeeralmente todallas molheres . passam.” 

P2C1145 en-2 Sentido opaco desengenhosa Verbo Verbo Adj. Do GP  des- + -engenhoso 

< lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- + 

-genĕre, ‘gerar, dar à luz, 

deitar ao mundo’ 

sem engenho, sem 

habilidade 

VST 

“[...] o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes, e que cousa mais desengenhosa entre os clerigos que eu ao 

qual nenhuns rios de sciencia aiudaõ, e escasamente me molha hu~a mui pequena goteira dos telhados, e nada de minha propria fonte derramo.” 

P2C1146 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engorde Adj. Verbo Verbo Do GP  en- + -gord(o)- +   

-a- + -r < lat. gurdus 

engordar, cevar LEBC 

“E aalem desto muito he de prezar esta manha, por que d’homem sa~a~o, que aja boa e ryja voontade, e sobejo nom engorde, tarde ou nunca se perde, 

como fazem as mais de todallas outras.” 

P2C1147 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emgramdeçer Adj. Verbo Verbo Do GP  en- + -grand(e)- +  

-ec- + -e- + -r < lat. 

grandis 

exaltar, engrandecer, 

enaltecer 

CCDPM 

“[...] eu duvidara çertamemte de hos es(cre)ver, ne~ os es(cre)vera se na boca de dous ou de tres achara o conheçimemto destas cousas, porque emtemdera 

que o dezia~ por emgramdeçer seu nome & fama.”  

P2C1148 en-2 Sentido opaco enleuaua Verbo Verbo Verbo Do GP  en- + -levar < lat. 

levāre, ‘levantar’ 

deleitar-se, deliciar-se, 

encantar-se 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 
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alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 

P2C1149 em-3 Sentido opaco empeecymento Verbo Verbo Subst. Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedimento, estorvo, 

empecilho 

LEBC 

“[...] estou como oucioso, ainda que o corpo trabalhe, por nom filhar em tal tempo algu~u~ cuydado que empeecymento me possa trazer, e por tirar outros 

de que me nom praz, achey por boo e proveitoso remedio algu~as vezes penssar e de mynha ma~a~o screver [...].” 

P2D244 en-2 Sentido opaco enpeça Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, molestar, 

prejudicar, pôr 

entraves 

TNH16 

“Dize entre rrenglones q(ue) bay; no~ enpeça q(ue) asy a de dizer.” 

P2C1150 en-2 Sentido opaco enpeesca Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

molestar, prejudicar, 

pôr entraves 

TNH15 

“Et vay esc(r)ipto ontre rreglas en hu~ lugar onde diz dou, ((L053)) en out(r)o lugar onde diz mjña & en out(r)o lugar onde diz vez q(ue) et en out(r)o lugar 

onde diz d(i)to. ((L054)) No~ enpe´e´sca. Vay esc(r)ipto ontre rreglas en out(r)o lugar onde diz çeujll. No~ enpe´e´sca.” 

P2C1151 em-3  Sentido opaco empeecer Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

prejudicar, trazer dano LC 

“E por quanto esto screvo, como dito he, por comprir vossa voontade com meu prazer e desenfadamento, querendo a algu~u~s aproveitar e a nenguem 

empeecer, de o leer e ouvir bem seria que fossem scusados, por que som certo que veem poucas cousas nem obras de que lhe praza [...].” 

P2C1152 em-3 Sentido opaco empeecemdo Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

prejudicar, trazer dano TC 

“Seguemse as pregumtas que pertecem a morte spritual. A primeyra se he omecida e~ malqueremça. A segumda se em retraemdo. A terceira se em mal 

comselhamdo. A quarta se empeecemdo alguem.” 

P2C1153 im-1 Sentido opaco impedem Verbo Verbo Verbo  Do lat. impedīre impedir, estorvar VST 

“[...] quantas vezes me esforço pera delle fallar tantas se enchem meus olhos de lagrimas, e apegaseme a vox, e os saluços me impedem as palauras que 

delle componho que farei, chorarei, mas a diuina escriptura mo defende [...].” 

P2C1154 em-3 Sentido opaco desempatar Subst. Verbo Verbo Do GP  des- + -empatar < 

ital. impattare < ital. im- + 

desimpedir, deixar 

livre 

CDPI 
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-patta < lat. pacta,             

-ōrum
174

 

“Como o comde Dom Hemrrique entrou per Castella com muitas companhas, e foi alçado por Rei; e como elRei Dom Pedro mandou desempatar todollos 

logares, que em Aragom tiinha filhados.” 

P2D245 en-2 Sentido opaco enpeñar Verbo Verbo Verbo Do lat. *impingnāre, de 

pignus, -ŏris
175

 

penhorar, empenhorar TNH16 

“[...]  et avendo vos ou a d(i)ta vosa moll(e)r ou vosas bozes de vender, enpeñar, trocar, enallear, concanbear ou en outra ((L043)) p(er)sona algu~a 

trasmudar este d(i)to foro [...].” 

P2D246 en-2 ~ 

em-3 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enprazamento ~ 

emprazamento 

Subst. Verbo Subst. Do GP  en- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aforamento, 

aplazamento 

TNC16 

“E Recrecendosse algu~u~a demanda ((L022)) ou con  d  tenda sobre este enprazam(ento) ou sobr(e) cousa q(ue) a elle p(er)tença que has ditas partes 

SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa [...].” 

P2D247 em-3 ~ 

en-2 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emprazou ~ 

emprazar ~ 

enprazar ~ 

enprazou ~ 

emprazado 

Subst.  Verbo Verbo Do GP  em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, i.e., ceder 

através de contrato de 

enfiteuse, aforar, 

alugar, arrendar 

TNC16 

“O quall casall darcuzello ssob(re)di(c)to o di(c)to dom prior asy emprazou nos ((L027)) di(c)tos J(oa)m a~nes (e) Isabell gomçaluez sua molher (e) p(era) 

depos elles como di(c)to he com todallas cousas ssobredi(c)tas [...].” 

                                                             
174Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no italiano. 
175

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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P2D248 em-3 ~ 

en-2 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emprazadores ~ 

enprazadores 

Subst.  Verbo Subst. Do GP  em- + -praz(o)- +   

-a- + -r < do lat. placĭtus, 

ou melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazador, i.e., que 

afora, que arrenda 

TNC16 

“[...] omde elles mylhor achar (e) aver (e) asy (e) na maneira q(ue) elle de direito p(er)temce a elle (e) seu ((L029)) moest(eiro) (e) mylhor sse o elles 

emp(ra)zadores (e) (pessoa) depos elles mylhor podere~ achar [...].” 

P2C1155 em-3 Sentido opaco emprestauam ~ 

emprestãdo ~ 

emprestou
176

  

Verbo Verbo Verbo Do GP  en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +           

-stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder TC 

“Se iurou polos Sanctos Euãgelhos ou per outro modo. Se deu falso testimunho. Se afagou algu~as pessoas por auer dellas alguma cousa. Se husou mais que 

deuia dalgu~as cousas que lhe emprestauam.” 

P2D249 en-2 ~ 

im-1 

Sentido opaco enprime ~ imprime Verbo Verbo Verbo Do lat. imprimĕre < im- + 

-premĕre 

produzir, marcar, 

imprimir, causar 

CATEC 

“[...]  há mester que se conforme cõ a sabedoria divinal, recebendo e participando ho enderençamento da primeira regra, que he Deos, que enprime e causa 

em ho entendime~to hu~a forma, qualidade e habito conforme a sua sabedoria [...].” 

P2D250 en-2 Sentido opaco ensynadores Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
177

 

mestre, doutrinador CATEC 

“[...] ham de ter mais e~teiro conhecime~nto das cousas da fee e ham (( v)) de creer mais cousas actual e explicitamente, como sam os ensynadores, 

sacerdotes, prophetas, preegadores e prelados [...].” 

                                                             
176Sobreprefixação. 
177

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
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P2C1156 en-2 Sentido opaco enssinados ~ 

enssynados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
178

 

instruído, doutrinado, 

ilustrado 

LC 

“[...] por que taaes leituras aos que de semelhantes nom teem boo conhecimento, mais som pera seerem enssinados, que pera despender tempo ou se 

desenfadar, como livro d’estorias, em que o entendimento pouco trabalha por o entender ou se nembrar.” 

P2C1157 en-2 Sentido opaco ensynado ~ 

ensynados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
179

 

instruído, doutrinado, 

ilustrado 

SACR 

“[...] qual quer que he ja de discriçom e ven aho bautismo, primeiramente deue seer enformado e ensynado e doctrinado en a ffe e em a crença e na 

e~carnaçon de Jhesu Christo segu~do sse conte~ no credo.” 

P2C1158 in-1 ~ 

em-3 

Sentido opaco insynar ~ emsinar Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
180

 

ensinar, instruir VDT 

“[...] e ainda mais o preposto deve insynar aos suditos como ham de obedeeçer em a obediençia humilldosa e devota; ainda mais aos moços guarda mui 

estreita, porque a sua idade que he inclinada a mall seja guardada e as liçoões e doutrina mui usada e frequentada; mais emsinar aos maiores sogeiçom 

devota [...].” 

P2C1159 em-3 Sentido opaco emsinar Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

ensinar, instruir TC 

                                                             
178Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
179Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
180

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
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distinguir’ 

“Se despreçou de pregar e de emsinar de Ihesu Christo.” 

P2C1160 en-2 Sentido opaco enssynou Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir PMP 

“Se nom esguardou o que falou ou enssynou a outros o que lhes nom compria saber ou lhes deu occasyom de pecar.” 

P2C1161 en-2 Sentido opaco ensinando ~ 

ensinado 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir VST 

“[...] exercitaua marauilhosamente o offiçio de sua ordem ensinando na fee os ignorantes pouos, e baptizandoos, e a Igreja os incorporando, os peccadores 

chamaua a penitençia, e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua.” 

P2D251 en-2 Sentido opaco ensynar ~ ensyna Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir CATEC 

“Empero, Deos Nosso Senhor, aos Padres antigos que erã doctrinadores da fee tãto lhes revelou do conhecime~to e segredos da fee, quãto em aquelle tempo 

era necessario pera sua salvaçam e pera ensynar ho povoo crara ou encubertamente.” 

P2C1162 en-2 Sentido opaco ensynar  Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir LEBC 

“De cada hu~a direi apartadamente o que me parece, [e] ainda que o poder e querer nom sejam verdadeiramente pera ensynar, por que se gaançom per 
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natureza e graça special em cada hu~a cousa mais que por ensynança, screvo sobr’elo por espertar o desejo [...].” 

P2C1163 en-2 Sentido opaco ensynar ~ 

ensynasem ~ 

enssinar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, adestrar SACR 

“Deçe~de de cathezizo, cathezizas, que quer dizer ensynar ou e~formar ou doctrinar, por que qual quer que he ja de discriçom e ven aho bautismo, 

primeiramente deue seer enformado e ensynado e doctrinado en a ffe e em a crença e na e~carnaçon de Jhesu Christo segu~do sse conte~ no credo.” 

P2C1164  en-2 Sentido opaco enssynamos ~ 

enssinar 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, adestrar LC 

“A quinta, declarador, per a qual declaramos e enssynamos toda cousa per palavra.” 

P2C1165 en-2 Sentido opaco ensynança ~ 

enssynança 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
181

 

ensinamento, ensino, 

instrução 

LEBC 

“De cada hu~a direi apartadamente o que me parece, [e] ainda que o poder e querer nom sejam verdadeiramente pera ensynar, por que se gaançom per 

natureza e graça special em cada hu~a cousa mais que por ensynança, screvo sobr’elo por espertar o desejo [...].” 

P2C1166 em-3 ~    

en-2 ~ 

jn-1 

Sentido opaco emssynança ~ 

enssinãças ~ 

jnssinança 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, ensino, 

instrução 

LTV 

“Aquy diz como as tres uertudes amoestam a todas p(ri)nçesas & altas S(e)n(h)oras que uenham a ssua scolla cuja p(ri)nçipal emssynança he amar & temer 

                                                             
181

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
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nosso S(enh)or Jh(es)u (chris)to.” 

“Aquy se começa o liu(r)o das tres vertudes a Jnssinança das damas.” 

P2C1167 en-2 Sentido opaco enssynanças ~ 

enssinança ~ 

enssynança 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, ensino, 

instrução 

LC 

“E assi como se fazem freos de feiço~o~es desvairadas, e os que hu~as bestas nom enfream as outras som em elles bem aderençadas, semelhante se faz nas 

moraaes enssynanças, antre as quaaes esta deve seer contada.”
 
 

P2C1168 en-2 Sentido opaco enssynamẽto Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
182

 

ensinamento, doutrina SACR 

“Cathezismo quer dizer. vt ait magister Se~te~çearum li. iiij. di. vj. c. illa. Interrogaçio Papias et Huguiçius. Enssyname~to ou enformaçom ou doutrina.” 

P2C1169  

 

en-2 Sentido opaco enssyno Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’
183

 

ensinamento, 

adestramento 

LEBC 

“E da maneira que se ha de teer na governança das bestas em vera~a~o e em inverno, e pera as poer em carne e governar em ella, e do conhecymento das 

doenças, criamento e enssyno em seendo novas, nom entendo fallar, por que he largamente scripto em algu~u~s livros d’alveitaria.” 

P2C1170  

 

en-2 Sentido opaco enssynos ~ enssyno 

~ enssino 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- +  -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

ensinamento, 

instrução, lição 

LC 

                                                             
182Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
183

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim (in- + -sign(um)- + -ire), com mudança de paradigma mórfico, da terceira para a primeira conjugação. 
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distinguir’ 

“E que a muytos por cha~a~ ou algu~a cousa scura nom praza, podera seer que algu~u~s por os enssynos e avisamentos que, deos querendo, em este 

trautado seram scriptos, de mal fazer se refrearem [...].” 

P2C1171  en-2 Expletivo entençã Verbo Verbo Subst. Do lat. intentio, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito HRP 

“Depoys, el rey de Castela, dando lugar aa sua na~ boa entença~, tanto escandalizou el rey de Portugal que ele ronpeo guerra co~ Castela e fez algu~as 

entradas e~ Castela e el rey de Castela e~ Portugal, sem fazerem feytos de grande estima.” 

P2C1172  - Expletivo ẽtemçõ ~ ẽtemçom Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito CCDPM 

“[...] cuja v(er)dadeira ymtrepretaça~o quer dezer casy saturanis, s(cilicet), "comprido ou cheo d'annos" - por e~ he minha e~temço~, com ajuda da Samta 

Trimdade, (e)s(cre)v(er) e~ este vallume os feitos que se fezera~o na çidade de Çepta [...].” 

P2C1173 em-3 Expletivo emtençon Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito CDPI 

“[...] he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente falar [...].” 

P2D252 en-2 Expletivo entençam
184

 Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito CATEC 

“E e~ todallas virtudes he neçessaria recta entençam, a qual he enderençada pella fee, e o conheçimento de Deos per fe anda diante do amor e affeiçam do 

bee~ que he neçessaria em toda virtude.” 

P2C1174 en-2 Expletivo entençom Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito PMP 

“Se comeu com roubadores ou escomungados, salvo com entençom dereyta e manifesta de salvarlos.” 

P2C1175 en-2 Expletivo entençooes ~ 

entençom
185

 

Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito LC 

                                                             
184Observa-se no mesmo documento (CATEC) a variação do lexema com e sem prefixo (mas idêntico significado), corroborando a expletividade lexical: “Ho conhecimento deste 

excellentissimo e summo bem, que nos faz bem.aventurados, he a nós necessario e proveitoso em quem enderencemos nossa tençam ((3v)) e obras, como os beesteiros endere~çã 

seus tiros ao fito que vee~.”. Ademais, no latim já havia a forma sem prefixo (tentĭo, -ōnis), com o mesmo significado da forma prefixada (intentĭo, -ōnis). 
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“Das #VII entenço~o~es per que seremos com a graça do senhor deos aderençados a percalçar as #VII virtudes principaaes.”  

P2C1176 em-3 Expletivo emteẽçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito VDT 

“E o Ifante quando viio tall emtee~çõ dos da See, tomou nojo e desprazer por lla emveja que aviam a dom Tello e nom curou dos ditos do bispo e cabidoo, 

amte mandou a dom Tello que começase e fundase o moesteiro.” 

P2C1177 em-3 ~ 

en-2 

Expletivo emtemçom ~ 

entençom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito TC 

“A quinta se abafou tanto a criatura con emtemçom de a afogar.” 

P2C1178 en-2 Expletivo entençom Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre 

intenção, propósito SACR 

“E por quãto minha entençom foi e he de tractar prinçipalmente dos sacrame~tos.” 

P2C1179 in-1 Expletivo intençaõ
186

 Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- + -tendĕre  

atenção, cuidado VST 

“Conue~ que primeiro consideremos hu~ pouco cõ maior intençaõ donde, e de que lugar foi natural de que doutores ensinado, e tambem como em o segre 

aia conuersado.” 

P2C1180 em-3 Sentido opaco emtemdimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

interpretação, conceito 

CDJI 

“Assi que a terra em que os home~es per lomgo costume e tempo forom criados, geera huu~a tall comformidade amtre o seu emtemdimento e ella, que 

avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada [...].” 

P2D253 en-2 Sentido opaco entendimẽto ~ 

entendimento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, saber 

CATEC 

“[...] e a humildade tira a soberba que faz o entendime~to nõ se someter aas verdades da fe, posto que podemos affirmar cõ verdade que sem fee, e antes da 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
185Observa-se no mesmo documento (LC) a variação do lexema com e sem prefixo (mas idêntico significado), corroborando a expletividade lexical: “E aquestes a abelha devem seer 
apropiados, os quaaes por acharem em esto que screvo algu~a cousa que lhes praza, mais conssiirem aa substancia e boa teençom que ao muyto saber nem forma de rrazoar.”. 

Ademais, no latim já havia a forma sem prefixo (tentĭo, -ōnis), com o mesmo significado da forma prefixada (intentĭo, -ōnis). 
186

Observe-se que o substantivo corresponde semanticamente a ‘atenção’, não a ‘intenção’. 
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fee, nõ há virtude verdadeira.”
 
 

P2C1181 en-2 Sentido opaco entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, saber 

LC 

“E por que o entendimento he nossa virtude muy principal, screvi del hu~a breve repartiçom, e o mais fuy ajuntando segundo melh[o]r pude fazer.” 

P2C1182 en-2 Sentido opaco entemdimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, saber 

CDPI 

“[...] e tal virtude como esta pode cada huum gaanhar per obra de boo entemdimento, e aas vezes naçem alguuns, assi naturallmente a ella despostos, que 

com grande zello a executam, posto que a alguuns vicios sejam emclinados.” 

P2C1183 en-2 Sentido opaco entemdimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

compreensão, 

entendimento 

CPVC 

“E nicolaao coelho lhes fez sinal que posesem os arcos. E eles os poseram . aly nom pode deles auer fala nem entemdimento que aproueitasse polo mar 

quebrar na costa . soomente deu lhes huum barete vermelho.” 

P2C1184  en-2 Sentido opaco entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, mente 

LTV 

“Nom sabes tu qu//e// seneca diz ajnda que o entendimento do homem sabedor se rrepouse depois dalgu~u~ trabalho o tempo das booas obras no~ 

se p(er)de .$ Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1185  en-2 Sentido opaco entẽdimẽto Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, saber SACR 

“E nõ entendo aqui escreuer coussa algu~a de meu ente~dime~to ne~ de meu pouco saber, mas o que Deus me administrar e achar escrito nos liuros que se 

seguem.” 

P2C1186 en-2 Sentido opaco entendeu Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

DESG 

“E toda rem que entendeu per que aquela corte seeria mais viçosa e mais leda todo o fez fazer.” 

P2C1187 en-2 Sentido opaco entender Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

conhecimento 

LEBC 

“[...] mas por averem converssaçom com muytas pessoas de stados e saberes desvairados, de mais cousas que outros, avendo entender natural, 
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razoadamente devem saber [...].” 

P2C1188 en-2 Sentido opaco entender Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, 

intelecto, mente 

LC 

“Por que, resguardando ao desvairo das pessoas em estado, entender e sotilleza, com desejo que razoadamente prouvesse aos mais que o vissem e 

recebessem algu~u~ boo consselho, lembrança ou avisamento, acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso fallar.” 

P2D254 en-2 Sentido opaco entendendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

TNH16 

“[...] fazemos por ((L009)) nos & porlo d(i)to moost(eyr)o & por todos nosos subçesores, veendo & entendendo en como este foro ajuso conthiudo ((L010)) 

he feyto en honrra, prol & p(r)oueyto noso & do d(i)to moost(eyr)o [...].” 

P2C1189  - ~ 

em-3 

Sentido opaco ẽtender ~ emtemde Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

TC 

“Se nõ se e~tender que he mais segura cousa pera o acusado, deueo a inuiar a outro iuiz mayor.” 

P2C1190 em-3 ~ 

en-2 

Sentido opaco emtemdaaes ~ 

emtemdemdo ~ 

emtemder ~ 

emtemdia ~ 

entemder 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber, 

achar, pensar 

CDJI 

“Assi que elRei dom Fernamdo bem emtemdia o que era, mas nenhuu~a cousa dava a emtemder, rreçeamdo novamente descubrir com duvida, aquello que 

a pubrica voz e fama muito tempo avia que afirmava.” 

P2D255 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber, 

achar, pensar 

CATEC 

“A criatura racional he per Deos criada e ordenada, nõ soo pera entender as cousas naturaaes, mas pera conheçer e entender o su~mo bem e sobrenatural 

que nos faz be~.aventurados [...].” 

P2C1191 en-2 Sentido opaco entende ~ entender 

~ entendeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber, 

achar, pensar 

PMP 



1489 

 

“Mais o que diante Deus peca e se parte dante el, por pecar mais, entendese nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia 

envolvendosse nelles, cuidando que Deus nom lhos vee, son semelhantes a Adam que, quando pecou, abscondese aa voz de Deus que o chamou.” 

P2C1192 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendemos ~ 

entendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

LC 

“Compre, pera sse melhor entender, de se leer todo de começo, passo, e pouco de cada hu~a vez, bem apontado, estando em razoado tempo bem despostos 

os que leerem e ouvirem.”  

P2C1193 en-2 Sentido opaco entendesem Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

VDT 

“E esta obra está em latim no livro dos erdamentos de Santa Cruz, e foi tornado em lingoagem por que o entendesem muitos, a requerimento de Pedre 

Annes prior de Podentes.”  

P2C1194 en-2 Sentido opaco entendem ~ 

entende ~ 

entenderem ~ 

entendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, saber, 

compreender 

LEBC 

“[...] que por saberem todo o que sobr’esto aquy screvo nem poderem screver os que em ello mais que eu entendem, nom avendo dello boa, contynuada 

husança, com as outras ajudas suso scriptas.” 

P2C1195 en-2 Sentido opaco entendo ~ entende 

~  entẽde ~ 

entẽdemos ~ entẽdẽ 

~ entẽder 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

interpretar 

SACR 

“E nõ entendo aqui escreuer coussa algu~a de meu ente~dime~to ne~ de meu pouco saber, mas o que Deus me administrar e achar escrito nos liuros que se 

seguem.” 

P2C1196 em-3 Sentido opaco emtemdera Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

CCDPM 

“[...] eu duvidara çertamemte de hos es(cre)ver, ne~ os es(cre)vera se na boca de dous ou de tres achara o conheçimemto destas cousas, porque emtemdera 

que o dezia~ por emgramdeçer seu nome & fama.”  
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P2C1197 em-3 Sentido opaco emtender ~ 

emtemdam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

CDPI 

“[...] e isto guardamdo: se compre a virtude da castidade e da temperamça; e assi podees emtender dos outros viçios e virtudes.” 

P2C1198 em-3 Sentido opaco emtender Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

CPVC 

“Jsto tomauamo nos asy polo desejarmos   mas se ele queria dizer que leuaria as contas E mais o colar . Jsto nom querjamo nos emtender porque lho nom 

aviamos de dar E despois tornou as contas a quem lhas deu.” 

P2C1199 en-2 Sentido opaco entende Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecer, entender, 

compreender 

LTV 

“Entende nossas palauras & per graça de d(eo)s faras obra proueitosa.” 

P2C1200 en-2 Sentido opaco entento
187

 Verbo Verbo Adj. Do lat. attentus, -a, -um,  

part. de attendĕre, com 

troca de prefixo no GP  

atento, alerta LC 

“A esta perteece conteer o cuydado e estar bem entento no que desejamos d’aprender, ou dar reposta, costumandonos a novamente aprender aquellas 

cousas que pera o estado em que formos perteecerem.” 

P2D256 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emtesta Subst. Verbo Verbo Do GP  en- +  -test(a)- +    

-a- + -r 

fazer limite com; ficar 

defronte a; encostar 

TNC16 

“[...] It(em) açima do campo do Rio estaa hu~u talho m(ar)cado q(ue) leuara de ssemeadura hu~u~a quarta dalq(ueir)e (e) emtesta da parte do aguyam (e) 

vemdauall ((L013)) co~ t(e)rra de ssam v(icente) [...].’” 

P2D257 en-2 Expletivo entesta
188

 Subst. Verbo Verbo Do GP  en- +  -test(a)- +    fazer limite com; ficar TNH16 

                                                             
187Observe-se que o substantivo corresponde semanticamente a ‘atento’, não a ‘intento’. Como se nota, pelos diversos casos apontados, o fenômeno de variação e mudança (câmbio) 

de prefixos no período arcaico é recorrente. E também complexo, sem dúvida, sobretudo quanto às suas motivações. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-a- + -r defronte a; encostar 

“[...] vay ao longo da congostra q(ue) vay da d(i)ta villa de Rredondela p(ar)a ((L023)) donde bjue Jua~ Rrico~ & da outra p(ar)te entesta en outra vjña 

q(ue) labra agora Grigorjo de Junq(ue)yras [...].’” 

P2C1201 em-3 Sentido opaco emveja Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja VDT 

“E o Ifante quando viio tall emtee~çõ dos da See, tomou nojo e desprazer por lla emveja que aviam a dom Tello e nom curou dos ditos do bispo e cabidoo, 

amte mandou a dom Tello que começase e fundase o moesteiro.” 

P2C1202 em-3 ~ 

en-2 

Sentido opaco emueia ~ enueia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja TC 

“Primeyrame~te apregu~te polos sete pecados mortaaes que som estes: Soberba. Emueia. Ira. Accidia. Auareza. Luxuria. Gargãtuice de muito comer e 

beber.” 

P2C1203 en-2 Sentido opaco enueia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

inveja VST 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
188Registra-se no mesmo documento o verbo sem o prefixo e com idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal: “[...] el qual djto çeleyro et casa ((L008)) vos bendo 

con todas suas entradas et saydas et cortes et curraas et eyras & boticas et heredades et arbores como ((L009)) testa porla parte de çima en la eredade dos flayres de Santa 

Catalina et por la parte do camjno de pees que bay ((L010)) da djta casa pera Çerual et como testa en la herdade dos fyllos de Marja Mansa [...].”. 
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com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

“Treiçaõ certamente, e enueia iulgo ser calar de todo os louuores de taõ grande Padre, e a memoria de hu~ varaõ em nossos dias, taõ singular cõ 

infructuoso silençio deixar perecer; por tanto por o dom da graça polla qual elle aos choros dos Anios he aiuntado.” 

P2C1204 en-2 Sentido opaco enveja Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja PMP 

“Se disse mal, dizendo verdade, e dizeaa com soberva ou com enveja ou com sanha ou com outra maa prazentearia” 

P2C1205 en-2 Sentido opaco enveja Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja LC 

“Da enveja.” 

P2C1206 en-2 Sentido opaco enveja Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja CP 

“Da enveja e div(er)sas maneiras d(e)la.” 

P2C1207 en-2 Sentido opaco envençooes Verbo Verbo Subst. Do lat. inventĭo, -ōnis < descoberta, invenção LC 
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invenīre, ‘vir sobre aguma 

coisa, encontrar, achar’< 

in- + -venīre 

“Quarta, enventiva, per que somos achadores de novas envenço~o~es em qual quer cousa.” 

P2C1208 in-1 Sentido opaco invençom Verbo Verbo Subst. Do lat. inventĭo, -ōnis < 

invenīre, ‘vir sobre aguma 

coisa, encontrar, achar’< 

in- + -venīre 

engenho, indústria, 

gênio, criatividade 

CDPI 

“[...] he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente fallar, nom come buscador de novas razoões, per propria invençom achadas, mas come 

ajumtador em huum breve moolho, dos ditos dalguuns que nos prouguerom.” 

P2C1209 en-2 Sentido opaco enventiva Verbo Verbo Adj. Do lat. invenīre, ‘vir sobre 

aguma coisa, encontrar, 

achar’< in- + -venīre 

descobridor, 

inventivo, criativo 

LC 

“Quarta, enventiva, per que somos achadores de novas envenço~o~es em qual quer cousa.” 

P2D258 em-3 Sentido opaco emviou Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  expedir, enviar TNC16 

“[...] J(oa)m fernamdez dom prior do moest(eiro) [...] me emviou dizer p(er) sua emformaçam q(ue) simtindo p(or) seruyço de d(eu)s (e) p(ro)ueito do 

((L004)) di(c)to moest(eiro) de villarinho queria emp(ra)zar como de feito emp(ra)zou a Joane a~nes [...].” 

P2C1210 em-3  Sentido opaco emviada ~ emviado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  expedido, enviado CDJI 

“ElRei cuidando neeste feito, pareçerom lhe as rrazõoes boas, e rrompeo a carta e nom foi emviada; e assi escapou o Comde Joham Fernamdez de nom 

seer morto.” 

P2C1211 em-3 ~ 

en-2 

Sentido opaco emviou ~ emviarom 

~ emviava ~ enviou 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  expedir, enviar CDPI 

“Como elRei de Castella emviou pedir ajuda de galees a elRei de Purtugal, e como partio com sua frota por fazer guerra a Aragom.” 

P2C1212 em-3 Sentido opaco emviiou Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  expedir, enviar VDT 

“E quando o arçeriagoo ouvio contar tamto bem deste bõo mançebo, emviio[u] por ele e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito, e diselhe 
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que nom viia milhor que aqui nos Banhos [...].” 

P2C1213  - Sentido opaco ẽvyou Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar 

HRP 

“E durou a guerra algu~u tempo, ataa que o Papa e~vyou seus ebaixadores e foy feita paz antre os reys [...].” 

P2C1214 in-1 Sentido opaco inuiar Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa  remeter, expedir, 

enviar, mandar 

TC 

“Se nõ se e~tender que he mais segura cousa pera o acusado, deueo a inuiar a outro iuiz mayor.” 

P2D259 en-2 Sentido opaco desenvolta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  des- + -envolver < 

lat. in-vŏlvĕre 

desenvolto, 

desembaraçado, claro 

CATEC 

“A fe explicita se diz “desplegada”, “desenvolta” e “descuberta”, a qual tee~ os fiees quando em acto determinado, crara e expressame~te, cree~ os 

artiigos e cousas da fe.” 

P2C1215 en-2 Sentido opaco envolvendo Verbo Verbo Verbo Do lat. in-vŏlvĕre envolver, imiscuir-se, 

submergir-se 

PMP 

“Mais o que diante Deus peca e se parte dante el, por pecar mais, entendese nom sse convertendo nem conffessando seus pecados, mais cada dia 

envolvendosse nelles, cuidando que Deus nom lhos vee, son semelhantes a Adam que, quando pecou, abscondese aa voz de Deus que o chamou.” 

P2C1216 en-2 Expletivo  

 

enxadrez Subst. Subst. Subst. Do GP  en- + -xadrez < ár. 

šiṭranǧ 

xadrez CPVC 

“E os demtes he feito coma Roque d enxadrez . E em tal maneira o trazem aly emcaxado que lhes nom da paixam nem lhes torua a fala nem comer nem 

beber.” 

P2C1217 em-3 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emcarnaçom Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem < 

incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

VDT 
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“No ãno da Emcarnaçom de Noso Senhor Jhesu Christo de mil e cento e XXXI, no II ãno [...] em tempo de dom Luis Rey de França era partida a Espanha 

em tres partes.” 

P2C1218  - Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcarnaçõ Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem < 

lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’
189

 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

LUOC 

“E na primeira quinta feira | dessa somana. os sermões de santo Agustinho. da          de no | sso senhor.” 

P2C1219  - Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ẽcarnaçon Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem  < 

lat. incarnāre (in- +                

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

SACR 

“[...] primeiramente deue seer enformado e ensynado e doctrinado en a ffe e em a crença e na e~carnaçon de Jhesu Christo segu~do sse conte~ no credo.” 

P2C1220 il-1 Sentido opaco illustre Verbo Verbo Subst. Do lat. illustris < in- +      

-lustrāre 

ilustre, preclaro CCDPM 

“[...] bisneto dell rrey dom Joha~o & filho p(ri)mogenito do illustre & virtuoso p(ri)mçipe dom Fernamdo.” 

P2D260 im-1 ~ 

in-1 ~ ĩ- 

Sentido opaco implícita ~ inplícita 

~ ĩplícita 

Verbo Verbo Adj. Do lat. implicĭtus < 

implicāre < in- + -plicāre 

implícito CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos meninos 

e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2D261 em-3 Sentido opaco emcorporado Verbo Verbo Adj. Do lat. incorporāre < in- 

+ -corporāre 

integrado, inserido, 

introduzido, 

CATEC 

                                                             
189

Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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PP incorporado 

“Creer em Deos he, creendo, amar a Deos, hyr pera Elle e seer emcorporado em seus membros per fee e charidade.” 

P2C1221 in-1 Sentido opaco incorporando Verbo Verbo Verbo Do lat. incorporāre < in- 

+ -corporāre 

integrar, inserir, 

introduzir, incorporar 

VST 

“[...] exercitaua marauilhosamente o offiçio de sua ordem ensinando na fee os ignorantes pouos, e baptizandoos, e a Igreja os incorporando, os peccadores 

chamaua a penitençia, e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua.” 

P2D262 in-1 Sentido opaco inspiraçã Verbo Verbo Subst. Do lat. inspiratio, -ōnis  < 

inspirāre, ‘soprar em ou 

sobre’ < in- + -spirāre 

ilustração, inspiração CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee que pertencee~ aa salvaçã a 

todos aquelles que as desejam e buscã, se per sy ho nõ desmerecem.” 

P2D263 in-1 Sentido opaco instante Verbo Verbo Subst. Do lat. instans, -antis  < 

instāre < in- + -stāre 

instante, momento CATEC 

“Estas tres virtudes e todallas outras nos dá Deos juntame~te em huu~ instante, pero dizemos que a fee, segundo sua natureza e absolutamente, he a 

primeira que todas, ca pellas virtudes nos achegamos a Deos, o que nõ fariamos sem creer.” 

P2D264 in-1 Sentido opaco instruyçam Verbo Verbo Subst. Do lat. instructio, -ōnis < 

instruĕre < in- + -struĕre 

instrução, explicação CATEC 

“Cathecismo doctrinal e breve instruyçam do que os christaãos ham de creer e obrar pera conseguir a bem.aventurança eternal.” 

P2C1222 jn-1 Sentido opaco jnstruir Verbo Verbo Verbo Do lat. instruĕre < in- +    

-struĕre 

ensinar, instruir SACR 

“E por quanto por nossos pecados no tempo dagora muytos saçerdotes que ham curas de almas nõ soome~te son ynorãtes pera jnstruir e ensynar a fe e 

cre~ça e as outras coussas que perteçen a nossa saluaçan, mas ajnda nõ saben o que todo boo christaão deue saber nem som jnstruydos ne~ ensynados.” 

P2C1223 jn-1 Sentido opaco jnstruydos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. instruĕre < in- +    

-struĕre 

ensinado, instruído SACR 

“E por quanto por nossos pecados no tempo dagora muytos saçerdotes que ham curas de almas nõ soome~te son ynorãtes pera jnstruir e ensynar a fe e 
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cre~ça e as outras coussas que perteçen a nossa saluaçan, mas ajnda nõ saben o que todo boo christaão deue saber nem som jnstruydos ne~ ensynados.” 

P2C1224 jn-1 Sentido opaco jnterese Verbo Verbo Subst. Do lat. interesse < inter- +    

-esse 

importância, juros, 

lucro 

TNH15 

“[...] & ao d(i)to voso moest(eyr)o & convento del tres mjll mrs da bo~a mon(eda) vsal q(ue) vos pey[te] ((L026)) por pe~na & nom(m)e de jnterese por 

cada hu~a vez q(ue) contra elo pasar & o no~ conplir & g(ua)rdar eu ((L02 )) ou out(r)o por mj~ & a pena pagada ou no~ pagada.” 

P2C1225 in-1 Sentido opaco inuocar Verbo Verbo Verbo Do lat. invocāre invocar, evocar VST 

“Como quer que ainda nas mui pequenas cousas, como diz o Apostolo, se aia de inuocar Deus muito mais auemos de pedir aiuda na materia dos 

esclarecidos varões, os quais vencido ia o diabo alcançaraõ coroa de seguridade do numero dos quais quem duuida ser sancto Theotonio.” 

17. in-2 [negativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: in-2 ~ en-3 ~ i- ~ yn- ~ y- ~ em-4 ~ il-2 ~ if- ~ j- ~ ym- ~ jn-2 ~ im-2 ~ ir-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2D265 in-2 ~ 

en-3 

Negação, 

oposição 

inimiguos ~ 

enemigos 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo CRB 

“[...] abrira~o as portas da fortalleza, homde loguo fora~o entradas dos inimiguos, e todos morrera~o sem ficar mais que seis ho me~es velhos que se 

recolhera~o a hu~a casa, os quaes fora~o captivos e trazidos diante d el rey [...].” 

P2C1226 i- Negação, 

oposição 

imiigus Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

VDT 

“E veerom a ele algu~us imiigus de bem viver e de nõ boõs custumes e rogaronlhe que fezesse bispo a dom Bernardo; e aqui amostrou Deus como guardava 

dom Tello pera atanto bem e pera fundar este santo moesteiro de Santa Cruz.” 

P2C1227 i- Negação, 

oposição 

imigos ~ imiigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

CP 

“P(er)que guisa fara´ homem aredar se(us) imigos, se ouver esforço; e de como he gram sandice creer homem mais aos out(r)os da 

sua p(r)o´p(r)ia concie^ncia q(ue) a si meesmo.” 
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P2C1228 yn- Negação, 

oposição 

ynimigo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

SACR 

“E por esta dize~ os dereitos, .xxxviij. q. Noli. que aho ynimigo deue ser gardada a fe.” 

P2C1229 i- Negação, 

oposição 

imigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, contrário, 

adversário 

VST 

“[...] todas as molheres porem amaua como Irmãas, mas goardandosse dellas como de imigos [...].” 

P2C1230 y- Negação, 

oposição 

ymizades Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *inimicĭtas,   

-ātis 

inimizade, 

animosidade, 

hostilidade 

CCDPM 

“[...] per comçiemçia ou per d(e)r(ei)to divino ou humano, possam abramger as ymizades que caasy per hu~ milh(ei)ro d'annos d'amballas partes jazem 

rreigadas
190

, somemte o vemçimemto de cada hu~a das p(ar)tes he o primçipall azo de se as pellejas partyrem.” 

P2C1231 em-4 Sentido opaco emfermos Adj.  Adj. Adj. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente TC 

“A quarta se foy aas albergarias uisitar os emfermos, ou se foy uisitar os presos ou poer cõcordia e~tre os mal auii~dos.” 

P2C1232 en-3 Sentido opaco enfermos Adj.  Adj. Adj. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente PMP 

“Se non fez passos de piadade, assy como aos enfermos ou aos encarçerados visitar ou nom quis hyr a outras obras de piedade fazer.” 

P2C1233 en-3 Sentido opaco enfermos Adj.  Adj. Adj. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente LUOC 

“Eesta missa da manhãã. seia dita. assy como nos | do domĩgo. e comũguẽ aela os enfermos. e os que som ocu | pados ẽ algũus negocios.” 

P2C1234 en-3 Sentido opaco enfermar Adj.  Adj.  Verbo Do lat. infirmāre < 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

enfermar, adoentar PMP 

                                                             
190

Observe-se o registro desse verbo sem o prefixo a-, mas com idêntico significado à sua forma prefixada. 
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‘firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente’ 

“Se comeu as cousas contrairas, por que podera enfermar ou morrer.” 

P2C1235 em-4 Sentido opaco emfirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

TC 

“Se deseiaste emfirmidade, ou alguu~ outro mal e alguu~s por auer uingãça de alguu~ noio que te fezesse [...].” 

P2C1236 em-4 Sentido opaco emfirmidade Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfirmāre < ĭnfĭrmus < in- 

+ -firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

VDT 

“E daly a pequeno tempo se finou dõ Gonçalo, bispo de Coinbra, de hu~a grande emfirmidade.” 

P2C1237 en-3 Sentido opaco enfermidades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfirmāre < ĭnfĭrmus < in- 

+ -firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

PMP 

“Ou de quantas enfermidades ou flaquezas e piedades se arredaron, as creaturas de Deus, por as doores que se nom podem escusar, desprezando; com os 

olhos digo: se lhes aconteçe de veer e de mostrar as vestiduras ou os menbros, por vaã gloria.” 

P2C1238 il-2 Negação illiçitas Adj. Adj. Adj. Do lat. illicĭtus não lícito, ilícito VST 

“[...] porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se 

refreaõ, pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2C1239 in-2 Negação infructuoso Adj. Adj. Adj. Do lat. infructuōsus infrutífero, estéril VST 

“Treiçaõ certamente, e enueia iulgo ser calar de todo os louuores de taõ grande Padre, e a memoria de hu~ varaõ em nossos dias, taõ singular cõ 

infructuoso silençio deixar perecer; por tanto por o dom da graça polla qual elle aos choros dos Anios he aiuntado.” 

P2C1240 em-4 Negação emvisivell Adj.  Adj. Adj. Do lat. invisibĭlis, -e invisível VDT 

“[...] o preposto deve gardar as voõtades dos suditos por exenpro e liçom da Santa Escriptura, por que o lobo emvisivell nom ache porta pera emtrar em no 
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currall das ovelhas de Deus e furtar daly algu~a ovelha.” 

P2C1241 in-2 Negação incomparauel
191

 Adj. Adj. Adj. Do lat. incomparabĭlis < 

comparabĭlis < comparāre 

< cum- +  -parāre 

não comparável, 

incomparável 

VST 

“Este certamente leixando nos agora e subindo ia com alegre coraçaõ a celestial Iherusalem, o qual com inteira deuaçaõ marauilhosamente buscaua na 

terra, nos ferio com seta de incomparauel dor de sua saudade [...].” 

P2D266 in-2 Negação incorporeo Adj. Adj. Adj. Do lat. incorporĕus, -a,     

-um < in- + corporĕus, -a,  

-um 

incorpóreo, imaterial, 

não corpóreo 

CATEC 

“[...] os homee~s pode~ saber, como he Deos, seer huu~, incorporeo, sabedor e outras cousas muytas, porque estas cousas souberõ poucos homee~s e em 

muyto tempo e com muitos errores [...].” 

P2C1242 in-2 Negação indigna Adj. Adj. Adj. Do lat. indignus, -a, -um não digno, indigno CDJI 

“Nom parece cousa indigna, se alguu~ que leer ou ouvir e sta estoria fezer pregunta, pois que tamto avia que era fama, e largamente pobricada, amtre a 

Rainha e o Comde Joham Fernamdez, se tiinha elRei dello alguu~a sospeita? ou sabia de tall fama parte? Aos quaaes se rresponde desta guisa.” 

P2C1243 in-2 Negação indino Adj. Adj. Adj. Do lat. indignus, -a, -um não digno, indigno SACR 

“E pore~de, eu Clime~te Sanchez de Vercial, bacharel e~ leis, arcydiago de Valdeiras em a igreja de Leõ, ajnda que pecador e indino, propuse de trabalhar 

de fazer hu~a breue copilaçom das coussas que neçesarias som aos saçerdotes que han curas de almas, confiãdo da misericordia de Deus.” 

P2C1244 if-  Sentido opaco iffamte Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

CDJI 

“[...] moormente que sse dezia que elRei de Castella premdera o Iffamte dom Joham e o Comde dom Affomso seu irmão [...].”   

P2C1245 if-  Sentido opaco iffante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

filho do monarca, 

príncipe 

LEBC 

                                                             
191

Sobreprefixação. 
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‘falar, dizer’ 

“Come´çasse o livro da enssynança de bem cavalgar toda sela, que fez Elrrey dom Eduarte de Portugal e do Algarve, e senhor de Cepta, o qual começou em 

seendo Iffante.” 

P2C1246 if-  Sentido opaco iffante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

CDPI 

“Morto elRei Dom Affonso, como avees ouvido, reinou seu filho ho Iffante Dom Pedro, avendo estonce de sua hidade trinta e sete anos [...].” 

P2C1247 i- ~ j- Sentido opaco ifante ~ jfante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

VDT 

“[...] logo se achegou à orelha do Ifante dizendo mui humildosame~te: «Senhor hu~a cousa tam pequena neguaes ao arçeriagoo que he atanto voso 

servidor!».”
 
 

P2C1248 if-  Sentido opaco iffante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

LC 

“Do consselho que sobr’esto dey ao Iffante dom Pedro.” 

P2C1249 if- Sentido opaco iffante  Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca, 

príncipe 

HRP 

“O casamento, por a iffante seer muy moça, avyasse de fazer dhy a çerto tempo, co~ a qual ouvesse el rey de Portugal e~ dote Çidade Rodrigo e Valeça 

d'Alca~tara e Monterrey e Alariz e que ficassem perpetuamente aa coroa de Portugal.” 

P2D267 in-2 Sentido opaco infante  Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

criança, bebê CATEC 
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fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

“Irmaãos desejae comer leite como infantes agora geerados e de pouco naçidos, e cõ elle creçerees.” 

P2C1250 in-2 Sentido opaco infanções Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. hisp. 

*infantĭo, -ōnis, ‘jovem 

nobre’ < fans, fantis, part. 

pres. de fari, ‘falar, dizer’ 

antigo título de 

nobreza, inferior a 

fidalgo ou a rico-

homem 

TNC15 

“Pore~ amoestamos todollos condes Ricos home~es Infanço~es Caualeiros scudeiros (e) ((L027)) out(ra)s q(ua)eesq(ue)r pessoas de qualq(ue)r stado (e) 

condiço~ [...].” 

P2C1251 em-4 Privação emfamado Subst. Adj. Adj. 

PP 

Do lat. infamāre < 

infāmis, -e < in- + -fama 

infâmia, descrédito, 

desonra 

CDJI 

“Outros lhe emhadiam aimda que per tall cousa seeria elRei muito mais emfamado, e seu linhagem della em mayor desomrra, que eram os Comdes e outros 

gramdes do rregno.” 

P2C1252 in-2 Privação infamia Subst. Subst. Subst. Do lat. infāmĭa, -ae < in- 

+ -fama 

infâmia, descrédito, 

desonra 

VST 

“[...] pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2D268 in-2 Negação infiel ~ infiees Adj. Adj. Adj. Do lat. infidēlis < in- +      

-fidēlis 

infiel, não fiel, pagão, 

herege, apóstata 

CATEC 

“E, se alguu~ christaão por medo da morte quisesse amostrar ser infiel faze~do oraçã ao ydolo ou Mafamede, ou trouxesse algu~a vestidura, ou fizesse 

cerimonia determinada a acto de infieldade, pecaria mortalme~te.” 

P2C1253 in-2 Negação infieis Adj. Adj. Adj. Do lat. infidēlis < in- +      

-fidēlis 

infiel, não fiel, pagão, 

herege, apóstata 

VST 

“[...] e as compete~tes horas a tornaua a abrir lançando fora cõ feruor de fee os excomungados, e infieis [...].” 

P2C1254 ym- Negação ymfies Adj. Adj. Adj. Do lat. infidēlis < in- +      

-fidēlis 

infiel, não fiel, pagão CCDPM 

“Deyxo os da ilha de Rrodes, que casy sempre guerream com hos turcos, pero hu~s ne~ os outros na~o ouvera~o tam comtynuadas pellejas com hos ymfies 
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como aquellas que os nossos naturaes com elles ouvera~o [...].” 

P2D269 in-2 Negação infieldade Adj. Adj. Subst. Do lat. infidēlis < in- +      

-fidēlis 

infidelidade, apostasia CATEC 

“E, se alguu~ christaão por medo da morte quisesse amostrar ser infiel faze~do oraçã ao ydolo ou Mafamede, ou trouxesse algu~a vestidura, ou fizesse 

cerimonia determinada a acto de infieldade, pecaria mortalme~te.” 

P2C1255 jn-2 Negação jnffijnda Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

infindo, infinito LTV 

“Ama-llo por sua Jnffijnda bondade & pollos muytos & grandes bneffiçios que delle teendes rreçebidos.” 

P2C1256 ym- Negação ymfimdo Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

infindo, infinito CCDPM 

“[...] cujo çemtro, segumdo diz Ermos, he em todo lugar per modo ymfimdo, & a çircomferemçia no~ he e~ allgu~, o quall diz sam Gregorio que he dentro 

em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado [...].”   

P2C1257 in-2 Negação infĩidos Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

inumerável, infinito HRP 

“[...] e foy cousa maravylhosa que morrya~ infi~idos dos castela~aos e na çidade no~ morreo hu~u soo home~.” 

P2C1258 in-2 Negação infinitas Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

inumerável, infinito CP 

“Como devota pesoa deve seer conhocida e pensar em as infinitas mercees e graças q(ue) recebeeo de D(eu)s” 

P2D270 in-2 Negação informe Subst. Adj. Adj. Do lat. informis < in- +      

-forma, -ae 

que ainda não tem 

forma própria; 

impreciso, inacabado, 

imperfeito 

CATEC 

“Esta nos faz fiees e nos aparta dos infiees, ora seja fee formada per caridade ou informe sem caridade, ora seja fee viva, com obras, ou morta, sem obras.” 

P2C1259 in-2 Sentido opaco injurias Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < jūs, júri injúria, agravo, 

ultraje, afronta 

TC 
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“Se se moueo a sanha contra seu proximo. Se o scamdalizou per aroydos ou per doestos ou per outras iniurias.” 

P2C1260 in-2 Sentido opaco injurias Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < jūs, júri injúria, agravo, 

ultraje, afronta 

CP 

“C(api´tulo) #XXXI - Como o diaboo, quando se vee vencido do p(ri)meiro combate, se trabalha combater as devotas pesoas p(er) inju´rias, vilanias, 

tribulaço~oes.” 

P2C1261 in-2 Sentido opaco injuria Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < jūs, júri injúria, agravo, 

ultraje, afronta 

CDPI 

“Trabalhando que a justiça seja guardada nom soomente aos naturaaes de seu Reino, mas ainda aos de fora delle; por que negada a justiça a alguuma 

pessoa: grande injuria he feita ao prinçipe e a toda sua terra.” 

P2C1262 in-2 Sentido opaco iniuria Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa < jūs, júri injúria, agravo, 

ultraje, afronta 

VST 

“[...] e arreceo de por ventura fazer iniuria aquelle cuia taõ virtuosa vida naõ poderei dignamente contar [...].” 

P2C1263 in-2 Negação injusta Adj. Adj. Adj. Do lat. injustus < in- +      

-justus 

injusto, iníquo CDPI 

“[...] nom faram cousa injusta comtra nenhuum, e tal virtude como esta pode cada huum gaanhar per obra de boo entemdimento [...].” 

P2C1264 j- Sentido opaco jnocemçia Adj. 

PPres. 

Adj. 

PPres. 

Subst. 

 

Do lat. innocentia < 

innocens, -entis, de 

nocēns, -entis < nocĕre, 

‘ser nocivo’ 

pureza, inocência  CPVC 

“E estam açerqua disso com tamta Jnocemçia como teem em mostrar o Rostro ./ traziam anbos os beiços de baixo furados E metidos per eles senhos osos d 

oso bramcos de compridam d huu~a maa~o trauessa E de grosura de huum fuso d algodam E agudo na pomta coma furador.” 

P2C1265 i- ~ j- Sentido opaco ignorãçia ~ 

jgnorãçia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ignorantia < 

ignorāre 

ignorância  SACR 

“A nona por ignorãçia.” 

P2C1266 i- Sentido opaco ignoramçia Verbo Verbo Subst. Do lat. ignorantia < 

ignorāre 

ignorância  CDJI 
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“E nos emgamdo per ignoramçia de velhas scprituras e desvairados autores, bem podíamos ditamdo errar; porque scprevendo homem do que nom he çerto, 

ou contara mais curto do que foi, ou fallara mais largo do que deve; mas mentira em este volume, he muito afastada da nossa voomtade.”
 
 

P2C1267 i- Sentido opaco ignorãçia Verbo Verbo Subst. Do lat. ignorantia < 

ignorāre 

ignorância  TNC15 

“Out(ro)sy por os d(i)ctos fidalgos (e) pessoas no~ podere~ desto alegar Ignora~çia ma~damos so as d(i)ctas penas (e) amoestaço~es (e) ((L046)) 

s(ente)nças descumuhom as q(ua)ees q(ue)remos q(ue) encorram se o cont(ra)i´ro fezere~.” 

P2C1268 i- Sentido opaco inorancia Verbo Verbo Subst. Do lat. ignorantia < 

ignorāre 

ignorância  CP 

“C(api´tulo) #XXVIIº - Q(ue) inora^ncia do p(r)o´pio estado he homildade.” 

P2C1269 j- Sentido opaco Jnoramçia Verbo Verbo Subst. Do lat. ignorantia < 

ignorāre 

ignorância  CPVC 

“Pero tome vossa alteza minha Jnoramçia por boa vomtade . a qual bem çerto crea que por afremosentar nem afear aJa aquy de poer mais ca aquilo que vy 

E me pareçeo.” 

P2D271 i- Sentido opaco ignorantes Verbo Verbo Adj. Do lat. ignōrans, -āntis, 

part. pres. de ignorāre 

ignorante  CATEC 

“E, assy, os moores, que se dizem aquelles que por razam de seu estado, officio e dignidade som obrigados a doctrinar os menores, scilicet, os subditos e 

ignorãtes [...].” 

P2C1270 i- Sentido opaco ignorantes Verbo Verbo Adj. Do lat. ignōrans, -āntis, 

part. pres. de ignorāre 

ignorante  VST 

“[...] exercitaua marauilhosamente o offiçio de sua ordem ensinando na fee os ignorantes pouos, e baptizandoos, e a Igreja os incorporando, os peccadores 

chamaua a penitençia, e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua.” 

P2C1271 y- Sentido opaco ynoramte Verbo Verbo Adj. Do lat. ignōrans, -āntis, 

part. pres. de ignorāre 

ignorante  CCDPM 

“[...] q(ue) pemsa vossa sen(h)oria que eu de my~ posso fazer, semdo home~e casy de todo ynoramte & sem nenhu~a sçiemçia?” 

P2C1272 y- Sentido opaco ynorãte ~ ynorãtes Verbo Verbo Adj. Do lat. ignōrans, -āntis, 

part. pres. de ignorāre 

ignorante  SACR 
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“A deçima por booa sympreza ou jgnorãçia .xxij. q. iiij. jnoce~s. assy como quãdo dize~: este home~ he de booa fee, que sse ente~de que nom he maliçioso 

mas ynorãte.” 

P2D272 in-2 Negação impossivel Adj. Adj. Adj. Do lat. impossibĭlis < in- + 

- possibĭlis  

não possível, 

impossível 

CATEC 

“Esta he a primeira difimçam e notificaçam da fee, sem a qual he impossivel aprazer a Deos.” 

P2D273 im-2 Negação imperfectamente 

imperfectamẽte
192

 

Adj. Adj. Adv. Do GP  imperfecta < lat. 

imperfectus < in- + 

perfectus < per- + facĕre 

não perfeitamente, 

imperfeitamente 

CATEC 

“Pella fee, nesta vida, conhecemos a Deos e as cousas da fee imperfecta e obscuramente.” 

“Veemos agora per espelho e imperfectame~te, e emtõ veremos face a face.” 

P2C1273 in-2 Negação insufficiente
193

 Adj. Adj. Adj. Do lat. insufficiens, -entis 

< in- + - sufficiens, -entis 

< sufficĕre < sub- + facĕre 

não suficiente, 

insuficiente 

VST 

“Mas posto que pera estas cousas, me sinto insufficiente quando aleuanto os olhos da alma ao dador de todos os bens por quem a lingoa dos mudos he 

aberta [...].” 

P2C1274 ir- Negação irregular Adj. Adj. Adj. Do lat. irregulāris não regular, irregular TC 

“[...] e he theudo dentregar a outra parte quãto per sua se~tença perdeo e demais se he oficiall na igreia, he irregular e nõ pode seer absolto [...].” 

18. inter- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: antre- ~ entre- ~  tre- ~ inter- ~ ymtre- ~ intel-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

                                                             
192Sobreprefixação. 
193

Sobreprefixação. 
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P2C1275 antre- Posição 

intermediária 

antremety Verbo Verbo Verbo Do lat. intermittĕre  inserir, introduzir, 

entremeter 

LEBC 

“E por que nom sey outro que sobr’ello geeralmente screvesse, me praz de poer esta scyencya primeiro em scripto, e antremety algu~as cousas que 

perteecem a nossos custumes, ainda que tam a proposito nom venham, por fazer a algu~u~s proveito, posto que a outros pareça sobejo.”  

P2C1276 entre- Posição 

intermediária 

entremeteo Verbo Verbo Verbo Do lat. intermittĕre  intrometer-se, 

introduzir-se, 

entremeter-se 

VST 

“A Igreija certamente o chamou, e elle naõ se entremeteo ousadamente.”  

P2C1277 entre- Posição 

intermediária 

entremetio Verbo Verbo Verbo Do lat. intermittĕre  inserir, introduzir, 

entremeter 

PMP 

“Se entremetio palavras en meo dos salmos ou entre as horas ou se as leyxou de ouvir.”  

P2C1278 antre- ~ 

 tre- ~ 

entre- 

Posição 

intermediária 

(temporal) 

antreualos ~ 

antreualo ~ 

ẽtreualo ~ 

entreualo
194

 

Subst. Subst. Subst. Do lat. intervallum, -i 

‘espaço entre duas estacas, 

intervalo’ 

intervalo, lapso de 

tempo que medeia 

entre dois momentos, 

intermitência 

LUOC 

“Eentõ aquel | que sooe aduzer o lume aa claustra./ aos antreualos nos outros dias aesta ora ponha candeas acesas na claustra e no lauatorio.”
  

“Dita a missa e feito o   | treualo. e seente Conuẽto na claustra.  assy como suso. | ordiãmos. [...] Entõ o sam cristãão. sguarde ora. pera fazer osignal | 

acustumado. pera se aparelharẽ os ministros. tenperado o  | treualo depos laudes. [...] Aqual missa dita sayase o Conuẽ | to do coro. e tanga o Sancristã. o 

signo. como he de custume de | seer guardado o entreualo nos dias das festas. antre os laudes | e aprima.” 

P2D274 inter- Sentido opaco interposicam Verbo Verbo Subst. Do lat. interpositio, -ōnis < 

interponĕre 

interposição TNC16 

“[...] (e) diserom que ho di(c)to prazo he feito em proueito do di(c)to m(osteiro) ho comfirmo (e) lhe dou minha autoridade ordinari´a Com Interposicam de 

degredo ((L031)) E mando q(ue) valha (e) se cump(ra) Como em elle faz mencam [...].” 

P2C1279 ymtre- Sentido opaco ymtrepretação Verbo Verbo Subst. Do lat. interpretatio, -ōnis 

< interpretārī < interpres,  

interpretação CCDPM 

                                                             
194

Observe-se, no mesmo documento, essa interessante alomorfia, com uma espécie de variação entre o alomorfe de feição mais etimológica e o alomorfe de feição mais vernacular. 
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-ĕtis 

“[...] chama-se este planeta no latym Saturnus, cuja v(er)dadeira ymtrepretaça~o quer dezer casy saturanis, s(cilicet), "comprido ou cheo d'annos" - por e~ 

he minha e~temço~, com ajuda da Samta Trimdade, (e)s(cre)v(er) e~ este vallume os feitos que se fezera~o na çidade de Çepta [...].” 

P2D275 intel-  Sentido opaco intellectuaes Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. intellēctuālis 

< intellĭgĕre, ‘ler entre, 

compreender’ 

intelectivo, i.e., ligado 

à inteligência 

CATEC 

“[...] aalem das virtudes acquisitas moraaes e intellectuaes, gançadas per nossos actos e obras em virtude da luz de nosso ente~dimento [...].” 

19. ob- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: o- ~ s-2 ~ ob- ~ hob- ~ oc- ~ of-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

P2D276 o- Sentido opaco obscuramente Adj. Adj. Adv. Do GP  obscuro < lat. 

obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’
195

 

obscuramente CATEC 

“Pella fee, nesta vida, conhecemos a Deos e as cousas da fee imperfecta e obscuramente.” 

P2C1280 s-2 Sentido opaco scura Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

obscuro LC 

“Porem bem sey que algu~a leitura nom pode a todos igualmente prazer, ca teem sobr’ello tanta deferença como no gosto das viandas e ouvir dos soons. E a 

que despraz a algu~u~s, por lhe parecer scura, outros a julgam por symprezmente feita.” 

                                                             
195

A parte da etimologia latina foi consultada na página http://etimologias.dechile.net/?oscuro, visto que nem Gaffiot (2016) nem o DLPPE (2001) esclarecem-na. 
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P2C1281 ob- Sentido opaco obediemte Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. ŏbēdĭente
196

 < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso TC 

“A sexta se lhes foy obediemte assi como deuia.” 

P2D277 ob- Sentido opaco obediente Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. ŏbēdĭente < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso TNH16 

“Et q(u)al q(uer) de nos as d(i)tas p(ar)tes q(ue) cont(r)a esto for ou pasar & o asy non teuer & comprjr ((L053)) & aguardar out(or)gamos q(ue) pague & 

peyte de pe~na aa outra p(ar)te de nos obediente q(ue) o aguardar & comp(r)ir tres mjll ((L054)) mrs [...].” 

P2D278 ob- Sentido opaco obedientes ~ 

obidientes 

Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. ŏbēdĭente < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso TNC16 

“[...] seiom obedientes (e) bem mandados ao di(c)to m(osteiro) (e) se(us) Rectores [...].” 

P2C1282 ob- Sentido opaco obidientes Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. ŏbēdĭente < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso TNH15 

“[...] et q(ue) poñad(e)s no d(i)to lugar dose aruor(e)s p(re)sas de garfos & de reys et ((L015)) seiad(e)s vasalos s(e)rue~tes & obidient(e)s uos & as d(i)tas 

p(er)soas et pagared(e)s por ((L016)) loytosa uos aa uosa morte dose mrs et as out(ra)s seg(und)o vso & custum(e) da t(e)rra.” 

P2D279 hob- ~ 

ob- 

Sentido opaco hobedecião ~ 

obedecer ~ 

obedecia ~ 

obedecido 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *obēdĭscĕre, 

incoativo de obœdīre, 

‘escutar, obedecer’ < ob- 

+ audīre 

obedecer, submeter-se CRB 

“E vemdo Meliquy niby qua~o pouco seu proveyto fazia nesta terra, e quoa~o mal lhe hobedecia~o, e qua~o lomge tinha os socorros d el rey seu senhor, lhe 

fez loguo aly saber como toda a terra era alevantada [...].” 

P2C1283 ob- Sentido opaco obedeeçer Verbo Verbo Verbo Do lat. *obēdĭscĕre, 

incoativo de obœdīre, 

obedecer, submeter-se VDT 

                                                             
196

Houaiss & Villar (2009) indicam outra forma como o étimo latino: obedĭens, -entis. 
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‘escutar, obedecer’ < ob- 

+ audīre 

“[...] e ainda mais o preposto deve insynar aos suditos como ham de obedeeçer em a obediençia humilldosa e devota; ainda mais aos moços guarda mui 

estreita, porque a sua idade que he inclinada a mall seja guardada e as liçoões e doutrina mui usada e frequentada [...].” 

P2C1284 ob- Sentido opaco obedeçendo Verbo Verbo Verbo Do lat. *obēdĭscĕre, 

incoativo de obœdīre, 

‘escutar, obedecer’ < ob- 

+ audīre 

obedecer, submeter-se TNC15 

“[...] o qual arçeb(is)po obedeçendo aas d(i)ctas l(ete)ras fez sobr(e) ello se(us) p(ro)cessos.” 

P2C1285 ob- Sentido opaco obedeeçy Verbo Verbo Verbo Do lat. *obēdĭscĕre, 

incoativo de obœdīre, 

‘escutar, obedecer’ < ob- 

+ audīre 

obedecer, submeter-se LTV 

“[...] corry & me pus em giolhos ante ellas ./ & me {obedeeçy} ofereçy aa obidiençi´a de seus dignos mandamentos.” 

P2C1286 ob- Sentido opaco obediençia Verbo Verbo Subst. Do lat. obēdĭentĭa, -ae < 

ŏbœdĭēns, -tis, part. adj. de 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediência, submissão VDT 

“[...] e ainda mais o preposto deve insynar aos suditos como ham de obedeeçer em a obediençia humilldosa e devota; ainda mais aos moços guarda mui 

estreita, porque a sua idade que he inclinada a mall seja guardada e as liçoões e doutrina mui usada e frequentada [...].” 

P2C1287 ob- Sentido opaco obidiença Verbo Verbo Subst. Do lat. obēdĭentĭa, -ae < 

ŏbœdĭēns, -tis, part. adj. de 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediência, submissão LTV 

“E eu (christ)ina ouujndo as uozes de minhas muy onrradas S(e)n(h)oras chea d' alegria corry & me pus em giolhos ante ellas ./ & me {obedeeçy} ofereçy aa 

obidiençi´a de seus dignos mandamentos.” 

P2D280 ob- Sentido opaco objecto Verbo Verbo Subst. Do lat. escolástico objeto CATEC 
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objectum, -i
197

 < objicĕre  

< ob- + -jacĕre
198

 

“E assi chamamos fee ho objecto da fe, scilicet, ho que creemos.” 

P2C1288 hob- Sentido opaco hobrigacõ Verbo Verbo Subst. Do lat. obligātĭō, -ōnis < 

obligāre, ‘ligar, atar em 

volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obriga, obrigação, 

dever 

TNC15 

“[...] p(r)ometemos Ag(ar)dar (e) Ate~der sob hobrigaco~ de todos nosos bees q(ue) p(er)a esto hobriga~mos sobre ha di(c)ta pena [...].” 

P2C1289 ob- Sentido opaco obrigaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. obligātĭō, -ōnis < 

obligāre, ‘ligar, atar em 

volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obriga, obrigação, 

dever 

LC 

“[...] me sinto muyto obrigado de a sempre manteer e guardar a todos, e a vos mais per obrigaçom de grandes razo~o~es e requerimento de minha boa 

voontade.” 

P2D281 hob- Sentido opaco hobrigados  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigado, compelido CRB 

“[...] se alevantara~o contra o capita~o Mileque neby, e lhe viera~o por cerco na fortalleza, na~o lhe deyxamdo vir nenhu~us mantymentos nem lhe 

pagamdo as remdas como era~o hobrigados.” 

P2C1290 ob- Sentido opaco obrygados ~ 

obrigados ~ 

obrigado ~ 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

obrigado, grato, 

reconhecido; 

compelido 

CCDPM 

                                                             
197Já para Houaiss & Villar (2009), advém do lat. objectus, -us. 
198

A última parte da etimologia latina foi extraída do DLPPE (2001), visto que Gaffiot (2016) não a esclarece. 
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obrygado -ligăre, ‘ligar, atar’ 

“[...]  no~ se deve~ os da llynhagem deste comde [...] semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrey, como ja disse: çertamemte, se elle na~o fora, todo 

passara em esqueçimemto. E na~o soomemte lhe devem ser obrigados aquestes por elle com tamto cuydado mamdar fazer esta obra, mas aymda todollos 

p(ri)mçipes que depois da sua hydade vierem a pessuyr sua heremça [...].” 

P2D282 ob- Sentido opaco obligados ~ 

obligado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigado, compelido TNH16 

“[...] teñam & aguardem todo aq(ue)lo q(ue) vos & vosa moll(e)r & vosas q(u)atro bozes soodes thiudos & obligados de conp(r)ir ((L047)) & aguardar & 

pagar por este d(i)to cont(r)abto de foro.” 

P2D283 ob- Sentido opaco obrigados ~ 

obrigado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigado, compelido CATEC 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto affirmativo, scilicet, quando toca à honrra de Deos ou ao proveito dos proximos, 

como se a alguu~ christaão preguntassem polla fee e elle se callase, poderiam creer que elle nom tinha fee ou que a fe nom he verdadeyra.”
 
 

P2C1291 ob- Sentido opaco obrigado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigado, compelido LC 

“[...] me sinto muyto obrigado de a sempre manteer e guardar a todos, e a vos mais per obrigaçom de grandes razo~o~es e requerimento de minha boa 

voontade.” 

P2C1292 hob- Sentido opaco hobrigãmos Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, estar 

obrigado 

TNC15 

“[...] p(r)ometemos Ag(ar)dar (e) Ate~der sob hobrigaco~ de todos nosos bees q(ue) p(er)a esto hobriga~mos sobre ha di(c)ta pena [...].” 
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P2D284 ob- Sentido opaco obrigava Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, sujeitar CATEC 

“[...] e aos meninos daquelles que nõ eram obrigados aa circu~cisam depoys que foy dada, a qual soomente obrigava a Abraham e [a]o povoo de Israel e a 

Ysmael e a Esau emquanto se nom apartarom da familia de seus padres.”
 
 

P2D285 ob- Sentido opaco obrigou ~ 

obrigamdo ~ 

obrigado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar(-se), forçar(-

se), sujeitar(-se) 

TNC16 

“E o di(c)to J(oa)m a~nes emp(ra)zador em seu ((L049)) nome (e) da di(c)ta sua molher (e) da pesoa depos elles rreçebeo em ssiy o di(c)to emprazam(ento) 

(e) sse obrigou de o comprir (e) guardar.” 

P2D286 ob- Sentido opaco obligo ~ obrigamos 

~ obrigo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar(-se), forçar(-

se), sujeitar(-se) 

TNH16 

“[...] el conprador es obligado ((L023)) demostrar en como fizo la paga al bendedor et obligome con todos meus be´e´s mobeles et rrayzes avjdos ((L024)) et 

por av(er) […].” 

P2C1293 ob- Sentido opaco obrigo ~ obligamos Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar, forçar, 

sujeitar 

TNH15 

“[...] et obrigo de uola faser de paz a todo te~po pelos ((L023)) out(r)os meus be~es, p(er)o q(ue) eu tena esta d(i)ta erdade en este d(i)to foro por estas 

d(i)tas des oytauas de çenteo et ho te~po ((L024)) acabado do d(i)to foro [...].” 

P2C1294 oc- Sentido opaco occasiom ~ 

occasyom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. occāsiōne
199

 < 

occasum < occidĕre, ‘cair 

por terra’ < ob- + -cadĕre, 

ocasião PMP 

                                                             
199

Já para Houaiss & Villar (2009), advém de occasĭo, -ōnis. 
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‘cair’ 

“Se deu a alguum occasiom ou atrevimento de pecar, dizendo alguum louvamento.” 

P2C1295 oc-  Sentido opaco occidentais Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. occidentālis, -e < 

occĭdens, -entis, part. pres. 

de occidĕre, ‘cair por terra’ 

< ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocidental VST 

“[...] o qual com suas virtudes como com hu~as estrelas allumiou nossas occidentais partes [...].” 

P2C1296 oc- Sentido opaco occupada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  ocupar < lat. 

occŭpāre, ‘apoderar-se’ < 

ob- + -capĕre 

ocupado VST 

“[...] e aos que haõ de vir per escriptura seia manifesto occupada minha alma com a grandeza da dor por ventura naõ goardeia ordem do prologo do qual 

por agora soo as sobre ditas cousas abaste auer dito.” 

P2C1297 o- Sentido opaco ocupado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  ocupar < lat. 

occŭpāre, ‘apoderar-se’ < 

ob- + -capĕre 

ocupado CCDPM 

“& como quer que eu mais quesera ser ocupado em dar rraza~o dos seus feitos que dos alheos, p(ri)mçipallmemte pellas muytas virtudes que sempre nelle 

conheçi & por ser mais obrygado a elle que a outra allgu~a pessoa terreall.”   

P2C1298 o- Sentido opaco ocupados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  ocupar < lat. 

occŭpāre, ‘apoderar-se’ < 

ob- + -capĕre 

ocupado LUOC 

“Eesta missa da manhãã. seia dita. assy como nos | do domĩgo. e comũguẽ aela os enfermos. e os que som ocu | pados ẽ algũus negocios.”  

P2C1299 oc- ~ o- Sentido opaco occupar ~ 

ocupando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. occŭpāre, 

‘apoderar-se’ < ob- +         

-capĕre 

ocupar, entreter LC 

“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando ao 

que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 
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P2C1300 of- Sentido opaco offerescia ~ 

offerecia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer VST 

“[...] trazia ao pouo os preceptos de Deus pregando a verdade, e offerescia a Deus as petiçõis do pouo rogando a Deus por seus peccados [...].” 

P2C1301 o- Sentido opaco ofereçy Verbo Verbo Verbo Do lat. *offerescĕre, 

incoativo de offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer LTV 

“[...] corry & me pus em giolhos ante ellas .  & me {obedeeçy} ofereçy aa obidiençi´a de seus dignos mandamentos.” 

P2C1302 o- Sentido opaco oferenda Verbo Verbo Subst. Do lat. med. offerĕnda,       

-ōrum < lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

ofertório, oferenda LUOC 

“Naqual missa. nõ seiã ditas missas priuadas se | nõ de pos aoferenda.” 

P2C1303 o-  Sentido opaco omyssom Verbo Verbo Subst. Do lat. omissĭo, -ōnis < 

omittĕre, ‘deixar ir, deixar 

partir, largar, omitir’ < ob- 

+ -mittĕre 

omissão LC 

“Dos pecados da omyssom.” 

P2C1304 o- Sentido opaco oportuno Subst. Adj. Adj. Do lat. opportūnus, -a,      

-um, ‘adequado, 

conveniente, oportuno TNC15 
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conveniente, 

apropriado’
200

 < ob- +       

-portŭs, -ūs 

“Pore~ q(ue)rendo nos poer a ello Remedio oportuno poemos por co~stituço~ ((L037)) signadal co~ o nosso cabidoo (e) clerizia q(ue) do dia da 

p(ro)bicaço~ a tres dias p(ri)meiros seg(ui)ntes aos abades da ordem de sam beento.” 

P2C1305 o- Sentido opaco opresooes Verbo Verbo Subst. Do lat. oppressĭō, -ōnis < 

lat. opprimĕre, ‘prensar, 

comprimir’ < ob- +           

-premĕre 

opressão, abuso, 

depotismo 

TNC15 

“[...] se absteuesem dell ne~ husassem ne~ fezessem os d(i)ctos agrauos (e) op(re)sooes aos d(i)ctos moesteiros.” 

20. per- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per-1 ~ pre-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2D287 per-1 Sentido opaco percalçar Verbo Verbo Verbo Do lat. *percalceāre   lucrar, ganhar, obter CATEC 

“[...] este conheçimento e visam beatifica nã pode a criatura per suas forças percalçar senõ como estudante que aprende do mestre e doctor.” 

P2C1306 per-1 Sentido opaco percalçam ~ 

percalçar ~ 

percalçom ~ 

percalçado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *percalceāre   lucrar, ganhar LEBC 

“E quando virem que os taaes como elles e mais derribados em seus fallymentos a percalçam e husam della assaz razoadamente, bem devem conhecer que, 

se voontade e saber ouverem, que o poder nom lhes fallecera´, pois podem os que pera ello menos te~e~ que eles.” 

                                                             
200

Segundo o DLPPE (2001), ‘(vento ou onda) que leva em direção ao porto, daí, conveniente’. 
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P2C1307 per-1 Sentido opaco percalçar ~ 

percalçando ~ 

percalçom 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *percalceāre   lucrar, ganhar LC 

“Das #VII entenço~o~es per que seremos com a graça do senhor deos aderençados a percalçar as #VII virtudes principaaes.”  

P2C1308 per-1 Sentido opaco percalçem Verbo Verbo Verbo Do lat. *percalceāre   lucrar, ganhar LTV 

“E qual cousa he em este mundo mais {mais} praziuel nem tam deleitosa aaquelles que desejam as mundanaaes riquezas como ouro & pedras p(ri)çiosas /. 

E posto que muyto dellas p(er)calçem . nom lhe poderiom ta~to aproueitar como fazem as uertudes aos coraço~o~es que desejam bem viuer.” 

P2C1309 per-1 Sentido opaco percebimento  Verbo  Verbo Subst. Do lat. percipĕre < per- +    

-capĕre 

percepção, 

compreensão 

LC 

“E nos feitos e obras conssiirarmos novos caminhos pera percalçar o que nos praz, ou nos guardarmos do que receamos. A esta se pode apropriar todo 

avisamento e percebimento ante do feito, e des que somos em ele.” 

P2C1310 per-1 Sentido opaco perda 

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perda, dano, morte TC 

“Se lhe desseiarom perda dos fylhos ou dos gaados e assy dos outros bee~s” 

P2C1311 per-1 Sentido opaco perda 

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perda, prejuízo, dano LEBC 

“[...] porem a voontade me requere - que algu~as ouvy e per mym entendo - que screva, por sse dellas a meu juyzo poderem filhar boos avysamentos sem 

nem hu~a perda.” 

P2C1312 per-1 Sentido opaco perdas 

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perda, derrota, dano CDJI 

“[...] porque louvamdoa, dizem sempre mais daquello que he; e sse doutro modo, nom escprevem suas perdas, tam mimguadamente como acomteçerom.” 

P2C1313 per-1 Sentido opaco perda 

 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perda, derrota, dano LC 

“Terceira, judicativa, per a qual damos boo e dereito juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, nom desviando por amor, odio e temor, segurança, 
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proveito, perda, prazer ou sanha, guardando tempo e ordem com devida enformaçom dos feitos, bem nos consselhando segundo tal cousa requere.” 

P2C1314 per-1 Sentido opaco perde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, cessar de ter LTV 

“Nom sabes tu qu//e// seneca diz ajnda que o entendimento do homem sabedor se rrepouse depois dalgu~u~ trabalho o tempo das booas obras no~ 

se p(er)de .$ Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1315 per-1 Sentido opaco perdeo Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

sumir, desviar-se, 

perder-se 

CPVC 

“E a noute segujmte aa segumda feira lhe amanheçeo se perdeo da frota vaasco d atayde com a sua naao sem hy auer tempo forte nem contrairo pera poder 

seer . fez o capitam suas deligençias pera o achar a huu~as E a outras partes E nom pareçeo maJs.” 

P2C1316 per-1 Sentido opaco perde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

arruinar-se, cessar CDPI 

“Assi que o Reino onde todo o poboo he maao nom se pode soportar muito tempo, por que como a alma soporta o corpo e partindosse delle o corpo se 

perde, assi a justiça suporta os Reinos: e partindosse delles pereçem de todo.” 

P2D288 per-1 Sentido opaco perde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CATEC 

“A primeira, que quando Deos dá graça e caridade ao christaão pecador, nõ se perde ne~ tira ne~ corrõpe a fe que primeiro tinha, antes aquella mesma 

fica, pero cõ perfeiçã, graça e acresce~tame~to.” 

P2C1317 per-1 Sentido opaco perde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

sumir, desviar-se, 

perder-se 

CP 

“C(api´tulo) #LVI - Q(ue) o homem nom deve p(re)sumir de si, posto q(ue) v(ir)tuoso seja, porq(ue) muitas vezes 

aconteeçe q(ue) soo p(er) hu~u fe(i)to se p(er)de.” 

P2C1318 per-1 Sentido opaco perdeu ~ perdese ~ 

perder ~ perdeo  

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

TC 

“[...] deue a e~tregar aquell comtra que deu a sentença todo aquello que per ella perdeu saluo se fezese aa outra parte que lho e~tregasse e demais 

segumdo as leis dos emperadores he theudo a outras muitas penas.” 

P2D289 per-1 Sentido opaco perdesse ~ Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    perder, ser privado de, CRB 
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perdemdo -dăre, ‘dar, conceder’ cessar de ter 

“[...] que hera ho que lhes parecya, e ho que nisso devya~o e podia~o fazer pera que hu~a tamanha terra e ta~o rica se na~o perdesse, pois que tanto 

trabalho e dinheiros e vidas de seus naturaes custara~o ganhallas.” 

P2C1319 per-1 Sentido opaco perde ~ perder Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

PMP 

“Responde: por çerto nom perde o nome de justo aquel que caae, se senpre se levanta per peendença.” 

P2C1320 per-1 Sentido opaco perdem ~ perde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

LEBC 

“E ssom conhecidamente os mais em esto enganados, e assy em outras muytas cousas boas que por esta desasperaçom perdem, que, se boa sperança 

ouvessem, cobrar poderiom.” 

P2C1321 per-1 Sentido opaco perdia ~ perdersse Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CDJI 

“Mas a poer esto em obra, embargavom muito duas cousas. A primeira seer o Comde aguardado de mujtos e boõs fidallgos, que o sempre acompanhavom 

de dia e de noite; a segumda, quem sse a tall feito posesse avemtuirava a vida e perdiasse de todo, que os mais dos homee~s muito rreçeã de fazer.” 

P2C1322 per-1 Sentido opaco perdia ~ perdendo Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

HRP 

“El rey de Castela falou primeiro a el rey de Portugal, dize~do que, por o fazer, no~ perdia nada de sua onrra, antes a guaanhava, usando de cortesya.” 

P2C1323 per-1 Sentido opaco perdudo Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

ser privado de, perder DESG 

“E por esto lhe semelhava que o havia perdudo e que o nom veeria ameu´de.” 

P2C1324 per-1 Sentido opaco perdido Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

condenado, perdido, 

maldito 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 

alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 
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P2D290 per-1 Sentido opaco perdidas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido CRB 

“[...] e fezera~o lhe gramdes festas, e entregara~o lhe as terras ganhadas pellos reys passados e perdidas por elle, e foy obedecido por rey [...].” 

P2C1325 per-1 Sentido opaco perdom Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +           

-donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

PMP 

“[...] nem lhes fazia mester outra enmenda se nom aquellas cousas por as quaees dizem as scripturas que se guanha o perdom dos pecados ligeiros en a 

santa egreja, assy como aly foy dicto.” 

P2C1326 per-1 Sentido opaco perdoasse Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver CDPI 

“[...] nom se pode assi dizer deste, ca nom achamos em quanto reinou, que a nenhuum perdoasse morte dalguuma pessoa, nem que a mereçesse per outra 

guisa, nem lha mudasse em tal pena per que podesse escapar a vida.” 

P2C1327 per-1 Sentido opaco perdoa ~ 

perdoamos   

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver PMP 

“[...] ha hi penitançia que he dos boos fiees humildosos, que he penitançia de cada dia, em na qual ferimos nossos peitos e dizemos Senhor perdoa as nosas 

dividas, assy como nos aos nossos devedores perdoamos.” 

P2D291 per-1 Sentido opaco perdoava Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre perdoar, absolver CATEC 

“Em a circumcisam perdoava Deos o pecado original e dava fee ao circumcidado cõ todallas virtudes e, muyto mays copiosa e excellentemente, aos 

meninos e sandeus baptizados. E, assy, a todos estes abastava e abasta a fee implícita e habitual que Deos lhes dava e dá pello merecime~to de Cristo.” 

P2C1328 per-1 Sentido opaco perdoados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoado, absolvido PMP 

“E em esta nossa penitançia nom pidemos nos perdom daquelles pecados que em o bautismo nos foram perdoados.”
 
 

P2C1329 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perduraujl Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

perene, perpétuo TNC15 
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“Sabham q(ua)ntos este strome~to de pura doaçom ((L002)) E p(er)duraujl valledoira p(er)a todo senp(re) ant(re) os vi´uos vire~ como Eu goçallo 

((L003)) est(ev)ez d(i)cto armo~ [...] faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo senp(r)e ant(re) os viuos [...].” 

P2C1330 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perdurauel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

duradouro, perpétuo CDPI 

“E pois que elle com boom desejo por natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, ainda que outras mingoas per el passassem de que 

peendença podia fazer: de cuidar he que ouve ho galardom da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste mundo, e perduravel folgança no outro.” 

P2D292 per-1 Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perduravel Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +            

-durāre 

duradouro, perpétuo CATEC 

“E, formando esta difimçam, diremos, fee he habito e virtude do entendimento pella qual em nós se começa a vida perduravel e faz ho entendimento, firme e 

determinadamente, teer as cousas divinas que se nom veem ou entendem.” 

P2C1331 per-1 Sentido opaco perecer Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

finar, perecer VST 

“Treiçaõ certamente, e enueia iulgo ser calar de todo os louuores de taõ grande Padre, e a memoria de hu~ varaõ em nossos dias, taõ singular cõ 

infructuoso silençio deixar perecer; por tanto por o dom da graça polla qual elle aos choros dos Anios he aiuntado.” 

P2C1332 per-1 Sentido opaco pereçem Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

fenecer, ter fim, 

perecer 

CDPI 

“Assi que o Reino onde todo o poboo he maao nom se pode soportar muito tempo, por que como a alma soporta o corpo e partindosse delle o corpo se 

perde, assi a justiça suporta os Reinos: e partindosse delles pereçem de todo.” 

P2C1333 per-1 Sentido opaco perentorio  Verbo Verbo Adj. Do lat. perēmptōrĭus < 

perĭmĕre < per- + -emĕre 

peremptório, 

definitivo, decisivo 

TNC15 

“[...]  lhes damos por todas tres canonicas amoestaço~es (e) t(er)mho p(er)entorio se ((L030)) abstenham de pousarem ne~ comere~ nos d(i)ctos moosteiros 

(e) eg(re)ias ne~ tome~ ne~ ma~dem tomar dellas pam ne~ vinho carne ne~ çeuadas.” 

P2C1334 per-1 Sentido opaco perenptorio  Verbo Verbo Adj. Do lat. perēmptōrĭus < 

perĭmĕre < per- + -emĕre 

peremptório, 

definitivo, decisivo 

CP 

“C(api´tulo) #XXVIII - Como a memo´ria da morte he sauda´vil e t[er]mo p(er)ento´rio de todos pecados; e de como he santa cousa aver homem devaçom 
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em a Virgem Maria.” 

P2D293 per-1 Sentido opaco perfeyçã ~ 

perfeiçam ~ 

perfeições ~ 

perfeiçã ~ 

perfeyçam 

Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -onis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeição, excelência CATEC 

“Esta forma he comuu~ e geeral a todallas virtudes, e he forma extrinseca que dá perfeyçã ao acto pera que seja meritorio, acçepto e gracioso amte Deos.” 

P2C1335 per-1 Sentido opaco perfeiçom ~ 

perfeição 

Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -onis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeição, excelência CCDPM 

“E porque os pessuydores sa~o mais homrrados & de mayor fama, & porque as propiedades virtuosas & os poderios dos obradores sa~o conheçidos per as 

perfeiço~es dos autos que delles procedem [...].” 

P2C1336 per-1 Sentido opaco perfeiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -onis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeição, excelência LC 

“[...] e pera viver virtuosamente seram enduzidos, a qual sperança nom pouco me acrecenta boo desejo de o trazer a proveitosa perfeiçom.” 

P2C1337 per-1 Sentido opaco perfeiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -onis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeição, excelência CDPI 

“A terçeira razom se mostra da perfeiçom da boondade; por que emtom dizemos alguma cousa seer perfeita, quando fazer pode alguma semelhante a si, e 

por tanto se chama huuma cousa boa [...].” 

P2C1338 per-1 Sentido opaco perfeita Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‘fazer inteiramente, 

acabar’ 

acabado, primoroso, 

perfeito 

CDPI 

“A terçeira razom se mostra da perfeiçom da boondade; por que emtom dizemos alguma cousa seer perfeita, quando fazer pode alguma semelhante a si, e 

por tanto se chama huuma cousa boa [...].” 
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P2D294 per-1 Sentido opaco perfectos ~ 

perfecto 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‘fazer inteiramente, 

acabar’ 

acabado, perfeito, 

completo 

CATEC 

“Aos meninos cõvem dar leyte, aos perfectos mãjar duro.” 

P2D295 per-1 Sentido opaco imperfectamente 

imperfectamẽte 

Verbo Verbo Adv. Do GP  imperfecta < lat. 

imperfectus < in- + 

perfectus < per- + facĕre 

não perfeitamente, 

imperfeitamente 

CATEC 

“Veemos agora per espelho e imperfectame~te, e emtõ veremos face a face.” 

P2D296 per-1 Sentido opaco perfectamente ~ 

perfeitamente 

Verbo Verbo Adv. Do GP  perfecta < lat. 

perfectus, -a, -um, part. 

pass. de perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeitamente, 

completamente, 

inteiramente 

CATEC 

“E assi, per estas virtudes, per Deos a nós dadas, temos incrinaçã ao fim, que he Deos, e começo deste fim per graça nesta vida, o qual conseguiremos e 

possuiremos perfectamente em paraiso per gloria.” 

P2C1339 per-1 Sentido opaco perfeitamente Verbo Verbo Adv. Do GP  perfecta < lat. 

perfectus, -a, -um, part. 

pass. de perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeitamente LEBC 

“E aquestas som as vertudes per ssy soficientes pera perfeitamente fazerem vi~i~r a grande bem os que as ouverem, e outras manhas nom, salvo em quanto 

forem destas acompanhados.” 

P2C1340 per-1 Sentido opaco perfeitamente Verbo Verbo Adv. Do GP  perfecta < lat. 

perfectus, -a, -um, part. 

pass. de perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

perfeitamente LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera os 

acabar perfeitamente, com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado ou deligente obra [...].” 
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P2C1341 per-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

persseuerom Adj. Verbo Verbo  Do lat. persĕvērāre < per- 

+ -severus, -a, -um 

(‘severo, grave, rigoroso, 

duro’) + -āre 

perseverar LTV 

“Maa uergonha aja o caualleiro que se parte da batalha ante da ui´toria onde os que p(er)sseuerom som dignos de Reçeber coroa de louro” 

P2C1342 per-1 Sentido opaco perteenças Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

propriedades, 

pertences 

TNC15 

“[...] faço pura (e) liu(re) doaço~ p(er)a todo senp(r)e ant(re) os viuos ((L008)) Aa d(i)cta lionor gomez E a todos seus suçesor(e)s q(ue) della dece~dere~ 

((L009)) da mjnha Meatade do meu logar de parada co~ sas p(er)teenças.” 

P2C1343 per-1 Sentido opaco perteecem Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

LEBC 

“E por que nom sey outro que sobr’ello geeralmente screvesse, me praz de poer esta scyencya primeiro em scripto, e antremety algu~as cousas que 

perteecem a nossos custumes, ainda que tam a proposito nom venham, por fazer a algu~u~s proveito, posto que a outros pareça sobejo.”  

P2C1344 per-1 Sentido opaco perteeçe Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

caber, pertencer LTV 

“Nom sabes tu qu//e// seneca diz ajnda que o entendimento do homem sabedor se rrepouse depois dalgu~u~ trabalho o tempo das booas obras no~ 

se p(er)de .$ Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1345 per-1 Sentido opaco pertecem ~ 

perteecese 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

TC 

“Seguemse as pregumtas que pertecem a morte spritual.” 

P2D297 per-1 Sentido opaco pertẽcer ~ 

perteençe ~ 

perteencem ~ 

pertencee ~ 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

CATEC 



1525 

 

pertençem 

“O segu~do, ha de estar o fiel aparelhado a creer expressame~te todo o que a doctrina catholica da Ygreja determinar perte~cer aa fe, quãdo disto for 

certo.” 

P2C1346 per-1 Sentido opaco perteecem ~ 

perteece ~ 

perteecer ~ 

perteecerem 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

LC 

“Em geeral da prudencia, justiça, temperança, fortelleza, e as condiço~o~es que perteecem a boo consselheiro.” 

P2C1347 per-1 Sentido opaco perteçen Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

SACR 

“E por quanto por nossos pecados no tempo dagora muytos saçerdotes que ham curas de almas nõ soome~te son ynorãtes pera jnstruir e ensynar a fe e 

cre~ça e as outras coussas que perteçen a nossa saluaçan.”   

P2C1348 per-1 Sentido opaco pertẽece Verbo  Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencer, dizer 

respeito, fazer parte 

CP 

“C(api´tul)o #LIII - Da q[u]arta porta, q(ue) p(er)te~ece ao gosto, e o porteiro destas duas portas he a tenperança.”   

P2C1349 per-1 Sentido opaco perteencentes ~ 

perteencentes 

Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencente, relativo LC 

“Das virtudes e desposiço~o~es dellas pera a prudencia necessarias ou perteecentes.”  

P2C1350 per-1 Sentido opaco pertesçentes Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencente TNH15 

“[...] et q(ue) cubrad(e)s ((L013)) et coregad(e)s todos llos formaas de casas p(er)tesçent(e)s a estas d(i)tas erdades q(ue) agora jasen derribados et por 

cobrir.” 

P2C1351 per-1 Sentido opaco perteecente Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencente, relativo LEBC 

“E a quem boo geito tever de sse trazer grande avantagem, lhe dara delongadamente parecer bem quando for em cavallo, ou qual quer outra razoada besta 

com perteecente corregimento.”  
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P2C1352 per-1 Sentido opaco perteeçentes Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencente, relativo CDPI 

“Este ReiDom Pedro era muito gago; e foi sempre grande caçador, e monteiro em seendo Iffante, e depois que foi Rei, tragendo gram casa de caçadores, e 

moços de monte, e daves, e caaens de todas maneiras que pera taaes jogos eram perteeçentes.”   

P2C1353 per-1 Sentido opaco perteencentes Verbo  Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < lat. tĕnēre 

pertencente, relativo LUOC 

“Em uma .iii . domaa desse auẽto. o jeiũũ das | .iii . temperas. que se em cada huum ano deue fazer. as omelias dos euangelhos. aesses tres dias dos jeiũũs 

perteecentes seiã leudas | per diaconos.que  o cantor scripuer que as digã.”   

P2D298 per-1 Sentido opaco pertinacia Adj. Adj. Subst. Do lat. pertinatĭa < 

pertĭnāx, -ācis < per- + 

tenāx 

obstinação, 

tenacidade, pertinácia 

CATEC 

“Pollo qual, o defecto da fee dalguu~s moores nõ traz prejuizo aos menores, salvo quãdo cõ pertinacia se acheguã em particular a seus errores cõtra a fee 

da universal Ygreja que errar nõ pode, nem agora, nem em o te~po antiigo.” 

P2C1354 pre-1 Sentido opaco apregũte Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -preguntar < 

lat. praecuntāre 

questionar, perguntar TC 

“Primeyrame~te apregu~te polos sete pecados mortaaes que som estes: Soberba. Emueia. Ira. Accidia. Auareza. Luxuria. Gargãtuice de muito comer e 

beber” 

P2D299 pre-1 Sentido opaco preguntou Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CRB 

“[...] e el rey lhe preguntou que home~es hera~o, e como escapara~o [...]” 

P2C1355 pre-1 Sentido opaco preguntando Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar PMP 

“[...] sobre esta palavra diz sam Jeronimo preguntando: se o justo caae, como he justo?” 

P2C1356 pre-1 Sentido opaco pregũta Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar SACR 

“E despoys pregu~ta o ssaçerdote: que pedes a ygreja. Responde aquelle que ha de seer christão: fee.” 
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P2C1357 pre-1 Sentido opaco pregunte Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar TC 

“Outrosy lhe pregunte se he cobiiçoso. Se aiu~tou as cousas te~porae~s cõ grãde ardor. Se ascõdudame~te achou algu~as cousas e se calou com elas 

tomãdoas para sy.”  

P2C1358 pre-1 Sentido opaco pregumtava Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CCDPM 

“[...] escreviam fallamdo nas cousas aaquelles que nellas fora~, se acordava~ na verdade, e ho que mais hera porque departidamemte pregumtava, & no 

que se todos acordava~o proçedia e~ minha istoria.” 

P2D300 pre-1 Sentido opaco preguntassem ~ 

pregũte 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar CATEC 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto affirmativo, scilicet, quando toca à honrra de Deos ou ao proveito dos proximos, 

como se a alguu~ christaão preguntassem polla fee e elle se callase, poderiam creer que elle nom tinha fee ou que a fe nom he verdadeyra.”
 
 

P2C1359 pre-1 Sentido opaco preguntavam Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar DESG 

“Ela começou a catar de u~a parte e da outra polo paaço e preguntavam-na que demandava.” 

P2C1360 pre-1 Sentido opaco pregũtas ~ pregũta 

~ pregumtas ~ 

pregunta ~ 

preguntas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

questionamento, 

pergunta 

TC 

“E quanto aa morte corporal façalhe .vii. pregu~tas e som estas: A primeyra se matou alguen por sy meesmo con suas maãos.” 

P2C1361 pre-1 Sentido opaco pregunta Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

questionamento, 

pergunta 

CDJI 

“Nom parece cousa indigna, se alguu~ que leer ou ouvir e sta estoria fezer pregunta, pois que tamto avia que era fama, e largamente pobricada, amtre a 

Rainha e o Comde Joham Fernamdez, se tiinha elRei dello alguu~a sospeita? ou sabia de tall fama parte? Aos quaaes se rresponde desta guisa.” 

21. pos- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pos- ~ pres- ~ pus-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1362 pos- ~ 

pres- 

Posterioridade 

temporal 

postumeiro ~ 

prestumeiro 

Adv. Adj. Adj. Do GP  postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter
201

 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

TNC15 

“E porq(ue) se nos a esto no~ acorressemos poderia seer q(ue) o tomaria~ por husu (e) seeri´a ((L025)) peior o postumeiro error q(ue) o p(ri)mei´ro.” 

P2D301 pos-  Posterioridade 

temporal 

postrimeyro Adv. Adj. Adj. Do GP  postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

TNH16 

“[...] con d(e)r(ey)to aforamos & damos en aforamento d'oje este dia en diante a vos [...] por t(en)po de vosas vjdas de anbos & despoys do postrim(eyr)o 

de vos por t(en)po de ((L015)) vosas quatro bozes subçesybas hu~a enpus da outra [...].” 

P2C1363 pus-  Posterioridade 

temporal 

pustrimeyra Adv. Adj. Adj. Do GP  postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

TNH15 

 

“Et eu Afon(so) ((L025)) Go(nçalue)s, p(r)ior & esc(ri)pua~ do d(i)to m(osteyr)o as fis esc(ri)puyr en mjña p(re)sença et a pasam(en)to da pust(ri)m(eyr)a 

((L026)) p(er)so~a fiq(ue) o d(i)to casar liure & q(ui)to ao d(i)to m(osteyr)o & en bo~o param(en)to. ((L02 )) Nos, Alfonss(us) Lupi, abbas.” 

P2C1364 pus-  Posterioridade 

temporal 

pustumeiro Adv. Adj. Adj. Do GP  postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

LUOC 

 

                                                             
201De acordo com Corominas (1987). Já para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), parece advir de póstumo < lat. postŭmus, -ĭ < pos- + -tum, advérbio ‘naquele tempo’. Observe-

se que a adjunção prefixal processa-se inicialmente não sobre uma base léxica propriamente dita, mas sim, um sufixo, o -ter. 
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“Pero aspicies alonge. que he cantado | no domĩgo cõ tres uessos. ẽ nos dias priuados. seia catado com | o pustumeiro.” 

22. pre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per-2 ~ pre-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1365 per-2 Sentido opaco periuizo Subst.  Subst. Subst. Do lat. praejudĭcium, -ĭi < 

prae- + judĭcium 

dano, prejuízo TC 

“E se e~ outra maneira o iuiz da sente~ça cõtra concie~cia e contra dereito e em periuizo doutro por amor ou por peita, fica sospe~so do oficio por huu~ 

ano [...].” 

P2D302 pre-2 Sentido opaco prejuizo Subst.  Subst. Subst. Do lat. praejudĭcium, -ĭi < 

prae- + judĭcium 

dano, prejuízo CATEC 

“Pollo qual, o defecto da fee dalguu~s moores nõ traz prejuizo aos menores, salvo quãdo cõ pertinacia se acheguã em particular a seus errores cõtra a fee 

da universal Ygreja que errar nõ pode, nem agora, nem em o te~po antiigo.” 

P2C1366 pre-2 Sentido opaco prevenda Verbo  Verbo Subst. Do lat. tardio praebenda, 

‘pagamento concedido 

pelo Estado a particulares’ 

< praebendus, gerundivo 

de praebēre, 

‘proporcionar’ < prae- + 

habēre 

renda associada a um 

ofício eclesiástico, 

prebenda 

VDT 

“[...] e diziam ao arçeriagoo dom Tello que nom curasse de tanta despesa, e de outras partes lhe tolhiam a sua renda e prevenda.” 

P2C1367 pre-2 Anterioridade 

temporal 

preçedente Verbo Verbo Adj. Do lat. praecēdĕre  precedente, 

antecedente 

LTV 

“E assi a nossa p(re)çedente obra que he booa & proueitosa .seja beenta & eixalçada.” 
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P2D303 pre-2 Sentido opaco precepto Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, regra CATEC 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto afirmativo [...].”
 
 

P2C1368 pre-2 Sentido opaco preceptos Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, regra, 

doutrina 

VST 

“[...] trazia ao pouo os preceptos de Deus pregando a verdade, e offerescia a Deus as petiçõis do pouo [...].” 

P2C1369 pre-2 Sentido opaco preceptos Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, regra, 

doutrina 

TC 

“Se os preceptos de Deus despreçou de saber. Se despendeo mal seu tenpo.” 

P2D304 pre-2 Sentido opaco pregadores ~ 

preegadores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris < 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

pregador CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee [...].” 

P2C1370 pre-2 Sentido opaco predicadores Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris < 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

pregador, i.e., frade 

dominicano 

VDT 

“E esta treladaçom fez de latim em lingoagem mestre Alvaro da Mota da Ordem dos Pregadores.” 

P2C1371 pre-2 Sentido opaco preegaçom Verbo Verbo Subst. Do GP  pregar < lat. 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

pregação, prédica, 

sermão 

PMP 

“[...] nom lhes faz mester outra conffissom se nom aquella jeeral que se faz em fim da preegaçom ou aa entrada da missa, nem lhes fazia mester outra 

enmenda [...].” 

P2C1372 pre-2 Sentido opaco pregaçoões ~ 

pregaçom ~ 

pregações 

Verbo Verbo Subst. Do GP  pregar < lat. 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

pregação, prédica, 

sermão 

TC 

“Se non quis yr ouuir as missas e as pregaçoões ao tempo conuinhauel. Se se affrigio com noio pola solenidade da missa ou pollo sermom seer grãde.” 
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P2C1373 pre-2 Sentido opaco preegar ~ pregar Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar TC 

“Se despreçou os pobres. Se por leer ou cãtar bem. Se por preegar. Se por desputar. Se por teer muytos discipolos.” 

P2C1374 pre-2 Sentido opaco pregando
 
 ~ 

pregaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < lat. dicĕre 

pregar VST 

“[...] trazia ao pouo os preceptos de Deus pregando a verdade, e offerescia a Deus as petiçõis do pouo [...].” 

P2C1375 pre-2 Sentido opaco 

 

apregoadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  a- + -pregoar < 

lat. praeconāre < prae- +        

-conāre, ‘preparar-se’ 

anunciado, apregoado HRP 

“E dhy a dez dias foro~ co~çertados os reys e apregoadas as pazes co~ estas condiço~oes: que casasse el rey de Castela co~ a iffante dona Biatriz.” 

P2C1376 pre-2 Sentido opaco 

 

pregoeiro Verbo Verbo Subst. Do GP  pregoeiro < lat. 

praeconāre < prae- +        

-conāre, ‘preparar-se’ 

pregoeiro, leiloeiro, 

anunciador 

CDJI 

“[...] dizemdo que o pregoeiro da vida, que he a fame, reçebemdo rrefeiçom pera o corpo, o sangue e spritus geerados de taaes viamdas, tem huu~a tall 

semelhamça amtre ssi, que causa esta comformidade.” 

P2D305 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

CATEC 

“[...] como sam os ensynadores, sacerdotes, prophetas, preegadores e prelados, e tãto mais, quãto moor estado teem; e os ignorãtes cree~ i~mplicitame~te 

todo o que os moores, endere~çados pera Deos, cree~ explicitame~te.” 

P2C1377 pre-2 Sentido opaco prellados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

SACR 

“E outrosi pera que ouuissem e fossem enformados e~ a fe e cre~ça daqueles que son de estado clerical, pollo qual os clerigos, espeçialme~te os saçerdotes 

e prellados que teem cura dalmas, aos quaees he dado de saber os misterios de Deus [...].” 

P2C1378 pre-2 Sentido opaco prelado Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

prelado, i.e., dignitário 

eclesiástico 

TC 

“Todo iuiz e prelado da sãcta igreia pera seer boo iuiz e manteer bem seu estado deue a seer dereyto e auer dereyta emtençom em todalas coussas que fezer 
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e iulgar.” 

P2C1379 pre-2 Anterioridade 

nocional, 

superioridade 

hierárquica 

prepostos ~ 

preposto
202

 

Verbo  Verbo Subst. 

PP 

Do lat. praeposĭtus, -a,       

-um < praepōnĕre 

superior, prepósito, o 

que governa, dirigindo 

com autoridade 

VDT 

“E quedou dom Telo muito alegre pollos moesteiros e ordenanças que vira dos dictos moesteiros, e notou mui bem quaays erom os ofiçios dos prepostos [...] 

e ainda mais o preposto deve insynar aos suditos como ham de obedeeçer [...].” 

P2C1380 pre-2 Sentido opaco presemça Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença CCDPM 

“[...] na q(ua)l, como em espelho, se possa esguardar o lume ((p005)) de seus feitos amte a presemça de todollos outros que depois vierem nos tempos da 

fotura hydade [...].” 

P2C1381 pre-2 Sentido opaco presença Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença PMP 

“Os sanctos comem e bebem deante Deus e todas as outras cousas que fazem todas as fazem dante a sua presença. Mais estes, se em algu~as cousas o 

anojan, logo se arrepeendem e se conheçem que pecarom.” 

P2C1382 pre-2 Sentido opaco presença Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença TNH15 

“[...] & ent(re)gou as chaues da d(i)ta casa ao d(i)to p(r)ior en p(r)esença do d(i)to ((L044)) alc(allde) [...].” 

P2D306 pre-2 Sentido opaco presençia Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença TNH16 

“[...] dou fe que fueron pagos en mjna presençia ((L018)) en sete ducados de oro [...].” 

P2C1383 pre-2 Sentido opaco presente ~ 

presentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

TNH15 

“[...] asentou et apoderou ao d(i)to p(r)ior en(n)as d(i)tas casas a consintem(en)to da d(i)ta Cataljn(n)a Do(mingue)s ((L043)) q(ue) p(r)esente estaua & 

                                                             
202Cunha (2010) afirma que o vocábulo preposto é forma divergente popular de prepósito. Afirma também que a forma popular aparece registrada já no séc. XIV, enquanto a forma 

culta somente no séc. XVI.   
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ent(re)gou as chaues da d(i)ta casa ao d(i)to p(r)ior en p(r)esença do d(i)to ((L044)) alc(allde) e diso q(ue) consintia o d(i)to ase~tam(en)to [...].” 

P2D307 pre-2 Sentido opaco presente ~ 

presentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

TNH16 

“[...] en diante a vos, Bertolameu ((L013)) Barr(eyr)o, vezjño da villa de Redondela, q(ue) soodes presente, et a vosa moll(e)r Marja Go(nçalue)s 

Barr(eyr)a, q(ue) he absente, ((L014)) ben como se fose presente, por t(en)po de vosas vjdas de anbos [...].” 

P2C1384 pre-2 Sentido opaco presente ~ 

presentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

VST 

“[...] pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2C1385 pre-2 Sentido opaco presemtes  Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

CDJI 

“E depois desto, seemdo elRei dom Fernamdo doemte e muito aficado daquella door que morreo, ao seraão na noite que sse finou, estava hi o Comde Joham 

Fernamdez com aquelles que eram presemtes.” 

P2C1386 pre-2 Sentido opaco presente  Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

LC 

“E por que ao presente de sua mercee tem esta virtude outorgada em estes Reynos antre senhores e servidores, maridos e molheres, tam perfeitamente que 

outros nom sey nem ouço que mais melhor della husem, dos quaaes pois elle de ssa boa graça me outorgou principal regimento [...].” 

P2C1387 pre-2 Sentido opaco presente  Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

LTV 

“E lhe apareçerom outra uez & lhe mandarom que fezesse esta presente obra.” 

P2C1388 pre-2 Sentido opaco presente ~ 

presentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

que se encontra, que 

assiste, presente 

LUOC 

“Entõ leuãtesse. primeiro abbade. ou prior se abbade presente | nõ for.” 

P2C1389 pre-2 Sentido opaco apresemtar Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -present(e)- + 

-a- + -r < praesens, -ēntis 

< prae- + -sum 

apresentar, mostrar, 

demonstrar 

CCDPM 

“[...] e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os quis apresemtar e~ 



1534 

 

corroboraça~o & comfirmaça~o da sua samta ffee católica [...].”   

P2C1390 pre-2 Sentido opaco representaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. repraesentatio,       

-ōnis < repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

ideia ou imagem que 

se concebe de alguma 

coisa 

LTV 

“[...] d(eo)s estabelleçeo em altas seedas de poderoso S(e)n(h)orio sejam milhor acustumados que out(ra) jente a ffim que a Representaçom . daquelles seja 

de mayor onrra & que elles possam seer a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} espelho & enxenpro [...].”
 
 

P2C1391 pre-2 Sentido opaco representam Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

demonstrar, 

representar, significar 

CDPI 

“[...] ca as leis som regra do que os sogeitos am de fazer, e som chamadas prinçipe nom animado: e o Rei he prinçipe animado, por que ellas representam 

com vozes mortas, o que o Rei diz per sua voz viva [...].” 

P2C1392 pre-2 Sentido opaco emprestauam ~ 

emprestãdo ~ 

emprestou 

Verbo Verbo Verbo Do GP  en-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +           

-stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar, ceder TC 

“Se iurou polos Sanctos Euãgelhos ou per outro modo. Se deu falso testimunho. Se afagou algu~as pessoas por auer dellas alguma cousa. Se husou mais que 

deuia dalgu~as cousas que lhe emprestauam.” 

P2C1393 pre-2 Sentido opaco presta ~ prestar Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

prestar, ter utilidade LEBC 

“O ssaber presta muyto ao poder, por se averem mais de barato per compra de potros, e outras que non som em conta.” 

P2C1394 pre-2 Sentido opaco presta ~ prestar Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

dedicar-se, prestar-se, 

ter utilidade 

LC 

“Do caso em que presta a va~a~ gloria.” 

P2D308 pre-2 Sentido opaco presta  Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- servir, prestar CATEC 
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+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

“E seria digno de reprehensam que~ cõfessasse a fee quando nõ presta senõ pera causar torvaçã e escãdalo aos infiees.”  

P2D309 pre-2 Sentido opaco prestes ~ preste Verbo Verbo Adj. Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

pronto, preparado, 

disposto 

CRB 

“[...]  por derradeyro foy senhor d ella, e d esta´ tomada na~o contente com a vitoria que ate ly tinha alcançada fez muita gente prestes de pe e de cavallo, e 

determinou fazer a guerra a el rey de Bisnaga [...].” 

P2C1395 pre-2 Sentido opaco prestes Verbo Verbo Adj. Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

pronto, preparado, 

disposto 

LTV 

“Prestes de a cobri´r se ella sospira ou se moue.” 

P2C1396 pre-2 Sentido opaco prestes Verbo Verbo Adj. Do lat. praestus, -a, -um < 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

pronto, preparado, 

disposto 

LEBC 

“E ssomariamente de homem a que convem teer boas bestas, e as saber bem cavalgar, se sseguem estas seis avantage~e~s: $ A primeira, seer mais prestes 

pera servir seu senhor, e acudir a muytas cousas que lhe acontecer podero´m de sua honrra e proveito [...].” 

P2C1397 pre-2 Sentido opaco prestamças Verbo Verbo Subst. Do lat. praestantĭa, -ae < 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

mercê, préstimo, favor  CDJI 

“E quamdo os homee~s veem desacostumadas afeiçoões e prestamças, homde nom ha tall divedo que maa fama embargar possa, ligeiramente veem a 

presumpçom do erro em que taaes pessoas podem cahir.”
 
 

P2C1398 pre-2 Sentido opaco presumir Verbo Verbo Verbo Do lat. praesumĕre < prae- 

+ -sumĕre 

tirar uma conclusão 

antecipada, 

conjecturar, supor 

VST 
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“Finalmente apartaua de si todas as cousas de que se pode gerar ma sospeita, e goardauasse de todo o que contra elle com algu~a apparençia se podesse 

presumir pello que nunca quis ter em sua caza, cama, banco, nem assento algu~ em que repouzasse, ou se assentasse [...].” 

P2C1399 pre-2 Sentido opaco presumiam Verbo Verbo Verbo Do lat. praesumĕre < prae- 

+ -sumĕre 

tirar uma conclusão 

antecipada, 

conjecturar, supor 

CDJI 

“[...] bem certificou em seu penssamento seer verdade o que as gentes presumiam, posto que da pubrica voz e fama que a Rainha avia com o Comde, ell 

nehuu~a parte soubesse [...].” 

P2C1400 pre-2 Sentido opaco presumir Verbo Verbo Verbo Do lat. praesumĕre < prae- 

+ -sumĕre 

tirar uma conclusão 

antecipada, 

conjecturar, supor 

CP 

“C(api´tulo) #LVI - Q(ue) o homem nom deve p(re)sumir de si, posto q(ue) v(ir)tuoso seja, porq(ue) muitas vezes 

aconteeçe q(ue) soo p(er) hu~u fe(i)to se p(er)de.” 

P2C1401 pre-2 Sentido opaco presumpçom Verbo Verbo Subst. Do lat. praesumptio, -ōnis 

< praesumĕre < prae- +    

-sumĕre 

presunção CDJI 

“E quamdo os homee~s veem desacostumadas afeiçoões e prestamças, homde nom ha tall divedo que maa fama embargar possa, ligeiramente veem a 

presumpçom do erro em que taaes pessoas podem cahir.”
 
 

P2C1402 pre-2 Sentido opaco presumpçaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. praesumptio, -ōnis 

< praesumĕre < prae- +    

-sumĕre 

presunção VST 

“Ordenado pois elle de tais costumes como dito temos per todos seus graos, chegou ao sacerdocio, naõ per presumpçaõ como alguns fazem, mas segundo o 

costume da uniuersal Igreija.” 

P2C1403 pre-2 Sentido opaco presunçom Verbo Verbo Subst. Do lat. praesumptio, -ōnis 

< praesumĕre < prae- +    

-sumĕre 

presunção LEBC 

“Da´lhes mais avantagem de bem parecer, e os senhores terem delles, por veerem que som boos cavalgadores, algu~a parte de boa presunçom pera feitos 

de guerra e doutras boas manhas.” 
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P2C1404 pre-2 Sentido opaco presumtuoso Verbo Verbo Adj. Do lat. praesumptuōsus,    

-a, -um < praesumĕre < 

prae- + -sumĕre 

presunçoso TC 

“Se he uaãglorioso. Se he presumtuoso. Se he ypocrita. Se por seer muito barnil . Se despreçou os pobres. Se por leer ou cãtar bem. Se por preegar. Se por 

desputar. Se por teer muytos discipolos. Se por teer muitos liuros e boõs. Se por cuydar de sy que he boõ.” 

23. pro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pro- ~ per-3 ~ pre-3. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1405 pro- Sentido opaco approueitamento Verbo Verbo Subst. Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

progresso, proveito, 

desenvoltura, 

desenvolvimento 

VST 

“Ordenado pois elle sacerdote começou de crecer com maior approueitamento, em prude~çia de costumes, e madureza de boa conuersaçaõ [...].” 

P2C1406 pro- Sentido opaco aproueitaram ~ 

aproueitasse 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

usar, fazer uso, 

aproveitar 

CPVC 

“E na praya amdauam mujtos com seus arcos E seetas E nom lhe aproueitaram ./ trouue os logo Ja de noute ao capitam omde foram Recebidos com muito 

prazer E festa.” 

P2C1407 pro- Sentido opaco aproueitando Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

VST 

“[...] e proueitosamente rezaua euitando todos os modos em ler, e cantar assi a vox feminina, e quebrada como a rustica e auilanada aproueitando, 

certamente antes as orelhas, e ao coraçaõ que aos olhos.” 

P2C1408 pro- Sentido opaco  aproveitam Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

aproveitar, ser de 

proveito 

LEBC 
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profacĕre < pro- + -facĕre 

“E em boos feitos muy pouco pera ssy se aproveitam de boos cavallos aquelles que os bem nom sabem cavalgar, segundo compre pera aquel feito em que 

delles se ham de sservyr.” 

P2C1409 pro- Sentido opaco  aproveitar Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

ser útil, ser 

proveitoso, ser de 

proveito 

LC 

“[...] posto que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir 

esta minguada maneira de meu screver.” 

P2C1410 pro- Sentido opaco  aproueitar Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -proveit(o)- +  

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, tirar 

utilidade, tornar 

proveitoso 

LTV 

“E posto que muyto dellas p(er)calçem . nom lhe poderiom ta~to aproueitar como fazem as uertudes aos coraço~o~es que desejam bem viuer.” 

P2C1411 pro- Sentido opaco  aproveitoso ~ 

aproveitosa 

Verbo Verbo Adj. Do GP  a-+ -proveitoso < 

proveito < lat. profectus < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveitoso, útil, 

salutar 

CP 

“C(api´tul)o Q(uaren)ta - Da pobreza e pacie^ncia do Senhor, e de como he muito aproveitoso pensar em se(us) tormentos.” 

P2C1412 pro- Sentido opaco proveitosa ~ 

proveitoso 

Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

LC 

“[...] a qual sperança nom pouco me acrecenta boo desejo de o trazer a proveitosa perfeiçom.” 

P2C1413 pro- Sentido opaco proveitossa Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

VDT 

“E pareçe que he cousa de merecimento mui dina e he de notar por çertas razõos: a primeira porque em estas partes he feita maravil[h]osa e santa 

renovaçom da fe apostolica e fremusura proveitossa de booas obras e boõs custumes.” 

P2D310 pro- Sentido opaco proveitoso Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

proveitoso, benéfico, CATEC 
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pro- + -facĕre útil 

“Ho conhecimento deste excellentissimo e summo bem, que nos faz bem.aventurados, he a nós necessario e proveitoso em quem enderencemos nossa tençam 

((3v)) e obras, como os beesteiros endere~çã seus tiros ao fito que vee~.” 

P2C1414 pro- Sentido opaco proveitoso Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

LEBC 

“[...] achey por boo e proveitoso remedio algu~as vezes penssar e de mynha ma~a~o screver em esto por requirymento da voontade e folgança que em ello 

sento [...].” 

P2C1415 pro- Sentido opaco proveitosas Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

PMP 

“Se disse aas almas pallavras nom proveitosas.” 

P2C1416 pro- Sentido opaco proueitosa Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

LTV 

“E assi a nossa p(re)çedente obra que he booa & proueitosa .seja beenta & eixalçada.” 

P2C1417 pro- Sentido opaco proveitosas ~ 

proveitoso
203

 

Verbo Verbo Adj. Do GP  proveito < lat. 

profectu < profacĕre < 

pro- + -facĕre 

proveitoso, benéfico, 

útil 

CP 

“C(api´tulo) #XXXIIII - De quat(r)o pensamentos e contemplaço~oes muito singolares e p(ro)veitosas.” 

P2C1418 pro- Sentido opaco proueitosamente Verbo Verbo Adv. Do GP  proveitosa < GP  

proveito < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveitosamente, de 

modo proveitoso 

VST 

“[...] e proueitosamente rezaua euitando todos os modos em ler, e cantar assi a vox feminina, e quebrada como a rustica e auilanada aproueitando, 

                                                             
203Observe-se que no mesmo conjunto documental (CP) ocorrem as formas com e sem prefixo (aproveitoso ~ aproveitosa ~ proveitosas ~ proveitoso), mas idêntico significado, o 

que corrobora a expletividade do prefixo a- nas sobreprefixações em questão. 
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certamente antes as orelhas, e ao coraçaõ que aos olhos.” 

P2C1419 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

prolomgou ~ 

prolongou 

Adj. Verbo Verbo Do lat. prōlongāre < prō- 

+ -longus- + -āre 

 

prolongar, dilatar, 

estender 

TC 

“Se prolomgou o comer e o beber deleitãdose en elo. Se ouue deleytaçom em maniares desuayrados.” 

P2C1420 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

prolonguada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. prōlongāre < prō- 

+ -longus- + -āre 

 

prolongado, longo, 

dilatado, estendido 

VDT 

“E, estando asy dom Telo em esta contempraçom, veeo a dizer com grande sospiro: heu mihi quia incolatus prolongatus est; que sera de mi porque a 

mi~nha morada he prolonguada.” 

P2C1421 per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

perlongados Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. prōlongāre < prō- 

+ -longus- + -āre 

 

longo, prolongado, 

extenso, estendido 

CDPI 
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ou stricto sensu 

“Foi muito manteedor de suas leis e grande executor das semtenças julgadas, e trabalhavasse quanto podia de as jentes nom seerem gastadas, per aazo de 

demandas, e perlongados preitos; e se a escriptura afirma, que por o Rei nom fazer justiça, vem as tempestades, e tribullaçoões sobre o poboo [...].” 

P2C1422 per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perlongar Adj. Verbo Verbo Do lat. prōlongāre < prō- 

+ -longus- + -āre 

 

prorrogar, protelar, 

estender 

LEBC 

“E por tanto leixo de mais sobr’ello screver, por muyto nom perlongar.” 

P2C1423 per-3 Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perlongue Adj. Verbo Verbo Do lat. prōlongāre < prō- 

+ -longus- + -āre 

 

prorrogar, protelar, 

estender 

LUOC 

“Da festa de santo | Eloy. e de sam Nicolaao. quando ueer ẽ alguã domĩga do auẽ | to. posto que se perlongue. e faça ẽ outro dia.” 

P2C1424 pre-3 Movimento 

temporal para  

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

prellomgamça Adj. Verbo Subst. Do GP  prelongar < lat. 

prōlongāre < prō- +          

-longus- + -āre 

prologamento, 

alongamento, 

extensão 

CCDPM 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] o quall diz sam Gregorio que he dentro em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado, & sem bayxeza o mundo sostem, & sobre 

todo se emxallça sem prellomgamça, no~ ha´ cousa em que todo na~o seja & todo çercado de sy nom faz termo [...].”   

P2C1425 pre-3 Sentido opaco precuraua Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar CPVC 

“E o da cabeleira precuraua asaz polla nom quebrar.” 

P2C1426 per-3 Sentido opaco percurar Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar CP 

“C(api´tulo) segundo - Q(ue) o homem deve p(er)curar e buscar confessor disc(re)to e sabedor, que tenha poderio de absolver e legar.” 

P2C1427 pro- Sentido opaco procurava Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar CDJI 

“[...] mostrava desordenada afeiçom e bem queremça ao Comde Joham Fernamdez, e o gramde acreçemtamento que lhe procurava per quallquer guisa que 

podia [...].” 

P2C1428 pro- Sentido opaco procurou Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcūrāre buscar, procurar VST 

“[...] nunca procurou honras [...].” 

P2C1429 pro- Sentido opaco procuraçõ Verbo Verbo  Subst. Do lat. prōcūrātĭō, -ōnis < 

prōcūrāre 

procuração HRP 

“E aly foro~ recebidos per sofficiente procuraço~ o iffante co~ dona Costança. E partyro~sse e foro~sse a el rey de Castela [...].” 

P2C1430 pro- Sentido opaco procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de procurātum, 

supino de prōcūrāre 

procurador TC 

“Se deseiaste emfirmidade, ou alguu~ outro mal e alguu~s por auer uingãça de alguu~ noio que te fezesse em seemdo procurador prolongou algu~s feytos 

por auer por ello mayor gaanho.” 

P2C1431 pro- Sentido opaco procurador Verbo Verbo  Subst. Do lat. procurātor, -ōris, 

do radical de procurātum, 

supino de prōcūrāre 

procurador TNC15 

“[...] p(er) esta esc(ri)tura damos logo A pose das ditas co(r)tes (e) ca~po Ao di(c)to p(ro)curador da di(c)ta g(ui)omar L(ouren)ço ho cal p(ro)curador 
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logo cobrou A pose da di(c)ta Erdade e~ nome da di(c)ta ((L013)) g(ui)omar L(ouren)ço [...].” 

P2D311 pro- Sentido opaco procederemos Verbo Verbo  Verbo  Do lat. procedĕre proceder CATEC 

“E, porque he doctrina pera ensynar os ignorãtes, procederemos como que~ ensyna leer ou escrever meninos, per breves, chaãs, palpavees e craros 

princípios [...].” 

P2C1432 pro- Sentido opaco procederem Verbo Verbo  Verbo Do lat. procedĕre proceder TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica [...].” 

P2C1433 pro- Sentido opaco proçedem ~ 

proçedia 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. procedĕre proceder CCDPM 

“[...] porque as propiedades virtuosas & os poderios dos obradores sa~o conheçidos per as perfeiço~es dos autos que delles proçedem, por çerto o auto 

deste p(ri)mçipe deve ser pera sempre de gramde louvor, tamto mayor quamto se comsyrar que elle amtepos o louvor dos outros a sua propia fama [...].” 

P2C1434 pro- Sentido opaco proçedem Verbo Verbo  Verbo Do lat. procedĕre proceder SACR 

“E como quer que estas duas coussas som anexas, ca no bautismo se incrude a fe, da qual proçedem duas coussas: cathezismo e exorçismo, que som partes 

delle, e por que no cathezismo se contem a ffe e cre~ça, entendo começar en ella.” 

P2C1435 pro- Sentido opaco profissaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. professio, -ōnis < 

profitĕor < pro- + -fateor 

profissão, consagração 

religiosa 

VST 

“O Primeiro Padre de Sancta Cruz de Coimbra foi dom Theotonio, varaõ certamente de mui virtuosa vida, e pera que mais claramente possamos ver em que 

maneira, chamandoo a diuina graça pera o que auia de ser aia vindo por saluaçaõ de muitos a regular profissaõ, e gouernança do mosteiro.” 

P2C1436 pro- Sentido opaco profundeza Adj. Adj. Subst. Do GP  profundo < lat. 

profundus < pro- +            

-fundus 

profundeza, abismo VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C1437 pro- Anterioridade 

espacial 

prollego Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

LC 
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“Prymeyramente se segue o prollego.” 

P2C1438 pro- 

 

Anterioridade 

espacial 

prollogo ~ prólogo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

CDPI 

“[...]he nossa emtençon neeste prollogo muito curtamente fallar [...].” 

P2C1439 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

VST 

“[...] e aos que haõ de vir per escriptura seia manifesto occupada minha alma com a grandeza da dor por ventura naõ goardeia ordem do prologo do qual 

por agora soo as sobre ditas cousas abaste auer dito.” 

P2C1440 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

CP 

“Começa-se o pro´logo em o liv(r)o que se chama Castello P(er)iigoso [...].” 

P2C1441 pro- Anterioridade 

temporal 

prometeo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer CDPI 

“[...] e como lhe elRei de Purtugal prometeo de fazer ajuda comtra Aragom.” 

P2C1442 pro- Anterioridade 

temporal 

prometeo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer TC 

“A terceyra se nõ comprio aquello que prometeo.” 

P2C1443 pro- Anterioridade 

temporal 

prometeo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer DESG 

“Como Galaaz prometeo ao ermitam o que lhe pedia.” 

P2C1444 pro- Anterioridade 

temporal 

prometemos ~ 

prometo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer TNH15 

“Et p(r)ometemos & out(or)gamos de uos pagar ((L019)) o d(i)to foro en(n)a d(i)ta mon(eda) [...].” 

P2D312 pro- Anterioridade prometa ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer TNH16 
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temporal prometemos 

“[...] por elo dea ne~ prometa a nos ne~ ao d(i)to moost(eyr)o ne~ ((L038)) a nosos subçesores ne~ por dizer ne~ alegar q(ue) a q(ue)remos p(ar)a o d(i)to 

moost(eyr)o [...] ((L040)) antes p(r)ometemos & out(or)gamos de vos defender & amp(ar)ar co~ elo [...].” 

P2C1445 pro- Anterioridade 

temporal 

prometemos Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer TNC15 

“[...]Asy houto(r)gamos (e) p(r)ometemos Ag(ar)dar (e) Ate~der sob hobrigaco~ de todos nosos bees q(ue) p(er)a esto hobriga~mos [...].” 

P2C1446 pro- Anterioridade 

nocional 

propos Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre propor, apontar, 

indicar 

CDPI 

“Do testemunho que alguuns derom no casamento de Dona Enes, e das razooens que sobrello propos o comde Dom Joham Affonsso.” 

P2C1447 pro- Anterioridade 

nocional 

propuse ~ 

proponho 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre propor, intencionar SACR 

“[...] propuse de trabalhar de fazer hu~a breue copilaçom das coussas que neçesarias som aos saçerdotes [...].” 

P2C1448 pre-3 Sentido opaco preposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção PMP 

“[...] logo se arepeendem, logo se confessam, senpre teem preposito de non pecar, senpre se dooem, senpre gemem e sospiram [...].” 

P2C1449 pre-3 Sentido opaco preposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção VDT 

“[...] emviio[u] por ele e lhe descobrio toda a sua voontade e todo seu preposito, e diselhe que nom viia milhor que aqui nos Banhos [...].” 

P2C1450 pro- Sentido opaco proposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção LEBC 

“[...] e antremety algu~as cousas que perteecem a nossos custumes, ainda que tam a proposito nom venham, por fazer a algu~u~s proveito, posto que a 

outros pareça sobejo.”  

P2C1451 pro- Sentido opaco proposito ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. proposĭtum < propósito, intenção TC 
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proposyto  prōpōnĕre 

“Se embargou o boõ proposito doutre~.” 

P2C1452 pro- Sentido opaco proposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção LC 

“E aos que falla contra seu proposito e maneira de viver, pouco dello se contentom.” 

P2C1453 pre-3 Sentido opaco preposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção SACR 

“E deixadas todas as outras maneiras, essta deradeira e a quinta, fazem a preposito.” 

P2C1454 pro- Sentido opaco proposyto Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção CCDPM 

“[...] satesfazemdo a vosso samto p(ro)posyto como sa~o theudo & obrigado.”   

P2C1455 pro- Sentido opaco proposito Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre 

propósito, intenção LTV 

“Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1456 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

prossygue Verbo Verbo Verbo Do lat. *prosequĕre prosseguir, dar 

seguimento, levar 

adiante 

CCDPM 

“Cap(itol)o #2º em ho quall prossygue o autor pera melhor declaraça~o desta obra.” 

P2C1457 pro- Sentido opaco protestaçon Verbo Verbo Verbo Do lat. prōtestārī protestação, protesto LC 

“Por que destas tres partes mesturadamente e nom assi per ordem he meu proposito de mais trautar, com devida protestaçon leixando todo ao corregimento 

daquelles a que perteecer.”  

P2C1458 pro-  Sentido opaco proveenças Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

província VST 
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“Foi pois natural da Prouincia de Galiza, da cidade de Tui de hu~ bairro chamado Ganfei gerado de nobres, e iustos pais [...].” 

P2C1459 pro-  Sentido opaco proveenças Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província LC 

“[...] consselhos e todas outras proveenças de meus Reynos e Senhorio [...].” 

P2C1460 pro-  Anterioridade 

temporal 

proueer Verbo Verbo Verbo Do lat. prōvidēre < prō- + 

-vidēre 

providenciar, prover, 

precaver 

TNC15 

“E q(ue)rendo nos como padre sp(irit)ual q(ue) delles somos p(ro)ueer q(ue) as suas almas no~ seia~ co~dapnadas ((L026)) no Inf(er)no [...].” 

P2D313 pro-  Sentido opaco proueito Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito TNC16 

“[...] (e) diserom que ho di(c)to prazo he feito em proueito do di(c)to m(osteiro) [...].” 

P2C1461 pro-  Sentido opaco proueito Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito TC 

“Se foy em e~bargo de alguu~ bem ou proueyto de seu proximo.” 

P2C1462 pro-  Sentido opaco proueito Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito TNH15 

“´[...] aujdo noso acordo de lju(r)açon, bee~do q(ue) he p(r)ol et proueito dos be~es ((L003)) de nosa igl(e)ia [...].” 

P2D314 pro-  Sentido opaco proveyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito CRB 

“E vemdo Meliquy niby qua~o pouco seu proveyto fazia nesta terra, e quoa~o mal lhe hobedecia~o, e qua~o lomge tinha os socorros d el rey seu senhor, 

lhe fez loguo aly saber como toda a terra era alevantada [...].” 

P2D315 pro-  Sentido opaco proueyto Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito TNH16 
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“[...]este foro ajuso conthiudo ((L010)) he feyto en honrra, prol & p(r)oueyto noso & do d(i)to moost(eyr)o & beens del & de nosos subçesores [...].” 

P2D316 pro-  Sentido opaco proveito ~ 

proveitos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito CATEC 

“Somos obrigados a cõfessar a fe em tempo e lugar porque he precepto affirmativo, scilicet, quando toca à honrra de Deos ou ao proveito dos proximos, 

como se a alguu~ christaão preguntassem polla fee e elle se callase, poderiam creer que elle nom tinha fee ou que a fe nom he verdadeyra.”
 
 

P2C1463 pro-  Sentido opaco proveito ~ 

proveitos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito LC 

“E posto que aa primeira pareça nom sentirem proveito de o veer, nem ouvir, saibham que o leer dos boos livros e boa converssaçom faz acrecentar o 

ssaber e virtudes como crece o corpo, que nunca se conhece senom passando per tempo: de pequeno que era, se acha grande, e o delgado fornido.” 

P2C1464 pro-  Sentido opaco proveitos Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito CP 

“Como o sac(ra)mento da Eucaristia faz muitos p(ro)veitos a aquel[es] q(ue) dignament(e) o rrecebam, e do moor amo(r) que nos D(eu)s mostrou.” 

P2C1465 pro-  Sentido opaco proveito ~ 

proveitos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveito LEBC 

“Mas abasta que sobre as bestas em feyto e parecer sejam home~e~s, e nom bestas mais sem proveito que ellas.”  

P2C1466 pro- Sentido opaco proveitosamente Verbo Verbo Adv. Do GP  proveitosa < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< lat. facĕre 

proveitosamente, 

frutuosamente 

LC 

“De que guisa se deve leer per os livros dos avangelhos, e outros semelhantes, pera os leerem proveitosamente.” 

P2C1467 pro- Anterioridade 

temporal 

providemcia Verbo Verbo Subst. Do lat. providentĭa, -ae < 

providēre < pro- + -vidēre 

providência CDJI 

“Mas teemos que o muito alto Senhor Deos, que em sua providemcia nehuu~a cousa falleçe, que tiinha desposto de o Meestre seer Rei [...].” 

P2D317 pro- Anterioridade 

temporal 

prouisor Verbo Verbo Subst. Do lat. provīsor, -ōris < 

providēre < pro- + -vidēre 

provisor, provedor TNC16 

“Ruy gomez bacharell em degredos p(ro)uisor (e) vi´gairo geerall em o arçeb(is)pado de braga [...].” 
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P2C1468 pro- Sentido opaco prouocaste ~ 

prouocou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. provocāre < pro- + 

-vocāre 

provocar, acender, 

estimular 

TC 

“Se olhaste ou deseiaste algu~a molher desonestamente. Se prouocaste per ty ou per outrem alguna molher a luxuria. Se porque se afytou bem. Se 

prouocaste os outros a esto.” 

24. re- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: rre- ~ re-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1469 rre- Sentido opaco rrecado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, informação, 

mensagem 

CCDPM 

“Ja seja que amtre m(ui)tas gemtes se passam muitas embaixadas & rrecados amtes que os feitos venham a rrompim(em)to, damdo lugar ao tempo que 

passe se~ espargim(em)to de samgue [...].” 

P2C1470 rre- Sentido opaco rrecado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, convocação, 

recado 

CDJI 

“[...] mamdou seu rrecado a NunAllvarez que estava Amtre Doiro e Minho com sua molher, que vehesse aaquell sahimento.” 

P2D318 re- Sentido opaco recados ~ recado Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, convocação, 

recado 

CRB 

“[...] e elle foy avante pello reyno cem legoas, sem achar quem lhe defemdese nada atee chegar a Symamdary, que hera hu~a cidade muyto gramde, nella 

esteve seis meses esperamdo por elrey d Oria, mamdamdo lhe muytos recados que o esperava em campo [...].” 
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P2C1471 

 

re-  Sentido opaco receber Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar TC 

“E este tall por este pecado deue a receber mui grãde peemdemça.” 

P2C1472 

 

re-  Sentido opaco recebem Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar LEBC 

“Ca pois aos tafuees nom myngua que jugar, e aos be´bedos que despendam em avantajados vynhos, e assy das outras semelhantes manhas astrosas, de que 

os senhores nom recebem ajuda, ante lhas defendem ou contradizem, muyto mais esta´ em razom nom mynguar em esta, se tam ryja voontade teverem.” 

P2D319 re-  Sentido opaco recebe ~ recebem ~ 

recebemos ~  

recebendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar CATEC 

“E, porque a fee he subjectada em ho entendimento, segundo que he movido pella vontade a creer, recebe per este movimento e participa as perfeições da 

voontade, scilicet, liberdade e caridade e ajuntamento ao summo bem e ultimo fim.” 

P2C1473 rre-  Sentido opaco rreçeber ~ 

rreçebera ~ 

rreçeby 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar CCDPM 

“[...] sequer por vos mostrar allgu~ conheçimemto da llomga criaço~ & m(ui)ta bemfeitoria que por vossa merçe, husamdo de vossa acostumada virtude, de 

vos rreçeby, caa se allgu~ saber e~ my~ ha´, posto que seja pequeno, com has vossas migalhas o apremdi.” 

P2D320 rre-  Sentido opaco rresçibo ~ 

rresçebjdo ~ 

rresçebjn 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher TNH16 

“[...] [e]t eu, o d(i)to Bartolomeu Barr(eyr)o q(ue) soo presente p(ar)a mjn & p(ar)a a ((L050)) d(i)ta mjña moll(e)r & p(ar)a nosas bozes, asy rresçibo & 

outo(r)go o d(i)to aforamj(en)to por lo preçio, man(eyr)as & condiço~ons suso d(i)tas [...].” 

P2C1474 re-  Sentido opaco reçebj ~ receber ~ 

recebudo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

ganhar 

TNC15 



1551 

 

“E boas obras q(ue) senp(r)e Reçebj E entendo Reçeb(e)r ao adeant(e) ((L005)) de liono(r) gomez morador na d(i)cta Çidade [...].” 

P2C1475 re-  Sentido opaco receberei Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

ganhar 

VST 

“[...] chorarei, mas a diuina escriptura mo defende, naõ chorarei certamente o que morre porque com Christo o receberei resucitado sey eu elle estar com 

Christo [...].” 

P2C1476 re-  Sentido opaco reçeby ~ reçeber Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

ganhar 

LTV 

“Reçeby em esta guisa $ Toma tua pruma & st(ri)pue /. bem auenturadas serom aquellas que morarem em nossa çidade . p(er)a acreçentar o conto de 

nossas çidada~a~s.” 

P2D321 rre-  Sentido opaco rreçebeo  Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

admitir, ganhar 

TNC16 

“E o di(c)to J(oa)m a~nes emp(ra)zador em seu ((L049)) nome (e) da di(c)ta sua molher (e) da pesoa depos elles rreçebeo em ssiy o di(c)to emprazam(ento) 

(e) sse obrigou de o comprir (e) guardar.” 

P2C1477 re- ~ 

rre-  

Sentido opaco recebessem ~ 

rreceber ~ recebam 

~ recebe 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

admitir, ganhar 

LC 

“Por que, resguardando ao desvairo das pessoas em estado, entender e sotilleza, com desejo que razoadamente prouvesse aos mais que o vissem e 

recebessem algu~u~ boo consselho, lembrança ou avisamento, acordei de levar esta ordem de screver na geeral maneira de nosso fallar.” 

P2C1478 rre- ~ 

re-  

Sentido opaco rreçeberdes ~ 

rreçebemos ~ 

rreçebo ~ reçebo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

admitir, ganhar 

TNH15 

“Et p(r)ometemos & out(or)gamos de uos pagar ((L019)) o d(i)to foro en(n)a d(i)ta mon(eda) en cada hu~ an(n)o en(n)o d(i)to dia de Natal et su pe~na de 

todas las custas & dapnos ((L020)) q(ue) vos o d(i)to co~uento & frayr(e)s del feserd(e)s & rreçeberd(e)s en(n)os acadar.” 

P2C1479 rre- ~ Sentido opaco rrecebeo ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     receber, acolher, CP 
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re-  recebeeo ~ 

rrecebam ~ 

rreceber 

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

admitir, ganhar 

“Começa-se o pro´logo em o liv(r)o que se chama Castello P(er)iigoso, e de como a devota Virgem Maria com gram prazer rrecebeo em o seu honrrado 

castello, (con)ve´m asab(e)r, no tenplo do seu glorioso corpo o rrei e senhor do ceeo e da t(e)rra.” 

P2C1480 re-  Sentido opaco reçeber ~ recebera Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher HRP 

“Dhy a pouco se aleva~taro~ grandes co~tendas e revoltas por que parte de portugueses e das çidades e vilas de Portugal no~ querya~ reçeber por rey el 

rey do~ Joha~ de Castela, que se ja chamava rey de Portugal, e trazia as armas mesturadas co~ as de Castela.” 

P2C1481 re-  Sentido opaco reçeber Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

admitir, acolher, tomar CDPI 

“Este Rei nom quiz mais casar, depois da morte de Dona Enes em seendo Iffante, nem depois que reinou, lhe prouve reçeber molher.” 

P2C1482 re-  Sentido opaco recebeu Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher DESG 

“Ele, tanto que a vio recebeu-a mui bem e abraçou-a, ca aquela era u~a das donzelas que moravam na i´nsoa da Lediça que a filha Amida del-rei Peles 

amava mais que donzela da sua companha.” 

P2C1483 re-  Sentido opaco reçebemdo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

ganhar 

CDJI 

“Outra cousa geera aimda esta comformidade e naturall inclinaçom, segundo semtença dalguu~s, dizemdo que o pregoeiro da vida, que he a fame, 

reçebemdo rrefeiçom pera o corpo, o sangue e spritus geerados de taaes viamdas, tem huu~a tall semelhamça amtre ssi, que causa esta comformidade.” 

P2C1484 rre-  Sentido opaco rreçebido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, acolhido CDJI 
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“[...]e per ella mamdava a Gonçallo Meendez de Vasconçellos, Alcaide moor de Coimbra, que ordenasse de guisa que o Meestre seu irmaão fosse rreçebido 

na çidade [...].” 

P2C1485 re-  Sentido opaco recebidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, acolhido CPVC 

“E na praya amdauam mujtos com seus arcos E seetas E nom lhe aproueitaram .  trouue os logo Ja de noute ao capitam omde foram Recebidos com muito 

prazer E festa.” 

P2C1486 re-  Sentido opaco recebidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, admitido HRP 

“El rey de Portugal ma~dou a Castela seus enbayxadores, Vasco de Gooes e Gonçalo Vaaz e frey Diogo, seu confessor. E aly foro~ recebidos per sofficiente 

procuraço~ o iffante co~ dona Costança.” 

P2C1487 re-  Sentido opaco arreceo Verbo Verbo Verbo Do GP  a-+ -recear < lat. 

re- + -celāre, ‘ocultar, 

esconder’ 

recear, temer VST 

“[...] e arreceo de por ventura fazer iniuria aquelle cuia taõ virtuosa vida naõ poderei dignamente contar [...].” 

P2C1488 rre-  Sentido opaco rreçeamdo ~ rreçeã 

~ rreçeou 

Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

temer, ter medo, ter 

receio, recear 

CDJI 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

P2C1489 re-  Sentido opaco reçeando Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

temer, ter medo, ter 

receio, recear 

HRP 

“O meestre quysera yrsse pera Yngraterra, reçeando a malquere~ça da rainha e grande poder del rey de Castela. Foy delo estorvado per Deus e per 

algu~as boas pessoas.” 

P2C1490 re-  Sentido opaco receamos ~ 

recearem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

temer, ter medo, ter 

receio, recear 

LC 

“E nos feitos e obras conssiirarmos novos caminhos pera percalçar o que nos praz, ou nos guardarmos do que receamos. A esta se pode apropriar todo 
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avisamento e percebimento ante do feito, e des que somos em ele.” 

P2C1491 re-  Sentido opaco receo Verbo Verbo Subst. Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’ 

temor, receio LC 

“[...] e desejo grande pera os acabar perfeitamente, com tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando em outras cousas que torvem o cuidado [...].” 

P2C1492 rre-  Sentido opaco rrecobra Verbo Verbo Verbo  Do lat. rĕcŭpĕrāre recuperar, recobrar, 

readquirir 

CP 

“C(api´tulo) #XXIIº - Do terceiro sinal e quarto, e de como a corruta torna virgem e rrecobra a graça ante p(er)dida.” 

P2D322 re- Sentido opaco recolherão ~ 

recolher
204

 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. recolligĕre < re- + 

-cŏllĭgĕre (‘reunir, juntar, 

recolher, apanhar’) < cum- 

+ -legĕre
205

 

recolher-se; deixar o 

lugar onde estava, 

para ir abrigar-se 

CRB 

“[...] e todos morrera~o sem ficar mais que seis ho me~es velhos que se recolhera~o a hu~a casa, os quaes fora~o captivos e trazidos diante d el rey [...].” 

P2C1493 rre- Sentido opaco rrecompemsamemto
206

 
Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. recompensāre 

(‘compensar, 

recompensar’) < 

compensāre < cum- +       

-pensāre
207

 

recompensa, 

retribuição, prêmio 

CCDPM 

“E porque, seg(umd)o o filosaffo, o [rrecompemsamemto] do ganho deve ser dado aaquelle que he mesteiroso & o rrecompemsamemto da homrra 

aaquelle que he muyto nobre & exçellemte, devem por çerto todos os que vierem de geraçom deste comde, assy por via der(ei)ta como colaterall, ser muyto 

obrig(a)dos a este rrey [...].” 

P2C1494 re- Expletivo recupilarei
208

 Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -copilar < 

lat. compilāre (‘pilhar, 

roubar, plagiar’) < cum- + 

compilar VST 

                                                             
204Sobreprefixação. 
205Todos os dicionários etimológicos consultados indicam esse étimo, exceto o Houaiss & Villar (2009), que aponta para uma formação vernácula (< re- + -colher). 
206Sobreprefixação. 
207Parece ser um caso de expletividade prefixal no próprio latim. 
208

Sobreprefixação. 
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-pilāre, ‘roubar, pilhar, 

amontoar’ 

“[...] naõ posso en verdade desimular a dor que padeço, e naõ me doo porem de seu acontescimento, mas do meu, porque quanto ele mais bemauinturado he, 

tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C1495 re- Iteração reconciliaua
209

 Verbo Verbo Verbo Do lat. reconciliāre < 

conciliāre < cum- +           

-calāre 

reconciliar, fazer as 

pazes, voltar à 

amizade  

VST 

“[...] e com a meizinha de suas oraçõis e palauras de consolaçaõ os saraua, e absoluia e a Deus reconciliaua [...].” 

P2C1496 re- Iteração reconçiliam
210

 Verbo Verbo Verbo Do lat. reconciliāre < 

conciliāre < cum- +           

-calāre 

reconciliar, fazer as 

pazes, voltar à 

amizade  

PMP 

“E se reconçiliam com el per verdadeira confisson e contriçom.” 

P2C1497 re- Expletivo recontou ~ 

recontar
211

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar PMP 

“Se descobrio os secretos de Deus por algu~a legeirice ou recontou vysoões ou revelaçoões ou oraçoões.” 

P2C1498 re- Expletivo  recontar
212

 Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

contar, narrar  VST 

                                                             
209Sobreprefixação. 
210Sobreprefixação. 
211Sobreprefixação. 
212

Sobreprefixação. 
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supor’ 

“[...] logo me acho mais esforçado pera recontar a memoria delle.” 

P2C1499 rre- Expletivo  rrecomtarem ~ 

rrecomtamdo
213

 

Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +  -

putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar  CDJI 

“[...] nem era alguu~ ousado de lhe tall cousa dizer, posto que sse de sua desomrra com boom desejo doesse, rreçeamdo pena por gallardom, e mortall 

hodio por amizade, como ja a alguu~s acomteçeo por taaes novas rrecomtarem, moormente aos Reis e gramdes senhores.” 

“E assi pareçe que o sentio Tullio, quamdo veo a dizer: Nos nom somos nados a nos mesmos, porque huu~a parte de nos tem a terra, e outra os paremtes. E 

porem ho joizo do homem, açerca de tall terra ou pessoas, rrecomtamdo seus feitos, sempre çopega.” 

P2C1500 rre- Expletivo  rrecomta
214

 Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +  -

putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, narrar CCDPM 

“[...] no~ se deve~ os da llynhagem deste comde & de todolos outros que nos virtuosos trabalhos cavalleirosos de que este llyvro rrecomta allgu~a parte 

teverem semtir pouco obrygados aa bomdade deste rrey, como ja disse: çertamemte, se elle na~o fora, todo passara em esqueçimemto.” 

P2C1501 rre- Iteração rrecomtada
215

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +  -

putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

recontado, contado 

novamente 

CDJI 

                                                             
213Sobreprefixação. 
214Sobreprefixação. 
215

Sobreprefixação. 
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supor’ 

“Assi que a terra em que os home~es per lomgo costume e tempo forom criados, geera huu~a tall comformidade amtre o seu emtemdimento e ella, que 

avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada; porque louvamdoa, dizem sempre 

mais daquello que he; e sse doutro modo, nom escprevem suas perdas, tam mimguadamente como acomteçerom.” 

P2C1502 rre- Iteração 

 

rrecomtamento
216

 Verbo  Verbo Subst. Do GP  re- +  -contar- < 

lat. cŏmpŭtāre < cum- +     

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; contar, pensar, 

supor’ 

narração repetida, 

recontada 

CDJI 

“Rui Pereira que ja esto trazia em gramde cuidado, foi muito ledo do que lhe NunAllvarez dissera. E tamto lhe prougue, que o nom pode mais deteer, e 

foisse logo ao Meestre fazerlhe rrecomtamento de todo.” 

P2C1503 re- Expletivo recrece ~ recrecem Verbo Verbo Verbo Do lat. recrescĕre crescer, aumentar, 

intensificar  

LC 

“Do que se recrece do bem e do contrairo em saber fylhar o contentamento.” 

“Dos malles que se recrecem a muytos por nom trazerem no coraçom algu~u~ boo freo.” 

P2C1504 rre- Expletivo rrecreçeo Verbo Verbo Verbo Do lat. recrescĕre crescer, aumentar, 

intensificar 

CCDPM 

“[...] primeiramemte o estado esp(ri)tuall, pello gramde e~sallçamemto da samta ffee que se pellos trabalhos daquelles virtuosos baro~es naquella çidade 

rrecreçeo, e por demostraça~o de muy g(ram)des millagres que ho sen(h)or D(eu)s por muytas vezes amte os olhos humaa(n)os quis apresemtar e~ 

corroboraça~o & comfirmaça~o da sua samta ffee católica [...].”   

P2D323 re- ~ 

rre- 

Expletivo recrecendo ~ 

rrecreçemdo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. recrescĕre crescer, aumentar, 

intensificar-se 

TNC16 

“E Recrecendosse algu~u~a demanda ((L022)) ou con//d//tenda sobre este enprazam(ento) ou sobr(e) cousa q(ue) a elle p(er)tença que has ditas partes 

SeJam citadas (e) demandadas p(er)ante hos vig(airos) desta igreJa de bragaa [...].” 

P2C1505 rre- Sentido opaco rreduzir Verbo Verbo Verbo Do lat. redūcĕre impelir, conduzir, CDJI 

                                                             
216

Sobreprefixação. 
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levar  

“[...] e tornousse ao Meestre fallamdolhe muitas e booas razoões sobrello pollo rreduzir a sse fazer logo; e veemdo que nom podia, espediosse delle e foisse 

apos o Prioll seu irmaão, que ja era partido caminho de Samtarem; e emcalçouho em Pomtevall, homde esteve mui poucos dias.” 

P2D324 rre- ~ 

re- 

Iteração rrefaçã ~ refacam Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + fazer < lat. 

facĕre 

fazer novamente, 

refazer, consertar  

TNC16 

“[...] façam (e) corregam o moinho q(ue) ora esta, deneficado (e) mais façam (e) rrefaça~ e~ o di(c)to casall (e) ssuas p(er)tenças qua~ta bemfeitoria fazer 

podere~ [...].” 

P2C1506 re- Sentido opaco reffectoiro Verbo Verbo Subst. Do lat. refectorius, -a,       

-um, ‘que conforta, 

reparador’ < reficĕre < re- 

+ -facĕre 

refeitório  LUOC 

“Comecẽ na primeira domĩga do auentoleer | o liuro de Isayas aas matinas. e da | li em deante. todo seia leudo pelo auẽ | to. tã bem na Egleia. como no 

Reffec | toiro. como o cantor ordinar.” 

P2C1507 rre- Sentido opaco rrefeiçom Verbo Verbo Subst. Do lat. refectio, -ōnis < 

reficĕre < re- + -facĕre 

refeição, alimento, 

comida 

CDJI 

“Outra cousa geera aimda esta comformidade e naturall inclinaçom, segundo semtença dalguu~s, dizemdo que o pregoeiro da vida, que he a fame, 

reçebemdo rrefeiçom pera o corpo, o sangue e spritus geerados de taaes viamdas, tem huu~a tall semelhamça amtre ssi, que causa esta comformidade.” 

P2D325 re-  Sentido opaco referiam Verbo Verbo Verbo Do lat. refērre  aplicar CATEC 

“Ca, em tempo da ley natural, aos menynos e sandeus perdoava Deos ho pecado original e lhes dava graça, fee e todallas virtudes quando os padres ou 

outros quaaesquer actualmente referiam e ordenavam sua propia fee em salvaçam daquelles, posto que nenhuu~ synal exterior fezessem” 

P2C1508 rre-  Sentido opaco rrefere Verbo Verbo Verbo Do lat. refērre  referir, mencionar CCDPM 

“Caa se Davit, tam samto propheta, tamto clamava ao Sen(h)or D(eu)s pedimdo-lhe que ho guardasse das limgoas rrepremsoras & mordazes, como elle 

tamtas vezes o rrefere e~ sua obra a Paullo, & Custochio, Salustio, Fullgemçio & casy todollos outros autores [...]” 

P2C1509 re- Expletivo refreou Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < frenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

CDPI 

“E pois que elle com boom desejo por natural enclinaçom, refreou os males, regendo bem seu Reino, ainda que outras mingoas per el passassem de que 
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peendença podia fazer: de cuidar he que ouve ho galardom da justiça, cuja folha e fruito he, honrrada fama neeste mundo, e perduravel folgança no outro.” 

P2C1510 re- Expletivo refrearem Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < frenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

LC 

“[...] podera seer que algu~u~s por os enssynos e avisamentos que, deos querendo, em este trautado seram scriptos, de mal fazer se refrearem, e pera viver 

virtuosamente seram enduzidos, a qual sperança nom pouco me acrecenta boo desejo de o trazer a proveitosa perfeiçom.” 

P2C1511 re- Expletivo refreaõ Verbo  Verbo Verbo Do lat. refrenāre < frenāre conter, refrear, frear, 

tolher 

VST 

“[...] porque natural cousa he, como dis S. Gregorio, aos sanctos varões que pera sempre estem allongados das cousas illiçitas das licitas, muitas vezes se 

refreaõ, pera que por causa de molheres naõ concorressse em algu~a infamia, nunca com ellas quis fallar sem ser presente algu~a testemunha.” 

P2C1512 re- Sentido opaco relevado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. relĕvāre relevar, perdoar, 

desconsiderar 

LC 

“Ainda que algu~as rezo~o~es va~a~ dobradas, sejame relevado, por que o faço querendo todo melhor declarar, avendo em tal leitura por menos 

falicimento dobrallas, que, onde convem, seer minguado no screver.” 

P2C1513 re-  Sentido opaco relegioõs ~ 

religiom 

Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião, na acepção 

de ordem religiosa 

(disciplina monástica 

ou conventual) 

VDT 

“E em Jerusalem virom os lugares santos e muitos mosteiros de diverssas relegioõs de viver.” 

P2C1514 re-  Sentido opaco relligiom Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião, na acepção 

de ordem religiosa 

(disciplina monástica 

ou conventual) 

LTV 

“A todo o collegio femenjno & a ssua deuota Relligiom seja notefficado o s(e)rmom & liçom da ssapiençi´a.” 

P2C1515 rre-  Sentido opaco rreligiom Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião CP 

“C(api´tul)o C(inquen)ta - Q(ue) o olho nom casto mesejeiro he do coraçom nom casto, e de #VIII pontos de rreligiom.” 
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P2C1516 re-   Sentido opaco religioso ~ 

religiosa 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular 

PMP 

“Se for clerigo ou religioso ou religiosa, confessese se tomou esmola dos publicos roubadores ou publicos usureiros ou dos desfazedores dos pobres.” 

P2C1517 re-  ~ 

rre- 

Sentido opaco religioso ~ 

rreligiosas ~ 

rreligiosos ~ 

rreligiosso  

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religiosos, i.e., 

eclesiásticos do clero 

regular 

CP 

“C(api´tulo) #XVIº - De seis cousas q(ue) sse rreq(ue)rem aa v(er)dadeira (con)fisom e de cinquo q(ue) a enbargam, e de como he muito p(er)iigosa cousa 

ao religioso ameu´de sair fora da claustra.” 

P2C1518 re-   Sentido opaco religioso  Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, devoto, 

decoroso 

VST 

“[...] primeiramente he ordenado em hostiario saõlhe dadas as chaues da Igreija a qual elle cõ religioso cuidado fechaua porque segundo dize~ por 

negligençia estaua aberta a cabras, e porcos, e outros suios animais [...].” 

P2C1519 re-   Sentido opaco religiosamente  Verbo Verbo Adv. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religiosamente, 

devotamante 

VST 

“[...] e teue vida comprida de mui sanctos costumes, e virtudes, o qual mui religiosamente, criado com mui diligente cuidado de seu pai.” 

P2C1520 re-   Sentido opaco religiosima Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

muito religioso VST 

“Foi pois natural da Prouincia de Galiza, da cidade de Tui de hu~ bairro chamado Ganfei gerado de nobres, e iustos pais, o pai se chamaua, Oveco, e a mãi 

auia nome Eugenia, a qual religiosima linha de sua geraçaõ, elle com sanctos costumes, exaltou [...].” 

P2C1521 re- Sentido opaco remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, solução LEBC 

“[...] achey por boo e proveitoso remedio algu~as vezes penssar e de mynha ma~a~o screver em esto por requirymento da voontade e folgança que em ello 

sento [...].” 
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P2D326 re- Sentido opaco remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, solução CATEC 

“Fee teve Adam antes que pecasse; fe teverõ quantos se salvarõ, e em todo tempo socorreo Deos cõ este dom e deu remedio pera se salvare~ as criaturas.” 

P2C1522 re- Sentido opaco remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, solução TNC15 

“Pore~ q(ue)rendo nos poer a ello Remedio oportuno poemos por co~stituço~ ((L037)) signadal co~ o nosso cabidoo (e) clerizia q(ue) do dia da 

p(ro)bicaço~ a tres dias p(ri)meiros seg(ui)ntes aos abades da ordem de sam beento.” 

P2C1523 re- Sentido opaco remedios Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

antídoto, cura, 

remédio 

LC 

“Dos aazos per que se acrecenta o ssentido do humor menencorico, e dos remedios contra eles.” 

P2D327 re- Sentido opaco remedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

solução, saída, 

remédio 

CRB 

“[...] e sabemdo seu pay como seu filho hera morto, escreveo a Salvatinea, que remedio terya pera resgatar sua molher [...].” 

P2C1524 rre- Sentido opaco rremedio Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

solução, alternativa, 

remédio 

CDJI 

“E quando vio que nom avia em ell outro rremedio se nom morte, rreçeamdosse muito do que feito tiinha lhe seer acooimado per alguu~, aaquella hora 

ouve tam gram temor, que aquell medo lhe foi assi como degredo, que o fez logo sahir da camara, por sse hir a pressa pera seu comdado.”
 
 

P2C1525 re-  Sentido opaco remijr Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < red- +  

-emĕre, ‘tomar, receber, 

comprar’
217

 

redimir, salvar, remir SACR 
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O percurso evolutivo do vocábulo, segundo Cunha (2010): rĕdĭmĕre > redimir > *remidir > remiir > remir. 



1562 

 

“O nosso saluador Jhesu Christo que veo remijr a lynhage~ humanal deu ordem e regra como viuesemos e nos soubesemos saluar.” 

P2C1526 re- Intensificação arrenegou
218

 Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -renegar < 

lat. vulg. renegāre, ‘sentir 

pesar’ < re- + -negāre 

renegar, apostatar, 

abjurar 

TC 

“Se cõte~deu ou ferio alguu~ com soberba. Se arrenegou. Se iurgou outre~ e nom sy meesmo. Se se gloriou dos pecados que fez.” 

P2C1527 re- Iteração renembrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

LEBC 

“Mas esto faço por ensynar os que tanto nom souberem, e trazer em renembrança aos que mais sabem as cousas que lhes bem parecerem, e nas fallecidas 

enmendando no que screvo a outros podeerem avysar.” 

P2C1528 rre- Iteração rrenembrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CDJI 

“Porem apegamdonos a ella firme, os claros feitos, dignos de gramde rrenembrança, do mui famoso Rei dom Joham seemdo Meestre, de que guisa matou o 

Comde Joham Fernamdez, e como o poboo de Lixboa o tomou primeiro por seu rregedor e deffensor [...].” 

P2C1529 re- Iteração renembrar Verbo Verbo Verbo Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrar, recordar, 

rememorar 

LEBC 

“Ca se o leerem ryjo e muyto juntamente como livro d’estorias, logo desprazera´ e se enfadaro´m del, por o nom poderem tam bem entender nem 

renembrar; por que regra geeral he que desta guisa se devem leer todollos livros dalgu~a sciencia ou enssynança.” 

P2C1530 rre- Iteração rrenembrar Verbo Verbo Verbo Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrar, recordar, 

rememorar 

LC 

“Segunda, de rrenembrar, per que bem e longamente nos lembra o que sabemos, veemos e ouvimos, penssamos e ordenamos fazer.” 

P2C1531 re- Iteração renovaçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. renovatio, -ōnis < 

rĕnŏvāre < nŏvāre 

revitalização, 

renovação, incremento 

VDT 

“E pareçe que he cousa de merecimento mui dina e he de notar por çertas razõos: a primeira porque em estas partes he feita maravil[h]osa e santa 

                                                             
218Mais um caso de alternância entre lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado, pois no PA é também detectada a forma renegar, o que corrobora a expletividade 

prefixal.  
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renovaçom da fe apostolica e fremusura proveitossa de booas obras e boõs custumes.” 

P2C1532 re- Iteração renovou Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕnŏvāre < nŏvāre recomeçar, reacender HRP 

“Ysto acabado, rodeou a cega fortuna e os pecados e desave~tura del rey do~ Ferna~do que, leixando sua omrra, e esqueece~do fama e co~çie~çia, se 

casou co~ dona Lyanor Tellez, molher de Joha~ Lourenço da Cuynha. E liousse co~ os ingreses e renovou a guerra co~ os castela~aos.” 

P2C1533 rre- Sentido opaco rrenunciaço ~ 

rrenunciaçõ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renúncia TNH15 

“[...] rrenu~cio & p(ar)to de mj~ toda ley & todo d(e)r(ey)to asi canonjco com(m)o çeujll & a ley do Valiano q(ue) he en ajuda ((L029)) das molleres & a 

ley q(ue) dis q(ue) geeral rren(u)nciaço~ no~ valla & todas las out(r)as bo~as rrazo~es ((L030)) & d[e]fenso~es [...].” 

P2C1534 re-  ~ 

rre- 

Sentido opaco renõciamos ~ 

rrenũçio  

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar TNC15 

“[...] E reno~ciamos ((L014)) todas leis (e) costumes ho(r)dinhaco~es dereit(os) caroujcos/?/ Ciues se os po(r) nos ouu(er)mos A os no~ Alegar e~ Juizo 

ne~ fora dele (e) q(ue) co~tra esta ue~da vamos Alega~do ((L015)) nos ou nosos socesores q(ue) no~ valha.” 

P2D328 rre- Sentido opaco rrenunçio Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar TNH16 

“[...] eu, o dito Ju(an) Espiga, me dou et otorgo por contento et pago a todo meu plazer et vontade et en rrazon de la paga ((L020)) rrenunçio la exçibçion 

et ley q(ue) fala en rrazon do engaño do aber no~brado [...]”
 
 

P2C1535 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rrenũcio ~ 

renuçiamos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. renūntiāre  renunciar TNH15 

“[...] a ca(rt)a fiq(ue) firme & valla p(ar)a senp(re) sobr(e) lo q(u)al ((L028)) rrenu~cio & p(ar)to
219

 de mj~ toda ley & todo d(e)r(ey)to asi canonjco 

com(m)o çeujll [...].” 

P2D329 rre-  Sentido opaco rreparo Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕpărāre reparo, cuidado, zelo TNH16 

“[...] vos & vosa moll(e)r & vosas bozes labredes ben a d(i)ta vjña de podas, cauas & chousuras en seus t(en)pos & sazo~ons ((L031)) de man(eyr)a q(ue) 

non se p(er)ca~ nen as novjdades dela por mjngoa de rreparo [...]” 

P2C1536 re-  Expletivo repartiçom Verbo Verbo Subst. Do GP  re- + partir < 

partīre 

parte LC 
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Observe-se o registro do verbo apartar sem o costumeiro prefixo. 
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“E por que o entendimento he nossa virtude muy principal, screvi del hu~a breve repartiçom, e o mais fuy ajuntando segundo melh[o]r pude fazer.” 

P2C1537 re-  Expletivo repartidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do GP  re- + partir < 

partīre 

distribuído, dividido, 

repartido 

LUOC 

“Como seiã | repartidos os responsos nos dias priuados aas uigilyas no tempo do inuerno” 

P2C1538 re- Sentido opaco arrepeendem ~ 

arepeendem 

Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, 

lamentar algo 

cometido 

PMP 

“Os sanctos comem e bebem deante Deus e todas as outras cousas que fazem todas as fazem dante a sua presença. Mais estes, se em algu~as cousas o 

anojan, logo se arrepeendem e se conheçem que pecarom.” 

P2C1539 re- Sentido opaco areprenderás Verbo Verbo Verbo Do GP  a- + -repender < 

lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +         

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, 

lamentar algo 

cometido 

VDT 

“E logo dom Tello lhe pedio por merçee que lhe desse hu~u luguar que estava no arravalde que chamavam os Banhos, e o Ifante dise que averiã seu 

cõsselho, alegando Salamom que diz: «Todas as coussas faze cõ comselho e nom te areprenderás».” 

P2C1540 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rrepouso ~ repouso Verbo Verbo Subst. Do lat. repausāre < re- +   

-pausāre 

descanso, repouso LTV 

“E depois do continuado eixarçiçi´o pus meu corpo em rrepouso.” 

P2C1541 re-  Sentido opaco repouzasse Verbo Verbo Verbo Do lat. repausāre < re- +   

-pausāre 

descansar, repousar VST 
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“Finalmente apartaua de si todas as cousas de que se pode gerar ma sospeita, e goardauasse de todo o que contra elle com algu~a apparençia se podesse 

presumir pello que nunca quis ter em sua caza, cama, banco, nem assento algu~ em que repouzasse, ou se assentasse [...].” 

P2C1542 rre-  Sentido opaco rrepouse ~  

rrepousares 

Verbo Verbo Verbo Do lat. repausāre < re- +   

-pausāre 

descansar, repousar LTV 

“Nom sabes tu qu//e// seneca diz ajnda que o entendimento do homem sabedor se rrepouse depois dalgu~u~ trabalho o tempo das booas obras no~ 

se p(er)de .$ Nem p(er)teeçe a ty seer no conto daquelles que no meo dos boos caminhos affroxando do seu boo p(ro)posito tornam a enffraq(ue)çer.” 

P2C1543 re-  Sentido opaco reprenda Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender TC 

“E se uir que se sabe be~ cõfessar nõ faça mais se nõ reprendaa doestãdolhe os pecados e louuãdolhe as uirtudes e assoluaa e delhe sua pee~de~ça.” 

P2C1544 re-  Sentido opaco reprendido Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurar, repreender HRP 

“Desta obra crua e feita co~ sanha, foy el rey diname~te reprendido.” 

P2D330 re-  Sentido opaco reprehensam Verbo Verbo Subst. Do lat. reprensio, -ōnis < 

rĕprĕhĕndĕre 

censura, repreensão CATEC 

“E seria digno de reprehensam que~ cõfessasse a fee quando nõ presta senõ pera causar torvaçã e escãdalo aos infiees.”  

P2C1545 re-  Sentido opaco reprehençaõ Verbo Verbo Subst. Do lat. reprensio, -ōnis < 

rĕprĕhĕndĕre 

censura, repreensão VST 

“[...] ante o altar lançaua a agoa, sacerdote sem reprehençaõ se apparelhaua segundo cuido na Igreija de Deus.”  

P2C1546 rre-  Sentido opaco rrepremsão Verbo Verbo Subst. Do lat. reprensio, -ōnis < 

rĕprĕhĕndĕre 

censura, repreensão CCDPM 

“A p(ri)meira porque pareçee, segumdo diz sam Ger(oni)mo, que se eu fezera empreita d'esparto ou esteiras de jumco, que o ganho fora pouco, ao menos me 

podera escusar de rrepremsa~o, da quall sa~o çerto que nenhu~ autor de novo lyvro possa s(er) escuso.”  

P2C1547 re-  Sentido opaco reprensom Verbo Verbo Subst. Do lat. reprensio, -ōnis < 

rĕprĕhĕndĕre 

censura, repreensão VDT 

“Agora nós avemos de consirar que a nós seria mall contado e mereceríamos reprensom diante de Deus e dos home~s se nom desemos à memoria e 

escrevesemos tam nobre feito como este.”  

P2C1548 rre-  Sentido opaco rrepremsoras Verbo Verbo Adj. Do lat. reprehensor, -ōris < repreensor, censurador CCDPM 
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rĕprĕhĕndĕre 

“Caa se Davit, tam samto propheta, tamto clamava ao Sen(h)or D(eu)s pedimdo-lhe que ho guardasse das limgoas rrepremsoras & mordazes, como elle 

tamtas vezes o rrefere e~ sua obra [...]”  

P2C1549 re- Sentido opaco representaçom
220

 Verbo Verbo Subst. Do lat. repraesentatio,       

-ōnis < repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

ideia ou imagem que 

se concebe de alguma 

coisa 

LTV 

“[...] he neçessario que aquelles assi home~e~s como molheres que d(eo)s estabelleçeo em altas seedas de poderoso S(e)n(h)orio sejam milhor acustumados 

que out(ra) jente a ffim que a Representaçom . daquelles seja de mayor onrra [...].”
 
 

P2C1550 re- Sentido opaco representam
221

 Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < 

praesentāre < prae- +       

-sum 

demonstrar, 

representar, significar 

CDPI 

“[...] as leis som regra do que os sogeitos am de fazer, e som chamadas prinçipe nom animado: e o Rei he prinçipe animado, por que ellas representam com 

vozes mortas, o que o Rei diz per sua voz viva [...].” 

P2C1551 re-  Sentido opaco reprouaua Verbo Verbo Verbo Do lat. reprobāre  reprovar TNC15 

“[...] o q(ua)l d(i)cto S(enhor) ((L012)) p(a)p(a) p(er) actoridade de sam p(edro) (e) de sam paullo Rep(ro)uaua; se absteuesem dell ne~ husassem ne~ 

fezessem os d(i)ctos agrauos (e) op(re)sooes aos d(i)ctos moesteiros” 

P2D331 re-  Sentido opaco reputemos Verbo Verbo Verbo Do lat. reputāre < re- +       

-putāre 

considerar, reputar CATEC 

“A caridade faz que este fim ultimo reputemos como su~mo bem nosso, pollo qual lhe teemos amor e affeiçã, porque o home~ nõ tem incrinaçã ao que nõ 

conheçe, ou lhe nom pareçe possivel, ou lhe nom teem affeiçã.” 

P2C1552 re- Sentido opaco requeresse ~ 

requeriam 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, solicitar, 

demandar, pedir 

CDPI 

“Era ainda de boom desembargo aos que lhe requeriam bem e merçee, e tal hordenança tiinha em esto, que nenhuum era deteudo em sua casa, por cousa 

                                                             
220Sobreprefixação. 
221

Sobreprefixação. 
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que lhe requeresse.” 

P2C1553 re- Sentido opaco requeiram ~ 

requere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, solicitar, 

demandar, exigir 

LEBC 

“Por que nom ha despesa pera que mais sem empacho requeiram mercees aos senhores que pera se comprarem bestas e as governarem, nem os senhores 

mais geeralmente acustumem de fazer.” 

P2C1554 rre- Sentido opaco rrequeria ~ 

rrequereo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, exigir, 

demandar 

CCDPM 

“Crea~ ((p009)) os que esta storia llerem que, se na sustamçia allgu~ (e)rro ha´, que he mais por se dizer menos do que a gramdeza dos feitos rrequeria, 

que por eu comvidar as orelhas dos ouvimtes [ou] aacreçemtar de my mesmo allgu~as cousas na materia.” 

P2C1555 re- Sentido opaco requere ~ 

requerem ~ 

requerestes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, exigir, 

demandar 

LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera os 

acabar perfeitamente [...].” 

P2C1556 rre- Sentido opaco rrequerem Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, exigir, 

demandar 

CP 

“C(api´tulo) #XVIº - De seis cousas q(ue) sse rreq(ue)rem aa v(er)dadeira (con)fisom e de cinquo q(ue) a enbargam, e de como he muito p(er)iigosa cousa 

ao religioso ameu´de sair fora da claustra.” 

P2D332 rre- Sentido opaco rrequerido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerido, exigido, 

demandado 

TNC16 

“E asy sirua ((L035)) ao di(c)to prior co~ sua pesoa (e) armas ssemdo rrequerido [...].” 

P2D333 rre- Sentido opaco rrequerjdos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerido, exigido, 

demandado 

TNH16 

“[...] & no~ o q(ue)rendo nos ou nosos ((L045)) subçesores, seendo p(r)im(eyr)ame~te co~ elo frontados & rreq(ue)rjdos q(ue) ento~ o posades fazer & 

fagades a p(er)sonas semellables de vos ((L046)) q(ue) cunpla~ & pague~, teñam & aguardem todo aq(ue)lo [...].” 
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P2C1557 re- Sentido opaco requerido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerer, exigir, 

demandar 

TNC15 

“[...] (e) foylhe Req(ue)rido p(er) a clerizia do arçeb(is)pado q(ue) p(ro)cedesse cont(ra) os sobr(e)d(i)ctos s(egundo) nas d(i)ctas l(ete)ras he co~the 

((L018)) udo [...].” 

P2C1558 rre- Sentido opaco rrequerimemto Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerimento, petição CCDPM 

“E assy q(ue) ho bo~ desejo & vomtade deste rrey dom Affomso foy a p(ri)mçipall causa de se esta obra começar & acabar & desy rrequerimemto de hu~a 

filha daquelle comde que se chamava dona Lianor de Meneses [...].” 

P2C1559 re- Sentido opaco requerimento Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerimento, petição VDT 

“E esta obra está em latim no livro dos erdamentos de Santa Cruz, e foi tornado em lingoagem por que o entendesem muitos, a requerimento de Pedre 

Annes prior de Podentes.”  

P2D334 re- Sentido opaco requerymento Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerimento, petição, 

pedido 

CRB 

“[...] e o corpo d el rey muyto honrradamente a requerymento d aquelles seus home~es, foy levado ha cidade de Nagumdy, e d ahi em diante ficou jaziguo 

dos reys, e este rey tem elles por santo antre sy [...].” 

P2C1560 re- Sentido opaco requirymento Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerimento, petição LEBC 

“[...] achey por boo e proveitoso remedio algu~as vezes penssar e de mynha ma~a~o screver em esto por requirymento da voontade e folgança que em ello 

sento [...].” 

P2C1561 rre- ~ 

re- 

Sentido opaco rrequerimento ~ 

requerimento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. requaerere < 

lat. cláss. requirĕre 

requerimento, petição LC 

“Come´çasse o trautado que se chama Leal Consselheiro, o qual fez Dom Eduarte, pella graça de deos Rey de Portugal e do Algarve e Senhor de Cepta, a 

rrequerimento da muyto excellente Reynha dona Leonor, sua molher.” 

P2D335 re-  Sentido opaco resgatar Verbo Verbo Verbo Do lat. *recaptāre libertar, remir, 

resgatar 

CRB 
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“[...] e sabemdo seu pay como seu filho hera morto, escreveo a Salvatinea, que remedio terya pera resgatar sua molher, que em poder d elrey estava [...].” 

P2C1562 re-  Sentido opaco resgate Verbo Verbo Subst. Do lat. *recaptāre quantia paga pela 

libertação de alguém 

HRP 

“[...] e que el rey de Castela entregasse a vila d'Almeyda e de Miranda e vi~ite galees que tiinha tomadas de Portugal, co~ todos seus aparelhos, e que 

soltasse o co~de do~ Afomso Tello, irma~ao da rainha dona Lyanor, e todollos portugueses que era~ presos, sem nehu~u resgate.” 

P2D336 re- Sentido opaco respeito ~ respeyto Verbo Verbo Subst. Do lat. respectus, -ūs, 

‘consideração, atenção’ < 

respectāre, ‘olhar para 

trás’ < re- + -spectāre 

razão, causa CRB 

“ [...] e asy esteve ao lomgo d este ryo por este respeito algu~us dias, atee chover augoa pollos campos e allagoas em abastamça [...].” 

P2C1563 re- Sentido opaco respeito Verbo Verbo Subst. Do lat. respectus, -ūs, 

‘consideração, atenção’ < 

respectāre, ‘olhar para 

trás’ < re- + -spectāre 

respeito, consideração VST 

“[...] e despois morto o dito Bispo se foi pera a cidade de Vizeu onde por sua bondade e respeito do defuncto Bispo foi recebido na See da Bemauinturada 

Virgem Maria, a qual naquelle tempo era sufreganha ao Bispo de Coimbra [...].” 

P2C1564 re- Sentido opaco respeito Verbo Verbo Subst. Do lat. respectus, -ūs, 

‘consideração, atenção’ < 

respectāre, ‘olhar para 

trás’ < re- + -spectāre 

respeito, consideração LC 

“E filhayo por hu~u~ ABC de lealdade, ca he feicto principalmente pera senhores e gente de suas casas que na theorica de taaes feictos em respeito dos 

sabedores por moços devemos seer contados, pera os quaaes ABC he sua propria enssinança.” 

P2C1565 re-  Sentido opaco comrresponda Verbo Verbo Subst. Do GP  com- + responder 

< lat. rĕspŏndĕre < re- +       

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

equivaler, satisfazer, 

corresponder 

VDT 
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“E logo o Ifante lhe mandou fazer a carta dos Banhos; e, feita a carta, dise dom Tello ao Ifante: «Senhor, eu vos quero dar hu~u peytorall que 

comrresponda à sella»..”  

P2D337 re- Sentido opaco respomdeo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder CRB 

“[...] ao quoall lhe respomdeo que comettesse de casamento a elrey com sua filha, e que com ysto lhe darya sua molher e tomaria suas terras, o quoal 

conselho elle tomou, e mamdou embayxadores a Bisnaga a cometer casamento com sua filha [...].” 

P2C1566 re- Sentido opaco respondo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder LEBC 

“A esto respondo por me scusar e dar a outros que taaes obras quiserem fazer regra per a maneira e proposito que sobr’ello tenho, conssiirando o que lii 

do coraçom do homem, que he semelhante aa moo do moynho, a qual botada per força das auguas nunca cessa de seu andar [...].”  

P2D338 rre- Sentido opaco rrespomdã Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder TNC16 

“[...] as partes sseJam çitadas (e) demamdadas (e) rrespomda~ p(or) ello p(er)amte os vigairos geeraes desta egreJa (e) corte de braga.” 

P2C1567 rre- Sentido opaco rresponde Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder CDJI 

“[...] ou sabia de tall fama parte? Aos quaaes se rresponde desta guisa.” 

P2C1568 re- Sentido opaco responde Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

responder SACR 
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prometer, obrigar-se’ 

“E despoys pregu~ta o ssaçerdote: que pedes a ygreja. Responde aquelle que ha de seer christão: fee.” 

P2C1569 re-  Sentido opaco responde ~ 

respondeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

PMP 

“En, responde confortandose com esperança e com fiuza.” 

P2C1570 re-  Sentido opaco respondeo ~ 

respondeu 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar, 

retorquir 

DESG 

“El respondeo baldosamente” 

P2C1571 re- Sentido opaco responsos Verbo Verbo Subst. Do lat. responsum < 

rĕspŏndĕre < re- +             

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responso, responsório LUOC 

“Todolos responsos que son cãtados das homilias. de nouẽbro. ataa | apascoa. nos dias do domĩgo. e os da Epifãia .s. ** | *. seiã departidos.cada dia tres 

nos dias priuados.ataa a | sesta feira.” 

P2C1572 re-  Sentido opaco reposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta PMP 

“Se consentyo em maa falla ou em maa obra, por jeesto ou por reposta ou por calar.” 

P2C1573 re-  Sentido opaco reposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

resposta LEBC 
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prometer, obrigar-se’ 

“Do que se pode dizer contra o proveito que disse que desta manha se sseguia, com sua reposta.” 

P2C1574 re-  Sentido opaco reposta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta LC 

“A esta perteece conteer o cuydado e estar bem entento no que desejamos d’aprender, ou dar reposta, costumandonos a novamente aprender aquellas 

cousas que pera o estado em que formos perteecerem.” 

P2C1575 re- Intensificação resprãdeçer Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

SACR 

“[...] deuen saber e ente~der as santas escrituras e deuem resprãdeçer em vertudes, por que per a sua claridade os que viuem en estado de leigos ssejam 

alomeados, que em outra maneyra seriã cegos.” 

P2C1576 re- Intensificação resplandeçia Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

VST 

“[...] mas eu sobre todo louuarei nelle, que em todas suas obras assi era prudente, e auisado
222

 que sempre resplandeçia com o habito de castidade.” 

P2C1577 rre- Sentido opaco rresaluo Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + -salvar < 

salvāre  

restringir, reservar, 

ressalvar 

TNC15 

“E ponhoo na d(i)cta ((L022)) lionor gomez E seus suçesor(e)s q(ue) os aJam p(er)a todo senp(re) E rresaluo ((L023)) p(er)a mj~ ho hussoffrujto dos 

d(i)ctos logar(e)s em mjnha vjda (e) mais ((L024)) no~.” 

P2C1578 rre- Sentido opaco rrestetuyçõ Verbo Verbo Subst. Do lat. restitutĭo, -ōnis < 

restituĕre < re- +               

-statuĕre, ‘pôr de pé, 

colocar, estabelecer’  

restituição TNH15 

“Et todo benefiçio de lee & de rrestetuyço~ yntegra q(ue) en cont(ra)rio desto ((L026)) q(ue) d(i)to he podesen ser & nos ave(r) & alegar & a lee & 

d(e)r(ei)to q(ue) dis a rrenuçiaço~ en geeral no~ valer [...].” 
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P2C1579 rre- Sentido opaco rresumimdo Verbo Verbo Verbo Do lat. resumēre, ‘retomar, 

recuperar’ < re- +             

-sumĕre, ‘pegar, tomar’ 

resumir, sintetizar CDJI 

“Senhor, vos mandaaes fazer esta carta, rresumimdolhe quegemda era, porem, Senhor, disse elle, se vos esta cousa bem esguardar quiserdes, a Vossa 

Merçee pode emtemder, que per, nehu~a guisa e devees de mamdar, por o gram dampno que sse dello seguir pode.” 

P2C1580 re- Iteração resurgir
223

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

VDT 

“Em este moesteiro todos os Conigos Reg[r]antes acharam exenpro de bem viver por que de proprio vaão ao comum e da profundeza dos pecados açendam 

à torre das virtudes e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C1581 re- Sentido opaco resucitado
224

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

revivido, ressurrecto VST 

“[...] chorarei, mas a diuina escriptura mo defende, naõ chorarei certamente o que morre porque com Christo o receberei resucitado sey eu elle estar com 

Christo [...].” 

P2C1582 re- Movimento para 

trás 

retornando Verbo Verbo Verbo Do GP  re- + tornar < lat. 

tornāre 

voltar, regressar, 

rememorar 

LC 

“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando 

ao que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 

P2C1583 re- Sentido opaco retraemdo ~ retrae Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre dizer ou pensar mal, TC 
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recriminar 

“Seguemse as pregumtas que pertecem a morte spritual. A primeyra se he omecida e~ malqueremça. A segumda se em retraemdo. A terceira se em mal 

comselhamdo. A quarta se empeecemdo alguem.” 

P2C1584 re- Sentido opaco reteer  Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕtĭnēre guardar, conservar, 

reter 

LEBC 

“E ssentyndo esto o vallente emperador Jullyo Cesar, por guardar e reteer seu cuydado, por muyto que ouvesse de fazer, sempre quando avya spaço seguya 

o estudo, e algu~as obras de novo screvya.” 

P2C1585 rre- Sentido opaco rreteer ~ rretem Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕtĭnēre guardar para si, 

conservar (algo) para 

si, reter 

CP 

“C(api´tulo) #XXXIX - Como muito ama com gram fervor q(ue)m da´ quanto tem sem alghu~ua cousa rreteer.” 

P2D339 re- Reversão reveladas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. revelāre < re- +     

-velāre 

revelado, mostrado, 

desvendado 

CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2D340 re- Reversão revelaçam Verbo Verbo Subst. Do lat. revelatio, -ōnis < 

revelāre < re- +  -velāre 

revelação CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C1586 re- Reversão revelaçoões Verbo Verbo Subst. Do lat. revelatio, -ōnis < 

revelāre < re- +  -velāre 

revelação PMP 

“Se descobrio os secretos de Deus por algu~a legeirice ou recontou vysoões ou revelaçoões ou oraçoões.” 

P2D341 re- Reversão revela ~ revelar ~ 

revelou 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. revelāre < re- +     

-velāre 

comunicar, revelar, 

mostrar 

CATEC 

“E, assi, Deos, per sua inspiraçã ou pregadores ou em outra maneira, revela a determinaçam e explicaçã das cousas da fee que pertencee~ aa salvaçã a 
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todos aquelles que as desejam e buscã, se per sy ho nõ desmerecem.” 

P2C1587 re- Sentido opaco reuerencia Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

respeito, reverência VST 

“[...] e os doe~s de Deus benze~do e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial 

officio.” 

P2C1588 re- Sentido opaco reverença Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

respeito, reverência PMP 

“Se andou per çimiterio sen oraçon, seu medo, seu reverença.” 

P2D342 re- Sentido opaco reverendisimo Verbo Verbo Adj. Do lat. reverendus < 

reverĕri < verēri 

reverendo, respeitável TNH16 

“E eu, Juan Ffernandez Agulla, notarjo pu(bli)co jurado por la abtorjdad appostoljca ((L065)) et not(ar)io pu(bli)co asy mjsmo do numero da d(i)ta villa de 

Pontevedra & sua ((L066)) jurdiço~ por el Re(verendisi)mo señor Arçob(is)po & santa igll(e)ja de Santiago [...].” 

P2D343 re- Sentido opaco reverendissimo Verbo Verbo Adj. Do lat. reverendus < 

reverĕri < verēri 

reverendo, respeitável TNC16 

“Ruy gomez bacharell em degredos p(ro)uisor (e) vi´gairo geerall em o arçeb(is)pado de braga p(e)llo R(everendissimo) S(e)n(h)or o S(e)n(h)or dom diogo 

de ssousa p(er) Merçe de d(eu)s (e) da sancta egreJa de Roma Arçeb(is)po (e) S(e)n(h)or ((L002)) da muy amtiyga (e) ssempre leall Cidade de braga [...].” 

P2C1589 re- Sentido opaco revoltas Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *revoltus, < 

lat. revolūtus, ‘que voltou’ 

< revolvĕre, ‘voltar para 

trás’ < re- + volvĕre 

rebelião, revolta HRP 

“E andou em algu~as revoltas co~ el rey.”
 
 

25. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sobre- ~ ssobre- ~ super-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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FME 

P2C1590 sobre- Posição acima sobre dito
225

 Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado TNH15 

“Et eu Joh(a)n F(e)r(nande)s de Gonçe, not(ar)io ppu(bli)co sobr(e) d(i)to das d(i)tas t(e)rras [...].” 

P2C1591 sobre- Posição acima sobre ditos
226

 Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado LUOC 

“Equando cõtecer que sam Tho | me apostolo. ueer ẽ esta .u . feira na .iii . feira dessa domaa estes sermõ | es sobre ditos. seiã leudos. e aquela antiphãã.” 

P2D344 sobre- Posição acima sobredito Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado CATEC 

“Do sobredito, crarame~te parece que a fee necessaria pera a salvaçã ha de obrar e fazer seu acto [...].” 

P2D345 sobre- Posição acima sobredito Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado TNH16 

“[...] ao outorgamj(en)to do sobred(i)to contrabto de foro en hu~u co~ os sobre ((L068)) d(i)tos testigos presente fuy & o esc(ri)puj & aquj meu nom(m)e & 

signo puse ((L069)) en testimonjo de v(er)dade.” 

P2C1592 sobre- Posição acima sobredictos Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado TNC15 

“[...]  foylhe Req(ue)rido p(er) a clerizia do arçeb(is)pado q(ue) p(ro)cedesse cont(ra) os sobr(e)d(i)ctos s(egundo) nas d(i)ctas l(ete)ras he co~the ((L018)) 

udo [...].” 

P2D346 ssobre- Posição acima ssobredicto ~ Adj. Adj. Adj. Do GP  sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

sobredito, supracitado TNC16 

                                                             
225Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
226

Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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ssobredictas PP PP PP dīcĕre 

“O quall casall darcuzello ssob(re)di(c)to o di(c)to dom prior asy emprazou nos ((L027)) di(c)tos J(oa)m a~nes (e) Isabell gomçaluez sua molher (e) p(era) 

depos elles como di(c)to he com todallas cousas ssobredi(c)tas (e) co~ quaesq(ue)r outras suas p(er)temças emtradas (e) ((L028)) saidas [...].” 

P2D347 sobre- Posição além de sobrenatural ~ 

sobrenaturaaes ~ 

sobrenaturaes 

Adj. Adj. Adj. 

 

Do lat. tard. supernaturālis sobrenatural CATEC 

“[...] mas pera conheçer e entender o su~mo bem e sobrenatural que nos faz be~.aventurados, Deos Nosso Senhor; este conheçimento e visam beatifica nã 

pode a criatura per suas forças percalçar [...].” 

P2C1593 sobre- Posição além de sobrenome Subst. Subst. Subst. Do GP  sobre- + -nome < 

lat. nomen, -ĭnis 

sobrenome VDT 

“Veera e~tom hu~u mançebo que se dizia Joham Ovelheiro, o quall em seu nome e sobrenome demostrava as ovelhas de Deus.” 

P2D348 sobre- Sentido opaco sobrepojã ~ 

sobrepoja 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *superpŏdiāre ultrapassar, exceder, 

sobrepujar 

CATEC 

“[...] e, pera que nosso entendimento seja enderençado sem errar em seu acto, que he ente~der em aquellas cousas que sobrepojã seu natural conheçimento, 

há mester que se conforme cõ a sabedoria divinal [...].” 

P2C1594 super- Excesso superfluidades Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. superfluĭtas,   

-ātis < lat. superfluĕre < 

super- + -fluĕre 

superfluidade, 

futilidade 

VST 

“Despresaua ainda o glorioso sancto as superfluidades, e as deleitações, e os mãos ganhos enganos do mundo perdido, naõ se enleuaua com louuores, nem 

alaueantaua com riquezas, nem com pobreza se angustiaua, mas desestimaua sempre assi cousas allegres como as tristes [...].” 

26. sub- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: su- ~ sob-1 ~ sub- ~ so- ~ suf- ~ sof- ~ sa- ~ s-3 ~ sso- ~ sos- ~ ssu- ~ suc- 

~ ssob-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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FME 

P2C1595 su- Sentido opaco resucitado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

revivido, ressurrecto VST 

“[...] naõ chorarei certamente o que morre porque com Christo o receberei resucitado sey eu elle estar com Christo [...].” 

P2C1596 su- Sentido opaco resurgir Verbo Verbo Verbo Do lat. resurgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

ressurgir, ressuscitar, 

reviver 

VDT 

“[...] e que se esforçem resurgir da morte à vida.” 

P2C1597 sob-1 Sentido opaco sobditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito CDPI 

“A razom por que esta virtude, he necessaria nos sobditos, he por comprirem as leis do principe que sempre devem de seer ordenadas pera todo bem [...].” 

P2C1598 su- Sentido opaco suditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito VDT 

“[...] o preposto deve gardar as voõtades dos suditos por exenpro e liçom da Santa Escriptura [...].” 

P2D349 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito CATEC 

“E[...] som obrigados a doctrinar os menores, scilicet, os subditos e ignorãtes [...].” 

P2C1599 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito TC 

“Se non corrigeste a uida dos teus subditos.” 
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P2C1600 sob-1 Sentido opaco sobdictos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito LTV 

“[...] a ffim que a Representaçom . daquelles seja de mayor onrra & que elles possam seer a seus sobd(i)ct(o)s & a todos os que a elles am esguardo {&} 

espelho & enxenpro de bo~o~s costumes se aderençara a nossa liçom.”
 
 

P2C1601 sub- Sentido opaco subir ~ subindo Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir VST 

“[...] e por o direito comesou com o celestial dezeio com todas suas forças subir, e assi mesmo com própria doctrina de vida em tal modo constranger, e 

ordenar que em todas as cousas posto que fosse de noua idade era aiudado por bom maduro, e graue.” 

P2C1602 sob-1 Sentido opaco sobyo ~ subio Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir PMP 

“Se sobyo e se asseentou sobre as sepulturas de aquelles corpos, cujas almas cuydam que son en paraiso.” 

P2C1603 sob-1 Sentido opaco subio Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir DESG 

“Entom se saio Lançarot do paaço e subio em seu cavalo e a donzela em seu palafre´m.” 

P2D350 so- Sentido opaco socorreo ~ socorre Verbo  Verbo Verbo Do lat. succurrĕre < sub- 

+ -currĕre, ‘correr’ 

socorrer, ajudar, valer, 

amparar 

CATEC 

“Fee teve Adam antes que pecasse; fe teverõ quantos se salvarõ, e em todo tempo socorreo Deos cõ este dom e deu remedio pera se salvare~ as criaturas.” 

P2D351 so- Sentido opaco socorros Verbo  Verbo Subst. Do lat. succurrĕre < sub- 

+ -currĕre, ‘correr’ 

socorro, ajuda, 

proteção, amparo 

CRB 

“E vemdo Meliquy niby qua~o pouco seu proveyto fazia nesta terra, e quoa~o mal lhe hobedecia~o, e qua~o lomge tinha os socorros d el rey seu senhor, lhe 

fez loguo aly saber como toda a terra era alevantada [...].” 

P2C1604 suf-  Sentido opaco insufficiente Verbo Verbo Adj. Do lat. insufficiens, -entis 

< in- + - sufficiens, -entis 

< sufficĕre < sub- + facĕre 

não suficiente, 

insuficiente 

VST 

“Mas posto que pera estas cousas, me sinto insufficiente quando aleuanto os olhos da alma ao dador de todos os bens [...].” 

P2C1605 sof-  Sentido opaco sofficiente Verbo Verbo Adj. Do lat. sufficĭens, -entis < 

sufficĕre < sub- + -facĕre 

que ou aquilo que 

satisfaz ou que basta, 

que é bastante; 

HRP 
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satisfatório 

“E aly foro~ recebidos per sofficiente procuraço~ o iffante co~ dona Costança.” 

P2C1606 su-  Sentido opaco sufiçiente Verbo Verbo Adj. Do lat. sufficĭens, -entis < 

sufficĕre < sub- + -facĕre 

que ou aquilo que 

satisfaz ou que basta, 

que é bastante; 

satisfatório 

VDT 

“[...] e diselhe que nom viia milhor que aqui nos Banhos, que se dizem del Rey, no arrabalde que era asaz sufiçiente e mui cõvinhavell; mais como se pudese 

aver e aqualçar ha[via] mester grande conselho, e que ele nom sabia maneira em como.” 

P2C1607 su-  Sentido opaco suficientemente Verbo Verbo Adv. Do lat. sufficĭens, -entis < 

sufficĕre < sub- + -facĕre 

suficientemente; 

satisfatoriamente 

TC 

“Onde se huu~ home~ ante alguu~ iuiz he acusado de algu~a cousa falsame~te, empero suficientemente lhe he prouado per falsas testimunhas en tal caso 

segu~do os doutores dize~.” 

P2C1608 so- Sentido opaco sofrem ~ sofrer Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar 

VST 

“Naõ sofrem certamente grandes materias os pequenos engenhos, e quanto mayor for, e mais excellente, o que se hade tratar tanto he mais abbatido aquelle 

que a grandeza das cousas por palaura naõ pode explicar [...].” 

P2C1609 so- Sentido opaco sofrerem ~ sofrer Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar 

LEBC 

“E pera seerem boos monteiros, lhe faz conhecimento grande avantagem em poderem melhor sofrer os grandes encontros e seerem soltos e avysados pera 

bem ferir, e fortes em suas sellas, e sabedores em sofrerem bem seus cavallos e saberemsse delles ajudar onde e como compre [...].” 

P2C1610 sof- Sentido opaco soffrer Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar 

VDT 

“[...] os velhos ajam de soffrer em paçiençia dos pequenos com misericordia ainda mais deve insynar o preposto caridade mui amavell.” 

P2C1611 so- Sentido opaco sofreeo Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar 

CP 

“C(api´tul)o Q(uaren)ta e #III - De como a Virgem Maria sofreeo na alma todos os tormentos q(ue) faziam ao sseu filho, e de como [e]spirou.” 
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P2D352 sub- Sentido opaco subjectada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. subjectāre  sujeitado, submetido, 

subordinado 

CATEC 

“E, porque a fee he subjectada em ho entendimento, segundo que he movido pella vontade a creer, recebe per este movimento e participa as perfeições da 

voontade, scilicet, liberdade e caridade e ajuntamento ao summo bem e ultimo fim.” 

P2C1612 sa- Sentido opaco saluços Verbo  Verbo Subst. Do lat. vulg. sugglutĭum < 

lat. singultus, -us (‘soluço, 

suspiro’), sob influência de 

subglutīre, ‘engolir com 

dificuldade’  

soluço VST 

“[...] e daqui vem que quantas vezes me esforço pera delle fallar tantas se enchem meus olhos de lagrimas, e apegaseme a vox, e os saluços me impedem as 

palauras que delle componho que farei [...].” 

P2C1613 s-3 Sentido opaco sombreiro Subst.  Subst. Subst. Talvez do lat. vulg. 

*sulumbra < lat. sub illa 

umbra, ‘sob esta sombra’  

chapéu de abas largas CPVC 

“[...] soomente deu lhes huum barete vermelho E huu~a carapuça de linho que leuaua na cabeça E huum sombreiro preto.” 

P2D353 so-  Posição abaixo someter Verbo Verbo Verbo Do lat. submittĕre < sub- + 

-mittĕre 

acatar, submeter-se CATEC 

“[...] e a humildade tira a soberba que faz o entendime~to nõ se someter aas verdades da fe, posto que podemos affirmar cõ verdade que sem fee, e antes da 

fee, nõ há virtude verdadeira.”
 
 

P2C1614 so-  Sentido opaco soportar ~ soporta Verbo Verbo Verbo Do lat. supportāre  sustentar, suportar, 

aguentar 

CDPI 

“Assi que o Reino onde todo o poboo he maao nom se pode soportar muito tempo, por que como a alma soporta o corpo e partindosse delle o corpo se 

perde, assi a justiça suporta os Reinos: e partindosse delles pereçem de todo.” 

P2C1615 so-  Sentido opaco soportar Verbo Verbo Verbo Do lat. supportāre  suportar, aguentar LEBC 

“[...] avera´m poder de cometer, contradizer e soportar todas cousas fortes e contrairas, e sseerem sabedores per boas speriencias e natural entender das 

cousas que perteecem a sseus estados e oficios, per que ajam saber certo e verdadeiro do que devem querer e fazer obrar, contradizer e soportar em sy e nas 
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obras de fora.” 

P2C1616 sso-  Sentido opaco ssoportar Verbo Verbo Verbo Do lat. supportāre  suportar, aguentar SACR 

“[...] rogo polla payxom de nosso señor saluador Jhesu Christo, aos que este liuro lerem, sse algumas cousas acharem nõ bem ordenadas ou defectuosas, 

que as queiram ssoportar e correger e enmendar e decrarar as almas cõ saa parte.” 

P2C1617 so- Sentido opaco sopricou Verbo Verbo Verbo Do lat. supplĭcāre suplicar, implorar VDT 

“E hu~u mui privado do Ifante sopricou ao senhor Ifante que pedise aquela sela a dom Tello.” 

P2C1618 sos- Sentido opaco sospeita Verbo Verbo Subst. Talvez regressivo de 

suspeitar < sŭspĕctāre 

suspeita CDJI 

“Nom parece cousa indigna, se alguu~ que leer ou ouvir e sta estoria fezer pregunta, pois que tamto avia que era fama, e largamente pobricada, amtre a 

Rainha e o Comde Joham Fernamdez, se tiinha elRei dello alguu~a sospeita? ou sabia de tall fama parte? Aos quaaes se rresponde desta guisa.” 

P2C1619 sos- Sentido opaco sospeita Verbo Verbo Subst. Talvez regressivo de 

suspeitar < sŭspĕctāre 

suspeita VST 

“Finalmente apartaua de si todas as cousas de que se pode gerar ma sospeita, e goardauasse de todo o que contra elle com algu~a apparençia se podesse 

presumir [...].” 

P2C1620 sos- Sentido opaco sospẽso Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. suspendĕre < sub- 

+ -pendĕre 

suspenso, privado TC 

“E se e~ outra maneira o iuiz da sente~ça cõtra concie~cia e contra dereito e em periuizo doutro por amor ou por peita, fica sospe~so do oficio por huu~ 

ano [...].” 

P2C1621 so- Sentido opaco sospiram Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar PMP 

“[...] senpre se dooem, senpre gemem e sospiram, senpre tem door e temor que fazem a Deus pesar.” 

P2C1622 so- Sentido opaco sospira Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar LTV 

“Prestes de a cobri´r se ella sospira ou se moue $ Os giolhos ficados pera lhe amenistrar todo s(er)uiço.” 
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P2C1623 so- Sentido opaco sospiro Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro VDT 

“E, estando asy dom Telo em esta contempraçom, veeo a dizer com grande sospiro: heu mihi quia incolatus prolongatus est; que sera de mi porque a 

mi~nha morada he prolonguada.” 

P2C1624 sos-  Sentido opaco sostem Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭstĭnēre suster, sustentar CCDPM 

[...] & a çircomferemçia no~ he e~ allgu~, o quall diz sam Gregorio que he dentro em todo sem emçarramemto & fora de todo no~ semdo apartado, & sem 

bayxeza o mundo sostem, & sobre todo se emxallça sem prellomgamça, no~ ha´ cousa em que todo na~o seja & todo çercado de sy nom faz termo [...].”   

P2D354 sos-  Sentido opaco sostentar Verbo Verbo Verbo Do lat. sustentāre, freq. de 

sŭstĭnēre 

prover, nutrir, 

alimentar, sustentar 

CRB 

[...] tinha muito mantimento e augoa, mas na~o para se poder sostentar gente quoanta elle tinha comsyguo [...].”   

P2D355 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterrados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *sŭbtĕrrāre
227

 

 

soterrado, enterrado CRB 

“[...] foy pedido por el rey conta dos thesouros d el rey de Bisnaga, os quoaes por elle fora~o entregues que dentro na fortaleza soterrados tinha, e asy lhe 

dera~o conta do que remdia naquelle tempo o reino de Bisnaga.” 

P2C1625 so-  Sentido opaco sotil Subst. Adj. Adv. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz LC 

“E desi por algu~u~s desta pequena leitura se poderem prestar, acrecentando em suas bondades com leixamento de muytos erros; por que das obras breves 

e si´mprezes os de nom grande entender e pouco saber melhor aprendem que das sotil e altamente scriptas” 

                                                             
227

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
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P2C1626 so-  Sentido opaco sotileza ~  sotilleza Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutileza, agudeza LC 

“E pera boo avisamento se requere natural sotileza do entender, com boa nembrança continuada do que demanda cada hu~u~ feito, e desejo grande pera os 

acabar perfeitamente [...].” 

P2D356 so- Sentido opaco sogeytos Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sugeitado, 

subordinado 

CRB 

“Em pouco tempo foy sabido per toda a terra a chegada Deora~o em como vinha alevantado por rey do que o povo foy muy contente, como aquelles que 

tanto sentia serem sogeytos a senhor fora da sua lley, e d este descendem todollos outros que atee agora fora~o [...].” 

P2C1627 so- Sentido opaco sogeitos Verbo  Verbo Subst. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

súdito, subordinado CDPI 

“[...] ca as leis som regra do que os sogeitos am de fazer, e som chamadas prinçipe nom animado: e o Rei he prinçipe animado [...].” 

P2C1628 so- Sentido opaco sogeiçom Verbo  Verbo Subst. Do lat. subjectĭo, -ōnis < 

subjectāre  

sujeição, submissão, 

obediência 

VDT 

“[...] emsinar aos maiores sogeiçom devota; os velhos ajam de soffrer em paçiençia [...].” 

P2C1629 so- Sentido opaco sovertuda Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. subvertĕre  submergido, 

encoberto 

PMP 

“Assy como lua grande onda aa de fora cobre a nave, ou se per nigligençia seja leixada pouca a pouca entrar na naao e a cabo de tempo seja sovertuda” 

P2C1630 sub- Posição abaixo subdiacono Subst. Subst. Subst. Do lat. tard. subdiacŏnus subdiácono VST 

“Depois ordenado subdiacono quem poderia dizer como com humildade a Deus seruindo trazia aos Diaconos, ao altar os vasos do corpo e sange de Xpõ.”
 
 

P2D357 so- Posição abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

sojugado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. subjugāre
228

 subjugar, dominar, 

sujeitar 

CATEC 

                                                             
228

Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim (sub- + -jug(um)- + -are). 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Desta maneira, ((4v)) pella fe e autoridade divinal, ho entendime~to do christaão, movido per sua propia e livre voontade, he induzido, sojugado e vencido 

a se acheguar e, firme e determinadamente, teer ho que da verdade primeyra e sobrenatural, que he Deos, nom vee nem conheçe.” 

P2C1631 so- Sentido opaco sofiçiemtes Verbo Verbo Adj. Do lat. sufficiens, -entis, 

part. pass. de sufficĕre < 

sub- + - facĕre 

suficiente, hábil CCDPM 

“[...] per mestre Matheus de Pisano, que foy mestre deste rrey dom Affomso, o quall foy poetta [laureado] & hu~ dos sofiçiemtes philosafos & oradores que 

em seus dias comcorrera~o na cristamdade.” 

P2C1632 so- Sentido opaco soficientes ~ 

soficiente 

Verbo Verbo Adj. Do lat. sufficiens, -entis, 

part. pass. de sufficĕre < 

sub- + - facĕre 

suficiente LEBC 

“E aquestas som as vertudes per ssy soficientes pera perfeitamente fazerem vi~i~r a grande bem os que as ouverem, e outras manhas nom, salvo em quanto 

forem destas acompanhados.” 

P2C1633 su- Sentido opaco suficiente Verbo Verbo Adj. Do lat. sufficiens, -entis, 

part. pass. de sufficĕre < 

sub- + - facĕre 

suficiente LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados [...].” 

P2D358 sub-  Sentido opaco substancia  Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  CATEC 

“Chama.se a fee substancia das cousas que esperamos porque he fundamento, principio e começo em nós do edificio spiritual [...].”  

P2C1634 sub- ~ 

ssu- 

Sentido opaco substancia ~ 

ssustancia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  LC 

“E aquestes a abelha devem seer apropiados, os quaaes por acharem em esto que screvo algu~a cousa que lhes praza, mais conssiirem aa substancia e boa 

teençom que ao muyto saber nem forma de rrazoar.”  
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P2C1635 su- Sentido opaco sustamçia Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  CCDPM 

“Crea~ ((p009)) os que esta storia llerem que, se na sustamçia allgu~ (e)rro ha´, que he mais por se dizer menos do que a gramdeza dos feitos rrequeria, 

que por eu comvidar as orelhas dos ouvimtes [ou] aacreçemtar de my mesmo allgu~as cousas na materia.” 

P2C1636 su- Sentido opaco sustãcia Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  LTV 

“E estando assi deuagar auendo soo hoçiosidade por companh(eir)a . t(ri)gosamente me tornarom a apareçer aquellas tres gloriosas . S(e)n(h)oras dizendo 

todas pallauras dhu~u~a susta~cia em esta guisa.” 

P2C1637 su-  Sentido opaco suçeder Verbo Verbo Verbo Do lat. succēdĕre vir a ocorrer, seguir-

se, suceder 

TNH15 

“[...] et no~ ha[uendo] declarado uos en uosa bida ou a te~po de uoso finam(en)to q(ue) seia aq(ue)la q(ue) de d(e)r(ey)to ((L006)) suçeder en uosos 

be~es.” 

P2D359 sob-1  Sentido opaco sobçederen Verbo Verbo Verbo Do lat. succēdĕre vir a ocorrer, seguir-

se, suceder 

TNH16 

“[...] et heredeyros que despoys de vos vieren & ((L005)) sobçederen [...].” 

P2D360 sub-  Sentido opaco subçesybas Verbo Verbo Adj. Do lat. successīvus < 

succēdĕre 

sucessivo, que sucede TNH16 

“[...] & despoys do postrim(eyr)o de vos por t(en)po de ((L015)) vosas quatro bozes subçesybas hu~a enpus da outra [...].” 

P2D361 suc-  Sentido opaco successivamente Verbo Verbo Adv. Do lat. successīvus < 

succēdĕre 

sucessivamente CATEC 

“Esta doctrina e conhecimento recebe home~ successivamente, segu~do a maneira de sua natureza, como que~ aprende.” 

P2D362 sub- Sentido opaco subçesores Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor TNH16 

“[...] saluo a nos & ao d(i)to moost(eyr)o & a nosos subçesores se o q(u)iseremos tanto por tanto [...].” 
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P2D363 ssob- Sentido opaco ssobçessores ~ 

ssobcessores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor TNC16 

“[...] ao di(c)to prior (e) sseu moest(eiro) (e) sseus ssobçessores p(er)a delle ffazere~ o q(ue) lhes be~ vjer ((L047)) E duramte o t(em)po das di(c)tas tres 

pessoas que elles emprazadores nem a p(essoa) depos elles o no~ possam emgeitar ne~ leixar nem o di(c)to prior nem ((L048)) sseus ssobçessores lho 

podere~ tolher [...].” 

P2C1638 su-        

~ so- 

Sentido opaco suçesores ~ 

socesores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor TNC15 

“[...] Aa d(i)cta lionor gomez E a todos seus suçesor(e)s q(ue) della dece~dere~ ((L009)) da mjnha Meatade do meu logar de parada co~ sas p(er)teenças.” 

P2C1639 su- Sentido opaco sufreganha Verbo  Verbo Adj. Do lat. med. suffraganĕus, 

‘subordinado, dependente’ 

< suffragāri, ‘sufragar’ < 

sub- + -fragor (frangĕre) 

subordinado, 

dependente 

VST 

“[...] foi recebido na See da Bemauinturada Virgem Maria, a qual naquelle tempo era sufreganha ao Bispo de Coimbra [...].” 

P2C1640 su- Sentido opaco supriam Verbo Verbo Verbo Do lat. supplēre, ‘encher 

de novo’ < sub- + -plēre 

suprir, prover CCDPM 

“E por çerto que em este livro tyve eu muito comtrayro cuidado do que allgu~s outros estoriaes e~ suas obras tevera~o, espiçiallmemte os gregos, os quaes 

supriam com fermosas pallavras o que na gramdeza dos feitos mimgoava [...].” 

P2C1641 su- Sentido opaco surgimos Verbo Verbo Verbo Do lat. surgĕre < 

subrigĕre < sub- +            

-regĕre, ‘dirigir, guiar, 

conduzir’ 

chapéu de abas largas CPVC 

“E ao sol posto obra de #bj legoas de tera surgimos amcoras em #xix braças amcoraJem limpa.” 

27. trans- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: tra- ~ tres- ~ tre- ~ tras-. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO 

P2C1642 tra- Sentido opaco traduzir Verbo Verbo Verbo Do lat. traducĕre < trans- 

+ -ducĕre 

traduzir CCDPM 

“[...] porque na~o soomemte se comtemtou de hos fazer es(cre)ver e~ nosso propio vullgar portugues, mas aymda os fez traduzir aa llymgoa llatina [...].” 

P2C1643 tra-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

tralladar Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

transladar, i.e., 

produzir cópia de um 

documento por 

transcrição 

LC 

“Fiz tralladar em el algu~u~s certos capitollos doutros livros, por me parecer que faziam declaraçom e ajuda no que screvia.” 

P2C1644 tra- Transferência;  

de um lado a 

outro 

tralladados ~ 

traladadas ~ 

tralladado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

transladado,  

transcrito 

LC 

“[...] nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados, posto que o seu muy boo e fremoso razoar no per mym 

scripto faça grande abatimento, por que mais quero aproveitar aos que o virem, ca encobrir esta minguada maneira de meu screver.” 

P2D364 tres-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

treslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

translado, i.e., cópia 

de um documento por 

transcrição 

CRB 

“Treslado e sumario de hu~a chronica dos Reis de Bisnaga, que fora~o da era de mil e duzentos e trinta anos [...].” 

P2C1645 tre-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

treladaçom Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

translação, 

transladação, tradução 

VDT 

“E esta treladaçom fez de latim em lingoagem mestre Alvaro da Mota da Ordem dos Pregadores.” 

P2C1646 tre-  Transferência;  

de um lado a 

outro 

trelladada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

transladado, 

transportado 

CDPI 

“Como foi trelladada Dona Enes pera o moesteiro Dalcobaça, e da morte delRei Dom Pedro.” 
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P2D365 tras-  Transferência trasmudar Verbo Verbo Verbo Do lat. transmutāre fazer mudar de posse 

ou de domínio; passar, 

transmitir 

TNH16 

“[...]  et avendo vos ou a d(i)ta vosa moll(e)r ou vosas bozes de vender, enpeñar, trocar, enallear, concanbear ou en outra ((L043)) p(er)sona algu~a 

trasmudar este d(i)to foro ou o d(e)r(ey)to q(ue) a elo ouv(er)des q(ue) o no~ posades fazer ne~ fagades a out(r)a p(er)sona ((L044)) algu~a [...].” 

P2C1647 tra- Através de; de 

um lado a outro 

trauessa Verbo Verbo Adj. Do lat. transversus, -a,      

-um < transvĕrsāre, 

‘remexer através’ 

disposto 

transversalmente, 

atravessado 

CPVC 

“E estam açerqua disso com tamta Jnocemçia como teem em mostrar o Rostro .  traziam anbos os beiços de baixo furados E metidos per eles senhos osos d 

oso bramcos de compridam d huu~a maa~o trauessa E de grosura de huum fuso d algodam E agudo na pomta coma furador.” 

P2C1648 tres- Expletivo trespassados Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do GP  trans- + -passar < 

lat. vulg. *passāre < lat. 

passus, ‘passo’
229

 

passado, ido LUOC 

“Na | terça seia dito Capitulo. e Colecta da uigilya. Aui . e .ix . assy como | nos outros domĩgos do auẽto trespassados.” 

                                                             
229

Segundo Houaiss & Villar (2009). Para Cunha (2010), advém do francês antigo trespasser. 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

SEGUNDA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE II – PREFIXOIDES OU SEMIPREFIXOS 

01. bem- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: bem- ~ ben- ~ b - ~ bne- ~ bene-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1649 bem- Bem
230

 bem auinturado
231

 Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  bem- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

beato, bem-

aventurado 

VST 

“Vida do bem auinturado nosso padre S. Theotonio primeiro Prior que foi no mosteiro de Sancta Crus.” 

P2C1650 bem- Bem bemauinturado ~ 

bemauinturada
232

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  bem- +  -

auẽturado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

bendito, bem-

aventurado, feliz 

VST 

                                                             
230Parafraseável (nesta e nas demais ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo positivo’, ‘condição favorável’, ‘muito’, ‘demasiado’ etc. 
231Sobreprefixação. 
232

Sobreprefixação. Observe-se o acoplamento gráfico do prefixo à base. 
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“[...] porque quanto ele mais bemauinturado he, tanto viuo em mayor pena por carescer de tal bem, recupilarei em letras sua memoria.” 

P2C1651 bem- Bem bem auenturadas ~ 

bem auenturados
233

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  bem- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

LTV 

“Reçeby em esta guisa $ Toma tua pruma & st(ri)pue /. bem auenturadas serom aquellas que morarem em nossa çidade . p(er)a acreçentar o conto de 

nossas çidada~a~s.” 

P2C1652 bem- ~ 

ben- 

Bem bem avẽturado ~ 

ben aventurada
234

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  ben- + -

aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

HRP 

“[...] porque muytas vezes de padre be~ ave~turado naçia desve~turado filho.” 

P2D366 b - ~ 

bem- 

Bem bẽ avẽturados ~ 

bem aventurados
235

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do GP  ben- + -

aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- +   -r < 

fr. aventure  < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- +  -venīre 

beato, bem-

aventurado, bendito 

CATEC 

“E Ysaias a Deos dizia: "Nengue~ pode conhecer e saber sem ty o que aparelhaste aos be~.aventurados.” 

P2C1653 b - Bem bẽ 

avẽturadamẽte
236

 

Adj. Adj. Adv. Do GP  ben- +                     

-aventuradamente < GP  

bem-aventuradamente HRP 

                                                             
233Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
234Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
235

Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
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PP PP aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

“E tornousse be~ ave~turadame~te pera seu reyno.” 

P2D367 bem- Bem bem aventurança
237

 Subst. Subst. Subst. Do GP  bem- +  -

avẽturãça < fr. aventure  < 

lat. *adventūra < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

bem-aventurança CATEC 

“Este se dize fym derradeyro, summo bem e nossa bem.aventurança, que todos desejamos, que he Deos Nosso Senhor.” 

P2C1654 bem- Bem bẽ avẽturãça
238

 Subst. Subst. Subst. Do GP  bem- +  -

avẽturãça < fr. aventure  < 

lat. *adventūra < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

bem-aventurança HRP 

“E qua~ta paz e be~ ave~tura~ça os portugueses ouvero~ na vida de do~ Pedro, ta~to pelo co~trayro padecero~ na vida deste rey do~ Ferna~do [...].” 

P2C1655 bem- Bem bem queremça
239

 Subst. Subst. Subst. Do GP  bem- +  -querença 

< GP  querer  < lat. 

quaerere 

bem-querer, estima, 

afeição 

CDJI 

“[...] a Rainha mostrava desordenada afeiçom e bem queremça
240

 ao Comde Joham Fernamdez  [...].” 

P2C1656 ben-  Bem benquerença Verbo Adj. Subst. Do GP  bem- + -querer < 

lat. quaĕrere 

benquerença, 

benefício 

LC 

“Por que os amores fazem mais sentimento no coraçom que outra benquerença.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
236Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
237Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
238Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
239Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
240

Parece ser um caso de coordenação de lexemas sinonímicos. 
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P2C1657 bem- Bem bem quisto
241

 Subst. Subst. Subst. Do GP  bem- +  -querer < 

lat. quaerere 

benquisto, estimado, 

querido 

CDJI 

“Vos, Senhor, veerdes bem como o Meestre vosso irmão he bem quisto de todollos do rregno [...].” 

P2C1658 ben- Bem benzẽdo Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer VST 

“[...] celebrando os sacrificios do altar pera o amansar dizendo orações e os doe~s de Deus benze~do e em conclusaõ conuersando sempre na Igreija com 

tremor, e reuerencia de Deus compria como conuinha ao celestial officio.” 

P2C1659 ben- Bem benzer Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer SACR 

“Pore~de prymeirame~te vejamos como o home~ sse deue asignar ou benzer.” 

P2C1660 ben- Bem benzeo Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer LTV 

“E p(er) enxempro de d(eo)s que no começo do mundo vyo sua obra booa & benzeo-a.” 

P2C1661 b -  Bem bẽfeyturyas Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, benefício HRP 

“[...] co~ todas suas graadezas e be~feyturyas que fez, foy home~ asaz trabalhoso e dyno de grande prasmo [...].” 

P2D368 bem- Bem bemfeitoria ~ 

bemfeitorias 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, i.e., obra, 

modificação ou 

conserto útil em 

propriedade móvel ou 

imóvel 

TNC16 

“[...]  (e) mais façam (e) rrefaça~ e~ o di(c)to casall (e) ssuas p(er)tenças qua~ta bemfeitoria fazer podere~ [...].” 

P2C1662 bem- Bem bemfeitoria Verbo Verbo Subst. Do lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre 

benfeitoria, benefício CCDPM 

“[...]  por vos mostrar allgu~ conheçimemto da llomga criaço~ & m(ui)ta bemfeitoria que por vossa merçe, husamdo de vossa acostumada virtude [...].”
 
 

P2C1663 bne-  Bem bnefiçios Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < benefício, vantagem TNC15 

                                                             
241

Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 



1595 

 

bĕnĕfăcĕre 

“[...]q(ue) os p(ri)uasem de todollos bnefiçios sic  q(ue) dell ouuesem as q(ua)ees l(ete)ras foro~ p(ro)bicadas [...].” 

P2C1664 bene-  Bem benefiçio Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem TNH15 

“Et todo benefiçio de lee & de rrestetuyço~ yntegra q(ue) en cont(ra)rio desto ((L026)) q(ue) d(i)to he podesen ser & nos ave(r) & alegar & a lee & 

d(e)r(ei)to q(ue) dis a rrenuçiaço~ en geeral no~ valer ((L027)) seendo dela & das out(ra)s en cont(ra)rio çe(r)teficados ma~damos & out(or)gamos q(ue) 

nos no~ valla” 

P2C1665 bene-  Bem benefiçio Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem CCDPM 

“[...] comsyrar como aquelle auto he melhor e~ benefiçio per que as cousas sa~o feitas mais nobres & as possysso~es dura~o e~ mayor seguramça” 

P2C1666 bene-  Bem beneficios Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem CP 

“C(api´tul)o #XXXVII - Como amar D(eu)s aviva muito a memo´ria dos se(us) b(e)nefi´cios.” 

P2C1667 bne-  Bem bneffiçios Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, dom LTV 

“Ama-llo por sua Jnffijnda bondade & pollos muytos & grandes bneffiçios que delle teendes rreçebidos.” 

P2C1668 bene-  Bem beneficiados  ~ 

benefiçiados 

Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfăcĕre beneficiado, 

favorecido 

TNC15 

“[...] a todollos abades p(ri)ores vig(airo)s capellaaes p(er)petuus b(e)neficiados do ((L04 )) d(i)cto nosso arçeb(is)pado [...].” 

02. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: cõtra- ~ contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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P2D369 cõtra- ~ 

contra- 

Oposição cõtradizer ~ 

contradizer 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, contestar CATEC 

“E chamamos fee mais propiamente huu~ habito e virtude theologal a nós graciosamente dada per Deos, pella qual a razam divinal e revelaçam nos induze 

e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C1669 contra- Oposição contradizer ~ 

contradizem 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, contestar LEBC 

“[...] per que avera´m poder de cometer, contradizer e soportar todas cousas fortes e contrairas, e sseerem sabedores per boas speriencias [...].” 

P2C1670 contra- Oposição contradizimẽto Verbo Verbo  Subst. Do lat. contradīcěre contestação, 

impugnação, 

contradição 

TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica [...].” 

03. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1671 mal- Mal
242

 mal aventurado
243

 Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do GP  mal- +                    

-aventurado < GP  

aventur(a)- + -a- + -r < fr. 

aventure  < lat. *adventūra 

< lat. advenīre < ad- +      

-venīre 

maldito, amaldiçoado, 

infeliz 

PMP 

                                                             
242Parafraseável (nesta e noutras ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo negativo’, ‘condição desfavorável’, ‘negação’ etc. 
243

Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
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“Bradou com queixume assy: En, homem mal aventurado, quem me livrara da morte deste corpo?” 

P2C1672 mal- Mal mal auiĩdos Adj. Adj. Adj. Do GP  mal- + -haver mal havido TC 

“A quarta se foy aas albergarias uisitar os emfermos, ou se foy uisitar os presos ou poer cõcordia e~tre os mal auii~dos.” 

P2C1673 mal- Mal mal cõtente
244

 Adj. Adj. Adj. Do GP  mal- + contente < 

lat. contentus, part. pass. 

de continēre, ‘conter’ < 

cum- + -tenĕre 

descontente, 

insatisfeito 

HRP 

“Seendo el rey mal co~tente de teer seu filho dona Ines, dize~ que, per maao consselho de Diogo Lopez Pacheco e de Pero Coelho e d'Alvaro Gonçalvez, a 

matou nos paaços de Santa Crara de Coymbra.” 

P2C1674 mal- Mal maldiçoões Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis < 

maledicĕre 

maldição, imprecação PMP 

“Se deitou maldiçoões sobre os homens ou sobre as animalias ou sobre as outras creaturas.” 

P2C1675 mal- Mal maldizentes Verbo Verbo Subst. Do lat. maledicens, -entis, 

part. pres. de maledicĕre 

maldizente, 

maledicente, 

difamador 

CP 

“C(api´tul)o C(inquen)ta #I - Q(ue) nom devemos escuitar as maas li´ngoas, e de como com palavras duras devemos a afastar os maldizentes.” 

P2C1676 mal- Mal maligno ~ 

malignos 

Verbo Adj. Adj. Do lat. malignus < male- + 

-gnus < genĕre < gignĕre 

(< genĕre, com redobro), 

‘gerar, dar à luz, deitar ao 

mundo’ 

maléfico, maligno, 

diabólico, demoníaco 

VST 

“[...] e a vida naõ discordaua do offiçio e portanto pello officio de exorcista que tinha lançaua fora do corpo alheo, o maligno spiritu porque Ia pella 

limpeza de sua vida o auia lançado de seu [...].” 

P2C1677 mal- Mal malqueremça Verbo Verbo Subst. Do GP  mal- + -querer < animadversão, 

malquerença, 

TC 

                                                             
244

Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à base. 
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lat. quaerĕre inimizade 

“Seguemse as pregumtas que pertecem a morte spritual. A primeyra se he omecida e~ malqueremça. A segumda se em retraemdo.” 

P2C1678 mal- Mal malquerença Verbo Verbo Subst. Do GP  mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

HRP 

“O meestre quysera yrsse pera Yngraterra, reçeando a malquere~ça da rainha e grande poder del rey de Castela. Foy delo estorvado per Deus e per 

algu~as boas pessoas.” 

04. não- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: nom- ~ nõ-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1679 nom- Negação nom animado Adj. Adj. Adj. Do GP  nom- + -animado 

< CA animar < lat. 

animāre 

inanimado, não 

animado 

CDPI 

“[...] ca as leis som regra do que os sogeitos am de fazer, e som chamadas prinçipe <ado: e o Rei he prinçipe animado, por que ellas representam com vozes 

mortas, o que o Rei diz per sua voz viva [...].” 

P2C1680 nõ- Negação nõ boõs Adj. Adj. Adj. Do GP  nõ- + -boõs < lat. 

bonus, -a, -um 

mau, não bom VDT 

“E veerom a ele algu~us imiigus de bem viver e de nõ boõs custumes e rogaronlhe que fezesse bispo a dom Bernardo.” 

P2C1681 nom- Negação nom boos Adj. Adj. Adj. Do GP  nom- + -boo < lat. 

bonus, -a, -um 

mau, não bom LC 

“Terceiro, por o cuidado, quando estever occioso, avendo lembrança do que leeo, nom se occupar em algu~u~s nom boos penssamentos, ante retornando 

ao que aprender acrecentar em boo saber e virtudes.” 

P2C1682 nom- Negação nom casto Adj. Adj. Adj. Do GP  nom + -casto < lat. descontente, CP 
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castus insatisfeito 

“C(api´tul)o C(inquen)ta - Q(ue) o olho nom casto mesejeiro he do coraçom nom casto, e de #VIII pontos de rreligiom.” 

P2D370 nõ- Negação nõ certas Adj. Adj. Adj. Do GP  nõ + -certo < lat. 

certus 

incerto, incorreto, 

falso, enganoso 

CATEC 

“E a causa de sua certeza he Deos que faleçer nõ pode, e a causa da certeza do que ente~demos he[a] razõ natural, e do que veemos a luz natural do olho 

que, como sejã criaturas, pode~ falecer e ser nõ certas, como per experie~cia sabemos.” 

P2C1683 nõ- Negação nõ contẽte Adj. Adj. Adj. Do GP  nõ + -contente < 

lat. contentus 

descontente, 

insatisfeito 

HRP 

“El rey de Portugal, no~ conte~te das vitorias e boas esque~eças que ouvera contra os castela~aos, co~ os quaaes no~ tiinha aynda segura paz, aparelhou 

grande armada.” 

P2C1684 nom- Negação nom suficiente Adj. Adj. Adj. Do GP  nom- + -suficiente 

< lat. sufficiens, -entis 

insuficiente LC 

“E conhecendo meu saber pera esto nom suficiente, nom ey por empacho seer ajuda de taaes ditos e seerem assy compridamente aquy tralladados [...].” 

 

 

 



921 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

PARTE III

 



1601 

 

MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

SEGUNDA FASE DO GALEGO-PORTUGUÊS ARCAICO 

PARTE III – PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA DERIVAÇÃO 

01. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra- ~ cõtra- ~ comtra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2D371 contra- 

~ cõtra- 

Oposição  contrairo ~ 

contrairas ~ 

cõtrairo 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto, 

avesso 

CATEC 

“[...] e incrina a creer sem dificuldade as cousas divinas que nos sam reveladas e cõtradizer ho que he contrairo aa fee.” 

P2C1685 contra- Oposição contrairo Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto, 

avesso 

CDPI 

“Porem compre aos Reis seer justiçosos, por a todos seus sogeitos poder viir bem, e a nenhuum o contrairo.” 

P2C1686 contra- Oposição  contrairo Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto, 

adverso 

CPVC 

“E a noute segujmte aa segumda feira lhe amanheçeo se perdeo da frota vaasco d atayde com a sua naao sem hy auer tempo forte nem contrairo pera poder 

seer . fez o capitam suas deligençias pera o achar a huu~as E a outras partes E nom pareçeo maJs.” 

P2C1687 contra- 

~ 

comtra- 

Oposição contrairo ~ 

comtrairo ~ 

comtrairas 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto CDJI 

“[...] que avemdo de julgar alguu~a sua cousa, assi em louvor como per contrairo, numca per elles he dereitamente rrecomtada; porque louvamdoa, dizem 
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sempre mais daquello que he; e sse doutro modo, nom escprevem suas perdas, tam mimguadamente como acomteçerom.” 

P2C1688 contra- Oposição cõtrayro Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto o 

que é oposto 

HRP 

“E qua~ta paz e be~ ave~tura~ça os portugueses ouvero~ na vida de do~ Pedro, ta~to pelo co~trayro padecero~ na vida deste rey do~ Ferna~do, qual, co~ 

todas suas graadezas e be~feyturyas que fez, foy home~ asaz trabalhoso e dyno de grande prasmo [...].” 

P2C1689 comtra- Oposição comtrario ~ 

comtrayro 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto CCDPM 

“[...] damdo lugar ao tempo que passe se~ espargim(em)to de samgue, o que amtre a naça~o dos portugueses & aquella barbara gemte he pello comtrario, 

porque ally no~ ha arautos, ne~ passavamtes, ne~ outros ofiçiaes d'armas [...].” 

P2C1690 contra- Oposição contrairo ~ 

contrairas 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto LC 

“Do que se recrece do bem e do contrairo em saber fylhar o contentamento.” 

P2D372 

 

contra- Oposição contrarjo Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto TNH16 

“[...] et page por pena lo contrarjo fazendo la metade de la dita pena pera la justiçia [...].” 

P2C1691  contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto TNH15 

“[...] no~ valla & todas las out(r)as bo~as rrazo~es ((L030)) & d[e]fenso~es q(ue) por mj~ podese dizer & alegar en contrario desto q(ue) d(i)to he & en 

esta ca(rt)a se ((L031)) cont[e~].” 

P2C1692 contra- Oposição contraira ~ 

contrairas 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

PMP 

“O pecado achou em mim lua ley de bem, com a qual me en deleito de dentro; vejo outra ley carnal, em mym, que me he contraira ao bem e levame cativado 

em a ley do pecado.” 

P2C1693 contra- Oposição contrairas Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

LEBC 
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“[...] avera´m poder de cometer, contradizer e soportar todas cousas fortes e contrairas, e sseerem sabedores per boas speriencias e natural entender das 

cousas que perteecem a sseus estados e ofícios [...].” 

P2C1694 contra- Oposição contrairo Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus  contrário, antagônico, 

oposto 

TNC15 

“E faze~do o contrai´ro ou se dello no~ corregessem posposto toda graça temor no~ enbargando apellaço~ algu~a ou (con)t(ra)dizime~to dello ou de 

((L014)) cada hu~a dellas p(ro)cederem (con)tra os q(ue) o cont(ra)iro fezerem p(er) censura eccl(es)iastica [...].” 

02. intra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: emtr- ~ entr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1695 emtr- Movimento para 

dentro 

emtradas Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, investida CDPI 

“Dalguumas emtradas que elRei este anno fez no reino de Graada, e como elRei Vermelho se veo poer em seu poder, cuidamdo de seer seguro, e elRei ho 

mandou matar.” 

P2C1696 entr- Movimento para 

dentro 

entrada  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- introito, início, 

começo 

PMP 

“[...] nom lhes faz mester outra conffissom se nom aquella jeeral que se faz em fim da preegaçom ou aa entrada da missa, nem lhes fazia mester outra 

enmenda se nom aquellas cousas por as quaees dizem as scripturas que se guanha o perdom dos pecados ligeiros [...].” 

P2C1697 entr- Movimento para 

dentro 

entrada  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso CPVC 

“[...] acharam os ditos nauios pequenos huum aReçife com huum porto dentro muito boo E muito seguro com huu~a muy larga entrada E meteram se 

dentro E amaynaram . E as naaos aRibaram sobr eles.” 

P2D373 entr- Movimento para 

dentro 

entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso CRB 
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“[...] abrira~o as portas da fortalleza, homde loguo fora~o entradas dos inimiguos, e todos morrera~o sem ficar mais que seis ho me~es velhos que se 

recolhera~o a hu~a casa, os quaes fora~o captivos e trazidos diante d el rey [...].” 

P2C1698 entr- Movimento para 

dentro 

entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso TNH15 

“[...] a q(u)al d(i)ta vjña & casas sobr(e) d(i)tas vos dou p(ar)a todo senp(r)e por justa & pura doaçon ((L015)) & firme stipulaçon co~ todos seus jures & 

d(e)r(ey)tos q(u)antos oje este dia an & av(er) deue~ asi de f(ey)to ((L016)) como de d(e)r(ey)to & con todas suas entradas & saydas.” 

P2C1699 entr- Movimento para 

dentro 

entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, investida HRP 

“Depoys, el rey de Castela, dando lugar aa sua na~ boa entença~, tanto escandalizou el rey de Portugal que ele ronpeo guerra co~ Castela e fez algu~as 

entradas e~ Castela e el rey de Castela e~ Portugal, sem fazerem feytos de grande estima.” 

P2C1700 entr- Movimento para 

dentro 

entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso TNC15 

“[...] co~ todas sas Cassas vjnhas ((L014)) (e) h(er)dades (e) chantados (e) entradas (e) saydas t(e)rras Rotas (e) po(r) Ronp(er) ((L015)) q(ue) a d(i)cta 

lionor gomez (e) seus h(er)deiros e suçesor(e)s aJam (e) tenham.” 

P2D374 emtr- ~ 

entr- 

Movimento para 

dentro 

emtradas ~ 

entradas 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso TNC16 

“[...] (e) p(era) depos elles como di(c)to he com todallas cousas ssobredi(c)tas (e) co~ quaesq(ue)r outras suas p(er)temças emtradas (e) ((L028)) saidas 

nouas (e) amtygas de momte em fomte rroto (e) p(or) arromper [...].” 

P2D375 entr- Movimento para 

dentro 

entradas  Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada, acesso TNH16 

“[...] el qual djto çeleyro et casa ((L008)) vos bendo con todas suas entradas et saydas et cortes et curraas et eyras & boticas et heredades et arbores como 

((L009)) testa porla parte de çima en la eredade dos flayres de Santa Catalina [...].” 

P2C1701 emtr- Movimento para 

dentro 

emtrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar, 

entrar 

VDT 

“[...]  o preposto deve gardar as voõtades dos suditos por exenpro e liçom da Santa Escriptura, por que o lobo emvisivell nom ache porta pera emtrar em no 

currall das ovelhas de Deus e furtar daly algu~a ovelha [...].” 
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P2C1702 emtr- Movimento para 

dentro 

emtraram Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar; 

começar a participar 

CPVC 

“[...] acemderam tochas E emtraram E nom fezeram nhuu~a mençam de cortesia nem de falar ao capitam nem a njmguem.” 

P2C1703 emtr- Movimento para 

dentro 

emtrasse ~ emtrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar, 

entrar 

CDJI 

“[...] e acordarom que como o Conde Joham Fernamdez vehesse da embaxada de Castella, e emtrasse em Portugall, que lhe sahisse RodriguEanes ao 

caminho com çimquo ou seis de cavallo [...].” 

P2C1704 entr- Movimento para 

dentro 

entrou ~ entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar, 

entrar 

PMP 

“Se entrou e andou, sem devaçom, en a egreja.” 

P2C1705 entr- ~ 

emtr- 

Movimento para 

dentro 

entrou ~ emtramdo 

~ emtrando ~ 

emtrou 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar, 

entrar 

CDPI 

“Como o comde Dom Hemrrique entrou per Castella com muitas companhas, e foi alçado por Rei [...].” 

P2C1706 entr- Movimento para 

dentro 

entrar ~ entrarom 

~ entrou 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- adentrar, ingressar; 

começar a participar 

DESG 

“[...] ca lhe convenria, tanto que fosse cavaleiro, entrar a as venturas do Regno de Logres.” 

P2D376 entr- Movimento para 

dentro 

entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

CATEC 

“E, se queremos entrar no paraiso, devemos de guardar os mãdame~tos [...].” 

P2C1707 entr- Movimento para 

dentro 

entrarõ Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

HRP 

“El rey e o duque entraro~ per Castela e fezero~ grande estruyme~to e dano e~ ela e tomaro~ a vila de Valdeyras e de Vilalobos.” 

P2C1708 emtr- Movimento para 

dentro 

emtrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

TC 
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“Se por a gargãta cometeu furtu em pam ou em uinho. Se husou emtrar nas tauernas ou se fez ala hir outrem.” 

P2D377 entr- Movimento para 

dentro 

entrar ~ entramdo 

~ entrava ~ 

entremos 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar, invadir 

CRB 

“[...] detreminou deixar a cidade, que era muito forte de entrar, a quoall tinha hu~u ryo, e tem aymda agora, que se chama Nagumdy [...].” 

03. extra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: estr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1709 estr- Posição exterior estramgeiras Prep. Adj. Adj. Do fr. ant. estrangier < fr. 

ant. étrange < lat. 

extrānĕus 

estrangeiro CCDPM 

“[...] como seram pera as outras gemtes estramgeiras que nom ha~o conheçimemto de suas maneiras de pelleja.” 

P2C1710 estr- Sentido opaco estranhamente Prep. Adj. Adv. Do lat. extrānĕus estranhamente, de 

modo estranho ou 

desconhecido 

DESG 

“Filho Galaaz, disse Lançalot, estranhamente vos fez Deus fremosa creatura.” 

P2C1711 estr-  Sentido opaco estranhar Prep. Adj. Verbo Do lat. extrānĕus estranhar PMP 

“Se deu algu~a maa obra, ou algu~a maa fala por boa, por seu calar, podendoa seu contenda estranhar.” 

04. infer- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: infer-. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO 

P2C1712 infer- Posição inferior inferno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno TNC15 

“[...] q(ue) as suas almas no~ seia~ co~dapnadas ((L026)) no Inf(er)no morrendo elles na d(i)cta excumuhom [...].” 

05. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

P2C1713 mal- Mal maldade Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, malícia VST 

“Alegreme pois eu, e aia prazer pois foi leuado porque a maldade naõ mudasse seu coraçaõ porque auia sua alma aprazido a Deus.” 

P2C1714 mal- Mal maldade Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, malícia LEBC 

“[...] torna ligeiramente aos maaos, que som nacimento de toda maldade, se algu~as vezes lhe nom dam outros em que possa, avendo spaço e folgança, sem 

mal penssar seer embargado.” 

P2D378 mal- Mal maldade Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, pecado 

CATEC 

“E, pera melhor ente~der ho que dito he, notaremos, primeiro, que ha bondade e enderençame~to das cousas que sobre sy tem regra e medida consiste em 

se cõformar cõ sua regra ou medida, e acaeçe erro ou maldade quando della descordã.” 

06. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sob-2 ~ sober-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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P2C1715 sob-2 Sentido opaco sobejo Subst.  Adj. Adj. Do lat. *sŭpĕrcŭlus supérfluo, inútil, 

demasiado, 

desnecessário 

LEBC 

“E por que nom sey outro que sobr’ello geeralmente screvesse, me praz de poer esta scyencya primeiro em scripto, e antremety algu~as cousas que 

perteecem a nossos custumes, ainda que tam a proposito nom venham, por fazer a algu~u~s proveito, posto que a outros pareça sobejo.”  

P2C1716 sob-2 Sentido opaco sobejo Subst.  Adj. Adj. Do lat. *sŭpĕrcŭlus excesso, demasia PMP 

“Se se leixou por rogos vençer ao sobejo de bever.” 

P2C1717 sob-2 Sentido opaco sobejo Subst.  Adj. Adj. Do lat. *sŭpĕrcŭlus excessivo, demasiado, 

com excesso 

LC 

“Contra quem per sobejo ou mynguado sentido erramos.” 

P2C1718 sob-2 Sentido opaco sobigidõe ~ 

sobigidoe 

Subst.  Adj. Subst. Do GP  sobejo < lat. 

*sŭpĕrcŭlus 

excesso, demasia, 

sobejidão 

TC 

“Se fez uomito per sobigidõe de comer ou de beber. Se por a gargãta cometeu furtu em pam ou em uinho.” 

P2D379 sober- Sentido opaco soberba  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância CATEC 

“[...] e a humildade tira a soberba que faz o entendime~to nõ se someter aas verdades da fe [...].”
 
 

P2C1719 sober- Sentido opaco soberba  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância TC 

“Primeyrame~te apregu~te polos sete pecados mortaaes que som estes: Soberba. Emueia. Ira. Accidia. Auareza. Luxuria. [...].” 

P2C1720 sober- Sentido opaco soberva  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância PMP 

“Se nom quis a alguum falar, com soberva ou com vingança” 
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P2C1721 sober- Sentido opaco soberva  Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância LC 

“Da declaraçom breve dos pecados, e primeiro da soberva.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III 

PARTE I
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES)1 

PRIMEIRA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE I – PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

01. ad- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-1 ~ ac- ~ ha- ~ ad- ~ af- ~ al-1 ~ an-1 ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1 ~ at-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O.
2
 ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A01 a-1 Expletivo abastad ~ abasta Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, 

abastecer, fornecer, ser 

ou dar o suficiente 

CID 

“Dellas & de mi mug<ier> fagades todo Recabdo / Si essa despenssa uos fallec'iere o uos menguare algo / Bie<n> las abastad yo assi uos lo ma<n>do / 

Por vn marcho q<ue> despendades al monest[*erio dare yo q<u><<a>>tro].” 

“A[ ]myo c'id & alos suyos abastales de pa<n> & de uino / Non lo conp<r><<a>> ca el selo auie co<n>sigo / De todo co<n>ducho bie<n> los ouo 

bastidos %3 c[^2']eruicio.” 

C1B01 a-1 Expletivo abastar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

BAG 

                                                             
1Abreviaturas utilizadas neste morfemário: ÁR. (árabe); CLÁSS. (clássico); CÓD. (código); FME (formante da margem esquerda, i.e., prefixo ou prefixoide); C. F. (classe-fonte); C. 

A. (classe-alvo); C. O. (classe da ocorrência); LAT. (latim); CA (castelhano arcaico); GR. (grego); FR. (francês); IT. (italiano); DERIV. (derivado); VULG. (vulgar); ECLES. 

(eclesiástico); INF. (infinitivo); MED. (medieval); PART. PRES. (particípio presente); PART. PASS. (particípio passado). 
2Leia-se classe da ocorrência como a classe gramatical do produto tal qual presente na averbação, no contexto frasal-encunciativo, que, muitas vezes difere da classe-alvo primeva (original) 

da derivação prefixal. 
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‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

[…] dixero<n> le q<ue> ma<n>dase q<ua>l q<ui>sies'e matar /} / mando matar el toro q<ue>l podria abas'tar / fiz'o echan al lobo & mando q<ue> 

todos' dies'e / el aparto el menudo / p<ar>a el leo<n> q<ue> comjes'e […].” 

C1A02 a-1  Expletivo abaxeste
3
 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

abaixar, inclinar 

 

GGE 

“Dixo eston-çes dios a caym. por que te assanneste & se te mudo la color & abaxeste la faz.” 

C1A03 a-1  Expletivo abaxan Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

abaixar, descer 

 

CID 

“Dixo el campeador valelde por caridad / En( )brac'an los escudos de( )lant los corac'ones / Abaxan las lanc'as a buestas delos pendones / En( )clinaro<n> 

las caras de suso de los arzones.” 

C1A04 a-1  Expletivo abaxando Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

baixar, diminuir, 

descer 

LFU 

“Pregolo & fu el abaxando. de .v. en .v. troa [fol. 2v-a] .x. edixo que si en logar ouiesse .x. omnes buenos a todos perdonarie enon los hi fallo.” 

C1B02 a-1  Expletivo abaxar
4
 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

abaixar, descer BAG 

“[...] te rruega<n> las' encobie<r>tas' // fas'ta el cor paras'ti no<n> las' q<ui>er<e>s' dexar // ant<e> fac'ia<m> vmju<m> s'abellas' alexar // ado 

                                                             
3Ocorre no mesmo documento o verbo sem o a- (e idêntico significado), corroborando a expletividade prefixal: “Caym quando uio que tan bien yua con dios asu hermano. & a el tan 

mal. ouo grand enuidia de abel. & cresciol grand sanna ademas contra el. & demu-dos le la faz. & baxo la a tierra.”. 
4No mesmo texto se registra o lexema sem prefixo (mas com idêntico sentido), o que confirma a expletividade do formativo. Eis o fragmento onde ocorre: “No<n> digas' mal d<e>l amor 

en verdat nj<n> en juego / ca muy poca agua faz'e baxar grant fuego / por poco mal dez'ir se pie<r>de grant amor de peq<ue>n[~]a pelea nasc'e vn grant rrencor.” 
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gloria<m> plebjs' tuys' las faz'es' abaxar // salua Regina diz'e<n> si de ti s'e an de q<ue>xar.” 

C1A05 a-1  Expletivo abaxadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -baixar < lat. 

vulg. *bassiāre, de bassus 

(lat. do séc. VIII) 

baixo, abaixado, 

curvado 

LEY 

“Aquellos q<ue> ouieren de fa-zer; deuen uenir a la puerta de la egl<es>ia. el primero Miercoles de quaresma descal-ços & uestidos de pa<n>no de lana. 

q<ue> sea uil & refez. & traer las caras abaxadas a tier-ra; con grand omildat. demostrando seen esto por culpados; del pecado q<ue> fiziero<n>.” 

C1B03 a-1 Sentido opaco  auenire ~ auieno Verbo Verbo Verbo

. 

Do lat. advenīre suceder, advir FSA 

“Qui matar enemigo sacado por fuero qui lo q<ui>-sier amparar si muerte le y auenire n<on> salga enemigo nin peche coto.” 

C1A06 a-1 Sentido opaco  abenga ~ auenga ~ 

auenir 

Verbo Verbo Verbo

. 

Do lat. advenīre suceder, advir LEY 

“[…] & son tenudos de sofrir todo encargo et afan que les auenga por onrra & por e-xaltamiento de la cruz; por esso los un-gen en este tiempo con olio 

sagrado en el ombro o en el espalda del braço dere-cho. en se<n>nal q<ue> toda carga o todo trabaio q<ue> les abenga por esta razon […].” 

C1A07 a-1 Sentido opaco abinieren Verbo Verbo Verbo

. 

Do lat. advenīre concordar, ajustar as 

partes discordes 

FVA 

“[...]& si rancado fuere p<er> pesq<u><<i>>sa. o p<er> saluo peche & esca enemigo. et de istos .c. & .viij. M<<or>><auidis> pre<n>dat el[ ]senor el 

t<er>cio. et el rencuroso el otro t<er>cio & los fiadores el outro t<er>cio. e si[ ]la forzada e sos parie<n>tes se abinieren que case co<n> el forzador a 

bendiciones no<n> peche nada.” 

C1B04 a-1 Sentido opaco abenenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. advenīre, ‘chegar, 

apresentar-se’.  

convênio, transação, 

acordo 

BAG 

“[...] toda maldat del mundo & toda pestilenc'ia / s'abra la fals'a lengua mj<n>tros'a paresc'enc'ia / dez'it palabras' dulc'es' q<ue> t<ra>ye<n> 

abene<n>c'ia / E faz<er> malas' obras' & ten<er> malq<ue>renc'ia / d<e>l bie<n> q<ue> om<n>e diz'e si a sabiendas' me<n>gua [...].” 

“[...] Cuydaua<n> q<ue> jugaua<n> & todo era rren[~]jr / dixiero<n> le las p<ar>t[<e>]s' & sus' abogados' / q<ue> no<n> podria<n> en vno 

nu<n>ca s'er acordados' / / No<n> q<ue>rie<n> abene<n>c'ia p<ar>a s'er despechados' / / piden q<ue> por sente<n>c'ia fues'e<n> de ally librados' 

[...].” 
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C1A08 a-1 Expletivo  abeurauan ~ 

abeura 

Verbo Verbo Verbo Do cat. abeurar < cat. a- + 

beure, ‘beber’ < lat. bĭbĕre 

beber, sorver LFU 

“[...] p-lego al pozo o abeurauan to-doslos de la cibdat.” 

“[...] ala manceba que tu dixi-eres dam del agua & beure
5
. e ella dixiere bef tu & tus cam-ellos abeura. essa estaulit. pora to sieruo ysaac.” 

C1A09 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abiuar ~ abiuo Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -viv(o)- + -a- 

+ -r < lat. vīvus, vīva < lat. 

vīvēre 

vivificar, avivar, 

revigorar, animar, 

excitar, fortalecer  

CRZ 

“[…] por alumbramyento q<ue> ouo de la gracia de dyos de quien uiene<n> todos los bienes. siempre se esforço de alumbrar. & de abiuar los saberes. 

q<ue> eran perdidos al tyempo q<ue> dyos lo mando regnar en la t<ier>ra.” 

C1B05 a-1 Sentido opaco abogado ~ 

abogados 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

BAG 

“Cuydaua<n> q<ue> jugaua<n> & todo era rren[~]jr / dixiero<n> le las p<ar>t[<e>]s' & sus' abogados' / q<ue> no<n> podria<n> en vno nu<n>ca 

s'er acordados' [...].” 

C1B06 a-1 Sentido opaco auogados ~ 

auogado 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

AC3 

“Ley .xix<<a>> com<m>o deue<n> los jue-zes p<ar>tir alas p<ar>tes los auoga-dos de algu<n> lugar.” 

C1B07 a-1 Sentido opaco auogado ~ 

auogados 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

OA1 

                                                             
5Observe-se que no mesmo parágrafo do texto se registra o lexema sem prefixo (mas com idêntico sentido), o que confirma a expletividade do formativo. 
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“Et el iudgador ap<re>mie al auogado q<ue> ayu-de ala parte que lo demandare.” 

C1A10 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abrac’ar Subst. Verbo Verbo

. 

Do CA a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

cingir com os braços, 

abraçar 

CID 

“Saliero<n> dela eglesia ya q<u><<i>>eren caualgar / El c'id a don<n>a ximena yua la abrac'ar / Don<n>a ximena al c'id la manol va besar / Lorando 

de los oios q<ue> no<n> sabe q<ue> se far.” 

C1A11 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraçrar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

alcançar, abarcar, 

abranger, abraçar 

JUZ 

“Emp<er>o q<ue> esta s<cien>cia delas estrellas es muy grant; & muy al-ta. q<ue> no<n> se puede abraçrar. ni el q<ue> es sabio della nola puede 

toda es-planar ni<n> dep<ar>tir por s<us> differe<n>cias.” 

C1A12 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abraço Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

cingir com os braços, 

abraçar 

LFU 

“E beso a so fijo. & abraçolo. E dixo. olor de mio fijo. co-mo olor de campo pleno bendixo el criador.  Gé:27:28 de ati Dios del rucio delos cielos.” 

C1B08 a-1 Expletivo abreujar Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. abbreviāre < tornar breve, reduzir a 

duração, encurtar, 

VIS 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ad- + -breviāre abreviar 

“[...] pun<n>a mucho en multipli-car en ssu çiençia por Razon de-las enfermedades abreujar por no<n> sseer e<n> la consorçia de los opositos en 

<e>sto.” 

C1B09 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findado, terminado, 

concluído 

BAG 

“[...] acabada la mjs'a rrez'as' ta<n> bie<n> la sesta / Ca la vieja te tie<n> a tu amjga p<r><<e>>sta [...].” 

C1A13 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findado, terminado, 

concluído 

CID 

“Q<u><<a>>ndo oy nos partimos en vida nos faz iuntar / La or<ac'i>o<n> fecha la missa acabada la na / Saliero<n> dela eglesia ya q<u><<i>>eren 

caualgar / El c'id a don<n>a ximena yua la abrac'ar.” 

C1A14 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findado, terminado, 

concluído 

LAP 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Et fue acabado de trasladar; el segundo anno que el no-ble Rey don ferrando su padre gano la cibdat de Seuilla.” 

C1A15 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

perfeito, consumado LEY 

“E esto faze al om<n>e seer acabado; & complido de todo bien.” 

C1A16 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

perfeito, consumado, 

acabado, completo, 

notável 

JUZ 

“[…] porq<ue> Yhuda fide Mosse alcohe<n> su alfaqui<m> & su m<er>cet falla<n>do ta<n> noble libro & tan acabado & tan conpli-do en todas las 

cosas q<ue> p<er>tenece<n> en astronomia.” 

C1A17 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

perfeito, consumado, 

acabado, completo, 

notável 

ALX 

“A cabo de pocos anos; el infant fue c<r><<i>>ado. /  Nu<n>ca om<n>e uio; moc'o tan acabado. / Y a cobdic'iaua armas; & conq<ue>rir regnado.” 
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C1A18 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabados ~ 

acabado 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

concluído, 

consumado, acabado, 

terminado 

GGE 

“Aca-bados los çielos & la tierra. & todas las apos-turas dellos.  Gé:2:2 cumplio dios enel seteno dia toda la su obra que fiziera.” 

C1A19 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminado, findado, 

acabado 

BER 

“Q<u><<a>>ndo ouo la gl<or>iosa: el sermon acabado / Desampara el alma: al cuerpo uenturado / T(a)[o]maron la de ang<e>les: vn conuento 

ondrado.” 

C1B10 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acaba Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

SPC 

“Aq<u><<i>>[ ]sse Acaba el libro q<u><a>rto & comje<n>ça el q<u><<i>>nto.” 

C1A20 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

acaban Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

CRZ 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Et aqui se acaban los capítulos / deste libro de las cruzes.” 

C1A21 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acaban ~ acaba Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

acabar 

EE1 

“[...] e atrauiessan toda la tierra fastal mar mediterraneo. e acabansse allí cab una uilla q<ue> dizen colibre.” 

C1A22 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabara Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

GGE 

“Et en esse seteno dia quedo otrossi de toda la obra que acabara.” 

C1A23 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabo Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

LEY 

“& començo lo el q<u><<a>>rto anno q<ue> Regno [...] & acabo lo en el trezeno an-no q<ue> regno.” 

C1A24 a-1 Expletivo acaba Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- acabar, terminar, JUZ 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -r < lat. capŭt findar 

“E(e)nel ochauo libro fabla delas reuoluciones delos a<n>nos del mu<n>-do. &' aquis acaba el libro conpli-do enlos iudizios delas estrellas.” 

C1A25 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabasse ~ acabo Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

acabar, terminar, 

findar 

LFU 

“Quando acabo ysaac de bendezir a ia-cob. Jacob fue fueras & ueno [fol. 4r-a] esau so ermano.” 

C1B11 a-1 Sentido opaco acabdellar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cabdell(o)- + 

-a- + -r < lat. tard.                    

capitĕllum, -i < caput, -ĭtis 

comandar, guiar, 

conduzir, juntar 

SPC 

“T<itul><<o>> . vj<<o>> . de com<m>o sse deue<n> Acabdellar en las huestes & en las caual-gadas & q<ue> pena deue<n> Auer los q<ue> 

derra<n>iare<n> / & los q<ue> no<n> ffuere<n> ma<n>dado[*s a] ssu cabdiello & A[ ]los q<ue>[ ]lo de( )ssonrrare<n> o[ ]lo matare<n>.” 

C1B12 a-1 Sentido opaco acaesciesse ~ 

acaece ~ acaesçio  

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A26 a-1 Sentido opaco acaecieron Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

ocorrer, acontecer ACE 
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-cadĕre, ‘cair’ 

“E otros iuegos a y de mu-chas maneras. pero todos fueron fech-os a semeiança delas cosas que aca-ecieron […].” 

C1A27 a-1 Sentido opaco acaecen Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer JUZ 

“Enla segunda p<ar>tida fabla del ascendente q<ue> es la prim<er>a casa de-las .xij. & delas q<ue>stiones q<ue> enes-ta casa acaecen. & a enella.” 

C1A28 a-1 Sentido opaco acaece Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer MOA 

“[D]ela fermedad q<ue> les acaece de uiento.” 

C1A29 a-1 Sentido opaco acaecieron Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer LAP 

“Mas por las grandes guer-ras. & las otras muchas occasyones que y acaecieron; muriera la gente & ficaron los saberes como p<er>dudos; assi que muy 

poco se fallaua dello.” 

C1A30 a-1 ~ ac- Sentido opaco acaecça ~ 

acaeçieron ~ 

accacem ~ accaeç 

~ accaeçcan ~ 

accaece ~ 

accaecen ~ 

accaeçen ~ 

accaecera ~ 

accaeceran ~ 

accaecieren ~ 

accaecio ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer CRZ 
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accaecen 

“Et ellos ponen esta; constellation en .viij. cruzes diu<er>-sas. E q<u><<a>>l quier dellas que acaeçca significa esto.” 

“[…] & enflaq<ue>cio el regno de los alaraues. en la partida oriental. & acaeçiero<n> les muchas oc-casiones.” 

“El dozeno capitulo fabla en los iuditios de la cabeça quando acca-ecen figuras q<ue>mantes. q<ue> significa de los accidentes del ayre.” 

C1B13 a-1 Sentido opaco acaesçer ~ acaesçe Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +         

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer OA1 

“Nos por tirar esta dubda & alongamien-tos delos pl<e>itos que por esta razon podri-an acaesçer/ mandamos que el iudgador en los pleytos que ael 

p<er>tenesçiere<n> de li-brar/ que pueda yr por si/ o embiar su car-ta […].” 

C1A31 a-1 Sentido opaco acaeciere ~ 

acaeciesse ~ 

acaesciere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +         

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer LEY 

“Pero si acaeciesse que moro o otro q<ue> non crouiesse n<uest>ra ley. aduxiesse alguno a batear. ol sacasse dela pila. ol touiesse quandol bateassen; 

ual-drie el babtismo. & saluar sie el bateado.” 

C1A32 a-1 Sentido opaco acaescen Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

YMG 

“El .x. es por non uenir mortandades nin enfermedades en qual logar quisieres q<ue> acaescen por camiamiento de ayre.” 

C1A33 a-1 Sentido opaco acaescieron Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

EE1 

“[…] &' escri-uieron otrosi las nobles batallas de los Ro-manos & de las otras yentes q<ue> acaescieron e<n> el mundo muchas & marauillosas q<ue> se 

olui-daran si en escripto non fuessen puestas.” 

C1B14 a-1 Sentido opaco acaesc’io ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

ocorrer, acontecer BAG 
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acaezca -cadĕre, ‘cair’ 

“En bellen acaesc'io el s'egundo q<ua>ndo nasc'io / s'yn dolor aparesc'io de ti v<ir>ge<n> el mjxia / el t<er>c'ero cue<n>tan las leyes q<ua>ndo 

veniero<n> los' rreys' / adoraro<n> al q<ue> vees' en tu brac'o do yaz'ia / ofreciol mjrria gas'par meljor enc'ie<n>s'o le fue dar}.” 

C1A34 ac- Sentido opaco accacem-entos ~ 

accaecementos ~ 

accaecemientos  

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg.            

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

fato, acontecimento, 

evento 

CRZ 

“[...] & de sus ay-untamentos de lo q<ue> significan en los compeçamentos de los regnos. & de los sennorios. & de los accacem-entos del ayre grandes. & 

generales.” 

C1A35 ac- ~  

a-1 

Sentido opaco 

 

accendente ~ 

acendente 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ascendens, -entis < 

ascendĕre < ad- +             

-scendĕre 

ponto da eclíptica em 

que se inicia a 

primeira casa celeste, 

ao observar o céu para 

realizar uma 

predicção; ascendente 

CRZ 

“Et pusieron los signos terreos & los aqueos en los angulos. & esto<<s>> son los q<ue> nombra caydos. & son los iacentes. % Et pusieron el log- ar del 

accendente el punto de la linha q<ue> es en somo de la figura.” 

C1A36 a-1 Sentido opaco 

 

ascendente Verbo Verbo Subst. Do lat. ascendens, -entis < 

de ascendĕre < ad- +         

-scendĕre 

ponto da eclíptica em 

que se inicia a 

primeira casa celeste, 

ao observar o céu para 

realizar uma 

predicção; ascendente 

JUZ 

“Enla segunda p<ar>tida fabla del ascendente q<ue> es la prim<er>a casa de-las .xij. & delas q<ue>stiones q<ue> enes-ta casa acaecen. & a enella.” 

C1A37 a-1 Sentido opaco 

 

ascendente Verbo Verbo Subst. Do lat. ascendens, -entis < 

de ascendĕre < ad- +         

-scendĕre 

ponto da eclíptica em 

que se inicia a 

primeira casa celeste, 

LAP 
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ao observar o céu para 

realizar uma 

predicção; ascendente 

“Et quando esta estrella fuere en el ascendente; aura esta piedra mayor fuerça & mos- trara mas manifiesta miente sus obras.” 

C1A38 ac- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

accento Subst. Verbo Subst.  

 

Do lat. accēntus, -us < 

accinĕre, ‘cantar’ < ad- + 

canĕre 

acento, nota, sinal; 

direção, orientação 

ALX 

“Se delas .vij. artes; todo su argume<n>to. / Bie<n> se las qualidades; de cada elemento. / Delos signos del sol; si q<u><<i>>er del fundame<n>to. / 

No<n> se me podria celar; q<u><<a>>nto ual vn accento.” 

C1A39 a-1 Sentido opaco açender Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accendĕre < ad- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

acender, atear fogo, 

queimar 

BRE8 

“El otro cuerpo lauarlo ha fuera del aluergada en logar ljnpio do suelen las çenjzas echar y açender-lo ha sobre vn gauejon de leña en aquel logar ljnpio 

dela çenj-za suelen echar sera quemado.’” 

C1A40 a-1 Sentido opaco açepta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. acceptāre, 

‘receber’, freq. de accipĕre 

< ad- + -capĕre 

aceitável, adequado, 

proveitoso 

EE1 

“Ca poderas muchas Cosas ver % por las quales te apro-uecharas & en las cosas arduas ensen<n>ado te faras % ca ssaberas qual-quier cosa si es açepta 

la tal o si es ynepta.” 

C1A41 a-1 Expletivo 

_________ 

acercaron Subst. Verbo Verbo  

 

Do CA a-+ -cerc(a)- +      

-a- + -r 

fazer cerco, bloquear; 

acercar, aproximar-se 

FVA 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“&' si no<n> ouiere manifesto. firme. a uno. o a[ ]q<u><<a>>ntos pudiere ata .v. & a[ ]q<u><<a>>ntos firmare que se acer-caro<n>  enla[ ]buelta. 

ta<n>tos se pare<n> en[ ]az & de illos p<r>endat enemigo & peche las calonas & los otros saluense co<n> .xij. xij. & saludenlos.” 

C1A42 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acercando
6
 Subst. Verbo Verbo  

 

Do CA a-+ -cerc(a)- +      

-a- + -r 

fazer cerco, bloquear CRZ 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos. 

acercando se unos a otros en sus uillas.” 

C1A43 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acercadas Subst. Verbo Adj. 

PP  

 

Do CA acercar < a- +        

-cerc(a)- + -a- + -r 

aproximado, próximo, 

adjunto, avizinhado  

AST 

“La delantrera delas dos acercadas que son so el uientre; es en Aquario.” 

C1A44 a-1 Expletivo 

_________ 

acercamento Subst. Verbo Subst.  

 

Do CA acercar < a- +        

-cerc(a)- + -a- + -r 

cerco, bloqueio CRZ 

                                                             
6No Libro de Apolonio (APO, fol. 10v), ocorre uma flexão do verbo sem o prefixo a-, mas com idêntico significado, corroborando a expletividade prefixal: “Contra el Rey antioco 

s<er>emos Acusados / Moura sobre nos huestes por malos d<e> pecados / Seremos en gra<n>t cuyta si fuermos c'ercados / Somos como tu sabes d<e> conduchos mengados.”. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“El capitulo .Liiij<<o>>. fabla en las coste-llationes q<ue> significan acercam<en>to}{CB2.delos castiellos. & de las uillas quando son uencidos o 

destruydos.” 

C1A45 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertassen Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -cert(o)- +     

-a- + -r < lat. cĕrtus 

acertar, encontrar uma 

solução, atuar com 

acerto 

EE1 

“[…] &' por que pudiessen sab<er> otro si los q<ue> depues dellos uiniessen los fe-chos q<ue> ellos fizieran. tan bien como si ellos se acertassen en 

ello.” 

C1B15 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ac’ierta Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -cert(o)- +     

-a- + -r < lat. cĕrtus 

acertar, encontrar uma 

solução, atuar com 

acerto 

BAG 

“[…] dios' ant<e> los mjs' ojos' & no<n> rruego nj<n> pecho / fallo q<ue> la demanda del lobo es bie<n> c'ie<r>ta / bie<n> abta & bie<n> formada 

bie<n> clara & bie<n> abierta / / fallo q<ue> la marfus'a en p<ar>te bie<n> ac'ie<r>ta / Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta […].” 

C1A46 a-1 Sentido opaco acetrero Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *acceptor,     

-ōris < lat. accipiter, ‘açor’ 

< accipĕre < ad- + -capĕre 

adestrador MOA 
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“[…] este libro fezo mafomat fijo daudalla e nieto de homar el acetrero de las aues e delas bestias q<ue> ca-çan [...].” 

C1A47 ac- ~  

a-1 

Sentido opaco accidentes ~ 

acidentes ~ 

accidetes ~ 

açcidentes 

Verbo Verbo Subst. Do lat. accĭdens, -entis < 

de accidĕre < ad- +           

-cedĕre 

acontecimento, fato CRZ 

“[...] & auian signi-ficationes por sosacar los tempos en q<ue> compeçauan aquellos acci-dentes. & quanto durauan. & los tempos.” 

C1A48 ac-  

 

Sentido opaco accidentales Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. accidentālis,  

-e < lat. accĭdens, -entis < 

de accidĕre < ad- +           

-cedĕre 

acidental MOA 

“Aqui comien-ça el p<r><<i>>mer tra-ctado del libro q<ue> es fecho de las a<ni>malias q<ue> caçan. e de sos estados nat<u><<r>>ales e 

accidentales.” 

C1A49 a-1 Sentido opaco aclamado Verbo Verbo Verbo Do lat. acclamāre invocar, chamar, 

proferir 

BER 

“En saludar al gl<or>iosa: era bien acordado / Non iria a igl<es>ia: nj<n> a otro mandado / Que el su nonbre ante: non fuesse aclamado.” 

C1A50 a-1 Sentido opaco aclamados Verbo Verbo Subst. Do lat. acclamāre requerentes, 

solicitantes, devotos 

BER 

“% Muchos tales mjraglos: e muchos mas g<r><<a>>n[a]dos / Ffizo sancta maria: sobre sus aclamados.” 

C1A51 a-1 Sentido opaco acogen ~ acoian ~ 

acoien ~ 

acogiendo
7
 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar; assegurar, 

pegar, tomar para si; 

refugiar-se, juntar-se 

CID 

“Pedir uos [(^2a)] poco por dexar so auer en saluo / Acogen sele om<n>es de todas partes meg[^u]ados / A menester seys c'ientos marcos / Dixo Rachel & 

                                                             
7Sobreprefixação. 
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vidas dar gelos de grado.” 

“E bie<n> acoian todas las gananc'ias / Q<ue> por miedo de los moros no<n> dexe<n> nada.” 

“Gra[^2<n>]des yentes sele acoien essa noch de todas partes / Yxiendos ua de t<ie>rra el ca<m>peador leal.” 

C1B16 a-1 Sentido opaco acogier ~ acogio
8
 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar, hospedar 

FSA 

“{RUB. De coger
9
 enemigos en su casa. R<ubrica>.}Et a los enemigos si sus parientes del muerto les firmare<n> a todo om<n>e q<ue> llos acogier en su 

casa o los anparar & sus en-emigos o pan les dier peche .d. s<ueldo>s a parie<n>-tes del muerto.” 

C1A52 a-1 Sentido opaco acogio
10

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, admitir, 

aceitar, tomar para si 

GGE 

“Aquel iabel fijo de lamech & de ad-da. sallio omne amador de gana-dos. & acogiose a auer los & a criar los & andar con ellos por los montes & por todos 

logares poro los pudiesse auer.” 

C1A53 a-1 Sentido opaco acoger
11

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar 

FJZ 

“[...] muy mas graue c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores. si ellos n<on> q<u><<i>>ere<n> acoger al<os> 

pueblos q<ue> l<e>s so<n> dados d<e> dios.” 

                                                             
8Sobreprefixação. 
9Observe-se que mesmo texto se registra o lexema sem prefixo (mas com idêntico sentido), o que confirma a expletividade do formativo a-. 
10Sobreprefixação. 
11Sobreprefixação. 
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C1B17 a-1 Sentido opaco acoger
12

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar 

BAG 

“[...] si q<ui>er<e>s' tu amor de duen~a q<ua>lq<ui>er mug<e>r / muchas' cosas' abras' ant<e>s' a dep<r><<e>>nder / p<ar>a q<ue> te ella 

q<ui>era en amor acoger / s'abe p<ri>m<er>ament<e> la mug<e>r es'coger.” 

C1A54 a-1 Expletivo acoitar
13

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -coitar < 

provenç. coitar < lat. vulg. 

*coctare, de *coctus por 

coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

afligir-se, doer-se, 

apiedar-se, acuitar  

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1A55 a-1 Sentido opaco acometer
14

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -cometer < 

lat. commĭttĕre < cum- +   

-mittĕre, ‘lançar, deixar ir, 

soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

investir com ímpeto, 

arremeter, atacar 

CRZ 

“Et en este capit<u>lo paramye<n>tes al bien. & al mal q<ue> accaece alos Reyes. & a sus enemigos. segu<n>t sus uillas. & sus t<ier>ras por acometer 

se los unos alos ot<r><<o>>s en ellas.” 

                                                             
12Sobreprefixação. 
13Sobreprefixação. 
14Sobreprefixação. 
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C1B18 a-1 Expletivo acomendo ~ 

acomendando ~ 

acomendar
15

  

Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

recomendar, 

encomendar, confiar 

VIS 

“Es avn assemejado a los an-geles por co<n>tjnuo s<er>uiçio & loor faziendo al ssen<n>or exçelsso no<n> çe-ssando dia & noche & mandando a-los 

ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo.” 

C1A56 a-1 Expletivo acomendo
16

  Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

recomendar, indicar, 

aconselhar,  advertir 

LFU 

“Qvando fueron todos entrados como acomendo nuestro Sennor. Cerro la puerta.” 

C1A57 a-1 Expletivo acomiendo ~ 

acomendo ~ 

acomiendo
17

 

Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendar, 

recomendar, 

encarregar para que 

cuide 

CID 

“Aq<ue>llas uos a( )comiendo auos abbat do<n> sancho / Dellas & de mi mug<ier> fagades todo Recabdo.” 

“Q<u><<a>>ndo desperto el c'id la cara se <sant>igo / Sinaua la cara a dios se acomendo / Mucho era pagado del suen<n>o q<ue> a son<n>ado.” 

C1A58 a-1 Expletivo acomendo
18

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

encomendar, 

recomendar, 

APO 

                                                             
15Sobreprefixação. 
16Sobreprefixação. 
17Sobreprefixação. 
18Sobreprefixação. 
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entregar, dar como 

missão’) 

encarregar  

“Auian lo en su casa d<e> peq<ue>nyo c<r><<i>>ado / Acomendol que fuese recapdar hu<n> mandado.” 

C1B19 a-1 Expletivo acomendados ~ 

acomendado
19

 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendado, 

recomendado, 

encarregado, paciente 

VIS 

“[…] el bue<n> pastor deue guiar ssus ouejas & ponerlas en los bue-nos pastos assi com<m>o el medico ve-ro q<ue> pone los ssus acomendados en 

<e>l bue<n> pasto de la rregla rrecta co<n>seruadera de la salud […].” 

C1A59 a-1 Expletivo acomendada
20

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendado, 

recomendado, 

encarregado 

BER 

“Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada / Mientre fue en el cuerpo: fue mj acomendada / Agora prendria tuerto: por yr desemparada.” 

C1B20 a-1 Expletivo acomendamjento ~ 

acomjendas
21

 

Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

recomendação, 

encargo, missão 

VIS 

“E la p<ri>mera es assemejado al angel Raffael. & esto por cu<n>plir. el aco-mendamje<n>to q<ue>l ssen<n>or. le acomen-do en demostrar el camjno 

derech<o> a los sus suditos por obra & enxe<n>-plo.” 

                                                             
19Sobreprefixação. 
20Sobreprefixação. 
21Sobreprefixação. 
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C1A60 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aconpanen
22

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir CID 

“E albar saluadorez sin falla & galin garc'ia vna fardida / Lanc'a Cauall<er>os buenos que aconpanen(<n>) a minaya} / Aosadas corred q<ue> por 

miedo no<n> dexedes nada.” 

C1A61 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acompannassen
23

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir LEY 

“E fizo ange-los buenos & limpios & claros. mas q<ue> cielo ni sol ni ninguna estrella. q<ue>l siruiessen & q<ue>l obedeciessen & q<ue>l 

acompa<n>nassen.” 

C1B21 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aconsejar
24

 Subst. Verbo Verbo Do CA aconsejar < CA a-

+ -consej(o)-+ -a-+ -r < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar’ 

aconselhar, orientar VIS 

                                                             
22Sobreprefixação. 
23Sobreprefixação. 
24Sobreprefixação. 
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“E cada vesitaçio<n> destas por conssilios notorios de los medicos discretos aujdos. vt bon<us> pastor ssapiens a con<n>oçer & aconsejar a las ssus 

ouejas el bie<n> q<ue> an de fa-zer por auer el galardon ssobredi-cho.” 

C1A62 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aconseiada
25

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA aconsejar < CA a-

+ -consej(o)-+ -a-+ -r < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar’ 

aconselhado, que 

tomou ou recebeu 

conselho 

APO 

“Mas qua<n>do al non Puedo des q<ue> so violada. / Prendre v<uest>ro conseio la mj nodrjc'ia ondrada. / Mas bien ueo q<ue> fuy d<e>(i) dios 

desemp<ar>ada. / A derechas men tengo d<e> vos Aconseiada.” 

C1A63 ha-  Sentido opaco ha contir
26

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -contir < lat. 

cláss. *contĭngĕre 

acontecer, ocorrer, 

suceder 

APO 

“Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir / Mas no<n> pudo en ella njngu<n>o abenjr / Ouo en este comedio tal cosa ha contir / Q<ue> es p<or>a 

en conc'ejo vergue<n>c'a d<e> dec'ir.” 

C1A64 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordar Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

chorda, -ae, ‘corda de um 

instrumento de música’
27

 

harmonizar, combinar, 

afinar 

ALX 

“Se arte de musica; por natura cantar. / se fer fremosos puntos; las vozes acordar. / Sobr<e> mi auersario; la mi culpa echar. / Mas por esto loe; todo a 

oluidar.” 

                                                             
25Sobreprefixação. 
26Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. Sobreprefixação. 
27Nessa acepção específica, parece ser esse o étimo, segundo grande parte dos dicionários consultados. Não obstante, o DLE/RAE aponta o mesmo étimo para essa e todas as demais 

acepções do vocábulo acordar: < lat. *acchordāre, de cor, cordis. Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A65 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordar Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
28

 

concordar, convir, 

entrar em acordo; 

tomar conselho, 

refletir 

CID 

“A[ ]cabo de tres semanas la q<u><<a>>rta q<ue>rie e[^3<n>]trar / Myo c'id co<n> los sos tornos a acordar / El agua nos an vedada exir nos ha el 

pa<n> / Q<ue> nos q<ue>ramos yr de noch no nos lo consintran.” 

C1B22 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acuerden Subst. Verbo Verbo Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordar, conciliar, 

convir, entrar em 

acordo, ser de acordo 

FRL 

“T<itul><<o>> L<ibro> i + delos omnes (^??)[^s]on de partidos. por ent natural cosa es q<ue> los entendimi-entos et las huebras no<n> acuerde<n> 

en uno. Et por es-ta razon uiene<n> muchas discordias et muchas <con>-tiendas entre los om<ne>s.” 

C1A66 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordaron Subst. Verbo Verbo Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

LFU 

“Acordaron se laban & iacob quel siruiesse .vij. annos & dar gelaya por mugier. e fizo lo as-si.” 

C1A67 a-1 Expletivo acordando ~ Subst. Verbo Verbo Do lat. *accordāre, de cor, concordar, convir, LEY 

                                                             
28Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acuerdan ~ 

acuerde 

cordis entrar em acordo; 

tomar conselho, 

refletir 

“[…] mostrando sin embargo ninguno & sin uerguen<n>a; q<ue> es aquello q<ue> cree. acordando se de lo q<ue> dixo n<uest>ro sen-nor ih<es>u 

xp<ist>o en el euang<e>lio.” 

“[…] que fagan leyes & posturas & fueros. por q<ue> el desacuerdo que han los om<ne>s naturalmi- entre entressi; se acuerde por fuerça de dere-cho.” 

C1A68 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

lembrado, recordado BER 

“En saludar al gl<or>iosa: era bien acordado / Non iria a igl<es>ia: nj<n> a otro mandado / Que el su nonbre ante: non fuesse aclamado.” 

C1A69 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

sensato, prudente PIC 

“Enel .xviij. grado suben dos thoros grandes el qui nasciere en el sera entendudo & acorda-do & muy ensennado.” 

C1B23 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

acordados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordante, ajustado, 

em acordo, pactuado 

BAG 



1637 

 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Cuydaua<n> q<ue> jugaua<n> & todo era rren[~]jr / dixiero<n> le las p<ar>t[<e>]s' & sus' abogados' / q<ue> no<n> podria<n> en vno nu<n>ca 

s'er acordados'.” 

C1A70 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacuerdo Subst. Verbo Subst. Do CA des- + -acordo < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

desacordo, 

divergência 

EE1 

“[…] & fueron ellos sennores del-la. % &' como por el desacuerdo q<ue> ouieron los godos con so sennor el rey Rodrigo. & por la tra-ycion q<ue> urdio 

el conde do[<n>] Jllan & ell arc[']obispo oppa. passaron los daffrica & ganaron todo lo (^de)-mas despanna.” 

C1A71 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desacuerdo  Subst. Verbo Subst. Do CA des- + -acordo < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

desacordo, 

divergência 

LEY 

“Por que conuiene a los Reyes que an a tener & a-guardar sus pueblos en paz & en iusticia; que fagan leyes & posturas & fueros. por q<ue> el desacuerdo 

que han los om<ne>s naturalmi- entre entressi; se acuerde por fuerça de dere-cho.” 

C1B24 a-1 Sentido opaco acorieren ~ 

acorrieren ~ 

acorrer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, socorrer, 

defender 

SPC 

“Et los q<ue> no<n> Acoriere<n> al rre(l)[y] en[ ]la ba-talla o A[ ]ssu ssen<n>a o A[ ]los pendon<e>s o[ ]ssen<n>as de ssus ssenor<e>s o[ ]de 

ss<us> co<n>çeios % Et q<ue> galardon deue<n> Auer los q<ue> p<r><<i>>m<er>o entrare<n> por ffuer-ça en la villa o[ ]castiello delos henemjgos 
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o[ ]los q<ue>[ ]los ffurtare<n> o los q<ue> Acorriere<n> Al rrey o A[ ]ssu ssen<n>a o[ ]A las ot<r><a>s ssen<n>as.” 

C1A72 a-1 Sentido opaco acorra ~ acorredes Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, socorrer, 

defender 

CID 

“V<uest>ra uertud me uala gl<or>iosa en my exida & me aiude} / El([^3la]) me acorra de noch & de dia / Si uos assi[ ]lo fizieredes & la uentura me fuere 

co<m>plida / Mando al u<uest>ro altar buenas donas & Ricas.” 

C1A73 a-1 Sentido opaco acorrer ~ acorrjdo Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, socorrer, 

defender 

APO 

“Deuemos seyer todos firmes en la su atene<n>cia. / Da cuytas alos om<n>es q<ue> seles faga temer / Non cata a s<us> pecados viene los Acorrer.” 

“Besauale las manos en tierra d<e>batido / Diz ay Rey apolonjo en bue<n>a ora fuste venjdo / Que (ay) [en] tan fiera Cuyta nos as tu Acorrjdo.” 

C1A74 a-1 Sentido opaco acorrer ~ acorrio Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, socorrer, 

defender 

BER 

“La madre gl<or>iosa: ducha de acorrer / Que suele asus sieruos: enla[^s] cuytas ualer.” 

C1B25 a-1 Expletivo acostumbrado
29

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado, de costume 

OA1 

“Et lo al que fincare. que se parta com<m>o es acostumbrado en<e>l lugar do fuere fecho el emplazamiento.” 

                                                             
29Sobreprefixação. 
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C1A75 a-1 Expletivo acostunbrado
30

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado 

BER 

“Como q<u><<i>>era. q<ue> era: en el mal acostunbrado / En saludar al gl<or>iosa: era bien acordado.” 

C1A76 a-1  Sentido opaco  acresca Verbo Verbo Verbo Do lat. accrēscĕre < ad- + 

-crescĕre 

acrescentar, fazer 

crescer ou aumentar, 

adicionar, aditar 

LFU 

“E dios omnipotent te bendiga. e te acres-ca. ete amochigue.” 

C1A77 a-1  Sentido opaco  acrescentar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar, fazer 

crescer ou aumentar, 

adicionar, aditar 

YMG 

“El .x. pora acrescentar el fructo & yr pora bien.” 

C1A78 a-1  Sentido opaco  acrecienta Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar, fazer 

crescer ou aumentar, 

adicionar, aditar 

FJZ 

“Mas aun demas n<on> dexara d<e> seer Rey. ca dexando el reg-no t<er>renal. & ganando el celestial. n<on> pierde su regno. mas acrecienta.” 

                                                             
30Sobreprefixação. 
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C1A79 a-1  Sentido opaco  acrescienta Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentar, fazer 

crescer ou aumentar, 

adicionar, aditar 

LEY 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1A80 a-1  Sentido opaco  acrecimiento Verbo Verbo Subst. Do CA acrescer < lat. 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acréscimo, aumento, 

acrescimento 

FJZ 

“Acrecimiento es d<e> m<er>cet. & c<om>plimie<n>to d<e> bue<n> fecho; dar firmedu<m>bre a lo q<ue> faze. & faz<er> leua<n>tar la cosa 

q<ue> era cayda.” 

C1A81 a-1 Expletivo acujdar
31

 Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -cuidar < lat. 

cogitāre < cum- + -agităre 

cuidar, zelar, atentar, 

preocupar-se 

BER 

“Bien se cuydo
32

 el cl<er>igo: del lecho leuantar / E que podria por campo: en sus piedes andar / Mas a gra<n>t diferenc'ia: de sauer acujdar.” 

C1A82 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa
33

 

acusado, implicado LEY 

“E el yudgador de la tierra o esto acaesciere si lo non quisie-re assi fazer depues q<ue> algunos fuesse<n> acusados & uençudos sobre tal fecho.” 

                                                             
31Sobreprefixação. 
32Observe-se no mesmo excerto a variação de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
33Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A83 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

acusado, implicado CID 

“El campeador por las [^parias] fue ent<r><<a>>do / Gra<n>des au<er>es p<r><<i>>so & mucho[^2s] sobeianos / Retouo dellos q<u><<a>>nto 

q<ue> fue algo / Por ([^3q<ue>]) en vino a aq<ue>sto por q<ue> fue acusado.” 

C1B26 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

acusado, implicado AC3 

“Ley .xxxix<<a>>. com<m>o se a de en-plazar & librar & q<u><<i>>en. el acu-sado q<ue> mata sobre trégua maguer aya carta de p<er>don saluo 

alef.” 

C1A84 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusado ~ 

acusados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

acusado, implicado APO 

“Elanjco d<e> mjedo que s<er>ie acusado / Porq<ue> con apolonjo fac'ie tan Aguisado / Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado.” 

C1B27 a-1 Sentido opaco acusador Subst. Verbo Subst. Do lat. accusātor, -ōris < acusador, acusante, AC3 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

accūsāre < ad- + -causa
34

 denunciante 

“Ley .lxx<<a>>. de q<ue> edat deue ser el acusador.” 

C1B28 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusa ~ acusar Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa
35

 

acusar, denunciar, 

delatar  

AC3 

“Ley .lxxix<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>n-do algu<n>o acusa a otro. & ay ot<r><<o>> parient<e> mas p<ro>pi<n>co q<ue> no<n> es en 

la t<ier>ra & q<u><<a>>nto t<ien>po deue s<e>r ate<n>-dido.” 

C1A85 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusan Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

acusar, denunciar, 

delatar  

FJZ 

“Delos q<ue> acusan los malfechores.” 

C1B29 a-1 Sentido opaco acusa ~ acusado Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       anunciar, acusar, BAG 

                                                             
34Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
35Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -causa denunciar, delatar  

“No<n> le s'eya rresc'ibjda s'egunt d<ic>ho he de s'us'o / / q<ue> pues el s'e co<n>fies'a / q<ue> faz'e lo q<ue> acus'a / / E a mj es manjfies'to q<ue> el 

por aq<ue>llo vs'a / No<n> le deue rresponder en juyz'io la marfus'a /.”.” 

C1A86 ac- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

accusationes  Subst. Verbo Subst. Do lat. accūsātĭō, -ōnis < 

accūsāre < ad- + -causa
36

 

acusação CRZ 

“[...] & q<u><<a>>n-do sera aquel tiempo. & en termenarsi sera por fechos q<ue> fizo despuesto. opor accusationes. osi sera aq<ue>llo por fechos 

q<ue> fizo & por accusat<i>ones de todo.” 

C1B30 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusac’ion Subst. Verbo Subst. Do lat. accūsātĭō, -ōnis < 

accūsāre < ad- + -causa
37

 

acusação BAG 

“[…] dexiero<n> ot<r><<o>>si vna derecha Raz'on / q<ue> fecha la costytuc'io<n> en c<ri>mjnal acusac'ion / no<n> podia dar lic'enc'ia p<ar>a 

faz'er conpusyc'ion / mester es' la sen<tenc'>ja fecha la co<n>clusyon / desto dio el alcall<e> vna s'ola rrespo[<n>]syon [...].” 

                                                             
36Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
37Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A87 a-1 Sentido opaco adelantados
38

 Prep. Verbo Subst. 

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

alto dignatário que 

levava a cabo (ou seja, 

adiante) uma empresa 

jurídica, militar ou 

civil por mandato real  

LEY 

“[...] mas Comdes & iuezes. & adelanta-dos que eran de menor guisa.” 

C1B31 a-1 Sentido opaco adelantado ~ 

adelantados
39

 

Prep. Verbo Subst.

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

alto dignatário que 

levava a cabo (ou seja, 

adiante) uma empresa 

jurídica, militar ou 

civil por mandato real  

CAS 

“Et fue a casa del Rey. & mostrolo a don diago q<ue> era adelanta-do del Rey. & alos otros adelantados q<ue> eran en casa del Rey.” 

C1B32 a-1 Sentido opaco adelantado
40

 Prep. Verbo Subst.

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

chefe, senhor, 

comandante 

SPC 

“Et q<ue> pena deue Auer q<u><<i>> denostare o ffe-riere o[ ]matare ant<e>llos o Ant<e>l Adelantado estando judgando.” 

C1A88 a-1 Sentido opaco adelantado
41

 Prep. Verbo Subst.

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

chefe, senhor, 

comandante 

GGE 

“Et esse dia mesmo formo all omne a su yma-gen & asu semeiança que fuesse adelantado & se-nnor
42

 de todas las otras criaturas que so el cielo son.” 

                                                             
38Sobreprefixação. 
39Sobreprefixação. 
40Sobreprefixação. 
41Sobreprefixação. 
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C1A89 a-1 Sentido opaco adelantrar
43

 Prep. Verbo Verbo Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

antecipar, adiantar  JUZ 

“[...] & sobre cosas q<ue> no<n> se pueden escusar de adelantrar se antes q<ue> fablemos enlos iudizios.” 

C1A90 a-1 Sentido opaco adelantaua
44

 Prep. Verbo Verbo Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

avantajar, (fazer) 

progredir, aperfeiçoar, 

adiantar  

GGE 

“Et por ende adelantaua dios a abel en sus fechos. & a-maual mas que a caym.” 

C1A91 a-1 Sentido opaco  adelinnaua
45

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -delin(e)ar <  

lat. delineāre < de- +        

-lineāre 

dirigir-se, 

encaminhar-se 

CID 

“Myo c'id don Rodrigo ala puerta adelin<n>aua / Los q<ue> la tiene<n> q<u><<a>>ndo viero<n> la rebata} / Ouiero<n> miedo & fue dese[n]parada / 

Mio c'id Ruy diaz por las puertas entraua / En mano t<r><<a>>e desnuda el espada.” 

C1B33 a-1 Sentido opaco adeliñas
46

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + deliñar < lat. 

delineāre < de- + -lineāre 

alinhar, favorecer; 

conduzir, guiar 

BAG 

“[...] con tus' muchas' p<ro>mes'as' / a muchos' euenjn[~]as' / / en cabo s'on muy pocos' a q<ui>en bie<n> adeljn[~]as' / / No<n> te me<n>gua lis'onjas' 

/ mas' q<ue> fojas' e<n> vjn~as' /.” 

C1A92 a-1 Expletivo adebdados
47

 Subst. Verbo Adj. Do CA a- + -deud(a)- +    devedor, obrigado  EE1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
42Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
43Sobreprefixação. 
44Sobreprefixação. 
45Sobreprefixação. 
46Sobreprefixação. 
47Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -a- + -r < lat. debita < 

debēre < de- + -habēre 

“[...] &' por ende somos nos adebdados de amar a a-q<ue>llos q<ue> lo fizieron por q<ue> sopiessemos por ello<<s>> lo q<ue> no sopieramos dotra 

manera.” 

C1A93 a-1 Sentido opaco adeujnanc’a Verbo Verbo Subst. Do CA adivinar < lat. *ad-

dīvīnāre 

enigma, adivinhação, 

charada, problema 

APO 

“Q<ue> la Adeujna<n>c'a non podrja asoluer / Avn trey<n>ta dias le quiso an<n>yad<e>r / Q<ue> por me<n>gua de plac'o non pudiese cayer.” 

C1A94 a-1 Sentido opaco adeuine Verbo Verbo Verbo Do lat. *ad-dīvīnāre acertar, adivinhar, 

desvendar 

YMG 

“El .viij. pora fazer dormir aqui quisieres tres dias & tres noches & que adeuine lo que diga.” 

C1A95 a-1 Sentido opaco adeuinase ~ 

adeujnase 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *ad-dīvīnāre acertar, adivinhar, 

desvendar 

APO 

“De carne d<e> mj madre engruesso mj s<er>uiz / El que adeuinase este vieso q<ue> ditz / Esse Aurja la fija del Rey enp<er>adrjz.” 

C1B34 a-1 Sentido opaco adobo Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’. 

preparar, dispor, 

aparelhar, manter, 

conservar, melhorar 

SPC 

“Et ffabla dela pena q<ue> deue auer el alcayde ssy algun dan<n>o ffizo en[ ]<e>l castiello & no<n> lo adobo.” 

C1A96 a-1 Sentido opaco adobar ~ adobare Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

preparar, dispor, 

aparelhar 

CID 
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frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’. 

“Todos los moros & las moras de fuera los ma<n>da echar / Q<ue> no<n> sopiesse ni<n>guno esta su poridad / El[ ]dia & la noche pienssan se de 

adobar / Otro dia man<n>ana el sol q<ue>rie a( )puntar / Armado es myo c'id co<n> q<u><<a>>ntos q<ue> el ha.” 

C1A97 a-1 Sentido opaco adobar ~ adobado Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’. 

preparar, dispor, 

aparelhar 

APO 

“Mando comprar conduchos encend<e>r las fogueras / Aguisar los comeres sartenes & calderas / Adobar los comeres d<e> diuersas man<er>as.” 

“Vio hu<n> burzes Rico & bien adobado / Estrangilo le dizen ombr<e> era onrrado / Sacolo A conseio a hu<n> lugar ap<ar>tado / Quiero diz apolonjo 

contigo fablar.” 

C1A98 a-1 Sentido opaco adobo Verbo  Verbo  Verbo Do ant. fr. adober, ‘armar 

cavaleiro’, deriv. do lat. 

*addŭbāre e, este, do 

frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’. 

preparar, cozinhar; 

dispor, aparelhar 

LFU 

“E adobo a comer aso padre: Lieuad padre & com del uenado del to fijo: & bendezir me a tu alma.” 

C1A99 ad- Sentido opaco adorar ~ adoro Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre  

adorar, venerar, 

reverenciar 

CID 

“En belleem aparec'ist com<m>o fue tu veluntad / Pastores te gl<or>ifficaro<n> ouiero<n> de a laudare / Tres Reyes de arabia te viniero<n> adorar.” 

C1A100 ad- Sentido opaco adoren Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre 

adorar, venerar, 

reverenciar 

LFU 

“E dela grosura de la ti-erra abondo. ceuera & uino.  Gé:27:29 sir-uante pueblos & adorente tribus. E sennor de tos ermanos. E en-coruen se ante ti. fijos 
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de tu madre. Qui te maldixiere sea maldito. E quit bendixiere sea pleno de bendicion.” 

C1B35 ad- Sentido opaco adoraron ~ adora Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre 

adorar, venerar, 

reverenciar 

BAG 

“En bellen acaesc'io el s'egundo q<ua>ndo nasc'io / s'yn dolor aparesc'io de ti v<ir>ge<n> el mjxia / el t<er>c'ero cue<n>tan las leyes q<ua>ndo 

veniero<n> los' rreys' / adoraro<n> al q<ue> vees' en tu brac'o do yaz'ia / ofreciol mjrria gas'par meljor enc'ie<n>s'o le fue dar}.” 

C1A101 ad- Sentido opaco adorado Verbo Verbo Verbo 

PP  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre 

adorar, venerar, 

reverenciar 

APO 

“En poco d<e> rato fue conc'eio plegado / Ouo les A dec'ir estrangilo el mandado / Seya dixeron todos puesto & otorgado / Deuje seyer en vida tal om<n>e 

adorado.” 

C1A102 a-1 Sentido opaco adormeçio Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. addormiscĕre < 

dormīre 

adormecer, fazer 

dormir  

GGE 

“Estonces metio suenno enel en parayso. & adormeçiol. Et el dur-miendo tomol una delas costiellas. & en-chio de carne el logar donde la tomara.” 

C1A103 a-1 Sentido opaco adozidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. addūcēre  levado, apresentado, 

mostrado, aduzido, 

proporcionado, 

conduzido 

ALX 

“Ally fuero<n> adozidos; adobos de grant guisa. / valia tres mill marchos; o mas la camisa. / El b<r><<i>>al no<n> seria <com>prado; por ienna 

ni<n> por pisa. / No<n> sey al manto dar; p<re>c'io por nulla guisa.” 

C1A104 a-1 Sentido opaco adozir ~ aduxo ~ 

aduzie 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, trazer, 

proporcionar, conduzir 

LFU 

“[...] & enbio el cueruo & non torno de pues enbio el palomo Gé:8:11 & veno a ora de uiesperas aduxo ramo de olyua con sus fojas ue-rdes en su boca.” 

C1A105 a-1 Sentido opaco aduzj ~ aduzjr Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  BRE8 
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“E sy toda la conpaña delos fijos de isrrael non lo sopiere y por non saber fizjeren lo que es mandamjento de dios  Le:4:14 y despues entendiere Su yerro 

ofresca bezerro por el peca-do y aduzjlde ala puerta dela ti-enda que es del testimonjo  Le:4:15 y por-nan los viejos del pueblo sus ma-nos sobre la cabeça 

del bezerro de-lante dios.” 

C1B36 a-1 Sentido opaco adozir Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  SPC 

“Et q<u><a>ntos t<estigo>s An Adozir en[ ]<e>l pl<e>ito.” 

C1A106 a-1 Sentido opaco adugan Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  FVA 

“[…] et si no<n> ouiere onde los peche: peche todo lo q<ue> ouiere & aduganlo delante los alcaldes. & pa-rientes del[ ]muerto taienle la mano dextra.” 

C1A107 a-1 Sentido opaco aduxiesse  Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  ACE 

“E desque ouieron dichas sus razones much a-ffincadas; mandoles el Rey quel aduxiesse ende cadauno mues-tra de prueua daque-llo que dizien. & dioles 

plazo; qual le demandaron. & ellos fueron se & cataro<n> sus libros; cadauno segunt su razo<n>.” 

C1A108 a-1 Sentido opaco aduxo  Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  GGE 

“Gé:2:22 & fizo de aquella costiella la mugier. Et desi adu-xo la a adam & mostrogela. .” 

C1A109 a-1 Sentido opaco aduzir ~ aduchas ~ 

adugamos ~ 

aduxier ~ aduzen ~ 

aduzir ~ aduzid 

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, conduzir, levar  CID 

“E nos uos aiudaremos q<ue> assi es aguisado / Por aduzir las archas & meter las en u<uest>ro saluo / Q<ue> no<n> [^3lo] sepa<n> moros nin 

x<r><<i>><sti>anos / Dixo Rachel & vidas nos desto nos pagamos / Las archas aduchas p<re>ndet seyes c'ientos marco<<s>>}.” 

C1A110 a-1 Sentido opaco aduxieron ~ aduxo Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  conduzir, levar, fazer 

chegar  

EE1 

“Y las mortandades q<ue> los romanos fizieron en ellos &' los destruymientos q<ue> les fizieron otrossi los vbandalos & los Silingos & los alanos & los 

Su-euos. & los aduxieron a seer pocos. &' por most<r><<a>>rla nobleza de los godos.” 

C1A111 a-1 Sentido opaco aduxiesse ~ aduze 

~ aduzen  

Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  aduzir, trazer, 

proporcionar, 

LEY 
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conduzir, levar, 

“Pero si acaeciesse que moro o otro q<ue> non crouiesse n<uest>ra ley. aduxiesse alguno a batear. ol sacasse dela pila. ol touiesse quandol bateassen; 

ual-drie el babtismo. & saluar sie el bateado.” 

C1B37 a-1 Sentido opaco aduziendo ~ aduzir  Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  apresentar, expor, 

aduzir  

CAS 

“Esto es por fuero que todo om<n>e o mujer que se apreçiar de ferida de dientes & le cayeren uno o dos o tres aduziendo los dientes delante.” 

“Et sy dixi-ere aquel q<ue> tiene el ganado que lo co<m>pro deue no<m>brar el auctor com<m>o le dizen. & de q<u><<a>>l villa es et deuelo aduzir 

a cabo de nueue dias delante el alcall<e>.” 

C1A112 a-1 Sentido opaco adozir ~ aduze Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  trazer, apresentar, 

mostrar, aduzir, 

proporcionar 

APO 

“Yo vos dare d<e>l trjgo q<ue> mande adozir / Cient mil moyos por que<n>ta mandat los medir.” 

C1B38 ad- Sentido opaco adulterios Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, traição OA1 

“Titulo .xxj<<o>>. delos adulterios & delos forniçios.” 

C1A113 ad- Sentido opaco adulterios Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, traição FJZ 

“Delos adulterios.” 

C1B39 ad- Sentido opaco adulterio Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, traição AC3 

“Ley xciij<<a>>. del adult<er>io de mug<er> casada q<ue> sean amos en poder del marido.” 

C1A114 ad- Sentido opaco adulterio Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, traição LEY 
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“[...] assi cuemo traycion. o aleue o adulterio. o omicidio. o furto. o robo o fuerça [...].” 

C1B40 ad- Sentido opaco adulterio Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, fornicação, 

traição 

SPC 

“Titulo / iiij<<o>> dela guarda delos ffijos del rrey % Et ffabla dela pena q<ue> deue<n> auer q<u><<i>>en ffezier adulterio co<n> la ffija legitima 

del rrey por ffuerça o[ ]de ssu grado o[ ]co<n> ssu h<er>mana o co<n> la de gana<n>-çia.” 

C1A115 ad- Sentido opaco adulterio ~ 

adulterios 

Pron. Verbo Subst. Do lat. adulterium  < 

adulterāre < ad- + -alter 

adultério, fornicação, 

traição 

APO 

“De hu<n> ermjta<n>yo santo oyemos retrayer. / Por quel fic'o el pecado el vino beuer. / Ouo en adulterio por ello / A cayer. / Depues en adulterios las 

manos / a meter.” 

C1A116 a-1 Expletivo adurmjo Verbo Verbo Verbo Do lat. addormīre adormecer, dormir CID 

“Y se echaua myo c'id despues q<ue> fue c'enado / (^2Y)[^2V][^2n] suenol p<r><<i>>so dulc'e ta<n> bie<n> se adurmjo / El angel gabriel a el vino en 

suen<n>o.” 

C1A117 ad- Sentido opaco ad uersario
48

 Verbo Verbo Subst. Do lat. adversarius < ad- 

+ -vertĕre 

inimigo, opositor, 

adversario, demônio 

BER 

“Tanto podio bullir: el subtil ad uersario / Que corronpio al monge: e fizo lo fornjcario.” 

C1A118 ad- Sentido opaco aduersarios ~ 

aduersario 

Verbo Verbo Subst. Do lat. adversarius < ad- 

+ -vertĕre 

inimigo, opositor, 

adversario, rival 

CRZ 

“Et en otras const-ellationes dizian q<ue> significauan} destruction de los adu<er>sarios del Rey. Et ui(<n>) q<ue> naçia desto grande dubda. que 

manifesta cosa es que qual Rey quier q<ue> sea en qual q<u><<i>>er pa[^r]tida de la t<ier>ra; que a otro (^a) Rey por aduersario en otra partida de la 

t<ier>ra.” 

C1A119 a-1 Sentido opaco auersario Verbo Verbo Subst. Do lat. adversus < ad- +    

-vertĕre 

inimigo, opositor, 

adversario, rival 

ALX 

“Se arte de musica; por natura cantar. / se fer fremosos puntos; las vozes acordar. / Sobr<e> mi auersario; la mi culpa echar. / Mas por esto loe; todo a 

                                                             
48Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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oluidar.” 

C1B41 a-1 Sentido opaco auerssos Verbo Verbo Subst. Do lat. adversus, part. 

pass. de advertĕre < ad- +    

-vertĕre 

inimigo, opositor, 

adversario, rival 

VIS 

“[...] assi com<m>o ffizo en la marta dan-cona q<ua>ndo ay era capita<n> por la s<an>c<t>a madre egl<es>ia cont<ra> aq<ue>llos q<ue> auer-ssos 

della eran.” 

C1A120 a-1 Expletivo afalaga Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -falagar < ár. 

hisp. haláq, ‘pombo 

ladrão; tratar com 

suavidade’ 

agradar, afagar, 

aprazer 

ALX 

“A los vnos castiga; alos ot<r><<o>>s apaga. / Que de dar q<ue> de p<ro>messa; a todos afalaga. / Esforc'ia los delantre; assi faz los de c'aga. / Con 

esta melezina; sanara esta plaga.” 

C1B42 a-1 Sentido opaco desafiar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiar, incitar a 

duelo 

AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A121 a-1 Sentido opaco des afiar
49

 ~ 

desafiare ~ desafia 

~ desafie ~ des a 

fiar ~ desafien 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiar, incitar a 

duelo 

FVA 

“Todo homne q<u><<i>>en sopiere que {RUB.} so[ ]parie<n>t mato & delexare de des afiar. Al quel mato & a otro hom<n>e desafiare por cobdicia de 

so auer. o por malq<ue>rencia. e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a 

pesquerir. e si fa-laren que a tuertol des a fiar pierda derecho & enemigo & peche las calonas. al[ ]senor & al[ ]iudez.” 

                                                             
49Observe-se a separação gráfica do prefixo em algumas das flexões. 
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C1B43 af- Sentido opaco desaffiado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

FSA 

“PRrogo a nos  que se algun omne matar om-ne en la uilla o fuera de la uilla & non fuere desaffiado por fue-ro d<e> Salamanca se se podier saluar con 

.xij. o-m<n>es a iura o a lide qual quisieren los parie<n>tes del muerto que non mato por conseio ne<n> por traycion mays por baraya […].” 

C1A122 a-1 Sentido opaco desafiado ~ 

desafiados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

FVA 

“[…] e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a pesquerir. e si fa-laren que a 

tuertol des a fiar pierda derecho & enemigo & peche las calonas. al[ ]senor & al[ ]iudez.” 

C1B44 a-1 Sentido opaco desafiados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A123 a-1 Sentido opaco desafiado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiar, pôr à prova APO 

“Si el tu mal supieses deujes auer dolor / Del Rey Antioco eres desafiado.” 

C1B45 a-1 Sentido opaco desafiamientos Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafio, duelo OA1 

“Titulo .xxix<<o>>[.] delos desafiamie<n>to<<s>>.” 
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C1A124 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afiblando Subst. Verbo Verbo Do lat. affibulāre < lat. 

fíbula, ‘broche’
50

 

afivelar, ajustar, 

apertar, abrochar 

APO 

“Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado / Torno p<or>a la villa su manto afiblando / Fue en esta facienda apolonjo asmando.” 

C1A125 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afiblados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. affibulāre < lat. 

fíbula, ‘broche’
51

 

afivelado, ajustado, 

apertado, abrochado 

APO 

“Quando entro en Tiro fallo hi grandes llantos / Los pueblos dolorjdos afiblados los mantos.” 

C1A126 a-1  Sentido opaco afirmare Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +   

-firmāre 

declarar, asseverar, 

afirmar 

BRE8 

“On-bre que jurare que dixere por su boca que el mal o el bien que fizjere por ju-ra o por palabra lo afirmare y lo olujdare y despues entendiere su yerro 

faga penjtençia por el pecado ” 

C1A127 af- Sentido opaco affirma Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +   

-firmāre 

declarar, asseverar, 

afirmar 

CRZ 

“Et porq<ue> el leyera. & cadaun sabio lo affirma.” 

C1A128 af- Sentido opaco affincadas Verbo Verbo Adj. Do CA a- + -fi(n)car < lat. pertinente, eficaz, ACE 

                                                             
50Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
51Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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PP vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

veemente 

“E desque ouieron dichas sus razones much a-ffincadas; mandoles el Rey quel aduxiesse ende cadauno mues-tra de prueua daque-llo que dizien. & dioles 

plazo; qual le demandaron. & ellos fueron se & cataro<n> sus libros; cadauno segunt su razo<n>.” 

C1A129 af- Sentido opaco affincadamente Verbo Verbo Adv. Do CA a- + -fi(n)car < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

afincadamente, 

insistentemente 

GGE 

“Demandol essora dios affinca-damente que fuera de su hermano abel.” 

C1A130 a-1 Sentido opaco aficadamientre Verbo Verbo Adv. Do CA a- + -fi(n)car < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

afincadamente, 

insistentemente 

LEY 

“E el mismo pues q<ue> uino en tier-ra; lo preigo. & confirmo lo q<ue> preigara sant ioh<a>n. & mando muy aficadamien-tre a los om<ne>s; q<ue> 

fiziessen penedencia.” 

C1A131 a-1 Sentido opaco afijado Adj.  Subst.  Subst. Do lat. *ad-filiātus 

‘adotado como filho’ 

afilhado, i.e., aquele 

que recebe o batismo 

ou confirmação em 

relação a seu padrinho 

ou madrinha 

LEY 

“[...] q<ue> no ouiesse mas de un padrino & de una madrina a babtizar el afijado.” 

C1A132 a-1 Sentido opaco afijada Adj.  Subst.  Subst. Do lat. *ad-filiātus 

‘adotado como filho’ 

afilhado, i.e., aquele 

que recebe o batismo 

ou confirmação em 

relação a seu padrinho 

ou madrinha 

BER 

“Ffuesse la afijada: conla buena madrina.” 
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C1B46 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

afilada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do fr. affiler ‘amolar, 

afiar’ < lat. vulg. *affilare 

< fīllum, -i, ‘fio’ 

afilado; que parece 

delgado como um fio; 

fino, delicado 

BAG 

“[…] la nariz' afilada los djent<e>s' menudillos' / / egual<e>s' & blanq<ui>llos' poq<ui>llo apartadillos' / las enz'ias' bermejas' / los' dient<e>s' 

agudillos' / / los' labros' de su boca bermejos' angos'tillos' /.” 

C1A133 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aflaqueçieron Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -flac(o)- +      

-ec- + + -e- + -r 

enfraquecer, debilitar CRZ 

“& esto ueemos lo manifesto & uerdadero en este n<uest>ro tempo. que quando las coniunctiones se muda-ron ala tripli[ci]dat terrea apoderaron se los 

regnos de los romanos. & de los x<r><<i>><sti>anos. & aflaq<ue>çieron los regnos de los alaraues.” 

C1A134 af- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

affrontar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -front(e)- +     

-a- + -r  < lat. frons, -tis 

atacar, atacar de 

frente, enfrentar; 

afrontar, insultar, 

ofender 

ACE 

“[…] & de como dan xaque al rey que es el mayor trebeio de todos los otros; que es una manera de affro<n>tar al sennor con derecho. & de comol dan 

mate que es una manera de grant desonrra; assi como sil uenciessen ol matassen.” 
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C1B47 a-1 Expletivo agisado
52

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

preparado, alinhado, 

conveniente, justo 

BAG 

“Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> / q<ui>er feo q<ui>er enatio agis'ado no<n> catan / / q<ua>nto mas a ti cree<n> ta<n>to 

peor baratan / / faz'es' por mug<e>r fea / perder om<n>e apues'to / / pie<r>de se por vil om<n>e duen~a de grant rrepues'to [...].” 

C1A135 a-1 Expletivo aguisada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

conveniente, justo, 

adequado 

ALX 

“Si de p<re>mia de dario; no<n> saco yo a grec'ia. / No<n> seria pora Rey; uida tan aontada. / Terria por meior; de morir muerte onrrada. / Mas 

sen<n>or selo tu uisses; por cosa aguisada; / Cont<r><<a>> poro & dario; iria vna legada.” 

C1A136 a-1 Expletivo aguisado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

conveniente, justo BER 

“Resusc'ito el cuerpo: que era ya pasado / Espantaron se todos: ca era agujsado.” 

C1A137 a-1 Expletivo aguisado ~ 

aguisados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

preparado, alinhado, 

conveniente, justo 

APO 

“Elanjco d<e> mjedo que s<er>ie acusado / Porq<ue> con apolonjo fac'ie tan Aguisado / Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado.” 

C1A138 a-1 Expletivo aguisar ~ aguiso Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

preparar, alinhar, 

ajustar 

APO 

“Elanjco d<e> mjedo que s<er>ie acusado / Porq<ue> con apolonjo fac'ie tan Aguisado / Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado.” 

C1A139 a-1 Expletivo aguisado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

justo, razoável, lícito CID 

“Merec'er no[^3s][ ]lo([^3s]) hedes ca esto es aguisado / Atorgar nos hedes esto q<ue> auemos parado / Gradec'iolo do<n> martino & Recibio los 

marchos.” 

                                                             
52No mesmo texto se detecta a forma adjetival gisada, o que confirma a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
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“E nos uos aiudaremos q<ue> assi es aguisado / Por aduzir las archas & meter las en u<uest>ro saluo.” 

C1B48 a-1 Expletivo desaguisada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, 

inapropriado, injusto, 

proibido 

AC3 

“Ley .xcv<<a>>. q<ue> a de faz<e>r el alcall<e> q<u><<a>>ndo q<ue>rella algu<n>o q<ue>l q<ue>ma<n> ca-sas o le mata<n> parient<e>. o 

ot<r><<a>> cosa desag<ui>sada.” 

C1B49 a-1 Expletivo desaguisados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, inapropriado 

FRL 

“[...] et por usos desaguisados & sin d<er>echo. de q<ue> uiene<n> mu-chos males & muchos da<n>-nos.” 

C1A140 a-1 Expletivo desaguisadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, proibido, 

impróprio 

LEY 

“[...] assi que los unos se yudgaua<n> por fazannas desaguisadas & sin razon.” 

C1A141 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agradables Adj. Verbo Adj. Do CA a- + -grad(o)- +      

-a- + -r < gratus, -a, -um 

agradável, aprazível BRE8 

“Le:4:7 y porna de aquella mjsma sangre sobre el cornjjal del altar delos olo-res agradables de dios que es enla ti-enda del testimonjo.” 

C1A142 a-1 Sentido opaco 

_________ 

agrauyo Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. *aggraviare agravar, tornar-se 

grave, intensificar 

LFU 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Comenda-ra asos fijos & a so casado. por guardar myos comendamyen-tos. Gé:18:20 e dyxo el sennor. Clamor de sodoma. e de gomorra. es grant eso 

peccado se agrauyo mucho. Gé:18:21 decendre & uere el clamor que vie-ne amy sy es asy.” 

C1A143 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agraujaua Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. *aggraviare  agravar, ofender, 

tornar-se grave, 

intensificar 

APO 

“Recudiol apolonjo alo q<ue>l demandaua / Por q<ue>l pidie la fija q<ue> el mucho Amaua / Et q<ue>l termj<n>e el viesso con q<ue> nos embargaua / 

Por esso me seguda ca esso lo Agraujaua.” 

C1B50 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agraujado Verbo Verbo Verbo 

PP 

 Do lat. vulg. *aggraviare  agravado, prejudicado, 

ofendido 

AC3 

“Ley viii<<a>>. com<m>o pueden ser apla-zados ant<e>ll rey los q<ue> algu<n>a co-sa ordena<n> por co<n>çeio si algu<n>o se tiene por 

agraujado dello.” 

C1A144 a-1 Expletivo aguardar Verbo  Verbo   Verbo 

 

Do CA a- + -guardar < 

lat. guardāre 

vigiar, observar, acatar CID 

“Los .vj. dias de p[^2l]azo passados los na / Tres an por troc'ir sepades q<ue> non mas / Mando el Rey a myo c'id a aguardar / Q<ue> si despues del plazo 
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en su t<ie>rral pudies tomar / Por oro ni<n> por plata no<n> podrie escapar.” 

C1A145 a-1 Expletivo aguardar Verbo  Verbo  Verbo Do CA a- + -guardar < lat. 

guardāre 

guardar, observar, 

acatar 

CRZ 

“Et assi como son de guardar
53

 estas cosas sobredichas en las con-iunctiones de las planetas; assi sonde aguardar en las coniunctiones & en las 

oppositiones de las lumina-rias.” 

C1A146 a-1 Expletivo ayrado Verbo  Verbo  Verbo 

PP 

Do CA a- + -ir(a)- + -a- 

+-r < lat. ira 

irar, irritar, aborrecer, 

encolerizar 

APO 

“Mantenja mala vyda era d<e> dios ayrado.” 

C1B51 a-1 Sentido opaco ayuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A147 a-1 Sentido opaco aiuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio CRZ 

“& yo quiero la departir. & esplanar.& mostrar de que manera se deuen tomar estas significationes con la aiuda de dyos.” 

C1B52 a-1 Sentido opaco ajudorio Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio, 

socorro, adjutório 

VIS 

                                                             
53Observe-se na averbação o registro do verbo com e sem o prefixo a-, corroborando a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
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“[...] leua<n>tarsse a sant<o> mig<ue>l p<ri>nçi-pe grande & verna en n<uest>ro ajudorio.” 

C1A148 a-1 Sentido opaco aiutorio Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio, 

adjutório 

FJZ 

“[...] q<u><<i>>ere<n> ellos tirar las cosas por su-yas p<ro>p<r><<i>>as q<ue> ellos ganaro<n> por el aiutorio de todos [...].” 

C1B53 a-1 Sentido opaco ayudadores Verbo Verbo Subst. Do CA ayudar < lat. 

adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudante, que ajuda AC3 

“Ley .lvi<<a>>. si en algu<n>a posada dan bozes q<ue> matan al hues-ped. & uiene<n> ayudadores. q<ue> a pena & com<m>o se libra.” 

C1A149 a-1 Sentido opaco aiudaran ~ 

aiudaremos ~ 

aiude 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar CID 

“E nos uos aiudaremos q<ue> assi es aguisado / Por aduzir las archas & meter las en u<uest>ro saluo.” 

“V<uest>ra uertud me uala gl<or>iosa en my exida & me aiude} / El([^3la]) me acorra de noch & de dia / Si uos assi[ ]lo fizieredes & la uentura me fuere 

co<m>plida / Mando al u<uest>ro altar buenas donas & Ricas.” 

C1A150 a-1 Sentido opaco ayudo ~ ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar, servir-

se, ser de ajuda 

LAP 

“Et ayudol en este tras-ladamiento Garci perez un su clerigo que era otrossi mucho entendudo en este saber de astronomia.” 

C1B54 a-1 Sentido opaco ayude Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de ajudar, auxiliar, ser de OA1 
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adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda 

“Et el iudgador ap<re>mie al auogado q<ue> ayu-de ala parte que lo demandare.” 

C1A151 a-1 Sentido opaco ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

auxiliar-se, servir-se, 

favorecer-se 

AST 

“Et por end qui deste signo se q<u><<i>>sier ayudar; deue catar q<ue> este bie<n> el sig<n><<o>> & estas dos planetas.” 

C1A152 a-1 Sentido opaco ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar, ser de 

ajuda 

ACE 

“Mas la cordura derecha era; tomar del seso aquello que entendiesse omne q<ue> mas su pro fuesse. & dela uentura g<u><<a>>r- darse omne de su 

danno lo mas q<ue> pu-diesse. & ayudarse della en lo que fuesse su pro.” 

C1A153 a-1 Sentido opaco ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

auxiliar-se, servir-se, 

favorecer-se 

YMG 

“Por que este nuestro li-bro sea ma<<s>> paladino & se pueda meior en-tender. et sepan los que leyere<n> mas ayna las obras que en el son pora ayudar 

se dellas quando las ouieren mester & lo touieren guisado. pusiemos aqui enel comienço deste libro sus partes.”  

C1A154 a-1 Sentido opaco ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar, servir-

se, ser de ajuda 

EE1 

“E ayuntando otrosi las partes fizieron razon. & por la razon q<ue> uini-essen a entender los saberes. & se sopiessen ayudar dellos. &' saber tan bien 
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contar lo q<ue> fuera en los tiempos dantes; cuemo si fu-esse en la su sazon […].”  

C1A155 a-1 Sentido opaco aiudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar FVA 

“[...] & si en cabelo fuere & lo suio sea de sos / parientes & si fuere bibda case. o q<u><<i>>siere & si el / iudez & los fiadores no<n> 

q<u><<i>>siere<n> aiudar a[ ]parie<n>tes / dela[ ]rabida.” 

C1A156 a-1 Sentido opaco aiudare Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar CRZ 

“Et el qui estas constellationes pusiere en logar de rayzes. & de cy-mientos en los accidentes del mu<n>-do. & de pos desto se aiudare de las sotilezas. & 

de los de p<ar>timientos q<ue> son manifestos en los libros destos otros sabios.” 

C1A157 a-1 Sentido opaco ayudan Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar LEY 

“La segunda por q<ue> los ayudan a complir iusticia & derecho.” 

C1B55 a-1 Sentido opaco ayudar ~ ayuda Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar BAG 

“[...] ya s'abja la rrapos'a q<ui>en le a de ayudar / el dia es venjdo d<e>l plaz'o asinado / vjno don~a marfus'a co<n> vn grant abogado / / vn mas'ti<n> 

ouejero de carra<n>c'as' c'ercado.” 

C1A158 a-1 Expletivo aiuntamos ~ Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

juntar, reunir, FJZ 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntar PP part. pass. de jungĕre congregar 

“Todos los ob<is>pos nos aiuntamos. Em el no<m>bre de n<uest>ro sen<n>or en uno. en la cip-dat de toledo por el mandado del Rey. & por el su 

ensennamiento. fizimos to-dos comunal mient<r><<e>> un tractado de <santa> egl<es>ia.” 

C1A159 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayunte Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

juntar, ligar, acoplar LRE8 

“[…] el que ofresçiere primero por el pecado rretorçerle ha la cabeça alas peño-las asy que se ayunte el cuello y non le rronpa de todo en todo  Le:5:9 y 

espar-zera dela sangre por la pared del altar y lo que fincare fagalo deste-llar al pie del altar ca por el peca-do es. ” 

C1A160 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayunte  Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar, compilar 

JUZ 

“Este es libro enq<ue> ayun-te muchos sesos de sciencia delas estrell-as. & delas marauill-as de sus p<or>idades. & escogil de mu-chos libros delos 

sabios desta sci-encia. & ayunte a el loq<ue> yo a<n>nas- q<ue> por mio entendimie<n>to. & por mi asmamie<n>to. & loq<ue> falle por mis prueuas.” 

C1A161 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

ayunta ~ 

ayuntando 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar 

LAP 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 

C1A162 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntando ~ 

ayunto ~ ayuntan ~ 

ayuntar 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar 

EE1 

“E ayuntando otrosi las partes fizieron razon. & por la razon q<ue> uini-essen a entender los saberes. & se sopiessen ayudar dellos. &' saber tan bien 

contar lo q<ue> fuera en los tiempos dantes; cuemo si fu-esse en la su sazon.” 

C1A163 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntan Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar 

LEY 

“E esto es por la fuerça de las <santas> pa-labras del nombre derecho & uerdadero del n<uest>ro se<n>nor dios. q<ue> es padre & fijo & sp<irit>u 

<santo>. q<ue> se ayuntan con el agua; q<u><<a>>ndo fazen el babtismo.” 

C1A164 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

aiuntado ~ aiuntar 

~ aiuntaro 

Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

juntar, reunir, agregar CID 
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ou stricto sensu 

“Venides albarfanez una fardida lanc'a / Do yo uos en( )bias bien abria tal esperanc'a / Esso co<n> esto sea aiuntado / Douos la q<u><<i>>nta si la 

q<u><<i>>sieredes minaya.” 

“A[ ]dios uos acomie<n>do fijas & a la mug<ier> & al padre sp<irit>al / Agora nos partimos dios sabe el aiuntar.” 

C1A165 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntan ~ aiuntar ~ Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, adicionar, 

acrescentar 

CRZ 

“Et es menester de aiun-tar a estos estados los otros estadosd(a)[e] las planetas que son proue-chables.” 

C1B56 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntare Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

juntar-se, amancebar-

se, copular 

CAS 

“Et establesco & do por fuero q<ue> sy alguna / ma<n>ceba sin voluntad de sus parie<n>tes. o de sus çer-ca<n>nos cormanos casare co<n> algun 

varon. O se aiu<n>-tare con el por q<u><<a>>l q<u><<i>>er aiu<n>tamiento pesando alos mas delos parie<n>tes.” 

C1A166 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntan Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

juntar(-se), alinhar(-

se), encontrar(-se), 

justapor(-se) 

AST 
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“[...] por razon q<ue>los peçes estan cerca uno dotro. & fazesse en somo dela dobladura angulo agudo alli o se ayuntan las linnas.” 

C1A167 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayunto Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

reunir, ajuntar, 

concentrar, aglomerar 

GGE 

“Gé:1:9 ¶ El terce-ro dia ayunto todas las aguas que so el çielo son. los mares & las otras aguas dulces. De rios & de fuentes. & quando las aguas 

fueron a-partadas & ayuntadas en un logar. paresçio lo seco Gé:1:10 que es dicho tierra.” 

C1A168 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntadas ~ 

ayuntadas 

Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, aproximado, 

acercado 

CRZ 

“Et los q<ue>mantes dizen ellos per las planetas q<ua>n<d>o fueren darramadas. o quando fu-eren aiuntadas.” 

C1A169 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntadas Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, acoplado, 

somado, ajuntado 

AST 

“Et la trezena es la delantrera delas dos que son ayuntadas en la rayz dela coxa diestra.” 

C1A170 a-1 Expletivo 

_________ 

ayuntadas Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

ajuntado, acoplado, 

somado, ajuntado 

EE1 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

pass. de jungĕre 

“E enbuscando aq<ue>sto; fallaron las fi-guras de las letras. & ayuntando las fiziero<n> dellas sillabas & de sillabas ayuntadas fizi-eron dellas partes.” 

C1A171 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntado Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntado, reunido, 

compilado 

JUZ 

“E este libro pus ayuntado & conplido. q<ue> recibe to-das las man<er>as desta sciencia.” 

C1A172 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntadas ~ 

ayuntadas 

Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

ajuntado, acrescentado APO 

“Esto q<ue> yo vos digo la ley vos lo pedrica / Esto mismo contesc'e d<e> todos los pecados / Los hu<n>os con los otros son todos en lac[']ados / Si no 

fuere<n> Ayna los hu<n>os emendados / Otros mucho mayor<e>s son luego Ayuntados.” 

C1A173 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntadas Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

reunido, ajuntado, 

concentrado, 

aglomerado 

GGE 
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“Gé:1:9 ¶ El terce-ro dia ayunto todas las aguas que so el çielo son. los mares & las otras aguas dulces. De rios & de fuentes. & quando las aguas fueron a-

partadas & ayuntadas en un logar. paresçio lo seco Gé:1:10 que es dicho tierra.” 

C1A174 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntamentos Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

junção, acercamento, 

aproximação 

 

CRZ 

“Et esto segund los ayuntamentos. & las oppositiones. & los otros catam<en>tos de las quatro planetas de suso may-orment. q<ue> son Saturno. Jupiter. 

Mars. & el Sol.” 

C1B57 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntamiento Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

mancebia, 

concubinato, relação 

ilícita ou indigna 

CAS 

“O se aiu<n>-tare con el por q<u><<a>>l q<u><<i>>er aiu<n>tamiento pesando alos mas delos parie<n>tes. O a sus çerca<n>nos corma<n>nos 

no<n> aya p<ar>(a)te en lo de su padre ni<n> de su madre. & sea enagenada de todo derecho h<er>edamie<n>to por siemp<re>.” 

C1B58 a-1 Sentido opaco ajoba  Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. adjuvāre, 

‘ajudar, apoiar, sustentar’ 

carregar, levar às 

costas, arrebatar 

BAG 

“[...] (luego de gr<a>do mandas' bie<n> te s'abes' mudar / tarde das & amjdos' / bie<n> q<ui>er<e>s' demandar / de la loc'ana faz'es' muy nesc'ia & 

muy boba / / faz'es' co<n> tu grant / fuego com<m>o faz'e la loba / / al mas ast<r><<o>>s'o al enatio ajoba / aq<ue>l da de la mano & de aq<ue>l s'e 

encoba / / asi muchas' fermos'as' / co<n>tigo s'e enarta<n>.” 

C1B59 a-1 Sentido opaco ajobo Verbo Verbo Subst. Talvez do lat. adjuvāre, 

‘ajudar, apoiar, sustentar’ 

carga que se leva 

sobre si, peso; fadiga, 

trabalho, moléstia 

BAG 
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“[...]s'o la piel d<e>l oveja t<ra>yes la d<e>l lobo / / al q<ue> vna vez' t<ra>uas' lieuas te lo en Robo / / matas' al q<ue> matar q<ui>er<e>s' d<e>l 

bie<n> er<e>s' encobo / / pon<e>s' en flacas' cues'tas' grant pes'o & gran ajobo / / plaz'e me bie<n> te digo q<ue> algo no<n> te deuo /}.” 

C1A175 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alançar Subst. Verbo Verbo  

 

Do CA a-+ -lanç(a)- +      

-a- + -r < lat. lancĕa, -ae, 

‘lança, dardo’ 

alancear, atacar ou 

ferir com lança 

ACE 

“Onde por esta razón fallaron & fizieron muchas mane-ras de iuegos & de trebeios con que se alegrassen. % Los unos en ca-ualgando assi como boffordar 

& (^a)- alançar & tomar escud & lança & ti-rar con ballesta o con arco.” 

C1A176 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alechara Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -lech(e)- +      

-a- + -r 

derreter, liquefazer-se, 

tornando-se 

semelhante ao leite em 

sua consistência
54

 

BRE8 

“Le:4:34 y tomara el saçerdote dela san-gre della consu dedo y teñjra los cornjjales del altar del olocausto y lo alechara enlas brasas del. ” 

C1A177 a-1 Sentido opaco aleguen Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre ‘enviar em 

deputação, mandar, alegar, 

apresentar como prova’ < 

ad- + -legāre 

alegar, apresentar, 

citar 

FVA 

“Todo om<n>e de alcala que fore morto in {RUB.} uolta & parie<n>tes de mandaren sua morte. des-afien. a .v. & aq<ue>los .v. alegue<n>se & pongan .i. 

bozero. et si ouiere hi uno malfiesto q<ue>[ ]lo mato exeat enemigo.” 

                                                             
54Sentido deslindado a partir de consultas à seguinte obra: MIR Y NOGUERA, Juan. Rebusco de voces castizas. Madrid: Saenz de Jubera, 1907. 
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C1B60 al-1 Sentido opaco allegare Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre ‘enviar em 

deputação, mandar, alegar, 

apresentar como prova’ < 

ad- + -legāre 

alegar, fazer alegação OA1 

“Si el demandado dixiere que non es dela iurisdiçion del iudgador ante quien le es fecha la demanda & allega-re p<ar>a esto tal razon que el aya de 

p<ro>uar/. sea tenudo dela prouar fas-ta ocho dias desdel dia que fuere puesta la demanda.” 

C1A178 al-1 Expletivo
55

 allego ~ allega Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre  < ad- + 

-plicāre 

achegar(-se), 

aproximar(-se) 

JUZ 

“[…] desq<ue> fue eneste mundo amo & allego assi las sci-encias & los sabidores en ellas. & alumbro & cumplio la grant mengua q<ue> era enlos 

ladinos por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & p<ro>uados.” 

C1B61 a-1 Expletivo allegaron Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre ‘dobrar, 

fazer pregas’ < ad- +         

-plicāre, ‘levar, sustentar 

(um peso)’ 

achegar(se), 

aproximar(se), 

abeirar(se) 

BAG 

“(d)[D]iz q<ue> yaz'ia dolie<n>te el leo<n> de dolor / todas' las' anjmalias' venjero<n> ver su s'en~or / tomo plaz'er con ellas' & sintjo s'e mejor / 

allegaro<n> se todas' mucho por su amor / por le faz'er serujc'io por mas le alegrar / conbidaro<n> le todos' q<ue>l daria<n> a yantar […].” 

C1B62 a-1 Sentido opaco alegada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. allegāre ‘enviar em 

deputação, mandar, alegar, 

apresentar como prova’ < 

ad- + -legāre 

alegado, apresentado, 

citado 

BAG 

“[…] mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria / / dire vn poco della q<ue> es de grant es'toria / abogado de rroma<n>c'e es'to tiene en memoria / / 

la exuc'io<n> p[<ri>]m[<er>]a muy bie<n> fue alegada / / mas la descomonjo<n> fue vn poco errada […].” 

C1B63 a-1  Expletivo alexar Adv. Verbo Verbo Do CA a-+ -lexos- + -a- + 

-r < lat. laxius, ‘mais 

distanciar, apartar BAG 

                                                             
55No mesmo documento registra-se a forma verbal sem prefixo, com idêntico significado à forma allegar, o que pode indicar uma expletividade prefixal. Trata-se da variação de 

lexemas corradicais (sinonímicos): “Enla prim<er>a parte fabla en q<u><<a>>n-tas cosas son menester a saber enlos iudizios ante q<ue> llegue om-ne ala q<ue>stion.”. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amplamente, mais 

separadamente’ 

“[...] despues conu<er>te nos' / te rruega<n> las' encobie<r>tas' // fas'ta el cor paras'ti no<n> las' q<ui>er<e>s' dexar // ant<e> fac'ia<m> vmju<m> 

s'abellas' alexar // ado gloria<m> plebjs' tuys' las faz'es' abaxar // salua Regina diz'e<n> si de ti s'e an de q<ue>xar.” 

C1A179 a-1 Expletivo  alidiar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -lidiar < lat. 

litigāre, ‘lutar’ 

pelejar, lutar, litigar CRZ 

“El capitulo .xxxix<<o>>. fabla en iudgar la demanda por batalla o uaraia q<ue> accaecio entre dos qual uençra.& en saber el tiempo del uençer. Et en 

dar election por alidiar.” 

C1A180 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alimpian Adj. Verbo Verbo

. 

Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus
56

 

limpar, purificar LAP 

“Esta piedra es muy fuerte & pesan ciento & ueynte dragmas. Et quando la alimpian puliendo la; catan se los om<ne>s en ella assi como en espeio 

dalhinde.” 

C1A181 a-1 ~ 

 al-1 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

alimpian ~ allimpia Adj. Verbo Verbo

. 

Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpar, purificar LEY 

                                                             
56Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elimpidāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Ca assi cue-mo en el babtismo se alimpian de to-dos los pecados; assi en la confirmacio<n> reciben el sp<irit>u <santo>. q<ue> les da fortaleza pora 

lidiar contral diablo. & sofrir sus tenta-ciones.” 

C1A182 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aljnpiado Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpo, purificado BRE8 

“Le:5:12 y darla ha al saçer-dote y tomara el puño lleno de-llo y quemarlo ha sobre el altar en rremenbrança del que lo ofresçe Le:5:13 y rrogara por el y 

sera aljnpiado y la otra parte avra el en don. ” 

C1A183 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aljnpiamjento Adj. Verbo Subst. Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus
57

 

purificação, remissão, 

limpeza 

BRE8 

“E porna las manos sobre la cabeça dela ofren-da y sera rresçebidera y aprovecha-ra en su aljnpiamjento de sus pe-cados. ” 

C1B64 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

alongamentos ~ 

alongamiento 

Adj.  Verbo Subst. Do CA a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus
58

 

dilação, 

prolongamento,  

tardança 

OA1 

                                                             
57Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elimpidāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
58Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elongāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Nos por tirar esta dubda & alongamien-tos delos pl<e>itos que por esta razon podri-an acaesçer/ mandamos que el iudgador en los pleytos que ael 

p<er>tenesçiere<n> de li-brar/ que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar […].” 

C1A184 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alonganças Adj.  Verbo Subst. Do CA a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus
59

 

distância, extensão, 

separação 

EE1 

“&' por q<ue> pudiessen otro si connoscer el saber dell ar-te de geometria q<ue> es de medir. & los departi-mientos de los grados. & las alonganças de 

los puntos de lo q<ue> a dell uno all otro. & sopi-essen los curssos de las estrellas […]” 

C1B65 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alongar ~ aluengan Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus
60

 

estender, alongar, 

prolongar 

OA1 

“Por ende han a tirar todo aquello que seria carrera dela alongar o embargar.” 

C1A185 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

alongando Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

estender, alongar EE1 

                                                             
59Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elongāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
60Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elongāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] llamaro<n> a aq<ue>lla tierra esperia. e depues fueron se alongando a un rio grand q<ue> corre toda uia contra orient. des-de o nace fasta o cae 

enla mar. e pusieron le no<m>-bre ebro.” 

C1A186 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aluenguen Adj.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -long(o)- +     

-a- + -r < lat. lŏngus 

alargar, alongar, 

dilatar 

FVA 

“[...] e si pesquisa o firma quisiere dar. dela hata. .viij. dias. si en[ ]t<er>mino fuere. e si no<n>. aluengue<n>-le el plazo.” 

C1A187 al-1 Sentido opaco alli ujado
61

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. tard. alleviāre < 

talvez de adlevāre < ad- +   

-levāre, verbo relacionado 

ao adjetivo levis 

fazer menos pesado, 

aliviar, sustentar 

BER 

“A este condempnado: qujsoli pro tener / Menbroli el serujc'io: que solia fazer / Metioli solos piedes: do estaua colgado / Las sus manos p<re>c'iosas: 

touolo alli ujado.” 

C1A188 al-1 Sentido opaco allugados Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. tard. allocāre < ad- 

+  -locāre < locus 

assalariado, 

assoldadado; locatário 

ALX 

“Los q<ue> tu ente<n>dieres; q<ue> derech<o> faran; / Di ges q<ue> lo fagan; ca bien lo entendran. / P<ro>mete alos allugados; q<u><<a>>nto 

nu<m>q<u><<a>> q<ue>rran. / Ca muchos aura y dellos; q<ue> nu<n>ca lo p<re>ndran.” 

                                                             
61Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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C1B66 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alunbramjento Subst. Verbo Subst. Talvez do CA alumbrar < 

a- + -lumbr(e)- + -a- + -r 

< lumbre ‘luz’ < 

lat. lumen, -ĭnis
62

 

iluminação, luz, 

esclarecimento, 

aclaração 

VIS 

“[...] & esto por co<n>s<er>uar la santa doctrina eua<n>gelica. la q<ua>l es leçio<n> & alunbramje<n>to a todo ani-mal rrazonable.” 

C1A189 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alumbramyento Subst. Verbo Subst. Talvez do CA alumbrar < 

a- + -lumbr(e)- + -a- + -r 

< lumbre ‘luz’ < 

lat. lumen, -ĭnis 

iluminação, aclaração, 

luz, esclarecimento 

CRZ 

“[...] leyendo por diuersos libros de sabios. por alumbramyento q<ue> ouo de la gracia de dyos de quien uiene<n> todos los bienes. siempre se esforço de 

alumbrar. & de abiuar los saberes.” 

C1A190 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alumbro Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

-ĭnis
63

 

iluminar, alumbrar, 

alumiar, esclarecer 

JUZ 

“[…] desq<ue> fue eneste mundo amo & allego assi las sci-encias & los sabidores en ellas. & alumbro & cumplio la grant mengua q<ue> era enlos 

ladinos por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & p<ro>uados.” 

                                                             
62A partir do que se pode entrever dos aportes de Corominas (1987). Não obstante, o DLE/RAE aponta que o vocábulo advém do lat. illumĭnāre. 
63A partir do que se pode entrever dos aportes de Corominas (1987). Não obstante, o DLE/RAE aponta que o vocábulo advém do lat. illumĭnāre. 
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C1A191 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alumbro Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

-ĭnis 

iluminar, alumbrar, 

alumiar 

GGE 

“El quarto alumbro los çielos & la ti-erra con el sol & con la luna & con las estrellas.” 

C1A192 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alumbrar  Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

-ĭnis 

aclarar, iluminar, 

esclarecer 

EE1 

“[…] ouieron los entendudos & quel preciaron sobre todas las otras cosas. el touieron por luz pora alumbrar los sos entendimie<n>tos & de todos los 

otros q<ue> lo sopiessen.” 

C1A193 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alumbrar  Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

-ĭnis 

aclarar, iluminar, 

esclarecer 

CRZ 

“[...] leyendo por diuersos libros de sabios. por alumbramyento q<ue> ouo de la gracia de dyos de quien uiene<n> todos los bienes. siempre se esforço de 

alumbrar. & de abiuar los saberes.” 

C1B67 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

alubrar  Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

aclarar, iluminar, 

esclarecer 

BAG 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-ĭnis 

“E tu finq<ue>s'te co<n> amor de (^al) a el yr / no<n> es el s'esto de olujdar los dic'ipulos' alubrar / con espanto tu estauas en ese lug<a>r / del c'ielo 

viste ay entrar sp<irit>u s'<an>to / este s'eteno no<n> a par q<ua>ndo por ti q<ui>s'o e<n>bjar […].” 

C1A194 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amansar Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -mans(o)- +    

-a-+ - r < lat. vulg. 

mansus, deriv. de 

mansuētus 

serenar, abrandar, 

amansar 

YMG 

“El .iiij. pora amansar los puertos & ganaren ellos.” 

C1A195 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amassare Subst.  Verbo Verbo Do CA a- + -mas(a)- +     

-a- + -r 

amassar, formar ou 

fazer massa 

LAP 

“Et en razon de fisica faze gra<n>d pro. ca el q<ue> la moliere & la amassare co<n> alguna licor & la pusiere sobre la postema; faz la madurar luego. & 

si la colgare sobrel- la; faz esso mismo.” 

C1A196 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

amasar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -mas(a)- +     

-a- + -r 

amassar, formar ou 

fazer massa 

LFU 
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ou stricto sensu 

“[...] Corrio abraam ala tienda a sarra su mugier. & fyzol amasar .iij. me-dias de farina de dramac efizo tortas.” 

C1A197 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amassada ~ 

amasados 

Subst. Verbo  Adj. Do CA a- + -mas(a)- +     

-a- + -r 

amassado, socado, 

confeccionado, 

preparado 

BRE8 

“Sy tu oblaçion fuere de sarten de farina amasa-da con olio y syn leuadura  Le:2:6 partir-las has por pieças menudas y echaras olio de suso.” 

C1B68 a-1 Sentido opaco 

 

amenazas Subst. Subst. Subst. Do CA amenaza < lat. 

mĭnācia  ‘ameaças’ < 

minax, -ācis, ‘iminente’ 

ameaça, intimidação BAG 

“[...] q<ue> no<n> a<n> de dios' mjedo nj<n> de sus' amenaz'as' / / el diablo los' ljeua p<r><<e>>s'os' en sus' tenaz'as' [...].” 

C1B69 a-1 Sentido opaco 

 

amenazamjento Subst. Subst. Subst. Do CA amenazar < CA 

amenaza < lat. mĭnācia  

‘ameaças’ < minax, -ācis, 

‘iminente’ 

ameaça, intimidação AC3 

“Ley .lx<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>ndo un om<n>e amenaza. a otro. & despu-es del amenazamje<n>to. fiere<n> o matan al amenazado.” 

C1B70 a-1 Sentido opaco 

  

 

amenazado Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do CA amenaza < lat. 

mĭnācia  ‘ameaças’ < 

minax, -ācis, ‘iminente’ 

ameaçado, intimidado AC3 

“Ley .lx<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>ndo un om<n>e amenaza. a otro. & despu-es del amenazamje<n>to. fiere<n> o matan al amenazado.” 

C1B71 a-1 Sentido opaco amenaza Subst. Subst. Verbo Do CA amenaza < lat. 

mĭnācia  ‘ameaças’ < 

ameaçar, intimidar AC3  
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minax, -ācis, ‘iminente’ 

“Ley .lx<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>ndo un om<n>e amenaza. a otro. & despu-es del amenazamje<n>to. fiere<n> o matan al amenazado.” 

C1B72 a-1 Sentido opaco amenazar Subst. Subst. Verbo Do CA amenaza < lat. 

mĭnācia  ‘ameaças’ < 

minax, -ācis, ‘iminente’ 

ameaçar, intimidar BAG 

“[...] desq<ue> ujo q<ue> la pelea tenja mal aparejada / dexo s'e de amenaz'ar do no<n> le p<r><<e>>c'iaua<n> nada / / Por es'to diz'e la 

pas't<ra>na d<e> la vieja fardida / no<n> a mala palabra si no<n> es a mal tenjda.” 

C1A198 a-1 Sentido opaco amochigue Verbo Verbo Verbo Do CA amochiguar < lat. 

vulg. *multificāre 

crescer, multiplicar, 

aumentar 

LFU 

“E dios omnipotent te bendiga. e te acres-ca. ete amochigue.” 

C1A199 a-1 Sentido opaco amochigua Verbo Verbo Verbo Do CA amochiguar < lat. 

vulg. *multificāre 

crescer, multiplicar, 

aumentar 

LEY 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1A200 a-1 Sentido opaco amuchiguassen Verbo Verbo Verbo Do CA amochiguar < lat. 

vulg. *multificāre 

crescer, multiplicar, 

aumentar 

GGE 

“Et desi bendixo los dios & dixo les que creçiessen & amuchiguassen & enchiessen la tierra.” 

C1B73 a-1 Sentido opaco amonestando Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

VIS 

“E esto g<ua>rdando los mandamjentos del ssen<n>or & predicando & amones-tando a los suyos q<ue> los guarden.” 

C1A201 a-1 Sentido opaco amonestan ~ 

amonesto 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

FJZ 
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“Ond<e> por em<en>dar estas cosas n<on> nos c<on>strine razon sola mient<re>. mas d<e> mas las co-sas mismas q<ue> nos amonesta<n>. q<ue> 

po<n>gamos tal s<e>n<tenc>ia d<e> n<uest>ros coraçon<e>s [...].” 

C1A202 a-1 Sentido opaco amonestamentos ~ 

amonestamiento  

Verbo Verbo Subst. Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestação, 

conselho, advertência 

FJZ 

“Mais por esto atales son los amonestame<n>tos.” 

C1A203 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amolaua Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -muela, 

‘mola’ + -a- + -r < lat. 

mŏla 

ranger, atritar, amolar ALX 

“Entendia el infante; eneste pensamie<n>to / Amolaua los dientes; cuemo leon fanbrie<n>to / Tan bie<n> molia el fierro; cuemo si fues sarmie<n>to / 

Sabet que de dormir; nol prendia taliento.” 

C1A204 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

amortaiado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -mortai(a)- + 

-a- + -r 

amortalhado, 

envolvido ou vestido 

com mortalha 

BER 

“Leuola al cuerpo: que yazia amortaiado.” 

C1A205 a-1 Sentido opaco amortida Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Talvez do CA a- +             

-mortido < CA morte < 

lat. mors, mortis 

mortificado, afligido, 

acabrunhado 

APO 

“Pueblo tan desm[a]yado La gente tan dolorjda / Demando q<ue> esta cuyta por q<ue>ra hi venida / Por q<ue> toda la gente Andaua Amortida.” 
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C1A206 a-1 Expletivo amostro Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar MOA 

“Digo q<ue> la maestria de la caça p<er>teneçen y' tres cosas nobles. […] La p<r><<i>>-mera razon e la mas no-ble es por q<ue> la amostro 

dio<<s>>.” 

C1A207 a-1 Expletivo amostrar
64

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar, 

apontar 

ACE 

“Pero ante que esto digamo<<s>> queremos amostrar algunas razone<<s>> segunt los sabios antiguos dixieron.” 

C1B74 a-1 Expletivo amostrar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar VIS 

“E este enxe<n>plo es q<ue> todo bue<n> pastor deue auer & en ssi ffazer el bie<n> & despu<e>s amostrarlo a ssus ouejas q<ue> assi lo faga<n> 

aprendien-do del n<uest>ro pastor eterno.” 

C1A208 a-1 Expletivo amostra Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -mostrar < 

lat. monstrāre 

mostrar, revelar CRZ 

“Ley-endo q<ue> dos cosas son en el mundo q<ue> mientre son escondidas non p<re>stannada. Et es la una seso encerrado q<ue> non se amostra. Et la 

otra thesoro escondido en t<ier>ra.” 

C1B75 a-1 Sentido opaco anunçiando ~ 

anuncio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. annuntĭāre < ad- + 

-nuntĭāre 

anunciar, proclamar VIS 

“[...] & mandando a-los ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo q<ue> lo faga<n> anu<n>çiando [??] galardon q<ue> gloria jnfinjta con Ihesu 

xp<ist>o avran anu<n>çiaçion muy grande & de gra<n>t gozo assi com<m>o fizieron los angeles a los pastores.” 

C1B76 a-1 Sentido opaco anunçiaçion Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. annuntiatĭo,   

-ōnis < annuntĭāre < ad- 

anúncio, proclamação VIS 

                                                             
64No mesmo documento registra-se a forma verbal sem prefixo, com idêntico significado à forma amostrar, o que pode indicar uma expletividade prefixal. Trata-se da variação de 

lexemas corradicais (sinonímicos): “E otros iuegos a y de mu-chas maneras. pero todos fueron fech-os a semeiança delas cosas que aca-ecieron segund los tiempos que fuero<n> o 

son o podrien seer mostrando de co-mo los Reyes en el tiempo delas gue-rras en que se fazen las huestes han de guerrear a sus enemigos punnan-do delos uencer; prendiendo los 

& ma-tandolos o echandolos dela tierra.”. 
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+ -nuntĭāre 

“[...] q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo q<ue> lo faga<n> anu<n>çiando [??] galardon q<ue> gloria jnfinjta con Ihesu xp<ist>o avran anu<n>çiaçion 

muy grande & de gra<n>t gozo assi com<m>o fizieron los angeles a los pastores.” 

C1A209 an-1 Sentido opaco annunciamiento Verbo Verbo Subst. Do lat. annuntĭāre < ad- + 

-nuntĭāre 

Anunciação, i.e., 

notícia, levada pelo 

Anjo Gabriel à 

Virgem Maria, de que 

Ela seria a Mãe do 

Filho de Deus 

EE1 

“[…] &' de la ley que dio dios a Moysen. & de los re-ys de la sancta tierra de iherusalem. & del deste-r[r]amiento dellos. & dell annunciamiento. &del 

nacimiento. & de la passion. & de la resur-reccion. & de la ascension de nuestro sennorih<es>u xp<rist>o.” 

C1A210 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

anochesca Subst. 

 

Verbo Verbo Do CA a- + -noch(e)- +    

-ec- + + -e- + -r  

anoitecer, fazer-se 

noite 

CID 

“Ante q<ue> anochesca pienssan de caualgar / Por tal lo faze myo c'id q<ue> no (^3i)[^3l]o ventasse nadi / Andidiero<n> de noch q<ue> vagar no<n> se 

dan / O[ ]dize<n> casteion el q<ue> es sobre fenares.” 

C1A211 a-1 Sentido opaco apaga Verbo Verbo Verbo Do CA a- + pagar < lat.  

pacāre, ‘acalmar, mitigar’ 

satisfazer, apaziguar, 

premiar 

ALX 

“A los vnos castiga; alos ot<r><<o>>s apaga. / Que de dar q<ue> de p<ro>messa; a todos afalaga. / Esforc'ia los delantre; assi faz los de c'aga. / Con 

esta melezina; sanara esta plaga.” 

C1A212 a-1 Sentido opaco aparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparāre, 

‘preparar’ 

preparado, disposto APO 
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“Que lo q<ue>rrian de grado ho matar / o p<re>nder. / Por negra d<e> cobdicia q<ue> por mal fue aparada.” 

C1A213 a-1 Sentido opaco aparecen Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

EE1 

“[…] & los fechos q<ue> fazien las es-trellas q<ue> buscaron & sopieron los atrono-mianos con grand acucia & cuydando muc-ho en ello. &' por qual 

razon nos aparecen el sol & la luna oscuros. &' otrossi por qual es-codrinnamiento fallaron las naturas delas yeruas & de las piedras & de las otras co-sas 

en q<ue> a u<<i>><r>tud segund sus naturas.” 

C1A214 a-1 Sentido opaco aparec'er Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

ALX 

“Ally es logar; do se deue aparec'er / Cada vno q<ue> se p<re>cia; o q<ue> deue faz<er>. / Ally paresca
65

 tu forcia' & todo tu poder. / Si as a 

enflaq<ue>c'er; mas te ualrria morrer.” 

C1A215 a-1 Sentido opaco apareçio Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

CRZ 

“[...] et ouieron muchas oc-casiones. & muchas malandantias. & apareçio el mayor poder en los x<r><<i>><sti>a-nos.” 

C1A216 a-1 Sentido opaco aparec’ist Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

CID 

“Fezist estrelas & luna & el sol pora escalentar / Prisist en( )carnac'ion en <santa> [^2m<ari><<a>>] madre / En belleem aparec'ist com<m>o fue tu 

                                                             
65Observe-se no mesmo excerto a variação de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
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veluntad / Pastores te gl<or>ifficaro<n> ouiero<n> de a laudare.” 

C1A217 a-1 Sentido opaco aparescio ~ 

aparecio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

BER 

“Aparescioli la madre: del rey c'elestial.” 

C1B77 a-1 Sentido opaco aparesc’io Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

BAG 

“En bellen acaesc'io el s'egundo q<ua>ndo nasc'io / s'yn dolor aparesc'io de ti v<ir>ge<n> el mjxia / el t<er>c'ero cue<n>tan las leyes q<ua>ndo 

veniero<n> los' rreys' / adoraro<n> al q<ue> vees' en tu brac'o do yaz'ia / ofreciol mjrria gas'par meljor enc'ie<n>s'o le fue dar}.” 

C1A218 a-1 Sentido opaco apareiado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, pronto, 

disposto 

LEY 

“E la de somo de la cabeçal fazen por q<ue> sea apareiado de dar razon dela fe a todo omne q<ue> ge-la demande.” 

C1B78 a-1 Sentido opaco aparejada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, disposto, 

apresentado, avaliado, 

disputado 

BAG 

“yo le rrespondy q<ue>l daria a el vna tal pun~ada / / q<ue> en <e>l t<ien>po de sus dias' nunca la abra vengada / desq<ue> ujo q<ue> la pelea tenja 

mal aparejada / dexo s'e de amenaz'ar do no<n> le p<r><<e>>c'iaua<n> nada.” 

C1A219 a-1 Expletivo 

_________ 

apartaron Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se; separar, pôr 

CID 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

à parte, separar 

“O sodes Rachel & vidas lo[^2s] myos amigos caros / En poridad flablar q<ue>rria co<n> amos / Non lo de( )tardan todos tres se apartaro<n> / Rachel & 

vidas amos me dat las manos / Q<ue> no<n> me descubrades a moros ni<n> a x<r><<i>><sti>anos.” 

C1B79 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aparto ~ aparta Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se; separar, pôr 

à parte, separar 

BAG 

[…] mando matar el toro q<ue>l podria abas'tar / fiz'o echan al lobo & mando q<ue> todos' dies'e / el aparto el menudo / p<ar>a el leo<n> q<ue> 

comjes'e / & p<ar>a si la canal la mayor q<ue> om<n>e vies'e / al leo<n> dixo el lobo q<ue> la mes'a bendexies'e […].” 

[…] al mas ast<r><<o>>s'o al enatio ajoba / aq<ue>l da de la mano & de aq<ue>l s'e encoba / / asi muchas' fermos'as' / co<n>tigo s'e enarta<n> / 

Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> / q<ui>er feo q<ui>er enatio agis'ado no<n> catan / / q<ua>nto mas a ti cree<n> ta<n>to 

peor baratan […].” 

C1A220 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aparto Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se; separar, pôr 

à parte, separar 

APO 

“Era d<e> buena parte d<e> dias anc'iano / Metio en <e>l mientes prisolo por la mano / Apartose con <e>l en hu<n> campiello plano / Dixol el 

om<n>e bue<n>o que auje d<e>l dolor.” 

C1A221 a-1 Expletivo apartada Subst. Verbo Adj. Do CA a- + -part(e)- + -a- apartado, separado; AST 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP + -r < lat. pars, părtĭs
 
 distante, longínquo 

“La treyntena es la apartada escuantra me-dio dia desta otra.” 

C1A222 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartada ~ 

apartadas 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado; 

longínquo 

EE1 

“E francia la an-tigua fue otrossi una partida de alema<n>na. e por essol pusieron nombre francia. q<ue> quier deziR tanto como tierra q<ue> fue 

apartada e frannida.” 

C1A223 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado GGE 

“Gé:1:9 ¶ El terce-ro dia ayunto todas las aguas que so el çielo son. los mares & las otras aguas dulces. De rios & de fuentes. & quando las aguas fueron a-

partadas & ayuntadas en un logar. paresçio lo seco Gé:1:10 que es dicho tierra.” 

C1B80 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

apartadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado, 

espaçado 

BAG 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“bus'ca mug<e>r de talla & de cabec'a peq<ue>n~a / / cabellos' amariellos' no<n> sea<n> de alhen~a / las c'e(^u)[^j]as' apartadas' luengas' altas' en 

pen~a / angos'ta de cabellos' es talla de duen~a / ojos' grand<e>s' someros' pintados' rreluz'ie<n>t<e>s'.” 

C1A224 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado, 

afastado 

 

ALX 

“Nunca comas sin ellos; en logal apartado.” 

C1A225 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado,  

 

CRZ 

“El capitulo quarto fabla en exposition de los dichos ge-nerales de los iudizios. & son çinquo uocables apartados de que estos sabio<<s>> usauan.” 

C1A226 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadamientre  Subst. Verbo Adv. Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

aparatadamente, 

separadamente, 

especificamente 

ACE 

“[…] segu<n>t se muest<r><<a>> en este libro que fabla apar-tadamientre desto. en que faze ente<n>der que por el iuego dellas; que el qui las sopiere 
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bien iogar. que aun q<ue> la suer-te delos dados le sea contraria […].” 

C1A227 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadamientre  Subst. Verbo Adv. Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

aparatadamente, 

secretamente, 

separadamente 

CID 

“E esta deuen fazer todos los xp<ist>ianos toda uia. quando confiessen sus peca-dos apartadamientre.” 

C1A228 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadamente ~ 

apartada ment 

Subst. Verbo Adv. Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

separadamente, à 

parte, exclusivamente, 

especificamente 

CRZ 

El capitulo .xxi<<o>>. %2 & traycion. fabla apartadame<n>t en la opposition de iupit<er>. & de Saturno. & en det<er>menar la bona signification de la 

mala.” 

“Et yo falle este libro q<ue> fabla en las cruzes desta manera simple-ment por si en las costellationes de las cruzes apartada ment. [*n]o<n> toma<n>do 

rayzes de coniuntion ninguna; nin de reuolution. Si non por si apartada ment.” 

C1B81 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartadillos Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado, 

espaçado 

 

BAG 

“[…] la nariz' afilada los djent<e>s' menudillos' / / egual<e>s' & blanq<ui>llos' poq<ui>llo apartadillos' / las enz'ias' bermejas' / los' dient<e>s' 
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agudillos' / / los' labros' de su boca bermejos' angos'tillos' /.” 

C1A229 a-1 Expletivo apegan ~ apegando Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -pegar < lat. 

picāre, ‘impregnar-se de 

breu ou piche; ter em si; 

trazer para si’ < pix, pĭcis, 

‘pez’ 

aderir, agarrar-se, 

colar 

LAP 

“Et tan grand es la uertud que re-cibe desta piedra el fierro que se llega a ella si es bien fina que tira otros fierros mas pequennos que si de guisa que se 

apegan a el bie[<n>] como ala piedra.” 

C1A230 ap- Sentido opaco appello Verbo Verbo Verbo Do lat. appellāre (‘chamar, 

proclamar’) < ad- +           

-pellāre 

apelar, recorrer BER 

“Ternja en fer uos fuerc'a: no<n> buena parecencia / Mas appello adon[??]: ala su au[*di]enc'ia.” 

C1B82 a-1 Sentido opaco apellaron Verbo Verbo Verbo Do lat. appellāre (‘chamar, 

proclamar’) < ad- +           

-pellāre 

apelar, recorrer BAG 

“Ella diz'e q<ue> no<n> le tiene mas furtar le ha la galljna / / No<n> apellaro<n> las p<ar>t[<e>]s' del juyz'io s'o<n> pagados' / / porq<ue> no<n> 

pagaro<n> cos'tas' nj<n> fuero<n> condenados' / / es'to fue porq<ue> no<n> fue de las p<ar>t[<e>]s' dema<n>d[ad]os' .” 

C1B83 a-1 Sentido opaco apellido Verbo Verbo Subst. Do lat. appellitāre, freq. de 

appellāre (‘chamar, 

proclamar’) < ad- +           

-pellāre 

clamor, grito, 

convocação, 

chamamento 

CAS 

“[…] & dando apellido que venga<n> sus vezinos & vean la casa foradada & co<n> su salua del & de su mug<er> que lo q<ue> alli se p<er>dio non lo 

deue pechar.” 

C1B84 a-1 Sentido opaco apelljdo Verbo Verbo Subst. Do lat. appellitāre, freq. de 

appellāre (‘chamar, 

proclamar’) < ad- +           

convocação, 

chamamento de guerra 

BAG 
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-pellāre 

“Andaua vn mjlano bolando desfanbrido / / bus'cando q<ue> comjes'e es'ta pelea vjdo / debatio s'e por ellos' / siluo en apelljdo / al mur & a la Rana leuo 

los' al su njdo / / comio los a ent<ra>mos' no<n> le tiraro<n> la fanbre […].” 

C1A231 a-1 Expletivo  

 

apercebudos
66

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + percebir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

atento, precavido, 

percebido 

EE1 

“Mas por q<ue> los estudios de los fechos de los omnes se demudan en muchas guisas; fu-eron sobresto apercebudos los sabios ancia-nos. & escriuieron 

los fechos tan bien de los locos cuemo de los sabios.” 

C1A232 a-1 Expletivo  

 

aperçebudos ~ 

apercebudo
67

 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + percebir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

hábil, entendido, 

competente, apto, 

capaz, atento 

ACE 

“E como han a seer aperçebudos los jogadores de saber io-gar en guisa que ue<n>zcan; & non sean uençudos. & de como dan xaque al rey que es el 

mayor trebeio de todos los otros; que es una manera de affro<n>tar al sennor con derecho […].” 

C1A233 a-1 Expletivo  

 

apercebudo
68

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + percebir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

lúcido, atento, 

disposto, prevenido 

LEY 

“E deue seer entendudo por saber departir el derecho del tuerto. & ap<er>-cebudo de razon pora responder ciertami-entre a los q<ue>l demandaren.” 

C1B85 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado ~ aplazar Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -plaz(o)- + -a- 

+ -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocar, aprazar AC3 

                                                             
66Sobreprefixação. 
67Sobreprefixação. 
68Sobreprefixação. 
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“Ley .lxv<<a>>. si algu<n>o es aplazado q<ue> ue<n>ga ant<e>ll rey.” 

C1B86 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -plaz(o)- + -a- 

+ -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocado, aprazado AC3 

“Ley viii<<a>>. com<m>o pueden ser apla-zados ant<e>ll rey los q<ue> algu<n>a co-sa ordena<n> por co<n>çeio si algu<n>o se tiene por 

agraujado dello.” 

C1B87 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aplazado Subst. Verbo Subst. 

PP 

Do CA a- + -plaz(o)- + -a- 

+ -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

convocado, aprazado AC3 

“Ley xxij<<a>>. q<ue> t<er>mjno a de auer el aplazado p<ar>a casa del rey & dela pena.” 

C1A234 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apoderar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -poder- + -a- 

+ -r 

apoderar, apossar, 

apropriar 

EE1 

“E cuenta otrossi en aq<ue>l libro mismo. q<ue> el linage q<ue> daq<ue>llos descendio. començaron a fazer una torre muy grand pora apoderar se de 

las tierras.” 

C1A235 a-1 Expletivo apoderaron ~ Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -poder- + -a- apoderar, apossar, CRZ 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apoderaran + -r apropriar, dominar 

“El capitulo .xlij<<o>>. fabla en la sal[*li]-da de los uassallos del rey. & de sus cauallarias contra los enemigos del rey. q<ue> significa destruym<en>to 

de sus enemigos. & q<ue> se apoderaran de sus uillas sin trauaio. & sin enoio del Rey.” 

C1A236 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apoderados ~ 

apoderadas 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -poder- + -a- 

+ -r 

poderoso, importante, 

decisivo 

 

CRZ 

“Mas estas costellationes de q<ue> en este libro fablamos. & son de lo q<ue> obrauan las yentes q<ue> no<m>-b[^r]amos antes destas; son mucho 

apoderadas co<n>stellationes. & an mucho apoderadas significatio-nes. por q<ue> son puestas sobre gran-des rayzes. & fuertes cymientos.” 

C1A237 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apoderamiento Subst. Verbo Subst. Do CA a- + -poder- + -a- 

+ -r 

domínio,  poder MOA 

“La .iij<<a>>. cosa es. por q<ue> siemp<re> p<er>tenecio a Reyes. assi como es ante dicho. por q<ue> siemp<re> amaro<n> maestria de caça. e 

aq<ue>llos q<ue> entendien della. Ca assi les conuiene por q<ue> es una manera de apod<er>amiento.” 

C1A238 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

apoderamento Subst. Verbo Subst. Do CA a- + -poder- + -a- 

+ -r 

domínio,  poder CRZ 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“El capitulo .xlviij<<o>>. fabla en las cost-ellationes q<ue> significan apoderam<en>to del rey sobre sus enemigos.” 

C1B88 a-1  Expletivo apone ~ apongo ~ 

aponja 

Verbo Verbo Verbo Do lat. appŏnĕre, ‘pôr 

sobre’ < ad- + -pŏnĕre 

pôr, imputar BAG 

“[...] q<ua>ndo la descumunjo<n> por diljtoria s'e pone / / Nueue djas' a de plaz'o pa q<ua>ndo se apone / / por perentoria mas es'ta gua<r>da no<n> te 

e<n>co(s)[n]e /} / q<ue> a muchos' abogados' s'e olujda & s'e pospone.” 

“[...] q<ua>nto demanda & pide todo lo faz' co<n> art<e> / ca el es ladro<n> grant al no<n> falla q<ue>l [f]art<e> / por end<e> yo apongo cont<ra> 

el exeuc'io<n> / ligitima & b<ue>na por q<ue> su petic'io<n>.”  

C1A239 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aportelado Subst. Verbo Subst. Do CA a- + -portel(a)- +  

-a- + -r < lat. portella 

aportelado (i.e., juiz 

pedâneo ou da 

vintena, que ouvia e 

decidia as causas junto 

às portas das vilas, nas 

portelas) 

FVA 

“Todo om<n>e dalcala. o[ ]de {RUB.} suo t<e>rmino. qui matare bezino. o so apor-telado. de alcala: o so om<n>e que so pan coma.” 

C1A240 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aportellado ~ 

aportellados 

Subst. Verbo Subst. Do CA a- + -portel(a)- +  

-a- + -r < lat. portella 

aportelado (i.e., juiz 

pedâneo ou da 

vintena, que ouvia e 

decidia as causas junto 

às portas das vilas, nas 

portelas) 

CRZ 

“El capitulo .xxxvi<<o>>. fabla en saber de algun prelado. o de algun ensen-norado. o aportellado q<ue> a de seer desp-uesto da quella su dignidat.” 



1695 

 

C1A241 a-1  Sentido opaco apostura Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -postura  boa ordem, boa 

disposição, aprumo, 

apostura 

CRZ 

“Et general ment fallam-os las differentias entre una yente & otra. segunt las differe<n>cias de las t<ier>ra<<s>> en q<ue> moran. & segunt la tempr-

ança. & la destemprança de los ayres. & segunde lo q<ue> recibe la t<ier>ra. & el ayre; de las fuerças & de los fechos de los cuerpos celestiales. q<ue> 

segunde esta<<s>> cosas pareçen las aposturas & las desaposturas en los cuerpos de los omnes. & en sus formas.” 

C1A242 a-1  Sentido opaco aposturas  Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -postura  ordem, posição, 

disposição; detalhe, 

enfeite, adorno, 

complemento 

GGE 

“Aca-bados los çielos & la tierra. & todas las apos-turas dellos.  Gé:2:2 cumplio dios enel seteno dia toda la su obra que fiziera.” 

C1A243 a-1  Sentido opaco desapostura Verbo Verbo Subst. Do CA des- + a- +             

-postura  

desordem, 

indisposição, má 

disposição, desalinho 

CRZ 

“Et general ment fallam-os las differentias entre una yente & otra. segunt las differe<n>cias de las t<ier>ra<<s>> en q<ue> moran. & segunt la tempr-

ança. & la destemprança de los ayres. & segunde lo q<ue> recibe la t<ier>ra. & el ayre; de las fuerças & de los fechos de los cuerpos celestiales. q<ue> 

segunde esta<<s>> cosas pareçen las aposturas & las desaposturas en los cuerpos de los omnes. & en sus formas.” 

C1A244 a-1  Sentido opaco desapuestas Verbo Verbo Subst. Do CA des- + a- +             

-posto 

desalinhado, sem 

garbo, desordenado 

GGE 

“Mas a cayn por la maldat que ueye enel. enel talante de su coraçon & en sus offrendas desapuestas. nin cato a el nin a ellas.” 

C1A245 a-1  Sentido opaco apuestas ~ 

apuestos 

Verbo Verbo Adj. Do lat. apposĭtus < ad- +    

-pŏnĕre 

garboso, elegante, 

vistoso; oportuno 

CRZ 

“& por esto recibe el ayre humjdat de la mar; con que}{CB2.se tempra la seq<ue>dat de la calen-tura. & con esto se fi(^e)zieron de fer-mosos cuerpos & de 

apuestas for-mas. & de leznes cabellos.” 

Mas los romanos lo mas q<ue> se entrameten & la mayor su sotileza. es en mayestrias sutile<<s>>. & en estrumentos. & en texer; sotiles lauores. & fragar 
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grandes hedifici- os & apuestos. & lo mas en q<ue> espie<n>-den sus sotilezas.” 

C1A246 a-1  Sentido opaco apuesta Verbo Verbo Adj. Do lat. apposĭtus < ad- +    

-pŏnĕre 

digno, garboso, 

elegante, aposto 

PIC 

“Enel quinto grado sube una mugier con u<n> su fijo. El qui nasciere en el sera feminino & de apuesta figura.” 

C1A247 a-1  Sentido opaco apuestos Verbo Verbo Adj. Do lat. apposĭtus < ad- +    

-pŏnĕre 

oportuno, digno, 

aposto 

ACE 

“[...] mandamos fazer este libro en que fablamos en la manera daquellos iuegos que se fazen mas apuestos. as-si como acedrex & dados & tablas.” 

C1A248 a-1  Sentido opaco apuesto Verbo Verbo Adj. Do lat. apposĭtus < ad- +    

-pŏnĕre 

digno, garboso MOA 

“La p<r><<i>>mera segund(^o) dixo aq<ue>l q<ue> fezo el libro. q<ue> dios fablo della en sus esc<r><<i>>pturas. e q<ue> el lo q<u><<i>>so 

demostrar alos om<ne>s por mu- cho apuesto ordenamien-to e por bella maestria.” 

C1B89 a-1  Sentido opaco apuesto Verbo Verbo Adj. Do lat. apposĭtus < ad- +    

-pŏnĕre 

ataviado, adornado, 

digno, gentil 

BAG 

“Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> / q<ui>er feo q<ui>er enatio agis'ado no<n> catan / / q<ua>nto mas a ti cree<n> ta<n>to 

peor baratan / / faz'es' por mug<e>r fea / perder om<n>e apues'to / / pie<r>de se por vil om<n>e duen~a de grant rrepues'to [...].” 

C1B90 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apreciar ~ apreçia 

~ apreçio ~ 

apreciare 

Subst. Verbo Verbo Do lat. appretiāre < ad- + 

-pretium
69

 

avaliar, estimar, pôr 

preço, julgar, 

examinar, ponderar 

CAS 

“Esto es por fuero que sy om<n>e o mug<er> se apreçia al alcall<e>. & si dize q<ue> es feri-da del fuste del ag<u><<i>>ion. peche por ca-da colpe 

çinco sueldos. aquel sobre q<u>ien se apreçia. Et sy se ap<re>ciar que es ferida del fierro q<ue> peche por cada ferida veynte sueldos. {RUB. vij<<o>>. 

                                                             
69Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Titulo dela feri-da delos mangos del cuchiello q<ue> calo<n>nia a.} {IN3.} Esto es por fuero que sy se ap<re>çia om<n>e o muger al alcall<e> de ferida 

de mangos de cuchiello q<ue> peche por cada ferida çi<n>co sueldos a aquel sobre q<u><<i>>en se ap<re>çia. Et sy se a p<re>ciar del fierro del 

ma<n>go que peche por cada colpe veynte sueldos.” 

C1A249 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apreciado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. appretiāre < ad- + 

-pretium
70

 

avaliar, estimar, pôr 

preço, julgar, 

examinar, ponderar 

FVA 

“QVi aq<u><<a>> suzia uertiere ad alt<r>o sobre so corpo. {GL. [^2tr<e>s b<ezino>s]} et fuere ap<re>ciado & firmare co<n> ap<re>ciadores 

q<ue> fue ap<re>ciado respo<n>da & si no<n> fore ap<re>ciado. no<n> respo<n>da & si negare que no[ ]lo fizo. p<ro>uel como es foro co<n> 

.iij<<es>>. bezinos.” 

C1A250 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apreciadores Subst. Verbo Adj. Do lat. appretiāre < ad- + 

-pretium
71

 

avaliador, i.e., o que 

indica um valor 

estimado em juízo por 

daño causado a 

outrem 

FVA 

“QVi aq<u><<a>> suzia uertiere ad alt<r>o sobre so corpo. {GL. [^2tr<e>s b<ezino>s]} et fuere ap<re>ciado & firmare co<n> ap<re>ciadores 

q<ue> fue ap<re>ciado respo<n>da & si no<n> fore ap<re>ciado. no<n> respo<n>da [...].” 

C1A251 a-1 Expletivo 

_________ 

apreciamiento Subst. Verbo Subst. Do lat. appretiāre < ad- + 

-pretium
72

 

apreciação, taxação, 

juízo, valoração 

FVA 

                                                             
70Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
71Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
72Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] &' qui estos .c. M<<or>><auidis> ouiere a[ ]pechar. pechelos por t<er>cias. t<er>cia part dauer & t<er>cia part de ropa & t<er>cia part de 

ganado. p<er> ap<re>ciamie<n>to delos alcaldes iurados p<er>la iura que iuraron.” 

C1A252 a-1 Expletivo  apremer Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -premer < lat. 

premĕre  

sujeitar, refrear, repelir GGE 

“O. non sabes tu que si bien fizieres quelo recibras. Et si mal todo tu peccado sabido sera & uisto. Pero. Si tu cobdicias de meiorar lo. aquella cobdicia so ti 

sea. & tu sobrella pora apremer lo malo.” 

C1B91 a-1 Expletivo  apremie Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -premer < lat. 

premĕre  

pressionar, obrigar, 

forçar, impelir, dirigir, 

ordenar 

OA1 

“Et el iudgador ap<re>mie al auogado q<ue> ayu-de ala parte que lo demandare.” 

C1A253 a-1 Expletivo  apremiado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -premer < lat. 

premĕre  

pressionado, dirigido, 

governado, impelido, 

obrigado 

BER 

“Ante que fuesse monge: era no<n> muy ensennado / Ffazia alas deuezes: follia. e pecado / Como om<n>e soltero: que non es apremjado.” 

C1A254 a-1 Expletivo  

 

apremiado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -premer < lat. 

premĕre 

forçado, compelido, 

oprimido 

LEY 

“El quinto uncion q<ue> fazen a los om<ne>s enfermos. % E los otros dos so<n> de su uoluntad. Ca no deue ninguno se-er apremiado q<ue> los reciba 

si no quisiere.” 

C1B92 a-1 Sentido opaco aprendiendo ~ 

aprendet ~ aprende 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

aprender, conhecer, 

saber 

VIS 
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tomar, segurar’ 

“E este enxe<n>plo es q<ue> todo bue<n> pastor deue auer & en ssi ffazer el bie<n> & despu<e>s amostrarlo a ssus ouejas q<ue> assi lo faga<n> 

aprendien-do del n<uest>ro pastor eterno.” 

C1A255 a-1 Sentido opaco aprender Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, instruir-se, 

adquirir conhecimento 

AST 

“Et fizo las o-trossi figurar por q<ue> los q<ue> esto quisiessen apre<n>-der; lo podiessen mas de ligero saber. non tansolamientre por entendimiento 

mas aun por vista.” 

C1A256 a-1 Sentido opaco aprender Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, instruir-se, 

adquirir conhecimento 

YMG 

“El .ij. es pora seer bienandant & alabado el ma-estro. & aprender bien los disciplos.” 

C1A257 a-1 Sentido opaco aprenderan Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

acender (fogo) BRE8 

“[…] quando fuere desollada a-quella ofrenda tajen le los mjenbros por pieças  Le:1:7 y aprenderan el fuego sobre el altar puesto delante vn faz de 

leñ […].” 

C1A258 a-1 Sentido opaco aprenderia ~ 

aprendia ~ 

aprendra ~ 

aprendre 

Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, conhecer, 

saber 

ALX 

“Nunca oya razon; q<ue> en corac'on no<n> tenia. / Sil mas demostrassen; el mas aprenderia.” 

C1A259 a-1 Sentido opaco aprendiessen Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, conhecer, 

saber 

EE1 
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“[...] ouieron los entendudos & quel preciaron sobre todas las otras cosas. el touieron por luz pora alumbrar los sos entendimie<n>tos & de todos los otros 

q<ue> lo sopiessen; abuscar carreras poro llegassen a el yl aprendiessen. & despues quel ouiessen fallado q<ue> nol olui-dassen.” 

C1A260 a-1 Sentido opaco aprender Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, conhecer LEY 

“[...] otrossi las mugieres se pueden escusar por razo<n> q<ue> son de flaca & de liuiana natura. & aun por q<ue> les no cae de aprender leyes en escu-

elas.” 

C1A261 a-1 Sentido opaco apresos Verbo Verbo Adj. Do lat. apprensus < 

apprehendĕre < ad- +        

-prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

feliz, ditoso ALX 

“No<n> uos q<u><<i>>ero g<r><<a>>nt prologo; ne<n> g<r><<a>>ndes nouas faz<er> / Luego ala mat<er>ia; me uos q<u><<i>>ero coger. / 

El c<r><<i>>ador nos lexe; bien ap<re>sos seer. / Si en aq<ue>l pecarmos; el nos de<n>ne ualer.” 

C1A262 ap- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

appresurado Subst. Verbo Adj. Do CA apre(s)surar < a- 

+ -presur(a)- + -a- + -r < 

lat. pressūra 

rápido, apressurado, 

precipitado 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1A263 ap- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

appresurado Subst. Verbo Adj. Do CA apre(s)surar < a- 

+ -presur(a)- + -a- + -r < 

lat. pressūra 

rápido, apressurado, 

precipitado 

ACE 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Pero entre todos los otros iuegos escogieron por meior & mas co-munal el delas .viij. casas; por que no<n> es tan uagarosa como el delas diez o de<n>t 

arriba. ni otrossi tan appresurado; como el delas seys o dent ayuso.” 

C1A264 ap- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

appresuramiento Subst. Verbo Subst. Do CA apre(s)surar < a- 

+ -presur(a)- + -a- + -r < 

lat. pressūra 

pressa, precipitação JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1A265 a-1 Expletivo apriete Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. appectorāre < 

pectus, -ŏris, ‘peito’
73

 

instar, buscar, 

pressionar 

FVA 

“Todo o<mn>e dalcala o de so t<er>mino + q<u><<i>> mulier rabiere.} o de so t<er>mino q<u><<i>> mulier rabiere. {RUB.} apriete el iudez & los 

fiadores dandoles querela faganla sacar a[ ]medianedo & q<u><<a>>ndo la[ ]sacaren. a[ ]me-dianedo [...].” 

C1A266 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechar
74

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LAP 

                                                             
73Parece ser um caso de parassíntese lato sensu. 
74Sobreprefixação. 
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“Et desque por este i(n)[u]dio su físico ouo entendido el bien & la grand pro q<ue> en el iazie; mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie caste- llano 

por que los om<ne>s lo ente[<n>]diessen meior; & se so- piessen del mas aprouechar.” 

C1A267 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechara
75

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

BRE8 

“E porna las manos sobre la cabeça dela ofren-da y sera rresçebidera y aprovecha-ra en su aljnpiamjento de sus pe-cados. ” 

C1A268 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouecharas
76

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

EE1 

“Onde si por las Cosas pasadas quiere alguno saber las venideras % no<n> desden<n>e esta obra mas tengala en su memoria % muchas vezes con-viene 

esto leer Ca poderas muchas Cosas ver % por las quales te apro-uecharas & en las cosas arduas ensen<n>ado te faras % ca ssaberas qual-quier cosa si es 

açepta la tal o si es ynepta.” 

C1A269 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

aprouechasse
77

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LEY 

                                                             
75Sobreprefixação. 
76Sobreprefixação. 
77Sobreprefixação. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1A270 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechoso
78

 Adj. Adj. Adj. Do CA a- + prouechoso < 

lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < facĕre 

proveitoso, i.e., que 

causa proveito ou é de 

utilidade 

PIC 

“Enel .xxiiij. grado sube agua uertida %2 El qui nasciere enel sera aprouechoso & [*a]bonda-do de mucho bien.” 

C1A271 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apuntar ~ 

apuntaua 

Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -punt(a)- +    

-a- + -r  

despuntar, aparecer, 

manifestar-se, romper 

CID 

“Todos los moros & las moras de fuera los ma<n>da echar / Q<ue> no<n> sopiesse ni<n>guno esta su poridad / El[ ]dia & la noche pienssan se de 

adobar / Otro dia man<n>ana el sol q<ue>rie a( )puntar / Armado es myo c'id co<n> q<u><<a>>ntos q<ue> el ha.” 

C1A272 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

aquedar Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -qued(o)- +    

-a- + -r < lat. quiētus, part. 

pass. de quiescĕre, 

‘descansar’ 

parar, estagnar, 

aquietar 

YMG 

                                                             
78Sobreprefixação. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“El .xxij. pora aquedar los mouimientos delos miembros que no se puedan mouer.” 

C1A273 ar-1 Sentido opaco arramar Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus, com 

troca de prefixo 

separar-se, espalhar-

se, debandar 

ALX 

“Cabdiella bien tus azes; passo ies manda yr. / Qui arramar q<u><<i>>sier; faz lo tu referir. / Di ies q<ue> se no<n> q<u><<i>>eran; por nada 

desordir / ffasta q<ue> uie<n>ga lora; q<ue> ies ma<n>des ferir.” 

C1B93 ar-1 Sentido opaco  arrancar Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *arrancāre arrancar BAG 

“[…] el leo<n> fue muy s'an[~]udo q<ue> de comer a gana / alc'o el leo<n> la mano p<ar>a la mes'a s'antiguar / dio grant golpe en la cabec'a al lobo 

por cas'tigar / el cuero co<n> la oreja d<e>l cas'co le fue arrancar.” 

C1B94 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arredrar Adv. Verbo Verbo Do CA *arredrar (ad- +   

-retro- + -a- + -r), deriv. 

do lat. ad rĕtro 

afastar, separar, 

arredar 

BAG 

“[...] en <e>l ojo muy rrez'jo vna go(r)tera / a menudo me feria / yo ove perez'a d<e> la cabec'a arredrar / la gotera q<ue> uos' djgo co<n> su rrez'jo 

mu<c>ho dar / el ojo de q<ue> s'o tue<r>to ovo me lo a q<ue>brar [...].” 

C1B95 ar-1 Expletivo arremanga
79

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + remangar < 

CA re- + -mang(a)- + -a- 

+ -r           

levantar, recolher para 

cima as mangas ou a 

roupa 

BAG 

“Nu<n>ca vy sacristano vie<r>peras' mejor tanga / / todos' los jnstrumentos' tocas' co<n> ch(c)[i]ca ma<n>ga / / la q<ue> vjene a tus biesperas' / por 

                                                             
79Sobreprefixação. 
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bie<n> q<ue> s'e arrema<n>ga / co<n> vjrga<m> vjrtut<i>s' tue faz'es' q<ue> ay rrema<n>ga
80

 [...].” 

C1A274 a-1 Sentido opaco ascenssiones Verbo  Verbo Verbo Do lat. ascensĭo, -ōnis < 

ascendĕre < ad- +             

-scandĕre, ‘subir’ 

ascensão ZRQ 

“Tabla de las ascenssiones de los signos pora cada .10. grados. & es so comenc'amie<n>to del quarto de la p<r><<i>>mera clima. & poral medio de 

cada clima de las siete climas.” 

C1A275 a-1 Sentido opaco ascension Verbo  Verbo Verbo Do lat. ascensĭo, -ōnis < 

ascendĕre < ad- +             

-scandĕre, ‘subir’ 

Ascensão, i.e., 

elevação Jesus Cristo 

Ressuscitado aos Céus 

EE1 

“[...] & de la passion. & de la resur-reccion. & de la ascension de nuestro sennorih<es>u xp<rist>o.” 

C1A276 as-1 Expletivo assalir Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -salir sair, sair ao encontro BER 

“Q<u><<a>>ndo assali[^r] oujeron: fizo vna nemjga / En logar de uigilia: yogo con su amjga.” 

C1A277 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assanneste
81

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -sanh(a)- +    

-a- + -r < lat. vulg. 

ĭnsānĭa, -ae, ‘loucura 

furiosa’, com aférese da 

sílaba inicial
82

 

enraivecer, 

embravecer, 

encolerizar, irar 

GGE 

“Dixo eston-çes dios a caym. por que te assanneste & se te mudo la color & abaxeste la faz.” 

                                                             
80Observe-se na averbação o registro do verbo com e sem o prefixo a-, corroborando a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
81Ocorre no mesmo documento o lexema sem prefixo (e idêntico significado), em sua forma participial, corroborando a expletividade do prefixo: “Ca-ym fue sannudo por ello. & 

respondiol braua mientre.”. 
82Segundo Corominas (1967; 1954) apud Houaiss & Villar (2009), é essa a etimologia de sanha. Já para Machado (1993; 1952-1959), sanha vem do lat. *sānĭa, -ae, por sanĭes, -ei, 

‘sangue corrupto, pus soroso’. 
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C1A278 as-1  Sentido opaco asseguramjento Verbo Verbo Subst. Do CA a(s)segurar < lat. 

vulg. *assēcūrāre 

segurança, proteção GGE 

“E diol nuestro sennor dios a caym por asseguramj-ento quel non matasse ninguno . & que qui a el matasse que serie penado al siete doblo.” 

C1B96 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assemejado Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -semejar < lat. 

similiāre 

assemelhado, 

semelhante 

VIS 

“De la <ter>ç[e]ra conparaçio<n> concluyda con la q<ua>rta assemejado el ssen<n>or arçob<is>po al buen pastor & al verdadero medico e esto todo 

jn ssimul breueme<n>te co<n>clu[*yda] por çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto [...].” 

C1A279 as-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

assennoreassen Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -senhor- + -a- 

+ -r < lat. sĕnĭor, -ōris 

dominar, assenhorar, 

senhorear 

GGE 

“Et desi bendixo los dios & dixo les que creçiessen & amuchiguassen & enchiessen la tierra. & quela assennoreassen so el su poder. bendiziendo a ellos. 

bendixo alas animalias dela tierra en ellos. ” 

C1B97 a-1  Expletivo 

 

asentando ~ 

asentar ~ asento 

Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

sentar, assentar BAG 

“[...] el alcall<e> let<ra>do & de buena c''ienc'ia / vs'o bie<n> de su ofic'io guardo bje<n> conc'ie<n>c'ia / es'tando as'enta(n)do en su avdienc'ia.” 

“[…] djos' padre al c'ielo te fiz'o pujar / con <e>l te fiz'o asentar com<m>o a madre / s'en~ora oy al pecador ca tu fijo el s'aluador / por el desc'endio del 
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c'ielo en ti morador / el q<ue> paris'te s'<an>ta flor por nos' nac'io.” 

C1A280 as-1  Expletivo 

 

assentada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

sentado, assentado LAP 

“Et la estrella q<ue> es so-bre la monneca del braço diestro dela figura dela se<n>nora que esta en la siella assentada a poder sobresta piedra; & della 

recibe la fuerça & la uertud.” 

C1A281 a-1  Expletivo 

 

asentado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

sentar, assentar; 

estabelecer; controlar, 

conter 

APO 

“Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado / Torno p<or>a la villa su manto afiblando / Fue en esta facienda apolonjo asmando.” 

C1B98 as-1  Sentido opaco assentaren Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

assentar; estabelecer SPC 

“T<itul><<o>> iij<<o>> . de los assentamje<n>tos % Et del t<ien>po de los sseys meses . la rrayz & el mueble tres % Et cuyos deue<n> sseer los 

ffructos delos bien<e>s en q<ue> assentare<n> / % Et q<ue> pena deue<n> Auer los enbargador<e>s & los fforçado-res d<e>los Assentamje<n>tos.” 

C1B99 as-1  Sentido opaco assentamjentos Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

solar, propriedade, 

assentamento 

SPC 

“T<itul><<o>> iij<<o>> . de los assentamje<n>tos % Et del t<ien>po de los sseys meses . la rrayz & el mueble tres % Et cuyos deue<n> sseer los 

ffructos delos bien<e>s en q<ue> assentare<n> / % Et q<ue> pena deue<n> Auer los enbargador<e>s & los fforçado-res d<e>los Assentamje<n>tos.” 

C1A282 as-1  Sentido opaco assentamiento Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

estabelecimento, 

assentamento 

JUZ 

“El .xvi. Capitulo fabla enel as-sentamie<n>to enla casa.” 

C1B100 as-1  Sentido opaco assentamientos Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -sentar < lat. assentamento, OA1 
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*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

registro, 

assentamento, 

lançamento escritural 

“Titulo .vi<<o>>. delos assentamie<n>tos.” 

C1A283 a-1  Sentido opaco 

 

asman ~ asmar ~ 

asme 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adaestimāre contentar, apreciar, 

animar-se, estimar; 

ousar, pretender 

FJZ 

“[...] se asma<n> de met<er> aq<ue>llas cosas por suyas p<ro>prias [...].” 

C1A284 a-1  Sentido opaco 

 

asmando ~ asmar ~ 

asmaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adaestimāre estimar, apreciar, amar APO 

“Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado / Torno p<or>a la villa su manto afiblando / Fue en esta facienda apolonjo asmando.” 

C1A285 a-1  Sentido opaco 

 

asmar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adaestimāre calcular, estimar, 

precisar 

BER 

“Que podria seer esto: no lo podrian asmar / Sy se murio o lo mataron: nolo sabian Juzgar / Era muy grande la u<<a>>sca: e mayor el pesar.” 

C1A286 a-1  Sentido opaco 

 

asma Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *adaestimāre considerar, calcular, 

precisar 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo tus enemigos; a tus oios lo<<s>> uieres. / Asma su <con>tene<n>c'ia; q<u><<a>>nto meior pudieres.” 

C1A287 a-1  Sentido opaco 

 

asmada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *adaestimāre considerado, 

calculado, estimado, 

apreciado 

JUZ 

“El .xx. Capitulo fabla en algu<n>a cosa asmada q<ua>n<d>o sera so bien o su mal.” 

C1A288 a-1  Sentido opaco asmadas Verbo Verbo Adj. Do lat. vulg. *adaestimāre considerado, 

calculado, precisado, 

MOA 
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 PP apreciado 

“Onde rendo gr<aci>as a dios q<ue> es uno se<n>nor espirital. q<ue> no<n> le pueden p<re>nder las t<er>minationes. el q<ue> fezo sus cosas bien 

co<m>pue-stas e bien asmadas. con g<r><<a>>nd maestria e con g<r><<a>>nd en-tendimiento.” 

C1A289 a-1  Sentido opaco 

 

asmamiento Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *adaestimāre entendimento, 

conhecimento, 

apreciação 

JUZ 

“Este es libro enq<ue> ayun-te muchos sesos de sciencia delas estrell-as. & delas marauill-as de sus p<or>idades. & escogil de mu-chos libros delos sabios 

desta sci-encia. & ayunte a el loq<ue> yo a<n>nas- q<ue> por mio entendimie<n>to. & por mi asmamie<n>to
83
. & loq<ue> falle por mis prueuas.” 

C1A290 a-1  Sentido opaco 

 

asmamjento Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *adaestimāre proporção, tamanho, 

medida, consideração 

BRE8 

“E sobre esto de la qujnta parte a aquel a qujen fizjera el daño y por el su pecado ofresca carnero syn manzj-lla dela grey  Le:5:25 y darlo ha al saçerdo-te 

segunt el asmamjento y la me-dida
84

 del pecado  Le:5:26 y rrogara por el delante dios y sera perdonado por cada cosa que peco.” 

C1A291 a-1 Sentido opaco aspiro Verbo Verbo Verbo Do lat. a(d)spīrāre, ‘soprar 

para, favorecer, aspirar’ < 

ad- + -spīrāre, ‘soprar’ 

soprar, infundir GGE 

“Onde formo enpos esto nuestro sennor dios el cuerpo dell omne del limo dela tierra. Et aspiro enel respiramiento de uida.” 

C1A292 as-1 Expletivo assacador Verbo  Verbo Subst. Do CA a- + -sacar < quiçá 

do gót. sakan, ‘pleitear’ 

propagador, 

descobridor, inventor, 

atestador 

PIC 

“Enel quarto grado sube una mu-gier %2 desnuyo. que tiene en la mano un estrument quel dizen queber. El qui nasciere en el sera assaca-dor de nueuas & 

de muchas palabras & grand.” 

C1A293 as-1 Expletivo assessegar Verbo  Verbo Verbo Do CA a- + -sessegar < parar, estabelecer-se, LEY 

                                                             
83Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
84Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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lat. vulg. *sessĭcāre, de 

sessus, ‘ação de sentar’ 

sossegar 

“La tercera es quando an-da de una tierra en otra. no auiendo uoluntad de assesegar se en un logar.” 

C1A294 as-1 Expletivo assessegado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -sessegar < 

lat. vulg. *sessĭcāre, de 

sessus, ‘ação de sentar’ 

sossegado, sereno, 

calmo, meditativo 

ACE 

“E Por que el acedrex es mas assessegado iuego & onrrando que los da-dos nin las tablas; fa-bla en este libro prime-ramientre del. & mues-tra como ha a 

seer el tablero fecho.” 

C1B101 as-1 Expletivo assimilaçiones ~ 

assimilaçion ~ 

assimjlaçion 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. assimilāre ou 

adsimilāre < ad- +             

-similāre 

semelhança, 

similaridade 

VIS 

“[…] el ssen<n>or arçob<is>po a los an-geles es assemejado por virtud del n<uest>ro Sen<n>or ih<es>u xp<ist>o por tres assimilaçion<e>s. 

p<ri>nçipales. % E la p<ri>mera es assemejado al angel Raffael […].” 

C1B102 a-1 Sentido opaco asinase ~ asino Verbo Verbo Verbo Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

marcar, indicar, 

determinar 

BAG 

“En rreconvenc'io<n> pido que muera<n> & no<n> oydos' / / enc'erraro[<n>] rraz'on<e>s' de toda su p<or>fia / / pediero<n> al alcall<e> q<ue> 

asinas'e dja / / en q<ue> diz'e s'ente<n>c'ia q<ua>l el por bie<n> tenja /.” 

C1B103 a-1 Sentido opaco asinado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. assignāre < ad- +                

-signāre, ‘marcar ou 

indicar com um sinal, 

marcar, assinalar, 

caracterizar, distinguir’ 

assinalado, indicado, 

marcado, determinado 

BAG 

“[...] ya s'abja la rrapos'a q<ui>en le a de ayudar / el dia es venjdo d<e>l plaz'o asinado / vjno don~a marfus'a co<n> vn grant abogado / / vn mas'ti<n> 
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ouejero de carra<n>c'as' c'ercado.” 

C1A295 as-1 Sentido opaco assomauan Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *assŭmmāre, 

de sŭmmus
85

 

aparecer, surgir, 

assomar, principiar a 

mostrar-se 

ALX 

“Delos .xv. a<n>nos; elos dos ie me<n>gauan. / En la barua avn; los pelos no<n> assomauan. / ffve osmando las cosas; del sieglo co<m>mo andauan.” 

C1B104 a-1  Expletivo asusiego Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -susegar < do 

lat. vulg. *sessĭcāre, de 

sessus, ‘ação de sentar’ 

sossego, 

sossegamento, paz, 

tranquilidade 

BAG 

“[…] meresc'en los' Romanos' las leys no<n> g<e>las' njego / leuantaro<n> s'e todos en paz' & en asusiego / grant onRa ovo rroma por vn ujl andariego / 

Preguntaro<n> al g<r>iego q<ue> fue lo q<ue> dixiera / / por sus' s'ignos' al rromano & q<ue> le rrespondiera /.” 

C1A296 at- Sentido opaco attender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre <  ad- + 

-tendĕre 

acatar, atender, 

obedecer 

BER 

“Acorriol la gl<or>iosa: reyna general / Ca tenjan los diablos: mjentes atodo mal / Mandolis attender: non osaron fer al.” 

C1B105 a-1 Sentido opaco atender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre <  ad- + 

-tendĕre 

acorrer, acudir, 

atender 

SPC 

“Et q<u><a>nto t<ien>po despues del plazo deue<n> A( )tender en la cort<e> Al en( )plazado % Et ffabla en los pl<e>itos c<r><<i>>mjnales 

com<m>o deue<n> ffaz<er> co<n>t<r><a> los q<ue> no<n> venjere<n> mag<ue>r sson p<re>gonados.” 

C1A297 a-1 Sentido opaco atender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < ad- +  

-tendĕre 

aplicar-se, visar, 

objetivar, ter em 

conta, atender 

FJZ 

“[...] o q<ue> gana-re<n>. no<n> deue<n> atender sola mient<re>
86

 el su prouecho. mas el d<er>echo d<e>l pueblo.” 

C1B106 a-1 Sentido opaco atendido ~ atender Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < ad- +  atender, deferir, AC3 

                                                             
85No entanto, para o DLE/RAE, o verbo em questão formou-se a partir do substantivo somo (‘cima’; < lat. sŭmmus), sendo, portanto, de processamento vernáculo, não latino. 
86Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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PP -tendĕre responder 

“Ley .lxxix<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>n-do algu<n>o acusa a otro. & ay ot<r><<o>> parient<e> mas p<ro>pi<n>co q<ue> no<n> es en 

la t<ier>ra & q<u><<a>>nto t<ien>po deue s<e>r ate<n>-dido.” 

C1A298 a-1  Sentido opaco atenenc’ia ~ 

atenencia 

Verbo Verbo Subst. Do CA atener < lat. 

attinēre 

amizade, atenção, 

trato 

APO 

“El Rey d<e>los c'iellos es d<e> grant p<ro>uenc'ia / Siempre con los cuytados ha su Atene<n>c'ia / En val<e>r les alas cuytas es tota su femenc'ia / 

Deuemos seyer todos firmes en la su atene<n>cia. / Da cuytas alos om<n>es q<ue> seles faga temer / Non cata a s<us> pecados viene los Acorrer.” 

C1B107 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormentar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -torment(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

tormentum, -i 

maltratar, atormentar, 

torturar 

BAG 

“[...] mas la pena ordinaria no<n> la aura yo vos' digo / / si no<n> fuere testigo (viere)[^fals'o] o lo viere desuariar / ca entonc'e el alcall<e> puede lo 

atorme<n>tar / No<n> por la exeuc'io<n> mas porq<ue> lo de<<ue>> far / en los pleytos' cremjnal[<e>]s' su ofic'io a grant lugar […].” 

C1A299 a-1 Sentido opaco atemplados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + templado <  

templar < lat. temperāre 

moderado, modesto FJZ 

“Del amonestami-ento d<e>los ob<is>pos c<ontr><<a>> los p<r><<i>>ncipes como deuen seer ma<n>ssos. & ate<m>plados c<ontr><<a>> s<us> 

so-metidos.” 

C1B108 a-1 Sentido opaco atrae Verbo Verbo Verbo Do lat. attrahĕre < ad- +         

-trahĕre 

atrair, trazer para si VIS 

“[...] q<ue> con toda ssu alma & ssus fuerças corporales por enxenplo dotrinable & por corrigimje<n>to deçepjnable a-trae por toda pote<n>çia a los 

errados a conosçimje<n>to de la ssa<n>ta ffe catho-lica.” 
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C1A300 a-1 Sentido opaco atrauiessan
87

 Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio  *ad- +         

-transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessar, cortar, 

cruzar, passar através 

EE1 

“Y estos montes comiençan se ala gra<n>d mar mayor. ca-bo la uilla q<ue> es llamada bayona q<ue> yaze en essa mar misma. contra cierço. e 

atrauiessan toda la tierra fastal mar mediterraneo. e acabansse allí cab una uilla q<ue> dizen colibre.” 

C1B109 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atreguados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA atreguar < CA  a- 

+ -tregu(a)- + -a- + -r < 

gót. trĭggwa, ‘trato, 

convenção’ 

apaziguado, 

pacificado 

FSA 

“Qvie[n] sacar enemigos por muerte de om<n>e escoia quales quisier & qual de derecho & los otros sean atreguados & quando aquel dara derecho escoia 

de los otros quales quisier fasta que aya derecho de todos.” 

C1B110 a-1  Sentido opaco atreuo Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se BAG 

“[...] er<e>s' cada dia logrero de rrenuevo / tomas' la grant ballena con <e>l tu poco c'euo / mucho mas te djrya s'aluo q<ue> no<n> me atreuo / por 

q<ue> de muchas' duen~as' mal q<ue>rido s'eria / mucho garc'o<n> loco de mj porfac'aria.” 

C1A301 a-1  Sentido opaco atreuudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

valente, corajoso, 

atrevido, ousado 

PIC 

“Enel .xxv. grado sube una mu-gier %2 amador. suzia. El qui nasciere enel sera fuerte & atreuudo & de buena complexon.” 

C1A302 a-1  Sentido opaco atreuudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrevido, ousado LEY 

                                                             
87Sobreprefixação. 
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“[…] el que se fiziere babtizar dos ue-zes. por q<ue> es atreuudo en desp<re>-ciar el sagramiento del babtismo.” 

C1A303 a-1  Sentido opaco atreuimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar, atribuir’ 

valentia, coragem, 

atrevimento, ousadia 

YMG 

“El .xv. es pora auer esfuerço & atreuimi-ento.” 

C1A304 a-1 Sentido opaco atura Verbo  Verbo Verbo Do lat. obdurāre, ‘ter 

paciência, perseverar’ < 

ob- + -durāre
88

 

durar, perdurar JUZ 

“El .viij<<o>>. Capitulo fabla (^e) q<u><<a>>nto atura la significatio<n> dela q<ue>stio<n>.” 

C1A305 a-1 Sentido opaco abenjr Verbo  Verbo Verbo Do lat. advenīre, ‘chegar, 

apresentar-se’ 

entender-se, ser 

aceito, avir 

APO 

“Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir / Mas no<n> pudo en ella njngu<n>o abenjr / Ouo en este comedio tal cosa ha contir / Q<ue> es p<or>a 

en conc'ejo vergue<n>c'a d<e> dec'ir.” 

C1B111 a-1 Sentido opaco desabenencias  Verbo Verbo Subst. Do CA desavenir < CA 

des- + -avenir < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

desavença, litígio, 

desentendimento 

FRL 

“Onde conuiene a[^2l] rey q<ue> ha a ten<er> sus pueblos en iusticia & en d<er>echo. q<ue> fa-ga leyes pora q<ue> los pue-blos sepan como an de 

beuir. e las desabenenci-as & los pleytos q<ue> nacie-re<n> entre ellos q<ue> sean dep<ar>-tidos de man<er>a; q<ue> los q<ue> mal fizieren reciban 

pe-na & los buenos biuan segura mient
89
.” 

C1A306 a-1 Sentido opaco auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

ousado, valente, 

aventureiro 

ALX 

“El infant<e> aue<n>turado; de don mars <com>pa<n>nero. / Q<u><<i>>so c'inir espada; por seer cauallero.” 

                                                             
88Provavelmente, com troca de prefixo (ob > a(d)-). Para Cunha (2010), o étimo é obtūrāre. 
89Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C1A307 a-1 Sentido opaco auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

PIC 

“Enel .xv. grado [*sube] lugar de ganado. El quj nasciere en el aura muc[*ho] ganado & sera mu-cho auenturado enello.” 

C1B112 a-1 Sentido opaco auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

VIS 

“[...] el muy bue<n> Rey auenturado graçioso ssen<n>or Don alfonsso [...].” 

C1A308 a-1 Sentido opaco auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

ditoso, venturoso, 

afortunado 

YMG 

“El .ix. pora saber bien el arte de nigromancia. & seer auenturado en ella” 

C1A309 a-1 Sentido opaco bien auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

FJZ 

“[...] ca estonce s<er>a el p<r><<i>>ncipe bie<n> auent<ur>ado c<ontr><<a>> s<us> enemi-go [...].”  

C1A310 a-1 Sentido opaco bien auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

APO 

“Del Rey Antioco eres desafiado / Nin en Ciudat nj en burgo no<n> s<er>as alb<e>rgado / Quie<n> matar te pudiere s<er>a bien soldado / Si estorc'er 

pudieres s<er>as bien auenturado.”  

C1A311 a-1 Sentido opaco bien auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

YMG 
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auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

“El .vij. es pora seer omne bien aue<n>turado en todas sus faziendas”  

C1A312 a-1 Sentido opaco desauenturada Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do CA des- + -aventurado 

< CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

PIC 

“Enel .xix. grado sube figura de tordo. El qui nasciere en el sera falsso & de mui fea figura & dannada & desauenturada.” 

C1A313 a-1 Expletivo auentura Verbo  Verbo Subst. Do lat. *adventūra < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

ventura, acaso, 

casualidade 

FJZ 

“[...] & si al-gunas cosas les fuere<n> dadas d<e> s<us> amigos o de s<us> parientes. si por auent<ur>a n<on> fizieren manda daq<ue>llas cosas 

deue<n> las au<er> s<us> fijos o s<us> h<er>ed<er>os & en esta man<er>a s<er>a guardada la ley.” 

C1A314 a-1 Expletivo auentura Verbo  Verbo Subst. Do lat. *adventūra < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

ventura, acaso, 

casualidade 

LEY 

“E si por auentura alguno q<ue> quisiessen batear fuesse en periglo de muerte. & no pudiesse auer cl<er>igo nin-guno q<ue> lo fiziesse; estoncel puedel 

bab-tizar el lego xp<ist>iano.” 

C1A315 a-1 Sentido opaco auentura Verbo  Verbo Subst. Do lat. *adventūra < lat. 

advenīre 

sorte, aventura ACE 

“[…] que el qui las sopiere bien iogar. que aun q<ue> la suer-te delos dados le sea contraria; que por su cordura podra iogar con las tabla<<s>> de 

manera que esquiuara el danno quel puede uenir por la auentura
90

 delos dados.” 

C1A316 a-1 Sentido opaco auenturas Verbo  Verbo Subst. Do lat. *adventūra < lat. peripécia, aventura APO 

                                                             
90No mesmo documento registra-se o substantivo sem prefixo, com idêntico significado à forma prefixada (‘sorte, aventura’), o que pode indicar uma expletividade prefixal. Trata-se 

da variação de lexemas corradicais (sinonímicos): “Ell otro di-zie que mas ualie uentura que seso. ca si uentura ouiesse de perder o de ganar; que por ningun seso que ouiesse; non 

podrie estorcer dello.”. 
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advenīre 

“Metiose en auent<ur>as por las ondas del mar.” 

02. ab-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ab-1 ~ hab- ~ as-2 ~ es-1 ~ a-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A317 ab-1  Sentido opaco abonda ~ 

abondaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

abundar, sobejar; 

bastar, ser suficiente 

LAP 

“Et desto mostraron los sabios muchas razones que non conuiene que sean puestas en este libro ca assaz abonda lo que se aqui dize; pora tod om<n>e 

entendudo si bien sopiere parar mientes en lo q<ue> ellos dixieron. ca por la prop<r><<i>>edat desta piedra; pueden co<n>- nosçer todas las otras.” 

C1A318 ab-1 Sentido opaco abonda Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

bastar, ser suficiente BER 

“Sy fazia otros males: esto no<n> lo leemos / Seria mal condempnar lo: por lo q<ue> no<n> sabemos / Mas abonde nos esto: que dicho uos auemos / Sy al 

fizo perdoneli: xp<istu>s en quj creemos.” 

C1A319 ab-1 Sentido opaco abonda Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundar, sobejar LEY 
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abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

“Ca pues q<ue> en la fe de n<uest>ro se<n>nor ih<es>u xp<ist>o & de la su <santa> egl<es>ia cree q<ue> es bateado; aq<ue>l- la creencia q<ue> 

ha le abonda pora poder re-cebir orden & usar della.” 

C1A320 ab-1 Sentido opaco abondo Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

abundar, sobejar LFU 

“E dela grosura de la ti-erra abondo. ceuera & uino.” 

C1A321 ab-1 Sentido opaco abondado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

rico, opulento; 

abundante, copioso, 

profuso 

PIC 

“El qui nasciere en el sera mucho a-bondado de todo bien & engennoso.” 

C1A322 ab-1 Sentido opaco abondados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

profuso, farto, 

abundante 

CRZ 
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“El capitulo .Lvij<<o>>. fabla en conocer los annos q<ue> son lluuiosos. o seq<u><<o>>s. karos o abondados.” 

C1A323 ab-1 Sentido opaco abondantias Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa, -ae < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

de’ 

fartura, abundância CRZ 

“El capitulo .Lx<<o>>. fabla en los precios del pan. & en las lluuias. & sequias. & en las abondantias. & en las ka-ristias.” 

C1A324 hab- Sentido opaco habodantia Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa, -ae < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

de’ 

abundância, fartura   CRZ 

“El capit<u>lo .xxv<<o>>. fabla en las costellat<i>o-nes [^q<ue> significan] rafeçia. & habo<n>dantia de pan & de las otras uiandas.” 

C1A325 ab-1 Sentido opaco aborresca Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre
91

 < 

ab- + -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‘erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se’ 

ter aversão, repudiar, 

enfadar(-se), detestar 

YMG 

“El .iij. es pora que la mugier aborresca la companna delos uarones.” 

C1B113 ab-1 Sentido opaco aborrezcas Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+ -horrēscĕre, incoativo 

ter aversão, repudiar, 

abominar, detestar, 

BAG 

                                                             
91Segundo o DLE/RAE. Corominas & Pascual (1991) veiculam-no a abhorrēre, ‘ter aversão (a algo)’ < horrēre, ‘eriçar-se’. 
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de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

odiar 

“[…] s'en~ora oy al pecador ca tu fijo el s'aluador / por el desc'endio del c'ielo en ti morador / el q<ue> paris'te s'<an>ta flor por nos' nac'io / pecador 

no<n> te aborrez'cas' pues por ellos' s'er m<ere>scas' / madre de djos' ant<e>l conusco parescas' / n<uest>ras' almas' le ofrez'c'as' & rruega por nos' /.” 

C1B114 ab-1 Sentido opaco aborresçiente Verbo Verbo Adj. 

PPres 

 

Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+ -horrēscĕre, incoativo 

de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

repugnante, abusivo, 

aborrecedor 

CAS 

“Et desta costumbre mala. uos asueluo & uos libro. et de sobre todo esto de aq<ue>l vso aborresçiente & de todo en todo Re-fusadero del q<u><<a>>l 

usaua<n> del portago q<ue> sy om<n>e era p<re>-so en esta tierra doblaua el portadgo (el portadgo) q<ue> auya de dar & no<n> mas.” 

C1A326 ab-1 Sentido opaco abortar Verbo Verbo Verbo Do lat. abortāre, ‘abortar’ 

< aborīrī, ‘perecer, 

abortar’ < ab- + -orīrī, 

‘levantar-se, ser oriundo, 

nascer’ 

abortar YMG 

“El .xxiiij. pora fazer abortar toda fembra.” 

C1B115 ab-1 Sentido opaco 

 

absente Verbo Verbo Adj. 

PPres 

Do lat. absēns, -entis, 

‘ausente’, part. pres. de 

abesse, ‘estar ausente’ < 

ab- + -esse, ‘ser, estar’ 

ausente OA1 

“[...] que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te absente. aun que este en lugar de otra iurisdiçio<n> para q<ue> paresca antel a 

complir de derecho.” 

C1A327 as-2 Sentido opaco asconden
92

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

ocultar, esconder  FJZ 

                                                             
92Sobreprefixação. 
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guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

“Delos sieruos. & d<e>los q<ue> los asconden.” 

C1A328 as-2 Sentido opaco asconder
93

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

ocultar, esconder  GGE 

“Dixo estonces caym a nuestro sennor dios. euas que tu me e-chas dela faz dela tierra & dela tuya. & yo asconder me he ante ti. & andare errado & foydo 

por la tierra.” 

C1A329 as-2 Sentido opaco asconden
94

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

ocultar, esconder  CID 

“Grande duelo auie<n> las yentes x<r><<i>><sti>anas / Asconden se de myo c'id ca nol osan dezir nada.” 

C1A330 as-2 Sentido opaco ascondida
95

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

escondido, oculto AST 

                                                             
93Sobreprefixação. 
94Sobreprefixação. 
95Sobreprefixação. 
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‘dar, oferecer’ 

“La mas ascondida destas dos es sola otra. & es en aquario .xxij. grados & .xv. menudos.” 

C1A331 as-2 Sentido opaco ascondido ~ 

asconduda
96

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

escondido, oculto LAP 

“[...] & ouol en Toledo de un iudio quel tenie ascondido que se non querie aprouechar del; nin que a otro touiesse pro.” 

C1A332 es-1 Sentido opaco escondidas ~ 

escondido
97

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

escondido, oculto CRZ 

“Ley-endo q<ue> dos cosas son en el mundo q<ue> mientre son escondidas non p<re>stan nada.” 

C1B116 a-2 Sentido opaco asoluet ~ asueluo Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, 

‘absolver, perdoar’ < ab- 

+ -solvĕre, ‘desatar, soltar, 

dissolver’ 

absolver BAG 

“Nil deue<n> dar rrespues'ta a sus' malas' co<n>s'ejas' / / as'oluet a mj comadre vaya s'e d<e> las' callejas' / / el galgo & el lobo es'ta<n> muy 

encogidos' / / ot<or>garo<n> lo todo co<n> mjedo & amjdos' /].” 

C1B117 a-2 Sentido opaco asueluo Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, 

‘absolver, perdoar’ < ab- 

absolver, livrar, CAS 

                                                             
96Sobreprefixação. 
97Sobreprefixação. 
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+ -solvĕre, ‘desatar, soltar, 

dissolver’ 

dispensar 

“Et desta costumbre mala. uos asueluo & uos libro. et de sobre todo esto de aq<ue>l vso aborresçiente & de todo en todo Re-fusadero del q<u><<a>>l 

usaua<n> del portago q<ue> sy om<n>e era p<re>-so en esta tierra doblaua el portadgo (el portadgo) q<ue> auya de dar & no<n> mas.” 

C1A333 a-2 Sentido opaco asoluer Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, 

‘absolver, perdoar’ < ab- 

+ -solvĕre, ‘desatar, soltar, 

dissolver’ 

resolver, desvendar APO 

“Q<ue> la Adeujna<n>c'a non podrja asoluer / Avn trey<n>ta dias le quiso an<n>yad<e>r / Q<ue> por me<n>gua de plac'o non pudiese cayer.” 

C1B118 a-2 Sentido opaco asoluimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. absolvĕre, 

‘absolver, perdoar’ < ab- 

+ -solvĕre, ‘desatar, soltar, 

dissolver’ 

absolvimento, 

absolvição, perdão, 

liberação, dispensa 

CAS 

“[...] et del bien paçibl<e> otorgamie<n>to. & por ma<n>dado dela Reyna my madre. fago carta de asoluimie<n>to & de franq<ue>za & de 

co<n>firmamie<n>to & de asoluimie<n>to al di-cho co<n>çeio de burgos tan bie<n> alos q<ue> son p<re>sentes com<m>o alos q<ue> seran. 

Valedera por siempre. Et asu-eluo los om<n>es de burgos por todo fecho por siemp<re> q<ue> nunca peche otra cosa.” 

03. al- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-3 ~ al-2 ~ ar-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A334 a-3 Sentido opaco acedrex Subst. Subst. Subst. Do ár. šiṭránǧ, de origem 

sânscrita
98

 

xadrez YMG 

                                                             
98Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. aššaṭranǧ ou aššiṭranǧ < ár. cláss. šiṭranǧ < persa médio čatrang < sânscr. čaturaṅga, ‘de quatro membros’. 
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“El .xx. pora uencer aqui quier de iuego de acedrex o de dados.” 

C1A335 a-3 Sentido opaco acedrex ~ ajedrez Subst. Subst. Subst. Do ár. šiṭránǧ, de origem 

sânscrita 

xadrez ACE 

“E Por que el acedrex es mas assessegado iuego & onrrando que los da-dos nin las tablas; fa-bla en este libro prime-ramientre del. & mues-tra como ha a 

seer el tablero fecho.” 

C1B119 a-3 Sentido opaco achaque Subst. Subst. Subst. Do ár. šakâ’, ‘queixa, mal 

corporal, enfermidade’
99

 

indisposição ou 

moléstia; escusa ou 

pretexto 

BAG 

“En s'aliendo luego el s'ol comje<n>c'as' luego p<ri>ma / deus' jn nomjne tuo rruegas' / a tu xaq<ui>ma / / q<ue> la ljeua por agua & de co<n> todo a 

c'i(n)[m]a / vayai en achaq<ue> de agua a u<er> te mala te es'(c<r>ju[a])[quima] […].” 

“[…] q<ue> el cue<r>do & la cuerda en mal ageno cas'tiga / diz'e el p<ro>uerujo ujejo q<ui>en matar q<ui>ere su can / achaq<ue> le leuante por 

q<ue> no<n> le de d<e>l pan / los q<ue> q<ui>ere<n> p<ar>tir / nos' por fecho lo an / mez'claro<n> me con <e>lla & dexiero<n> le de pan.” 

C1A336 a-3 Sentido opaco achaque Subst. Subst. Subst. Do ár. šakâ’, ‘queixa, mal 

corporal, enfermidade’ 

indisposição ou 

moléstia; escusa ou 

pretexto; ocasião 

APO 

“Fue / a Antioco su fija demandar / Nunq<u><<a>> podrja con ombre mas ho<n>rrado casar / Pusol achaque mala non la pudo ganar.” 

C1A337 a-3 Sentido opaco açotado Subst. Subst. Verbo 

PP 

Do CA açote < ár. sáuṭ, 

‘açoite’
100

 

chicotear, açoitar LEY 

“[...] & fue açotado. & coronado de corona de espinas.” 

C1A338 a-3 Sentido opaco açote Subst. Subst. Subst. Do ár. sáuṭ, ‘açoite’
101

 chicote, açoite PIC 

“Enel .xij. grado sube un omne que tiene en la mano un açote.” 

                                                             
99Já para o DLE / RAE, advém do verbo achacar, por sua vez, oriundo do ár. hisp. aččakká e este do ár. cláss. tašakkà, ‘queixar-se, denunciar’. 
100Já para o DLE / RAE, o verbo azotar advém do ár. hisp. assáwṭ e este do ár. cláss. sawṭ. 
101Já para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. assáwṭ e este do ár. cláss. sawṭ. 
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C1B120 a-3 Sentido opaco ac’ucar Subst. Subst. Subst. Do ár. súkkar
102

 açúcar BAG 

“[...] blanca farina yaz'e s'o negra cobertera / ac'ucar dulc'e blanco yaz'e en vil canauera / s'o la espjna yaz'e la rros'a noble flor[…].” 

C1B121 a-3 Sentido opaco adalid Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. dalîl, ‘guia’, 

deriv. do verbo dall, 

‘mostrar o caminho’
103

 

chefe militar, caudilho SPC 

“Et o[ ]el rrey no<n> ffu<er>e q<ue> el cabdiello & el adalid deue<n> sseer alcall<e>s p<ar>a lo librar.” 

C1A339 a-3 Sentido opaco adib Subst. Subst. Subst. Do ár. ḏi’b
104

 adibe, chacal PIC 

“Enel .xxij. grado sube un adib enfiesto. El q<u><<i>> nasciere en el sera creydo de sus palabras & se-sudo & entendudo.” 

C1A340 a-3 Sentido opaco adufle Subst. Subst. Subst. Do ár. duff, ‘pandeiro, 

atabal’
105

 

pandeiro PIC 

“Enel segundo grado sube una mugier que tiene enla mano adu-fle. El qui nasçiere en el sera amador de solaz & de estrumentos. & de todas cosas que 

pertene-cen a alegria.” 

C1A341 al-2 Sentido opaco albricia Subst. Subst. Subst. Prov. da variante vulgar ár. 

*bíšrà < ár. bišâra, ‘boa 

notícia’
106

 

alvíssara CID 

“E entra<n>do a burgos ouiero<n> la siniestra / Mec'io myo c'id los ombros & en( )grameo la tiesta / Albricia albarffanez ca echados somos de 

t<ie>rra.” 

C1A342 al-2 Sentido opaco albuhera Subst. Subst. Subst. Do ár. buḥáira, ‘laguna’ < 

dim. de baḥr, ‘mar’
107

 

albufeira, represa, 

depósito artificial de 

YMG 

                                                             
102Já para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. assúkkar < ár. cláss. sukkar < gr. σάκχαρι (sákchari) < persa šakar < sánscr. sarkarā. 
103Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. addalíl < ár. cláss. dalīl. 
104Do ár. hisp. aḏḏíb < ár. cláss. ḏi’b, segundo o DLE / RAE. 
105Do ár. hisp. adduff < ár. cláss. duff, segundo o DLE / RAE. 
106Do ár. hisp. albúšra < ár. cláss. bušrà, segundo o DLE / RAE. 
107Do ár. hisp. albuḥáyra < ár. cláss. buḥayrah, dim. de baḥr, ‘mar’, segundo o DLE / RAE. 
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água 

“El .v. pora fazer que non uea omne el albuhe-ra o la pesquera. & que semeie carrera llana.” 

C1A343 al-2 Sentido opaco alcaçar Subst. Subst. Subst. Do ár. qaṣr, ‘fortaleza, 

palácio’ < lat. castrum, 

‘acampamento, castelo’
108

 

castelo, palácio, 

fortaleza 

EE1 

“De ya-uan fijo de Japhet. uinieron los hyliones que poblaron una partida de grecia. e depues troya. e por esso pusieron nombre ylion all alcaçar o moraua 

el Rey.” 

C1A344 al-2 Sentido opaco alcahuet Subst. Subst. Subst. Do ár. qawwâd
109

 alcoviteiro, intrigante PIC 

“Enel .xxix. grado sube un omne que sopla fuego. El qui nasciere en el sera alcahuet. & de muy mala uoluntat.” 

C1B122 al-2 Sentido opaco alcallde Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’
110

 

alcaide, autoridade, 

representante, senhor 

VIS 

“[...] fijo de maestre esteua<n> çilurgico. alcall<de> mayor de los çilurgianos en todos los Reynos de castiella por el muy bue<n> Rey auenturado 

graçioso ssen<n>or Don alfonsso [...].” 

C1A345 al-2 Sentido opaco alcalde Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

BER 

“El Rey delos c'ielos: alcalde sabidor / Partio esta contienda: nu<n>ca ujestes meior.” 

C1B123 al-2 Sentido opaco alcalde Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

FSA 

                                                             
108Do ár. hisp. alqáṣr < ár. cláss. qaṣr < lat. castra, ‘acampamento’, segundo o DLE / RAE. 
109Do ár. hisp. alqawwád < ár. cláss. qawwād, segundo o DLE / RAE. 
110Para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alqáḍi < ár. cláss. qāḍī, ‘juiz’. 
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julgar’ ou província 

“Todo om<n>e q<ue> preso fuer por enemigo por muerte de om<n>e & fasta .ix. dias n<on> dier de-recho q<ua>nto alcalde iulgaren salga d<e> 

Salama<n>-ca & de su t<er>mino fasta q<ue> de derecho & si torna-da fizier a su casa o de ueçino de Salama<n>ca pe-che .d. s<ueldo>s.” 

C1B124 al-2 Sentido opaco alcaldes Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

FRL 

“Titulo del oficio delos [^2l.x.] alcaldes.” 

C1B125 al-2 Sentido opaco alcalde ~ alcalle ~ 

alcalles 

Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

AC3 

“Ley .xxix<<a>>. com<m>o deue<n> las par-tes parescer
111

 cada dia ant<e>l alc<alde>.” 

C1A346 al-2 Sentido opaco alcalde ~ alcaldes Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

YMG 

“El .viij. pora seer el alcalde bienandant en sus iuyzios. & nunqua seer despuesto daq<ue>l grado.” 

C1A347 al-2 Sentido opaco alcaldes ~ 

alchaldes 

Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

FVA 

“[…] los iurados. co<n> los .ij<<os>. alcaldes & delos .iiij<<or>>. alcal-des echen sortes [...].” 

                                                             
111Observe-se o registro do verbo sem o prefixo a-. 
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C1B126 al-2 Sentido opaco alcalles ~ alcalles 

~ alcayde 

Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

SPC 

“Et los q<ue> ffeziere<n> engano en lo dela caualgada canbiando las cosas o[ ]vendiendo[ ]las o[ ]en ot<r><a> man<er>a q<u><a>l q<u><<i>>er 

% Et o[ ]el rrey no<n> ffu<er>e q<ue> el cabdiello & el adalid deue<n> sseer alcall<e>s p<ar>a lo librar.” 

C1B127 al-2 Sentido opaco alcalle ~ alcalles Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

OA1 

“Et esso mismo sea guardado/ si el alcal-le fiziere dos audiençias despues de co-mer/ & la p<ar>te pareçiere en la segunda.” 

C1B128 al-2 Sentido opaco alcalle ~ alcalles Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

CAS 

“Et sy dixi-ere aquel q<ue> tiene el ganado que lo co<m>pro deue no<m>brar el auctor com<m>o le dizen. & de q<u><<a>>l villa es et deuelo aduzir a 

cabo de nueue dias delante el alcall<e>.” 

C1B129 al-2 Sentido opaco alcalle Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

BAG 

“por s'ab<e>r d<e>l alcall<e> lo q<ue> q<ue>ria faz'er / q<ua>l s'ente<n>c'ia daria o q<ue> podria / s'er / mas no<n> pudiero<n> cos'a s'ab<e>r 

nj<n> entender [...] el alcall<e> let<ra>do & de buena c''ienc'ia / vs'o bie<n> de su ofic'io guardo bje<n> conc'ie<n>c'ia / es'tando as'enta(n)do en su 

avdienc'ia.” 
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C1A348 al-2 Sentido opaco alcandaras Subst. Subst. Subst. Do ár. kándara
112

 alcândora, poleiro CID 

“Delos sos oios tan fuerte mientre lorando / Tornaua la cabec'a & estaua los catando / Vio puertas abiertas & vc'os sin can<n>ados / Alcandaras uazias sin 

pielles & sin mantos / E sin falcones & sin adtores mudados.” 

C1B130 al-2 Sentido opaco alcandora Subst. Subst. Subst. Do ár. qandûra
113

 vestimenta a modo de 

camisa, ou a camisa 

mesma 

BAG 

“El corac'o<n> le tornas' de mill oras' ala ora / / s'i oy cas'ar la q<ui>er<e>n oy de ot<r><<o>> s'e enamora / / a las' vez'es' en s'aya ot<ra>s' en 

alcandora / Remjra s'e la loca / do tu lucura mora / / el q<ue> mas a ti cree anda mas' por mal cabo [...].” 

C1A349 al-2 Sentido opaco aldeanos Subst. Subst. Subst. Do CA aldea < ár. ḍái‘a, 

‘campo, aldeia’
114

 

aldeão LEY 

“E los alde-anos simples por q<ue> usan siempre entre gentes desentendudas o no son los sabido-res del derecho. & todo su entendimie<n>to es en saber 

labrar las heredades.” 

C1A350 al-2 Sentido opaco alfagem Subst. Subst. Subst. Do ár. ḥaǧǧâm 

(‘sangrador’), da raiz ḥ-ǧ-

m, ‘chupar, pôr ventosas’
 

115
 

alfageme, i.e., 

barbeiro, sangrador, 

cirurgião 

PIC 

“Enel .xxviij. grado sube una uaca que yaze echada. El qui nasciere en el sera alfagem o estercolero.” 

C1A351 al-2 Sentido opaco alfaquim Subst. Subst. Subst. Do ár. ḥakîm, ‘sábio, 

especialmente filósofo ou 

médico’, da raiz ḥ-k-m, 

‘saber’
116

 

médico CRZ 

                                                             
112Para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alkándara < ár. cláss. kandarah < provav. persa kande rāh. 
113De acordo com o DLE / RAE, origina-se do ár. hisp. alqandúra, e este do persa qanture. 
114Advém do CA aldea < ár. hisp. aḍḍáy‘a < ár. cláss. ḍay‘ah, segundo o DLE / RAE. 
115Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alḥaǧǧám < ár. cláss. ḥaǧǧām. 
116Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alḥakím < ár. cláss. ḥakīm. 
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“[...] & mandolo transladar de arauigo en lenguage castellano. & transladolo hyuhda fy de mosse alchoen Mosca su alfaquim.”. 

C1A352 al-2 Sentido opaco alfaquim Subst. Subst. Subst. Do ár. ḥakîm, ‘sábio, 

especialmente filósofo ou 

médico’, da raiz ḥ-k-m, 

‘saber’ 

médico JUZ 

“[…] por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & p<ro>uados. porq<ue> Yhuda fide Mosse alcohe<n> su alfaqui<m> & su m<er>cet 

falla<n>do ta<n> noble libro & tan acabado & tan conpli-do en todas las cosas q<ue> p<er>tenece<n> en astronomia.” 

C1A353 al-2 Sentido opaco alfayat Subst. Subst. Subst. Do ár. ẖayyâṭ
117

 alfaiate, costureiro PIC 

“Enel .xix. grado sube un ortolano. & otros dizen que es alfayat.” 

C1B131 al-2 Sentido opaco alfayate Subst. Subst. Subst. Do ár. ẖayyâṭ alfaiate, costureiro BAG 

“[...] fallaras' muchas' garc'otas' no<n> fallaras' vn hueuo / / rremendar bie<n> no<n> s'abe todo alfayate de Nueuo / / a trobar co<n> locura no<n> 

creas' q<ue> me mueuo / lo q<ue> bue<n> amor diz'e en rraz'o<n> te lo prueuo /.” 

C1A354 al-2 Sentido opaco alfferez Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. fâris, ‘ginete, 

cavaleiro’ < ár. cláss. 

fáras, ‘cavalo’
118

 

alferes, porta-

estandarte, cavaleiro, 

caudilho 

ACE 

“E cabo dell en la otra casa de medio; esta otro trebeio que es a se-meiança del alfferez que tiene la senna delas sennales del Rey.” 

C1B132 al-2 Sentido opaco al-feriz
119

 Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. fâris, ‘ginete, 

cavaleiro’ < ár. cláss. 

fáras, ‘cavalo’ 

alferes, porta-

estandarte, cavaleiro, 

caudilho 

CAS 

“Lopu(<u>)s de faro co<n>firma. Al-feriz del Rey <con>firma. g<onçal><<o>> Royz co<n>firma.” 

C1A355 al-2 Sentido opaco alfferza Subst. Subst. Subst. Do ár. fárza, de origem antiga peça do jogo do ACE 

                                                             
117Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alẖayyáṭ, e este do ár. cláss. ẖayyāṭ. 
118De acordo com o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alfáris < ár. cláss. fāris, ‘cavaleiro’. 
119Observe-se a separação gráfica do artigo (prefixo) al- da respectiva base (mas havendo um hífen), o que pode confirmar o processo de gramaticalização em curso de tal partícula. 
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persa
120

 xadrez que 

correspondia a um 

conselheiro real e que 

foi substituída pela 

rainha, sendo que 

atualmente não mais 

se usa 

“E cabo dell en la otra casa de medio; esta otro trebeio que es a se-meiança del alfferez que tiene la senna delas sennales del Rey. & algunos omnes a que 

non saben el nombre; & llaman le alfferza.” 

C1A356 al-2 Sentido opaco alffiles Subst. Subst. Subst. Do ár. fîl < persa pîl
121

  peça do jogo de 

xadrez representada 

pelo elefante e que 

corresponde ao bispo 

ACE 

“E en la<<s>> otras dos casas al lado destas; estan otros dos trebeios que se semeian & llaman los alffiles en algarauia que quiere tanto dezir en nuestro 

lenguaie. como eleffan-tes que solien los Reyes leuar en las bata-llas.” 

C1A357 al-2 Sentido opaco algara Subst. Subst. Subst. Do ár. ḡâra
122

 incursão a terras 

inimigas ou tropas que 

a realizavam 

CID 

“Fazed me ma<n>dado muy p<r><<i>>uado ala c'aga / Da( )q<ue>ste a( )corro fablara toda espan<n>a / Nonbrados son los q<ue> yra<n> enel 

algara / E los q<ue> co<n> myo c'id ficaran en la c'aga.” 

C1A358 al-2 Sentido opaco algarauia Subst. Subst. Subst. Do ár. arabîya, ‘árabe’
123

 fala ou escrita árabe ACE 

“E en la<<s>> otras dos casas al lado destas; estan otros dos trebeios que se semeian & llaman los alffiles en algarauia que quiere tanto dezir en nuestro 

                                                             
120O DLE / RAE não registra esse vocábulo. 
121Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alfíl < ár. cláss. fīl < persa pīl, ‘elefante’. 
122Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alḡára < ár. cláss. ḡārah. 
123Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. al‘arabíyya < ár. cláss. ‘arabiyyah. 
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lenguaie. como eleffan-tes que solien los Reyes leuar en las bata-llas.” 

C1B133 al-2 Sentido opaco alguaziles Subst. Subst. Subst. Do ár. wazîr, ‘ministro’, da 

raiz w-r-z, ‘suportar um 

peso’
124

 

aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

SPC 

“T<itul><<o>> iij<<o>> . delas cosas q<ue> deue<n> ffaz<er> & guardar los merinos mayor<e>s & las justiçias dela cort<e> del rrey & los 

alguaziles & las justiçias & los jue-zes.” 

C1B134 al-2 Sentido opaco alguaziles Subst. Subst. Subst. Do ár. wazîr, ‘ministro’, da 

raiz w-r-z, ‘suportar um 

peso’ 

aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

OA1 

“Titulo .xx<<o>>. dela pena delos iud-gadores & delos alguaziles que toman dones. & del offiçio delo<<s>> monteros.” 

C1A359 al-2 Sentido opaco almenas Subst. Subst. Subst. Do CA al- + -(a)mena < 

lat. mĭna
125

 

ameia APO 

“Aujan muchos por aq<ue>sto Las cabec'as cortadas / Sedian sobre las puertas delas alme<n>as colgadas.” 

C1A360 al-2 Sentido opaco almofalla Subst. Subst. Subst. Do ár. maḥálla, do verbo 

hall, ‘soltar, descansar em 

um lugar’
126

 

acampamento, hoste 

acampada 

CID 

“Crec'en estos virtos ca yentes son sobeianas / Las arobdas q<ue> los moros sacan de dia / E de noch en( )bueltos andan en armas / Muchas son [^las] 

arobdas & gra<n>de es el almofalla / Alos de myo c'id ya les tuellen el agua.” 

C1A361 al-2 Sentido opaco almofalla Subst. Subst. Subst. Do ár. maḥálla, do verbo 

hall, ‘soltar, descansar em 

um lugar’ 

acampamento, hoste 

acampada 

LFU 

                                                             
124Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alwazír < ár. cláss. wazīr. 
125Do ár. al- + lat. minae, ‘ameias’, segundo o DLE / RAE. 
126Do ár. hisp. almaḥálla ou almuḥálla < ár. cláss. maḥallah, ‘acampamento’, segundo o DLE / RAE. 
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“E encontros con el angel del criador.  Gé:32:3 & dixo iacob quando los vio. almofalla es del criador esta.” 

C1A362 al-2 Sentido opaco alquilear Subst. Subst. Verbo Do CA alquilé < ár. kirâ’ 

< verbo kârā ou ’ákrā
127

 

alugar JUZ 

“El .xxxvi. capitulo fabla en log-ar heredades & en labrar las por soldada. & en alquilear las mo-ra<n>ças.” 

C1A363 ar-2 Sentido opaco arrebata Verbo  Verbo  Subst. Do CA arrebatar < CA al- 

+ rebatar < ár. ribât, 

‘ataque contra os infiéis’, 

deriv. de râbat, ‘dedicar-se 

com zelo a um assunto; 

ameaçar as fronteiras 

inimigas’
128

 

ataque, assalto   CID 

“A todos sos varones ma<n>do [*fazer] vna carcaua / Q<ue> de dia ni<n> de noch no<n> les diessen arrebata / Q<ue> sopiessen q<ue> myo c'id alli 

auie fincanc'a.” 

C1A364 a-3 Sentido opaco ataçyr Subst. Subst. Subst. Provav. do ár. tasyîr, da 

mesma raiz de sâr 

(‘passear’) e sair 

(‘revolução de um astro, 

órbita’)
129

 

divisão da abóbada 

celeste em doze partes 

iguais ou casas por 

meio de meridianos; 

instrumento em que se 

representa esta divisão 

AST 

“La .iij<<a>>. es de co<m>mo se deuen fazer las armel-las dell ataçyr en la alcora. & de co<m>mo deuen obrar con ellas.” 

C1B135 a-3  Sentido opaco ataleas Subst. Subst. Verbo Do CA atalaya < ár. 

ṭalâyi
c
, plural de ṭalî

c
a, 

espreitar, vigiar desde 

uma atalaia, i.e., desde 

BAG 

                                                             
127Do CA alquilé < ár. hisp. alkirá ou alkirí < ár. cláss. kirā, segundo o DLE / RAE. 
128O DLE / RAE não apresenta uma rota etimológica para tal vocábulo. 
129Do ár. cláss. tasyīr, ‘curso dos astros’, segundo o DLE / RAE. 
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‘sentinela, avançada de um 

exército’
130

 

um local elevado 

“No<n> te me<n>gua lis'onjas' / mas' q<ue> fojas' e<n> vjn~as' / / mas t<ra>yes' nec'ios' & locos' / q<ue> pin[~]on<e>s' e<n> pin[~]as' / / faz'es' 

com<m>o golhin en tu fals'a man<er>a / ataleas' de luen[~]e tu tomas' la p<ri>m<er>a / a la q<ue> matar q<ui>er<e>s' s'acas' la de carrera / / de 

lugar encobie<r>to s'acas' c'elada afuera /.” 

04. amb(i)- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: an-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A365 an-2 Sentido opaco andan ~ andar ~ 

andidieron ~ 

andidiste  

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; pisar, 

mover-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

CID 

“Las arobdas q<ue> los moros sacan de dia / E de noch en( )bueltos andan en armas / Muchas son [^las] arobdas & gra<n>de es el almofalla […].” 

“Por tal lo faze myo c'id q<ue> no (^3i)[^3l]o ventasse nadi / Andidiero<n> de noch q<ue> vagar no<n> se dan / O[ ]dize<n> casteion el q<ue> es sobre 

fenares.” 

C1A366 an-2 Sentido opaco anda ~ andaua ~ 

andauan 

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

andar, percorrer, 

deslocar-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

ALX 

                                                             
130Do CA atalaya < ár. hisp. aṭṭaláya < ár. cláss. ṭalā'i, segundo o DLE / RAE. 
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ambi- + -īre 

“Reuoluia se a menudo; & torc'ia los dedos. / No<n> podia co<n> pesar; los brac[']os tener q<ue>dos. / Ia anda p<re>ando; las tierras delos medos.” 

C1A367 an-2 Sentido opaco andudieron Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

EE1 

“Mas del qui<n>to fijo de Japhet q<ue> ouo nombre thubal donde uini-eron los espannoles. so linage daq<ue>l andudieron por muchas tierras buscando 

logar pora poblar de q<ue> se pagassen.” 

C1A368 an-2 Sentido opaco anda ~ andar ~ 

andidieron 

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

BER 

“Como quj en mal anda: en mal ha acaer.” 

C1A369 an-2 Sentido opaco andaua ~ ande ~ 

andido  

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

LEY 

“[...] & quando andaua por la tierra predicando; q<ue> fizo cabdiello a sa<n>t pedro.” 

C1B136 an-2 Sentido opaco ande ~ anden  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

permanecer, estar, 

achar-se 

FSA 
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descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

“[…] & estos dos enemigos anden fue-ra de la uilla fasta un anno […].” 

C1A370 an-2 Sentido opaco andan ~ andar Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se, mover-se 

YMG 

“El .xxi. pora fazer aqui quisieres q<ue> semeie perro. & que andan aderredor mucho perros.” 

C1A371 an-2 Sentido opaco andar ~ andando  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se, mover-se 

CRZ 

“[...] & ocho figuras anda<n>do cada una por las .xij. casas en tres ordenes.” 

“Et por a andar en caualgada. & en prouar la cosa que hombre dize a otro si es uerdat. o mentira.” 

C1A372 an-2 Sentido opaco andido  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

LFU 
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“Jacob andido su carrera. E encontros con el angel del criador.” 

C1A373 an-2 Sentido opaco andar ~ anda ~ 

andaras ~ andare 

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se, mover-se; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

GGE 

“Aquel iabel fijo de lamech & de ad-da. sallio omne amador de gana-dos. & acogiose a auer los & a criar los & andar con ellos por los montes & por todos 

logares poro los pudiesse auer.” 

C1B137 an-2 Sentido opaco anda ~ andando ~ 

andar ~ andas ~ 

andauas  

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; pisar, 

mover-se; seguir, 

permanecer, estar, 

achar-se 

BAG 

“[...] com<m>o el fuego te andas' de vez'ino e<n> vez'jna / / con tus' muchas' p<ro>mes'as' / a muchos' euenjn[~]as' [...].” 

“E si es tal q<ue> no<n> os'a andar por las callejas' / / q<ue> te la ljeua a las ve<r>tas' / por las' rros'as' / b<er>mejas' /.” 

“Remjra s'e la loca / do tu lucura mora / / el q<ue> mas a ti cree anda mas' por mal cabo / / a ellos' & a ellas' a todos' das' mal cabo / / de pecado dan~os'a 

de al no<n> te alabo.” 

C1A374 an-2 Sentido opaco anda ~ andan ~ 

andaua ~ andauan  

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

procurar, buscar, 

querer; permanecer, 

estar, achar-se; andar, 

percorrer, deslocar-se 

APO 

“Digas me om<n>e bue<n>o si A dios Ayas pagado / Por qual razon Antioco me anda dema<n>dando.” 
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C1A375 an-2 Sentido opaco andança ~ 

andançia ~ 

andantia 

Verbo Verbo Subst. De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andamento, andança, 

sorte 

CRZ 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos. 

acercando se unos a otros en sus uillas. de lo q<ue> lis accaece & de bien andança o de mala<n>da<n>ça. De muerte o de p<re>sio<n>. o de paz.” 

“Que quando iudga buena andança de regnado. o mala andança de regnado. nos po-deremos entender p<or> estas reglas so-bredichas en qual regnado 

sera la buena andançia. & en qua[^l] sera la ma-la andançia.” 

C1A376 an-2 Sentido opaco andadura Verbo Verbo Subst. De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andança, jornada, 

caminhada  

LFU 

“E fue tras jacob. Andadura .vij. dias. e al-cançol en el monte de galaath.” 

C1B138 an-2 Sentido opaco andariego Verbo Verbo Subst. De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andarilho, errabundo, 

errante, multívago 

BAG 

“[…] meresc'en los' Romanos' las leys no<n> g<e>las' njego / leuantaro<n> s'e todos en paz' & en asusiego / grant onRa ovo rroma por vn ujl andariego / 

Preguntaro<n> al g<r>iego q<ue> fue lo q<ue> dixiera / / por sus' s'ignos' al rromano & q<ue> le rrespondiera /.” 

C1A377 an-2 Sentido opaco bien andança ~ Verbo Verbo Subst. Do CA bien- + -andança 

> andar > uma forma 

felicidade, ventura, CRZ 
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bienandança romance *amlare, 

pronúncia descuidada do 

lat. ambulāre, dim. de 

ambīre, ‘dar voltas, rodear’ 

< ambi- + -īre 

fortuna 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos. 

acercando se unos a otros en sus uillas. de lo q<ue> lis accaece & de bien andança o de mala<n>da<n>ça. de muerte o de p<re>sio<n>. o de paz.”  

C1A378 an-2 Sentido opaco bienandant ~ 

bienandantes 

Verbo Verbo Adj. Do CA bien- + -andante > 

andar > uma forma 

romance *amlare, 

pronúncia descuidada do 

lat. ambulāre, dim. de 

ambīre, ‘dar voltas, rodear’ 

< ambi- + -īre 

feliz, ditoso, 

afortunado 

YMG 

“El .viij. pora seer el alcalde bienandant en sus iuyzios. & nunqua seer despuesto daq<ue>l grado.” 

05. ante- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: an-3 ~ am- ~ em-1 ~ ante- ~ ant- ~ en-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1B139 an-3 ~ 

em-1 ~ 

am- 

Sentido opaco anparar ~ empara 

~ amparar ~ 

amparaua ~ 

amparo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar, 

apoiar, defender 

FSA 

“Et a los enemigos si sus parientes del muerto les firmare<n> a todo om<n>e q<ue> llos acogier en su casa o los anparar & sus en-emigos o pan les dier 
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peche .d. s<ueldo>s a parie<n>-tes del muerto.” 

C1B140 am- ~ 

em-1 

Sentido opaco amparan ~ 

amparar ~ 

emparar ~ empara 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar, 

apoiar, defender 

CAS 

“Titulo delos que amparan pe<n>nos al sayon o al m<er>yno.} {IN3.} Esto es por fuero del sayon dela villa q<ue> fuere p<re>ndar a om<n>e dela villa 

& fuere el m<er>yno con el alli dola p<re>nda faze. Et sil amparar aquel pe<n>nos a q<u><<i>>en fuere p<re>ndar no<n> pechara ni<n>guna cosa. 

Et sy vinier por su cabo el sayon & le emparar pe<n>nos con testi-monia de dos vezi<n>nos bue<n>nos que peche çinco sueldos. Et sy fuere el juez a 

aq<ue>lla fuerça & amparar pen<n>os a aq<ue>l juez con testi-monia de dos vezi<n>nos bue<n>nos peche sesenta sueldos aq<ue>l que empara los 

pe<n>nos por el juez & çinco sueldos por el sayon.” 

C1A379 en-1 Sentido opaco enparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparado, protegido LFU 

“Trametio nuestro sennor sobre aquellas cibdades su maldi-cion. eueno fuego del çielo. e truenos. & relampagos. & fol-dres & sufre efueron destroidas en 

toda la plana. segor la .v.a destas cibdades fue enparada da quel fuego.” 

C1A380 em-1 Sentido opaco desemparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -emparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

sem amparo, 

desamparado, 

abandonado 

BER 

“Propuso la gl<or>iosa: palabra colorada / Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada / Mientre fue en el cuerpo: fue mj acomendada / Agora prendria 

tuerto: por yr desemparada.”  

C1A381 am-  Sentido opaco desampararon Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -amparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

abandonar, ausentar-

se, separar-se 

EE1 
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de algo’ < ante- + -parāre 

“Onde dezimos assi q<ue> pues q<ue> de-sampararo<n> aq<ue>llos de fazer la torre e derrama-ron por el mundo. los fijos de Sem ell hermano mayor 

heredaron asia mas non toda.” 

C1A382 am- ~ 

em-1 

Sentido opaco desampara ~ 

desemparo 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -amparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

abandonar, ausentar-

se, separar-se 

BER 

“Q<u><<a>>ndo ouo la gl<or>iosa: el sermon acabado / Desampara el alma: al cuerpo uenturado / T(a)[o]maron la de ang<e>les: vn conuento 

ondrado.” 

C1A383 en-1 Sentido opaco desenparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -enparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

abandonado 

CID 

“Myo c'id don Rodrigo ala puerta adelin<n>aua / Los q<ue> la tiene<n> q<u><<a>>ndo viero<n> la rebata} / Ouiero<n> miedo & fue dese[n]parada 

/ Mio c'id Ruy diaz por las puertas entraua / En mano t<r><<a>>e desnuda el espada.” 

C1A384 em-1 Sentido opaco desemparada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -emparar < 

lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

abandonado 

APO 

“Mas qua<n>do al non Puedo des q<ue> so violada. / Prendre v<uest>ro conseio la mj nodrjc'ia ondrada. / Mas bien ueo q<ue> fuy d<e>(i) dios 

desemp<ar>ada.” 

C1A385 ante- Anterioridade 

temporal 

antedichas Verbo Verbo Adj. Do CA antedecir < lat. 

antedīcĕre < ante- +          

sobredito, supracitado  CRZ 
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PP -dīcĕre
131

 

“O de la ca-sa de la fortuna que es la undeci-ma. ca esta es signification de las cosas antedichas.” 

C1A386 ante- Anterioridade 

temporal 

antedicho Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA antedecir < lat. 

antedīcĕre < ante- +          

-dīcĕre 

sobredito, 

supramencionado  

JUZ 

“[…] porq<ue> cada uno dellos se trabaia espaladin-ar los saberes enq<ue> es intro-ducto. & tornar los en lengu-a castellana. a laudor & a glo-ria del 

nombre de dios. & a on-dra & en p<re>z del antedi-cho se<n>nor el qui es el noble Rey do[<n>] Al-fonso […].” 

C1A387 ante- Anterioridade 

temporal 

ante dicho
132

 ~ 

antedichas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA antedecir < lat. 

antedīcĕre < ante- +          

-dīcĕre 

sobredito, 

supramencionado  

MOA 

“La .iij<<a>>. cosa es. por q<ue> siemp<re> p<er>tenecio a Reyes. assi como es ante dicho.” 

C1B141 ant- Sentido opaco  antoja Subst. Subst. Verbo Do CA antojo < CA ante- 

+ -ojo (‘olho’) < lat. 

ocŭlus, -i 

desejar, apetecer, ter 

como objeto de 

veemente desejo, 

especialmente se é por 

puro capricho 

BAG 

“[...] al mas ast<r><<o>>s'o al enatio ajoba / aq<ue>l da de la mano & de aq<ue>l s'e encoba / / asi muchas' fermos'as' / co<n>tigo s'e enarta<n> / 

Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> / q<ui>er feo q<ui>er enatio agis'ado no<n> catan.” 

C1B142 ant- Sentido opaco  antojo ~ antojos Subst. Subst. Subst. Do CA ante- + -ojo 

(‘olho’) < lat. ocŭlus, -i 

desejo veemente e 

passageiro, 

habitualmente 

caprichoso 

BAG 

“[...] plaz'e te co<n> q<ua>lq<ui>er do el ojo as pues'to / / bie<n> te puedo yo dez'<ir> antojo por denues'to / / man<er>a es de djablo adoq<ui>er 

                                                             
131Segundo o DLE / RAE. 
132Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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q<ue> tu moras' / / faz'es' te<n>blar los om<ne>s' demudar las color<e>s [...].” 

C1A388 ant- Sentido opaco  antoiadizo Subst. Subst. Adj. Do CA antojo < CA ante- 

+ -ojo (‘olho’) < lat. 

ocŭlus, -i 

caprichoso, 

extravagante, 

inconstante, volúvel 

PIC 

“Enel .xv. grado sube una paloma uolant El qui nasciere en ell sera de muchas pala-bras. & demoniado
133

 & (^mucho) antoiadizo.” 

06. apo- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: apo-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A389 apo-  Sentido opaco apostoligo  Subst.  Subst.  Adj. Do lat. apostǒlĭcus < gr. 

apostolikós  

Sumo Pontífice, o 

Papa 

LEY 

“[...] fueras ende si ouiessen priuilegio del ap<osto>ligo en q<ue> ge-lo otorgasse.” 

C1A390 apo-  Sentido opaco apostol ~ apostolo  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo BER 

“Vinol en corac'on: do estaua vn dia / Al apostol de espanna: de yr en romeria.” 

C1A391 apo-  Sentido opaco apostolos  Subst.  Subst.  Subst. Do lat. apŏstǒlus < gr.  

apóstolos, ‘enviado’ (de 

apostellō, ‘eu envio’) 

apóstolo LEY 

                                                             
133Observe-se na averbação o registro do adjetivo sem o prefixo en-. Parece ser muito temerário afirmar que se trata de um caso de expletividade, mas com certeza é um caso de 

alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado, talvez motivada pela aférese da unidade prefixal. Caberia investigar, para esse e outros casos de alternância, qual 

das variantes surge primeiro (a prefixada ou a não prefixada), a fim de se saber com maior precisão se tal fenômeno emerge em virtude da agregação de um prefixo expletivo ou, pelo 

contrário, de uma aférese do elemento prefixal. 
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“[...] fizo cabdiello a sa<n>t pedro; sobre todos los apostolos.” 

07. arce- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: anc- ~ arci- ~ aci- ~ arço-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A392 anc-  Preeminência ancangelos Subst. Subst. Subst. Do lat. archangĕlus < gr. 

ἀρχάγγελος (archángelos) 

arcanjo, i.e., anjo de 

ordem superior 

LEY 

“[...] q<ue> uno solo es uerdadero dios padre fijo & sp<irit>u <santo>. que fizo angelos & ancangelos de cielos & sol & luna.” 

C1A393 arci-  Preeminência arciprestes Subst. Subst. Subst. Do fr. ant. arciprestre < 

lat. tardio archipresby ter 

arcipreste, i.e., 

presbítero que atuava 

como assistente do 

bispo na direção de 

suas funções 

LEY 

“E enel dia <santo> del yueues de la cena; de-uen uenir de cabo los arciprestes & los cl<er>igos q<ue> oyeren las confessiones daq<ue>l-los om<ne>s. 

& presentar los otra uez a lapuerta dela egl<es>ia.” 

C1B143 aci-  Preeminência acipreste Subst. Subst. Subst. Do fr. ant. arciprestre < 

lat. tardio archipresby ter 

arcipreste, i.e., 

presbítero que atuava 

como assistente do 

bispo na direção de 

suas funções 

BAG 

“[...]Porq<ue> de todo el bien es comje<n>c'o & rrayz' / la v<ir>ge<n> s'<an>ta m<aria> por end<e> yo jua<n> rruyz' / ac'ip<re>s'te de fita dello 

p<ri>m<er>o fiz' / Cantar d<e> los' sus' goz'os' siete q<ue> asy diz' […].” 

C1A394 arço-  Preeminência arçobispos Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. arcebispo, i.e., bispo LEY 
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archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

“[...] ellos & los ar-çobispos. & los obispos.” 

C1B144 arço-  Preeminência arçobispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

VIS 

“De la <ter>ç[e]ra conparaçio<n> concluyda con la q<ua>rta assemejado el ssen<n>or arçob<is>po al buen pastor & al verdadero medico e esto todo 

jn ssimul breueme<n>te co<n>clu[*yda] por çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto q<ue> en <e>l ssen<n>or arçob<is>po son 

[las??] q<ua>les co<n>ujenen a todo bue<n> pastor a verdadero medico ta<n> sp<irit>ual qua<n> corporal auer.” 

C1A395 arço-  Preeminência arçobispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

EE1 

“Manda-mos ayuntar quantos libros pudimos au<er> de Jstorias en q<ue> alguna cosa contasse de los fe-chos despanna. & tomamos de la cronica dell 

arçobispo don Rodrigo q<ue> fizo por mandado del Rey don ffernando nuestro padre.” 

C1B145 arço-  Preeminência arçobispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições 

CAS 

“Confirmo & robro co<n> mi p<ro>pria mano esta car-ta q<ue> mande seer fecha. Don Rodrigo Arçob<is>po de toledo p<r><<i>>ma reffena 

Confirma.” 

08. bis- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: bis-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A396 bis- Duas vezes bissiesto Subst. Subst. Subst. Do lat. bisextus < bis- +    

-sextus 

bissexto ZRQ 

“Tabla de saber en qual dia entrara qual mes quier de los meses Romanos por la oppinion de quien pone el bissiesto en la fin del Mes de deziembre.” 

09. circum-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: circum-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A397 circum-  posição ao redor circumferenciales Verbo Verbo Adj. Do CA circunferencia < 

lat. circumferentĭa, -ae < 

circumferre, ‘mover 

circularmente’ < circum- 

+ -ferre 

circunferencial, 

circunferente 

JUZ 

“[...] crio los cielos circumfere<n>ciales. & las estrell-as mouientes. & el cielo cobri-dor. & la t<ier>ra sofridor.”   

10. com-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: co- ~ cu- ~ com- ~  con- ~  cum- ~ cun- ~ cuen- ~ cor- ~ cue-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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C1A398 co- Sentido opaco cobertero Verbo Verbo Subst. Do lat. coopertorium < 

cum- + -operīre, ‘fechar, 

tapar, cobrir’ 

cobertura, tampa LFU 

“Aqui salio Noe del archa.} Fve de .dc. & .j. anno. Tollyo noe el cobertero del archa & uio que se secauan las aguas.” 

C1B146 co- Sentido opaco cobertera ~ 

cobertura 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tardio coopertūra < 

cooperīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobertura, camada, 

capa 

BAG 

“Es xemuz' de fuera negro mas q<ue> caldera / es de dentro muy blanco mas q<ue> la pen~a vera / / blanca farina yaz'e s'o negra cobertera / ac'ucar 

dulc'e blanco yaz'e en vil canauera / s'o la espjna yaz'e la rros'a noble flor / s'o fea letra yaz'e s'ab<e>r de grant dotor.” 

C1A399 cu- Sentido opaco cubrieron Verbo Verbo Verbo Do lat. cooperīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, revestir, vestir LFU 

“Violo cam so fijo e dixo a sos ermanos en la cal.  Gé:9:23 priso sem & iaphet la sauana e pusi-eron gela sobre los ombros am-os & fueron atras & 

cubrieron lo que era descubierto  Gé:9:24 & desperto noe del suenno & sopo lo que fizo cam so fijo.” 

C1A400 cu- Sentido opaco cubriendo Verbo Verbo Verbo Do lat. cooperīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, revestir, vestir LEY 

“[…] deue se leuantar el obispo de la oracion. & poner las manos sobre las cabeças de aquellos penedenciales. Et poner les la ceniza en ellas. echandoles 

del agua benita. & cubriendo gelas con cilicio. & dezir les estas palabras sos-pirando & llorando.” 

C1A401 cu- Sentido opaco cubre Verbo Verbo Verbo Do lat. cooperīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, revestir BRE8 

“Le:4:8 y la grosura del beze-rro ofresçera por el pecado tan bjen aquello que cubre las coradas como todo [fol. 322v-b] lo que es dentro. ” 

C1A402 cu- Sentido opaco cubierta Verbo Verbo Adj. Do lat. coopērtus, -a, -um encoberto, tapado, BER 
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PP < coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

coberto, oculto 

 

“Otra cosa te ruego: que la mj sepultura / Que yaze toda cubierta: de suso la basura / Tu la fagas barrer: por la tu buena mesura.” 

C1A403 cu- Sentido opaco cubierta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopērtus, -a, -um 

< coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, coberto, 

revestido 

 

LAP 

“Et si om<n>e quisiere que esta piedra pierda su uertud; meta la en agua de aios o de cebollas de gui-sa que este cubierta toda tres dias & tres noches & 

p<er>der la a. Et si quisiere que la cobre. meta la otros tres; dias. & tres noches en sangre de cabron que este otrossi toda cubierta & cobrar
134

 la a 

mudando la sangre cada dia.” 

C1A404 cu- Sentido opaco cubiertas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopērtus, -a, -um 

< coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, oculto 

 

JUZ 

“[...] por q<ue> es scie<n>cia de partes desseme-iantes. & iudicios diu<er>sos & p<or>idades cubiertas celada.” 

C1A405 cu- Sentido opaco cubiertas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. coopērtus, -a, -um 

< coopĕrīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, coberto, 

revestido 

 

BRE8 

“E la grosura de que son cubier-tas las yjadas y la rredezjlla del quajar conlos rriñonçillos  Le:3:5 y olerlo han los saçerdotes por olocausto puesto el fuego 

sola leña en obla-çion de muy manso olor de dios.” 

C1A406 co- Sentido opaco cobridor Verbo Verbo Adj. 

 

Do CA cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

encobridor, revestidor, 

que cobre ou reveste 

JUZ 

                                                             
134Observe-se na averbação o registro das formas cobre e cobrar, com o mesmo sentido de ‘recobrar/recuperar’. 
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cobrir’  

“[...] crio los cielos circumfere<n>ciales. & las estrell-as mouientes. & el cielo cobri-dor. & la t<ier>ra sofridor.”   

C1A407 cu- Sentido opaco descubierto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. discoopērtus, 

-a, -um < dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, visível, à 

mostra, nu 

 

LFU 

“Gé:9:20 conpeço noe alabrar & planto uinna  Gé:9:21 e beuio uino & enbu-dos e yogo descubierto en su ti-enda. Gé:9:22 Violo cam so fijo e dixo a sos 

ermanos en la cal.  Gé:9:23 priso sem & iaphet la sauana e pusi-eron gela sobre los ombros am-os & fueron atras & cubrieron lo que era descubierto  

Gé:9:24 & desperto noe del suenno & sopo lo que fizo cam so fijo.” 

C1A408 cu- Sentido opaco descubierto Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. tard. discoopērtus, 

-a, -um < dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

APO 

“Que so d<e> apolonjo capital enemjgo / Quiero fablar por esto mj conseio contigo / De lo que yo fac'ia el me a descubierto / Nunca me fablo ombre 

njngu<n>o tan encierto.” 

C1B147 co- Sentido opaco descobrier ~ 

descobriere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, manifestar; 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

SPC 

“Et dela pena q<ue> deue auer q<u><<i>>en matare al rrey o[ ]lo fferiere o[ ]lo p<r><<i>>ssiere o[ ]lo enffamare o[ ]descobrier ssu po-ridat.” 

C1A409 cu- Sentido opaco descubrades Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

CID 
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“O sodes Rachel & vidas lo[^2s] myos amigos caros / En poridad flablar q<ue>rria co<n> amos / Non lo de( )tardan todos tres se apartaro<n> / Rachel & 

vidas amos me dat las manos / Q<ue> no<n> me descubrades a moros ni<n> a x<r><<i>><sti>anos.” 

C1B148 co- Sentido opaco descobrir Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

BAG 

“[...] a de lexos' fablaua<n> por le faz'er dez'jr / algo de la s'ente<n>c'ia su corac'o<n> descobrir / el mos't<ra>ua los dient<e>s' mas no<n> era Reyr.” 

C1A410 cu- Sentido opaco descobridor Verbo Verbo Subst. Do CA descobrir < lat. 

tard. dĭscŏŏpĕrīre < dis- +         

-cooperīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelador, 

descobridor, 

conhecedor, inventor 

JUZ 

“Gracias a Dios el v-no. el uen-cedor. el on-drado. el poderoso. criador dela noche. & del dia. & descobridor de-los encerramientos delas scie<n>-cias. & 

delas p<or>idades […].”   

C1A411 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

GGE 

“E dixo a abel en Razon de mos-trar le sus miesses & sus lauores. & encobrir le la sanna & el mal quel querie fazer.”   

C1A412 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

ALX 

“El infante el ruydo; nol pudo encobrir. / Pesol de corac'on; no lo pudo sofrir. / Depe<n>nos duna torre; onde ouo de morir; / ffijo dixo su padre; dios te 

faga beuir.”   
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C1A413 cu- Sentido opaco encubre Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encobrir LAP 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 

C1A414 co- ~ cu- Sentido opaco encobrjr ~ 

encubriesedes 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

APO 

“Por encobrjr vna poca d<e> en<e>miga / Perjurase om<n>e non Comid<e> que diga / Dell om<n>e p<er>iurado es La fe enemjga […].” 

C1B149 co-  Sentido opaco encobierto ~ 

encobiertas 

Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encoberto, oculto, 

escondido, disfarçado, 

dissimulado 

BAG 

 “Veras' q<ue> bie<n> es d<ic>ha s'i bie<n> es entendida / / entiende bie<n> mj ljbro aueras' bie<n> duen[~]a garrida / / la burla q<ue> oujeres' 

no<n> la tengas' por ujl / la man<er>a del ljbro entiende la s'otil / s'ab<e>r el mal dez'ir bie<n> encobie<r>to don~jgil.”.” 

C1A415 co- Sentido opaco acogen ~ acoian ~ 

acoien ~ acogiendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar; assegurar, 

pegar, tomar para si; 

refugiar-se, juntar-se 

CID 

“Respuso m<a><<r>><tin> antolinez a guisa de menbrado / Myo c'id q<ue>rra lo q<ue> ssea aguisado / Pedir uos [(^2a)] poco por dexar so auer en 

saluo / Acogen sele om<n>es de todas partes meg[^u]ados / A menester seys c'ientos marcos / Dixo Rachel & vidas dar gelos de grado.” 

“Aosadas corred q<ue> por miedo no<n> dexedes nada / Fi([^3])ta ayuso & por guadalfaiara fata alcala lege<n> las alg[*a][^3ra[*s]] / E bie<n> 

acoian todas las gananc'ias / Q<ue> por miedo de los moros no<n> dexe<n> nada.” 

“Vino myo c'id iazer a spinaz de can / Otro [^dia] man<n>ana pienssa de cavalgar / Gra[^2<n>]des yentes sele acoien essa noch de todas partes / 
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Yxiendos ua de t<ie>rra el ca<m>peador leal.” 

C1B150 co- Sentido opaco acogier ~ acogio Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar 

FSA 

“Et a los enemigos si sus parientes del muerto les firmare<n> a todo om<n>e q<ue> llos acogier en su casa o los anparar & sus en-emigos o pan les dier 

peche .d. s<ueldo>s a parie<n>-tes del muerto.” 

C1A416 co- Sentido opaco acogio Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, admitir, 

aceitar, tomar para si 

GGE 

“Aquel iabel fijo de lamech & de ad-da. sallio omne amador de gana-dos. & acogiose a auer los & a criar los & andar con ellos por los montes & por todos 

logares poro los pudiesse auer.” 

C1A417 co- Sentido opaco acoger Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar 

FJZ 

“[...] muy mas graue c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores. si ellos n<on> q<u><<i>>ere<n> acoger al<os> 

pueblos q<ue> l<e>s so<n> dados d<e> dios.” 

C1B151 co- Sentido opaco acoger  Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +  -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar 

BAG 

“[...] si q<ui>er<e>s' tu amor de duen~a q<ua>lq<ui>er mug<e>r / muchas' cosas' abras' ant<e>s' a dep<r><<e>>nder / p<ar>a q<ue> te ella 

q<ui>era en amor acoger / s'abe p<ri>m<er>ament<e> la mug<e>r es'coger.” 
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C1A418 co- Sentido opaco coger Verbo Verbo Verbo Do lat. colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

tomar, agarrar, prender ALX 

“No<n> uos q<u><<i>>ero g<r><<a>>nt prologo; ne<n> g<r><<a>>ndes nouas faz<er> / Luego ala mat<er>ia; me uos q<u><<i>>ero coger. / 

El c<r><<i>>ador nos lexe; bien ap<re>sos seer. / Si en aq<ue>l pecarmos; el nos de<n>ne ualer.” 

C1A419 co- Sentido opaco coger ~ cogiendo ~ 

acogiendo ~ 

coiamos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

acolher, abrigar; 

recolher, retirar, 

guardar 

CID 

“El Rey lo ha uedado anoch del e[n]tr<<o>> su carta / Con grant recabdo & fuerte mientre sellada / No<n> uos osariemos abrir ni<n> coger por nada / 

Si no<n> p<er>deriemos los au<er>es & las casas.” 

“Vengo campeador co<n> todo bue<n> Recabdo / Vos vj c'ientos & yo xxx he ganados / Mandad coger la tienda & vayamos p<r><<i>>uado.” 

C1A420 co- Sentido opaco cogio  Verbo Verbo Verbo Do lat. colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

passar a ter, tomar 

para si, cultivar, sentir 

LEY 

“E quando se uio tal orgul-lecio & cogio soberuia.” 

C1A421 co- Sentido opaco cogida
135

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

recolhido, retirado, 

guardado 

CID 

“Mesuraremos la posada & q<u><<i>>taremos el Reynado / Mucho es huebos ca c'erca viene el plazo / Estas palabras dichas la tienda es cogida / Myo 

c'id & sus conpan<n>as caualga<n> ta<n> ayna.” 

                                                             
135Observe-se que essa forma, ainda que não apresente o prefixo re-, tem o significado de recoger, não de coger. 
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C1B152 co- Sentido opaco cogido  Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

recolhido, contrito, 

cheio, colhido 

BAG 

“[...] No<n> le deue rresponder en juyz'io la marfus'a / [...] / ny<n> le p<r><<e>>s'te lo q<ue> dixo q<ue> co<n> mjedo & q<ue>xura / fez'iera la 

co<n>fision cogido en angus'tura / ca su mjedo era vano / & no<n> dez'ia cordura /.” 

C1B153 co- Sentido opaco cogedores Verbo Verbo Subst. Do CA coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

arrecadador, 

recolhedor, coletor 

AC3 

“Ley .xxiiij<<a>>. com<m>o no<n> an de atender los .ix. dias. alos co-gedores q<ue> son aplazados. p<ar>a dar cue<n>ta al rey. ” 

C1A422 co- Sentido opaco decogiendo Verbo Verbo Verbo Do CA de- + -coger < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ALX 

“En ma<n>nas de g<r><<a>>nt p<re>c'io; fue luego entendiendo. / Esforc'io & franq<ue>za; fue luego decogiendo / Ygual co<n> la edat; el corac'on 

crec'iendo.” 

C1A423 co- Sentido opaco encogida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

encolhido, retraído AST 

“La que es en la rodiella diestra enla encogida; es en ca-pricornio .xxviij. g<r><<a>><dos>.” 

C1B154 co- Sentido opaco encogidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

encolhido, retraído, 

cabisbaixo 

BAG 
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“Por end<e> lo q<ue> pide no<n> vale dos arbejas' / / Nil deue<n> dar rrespues'ta a sus' malas' co<n>s'ejas' / / as'oluet a mj comadre vaya s'e d<e> las' 

callejas' / / el galgo & el lobo es'ta<n> muy encogidos' / / ot<or>garo<n> lo todo co<n> mjedo & amjdos' /].” 

C1A424 co- Sentido opaco escogil Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger JUZ 

“Este es libro enq<ue> ayun-te muchos sesos de sciencia delas estrell-as. & delas marauill-as de sus p<or>idades. & escogil de mu-chos libros delos sabios 

desta sci-encia. & ayunte a el loq<ue> yo a<n>nas- q<ue> por mio entendimie<n>to. & por mi asmamie<n>to. & loq<ue> falle por mis prueuas.” 

C1A425 co- Sentido opaco escoger  Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ALX 

“El padre de .vij. anos; metiolo a leer. / diolo a maestros ornados; de se(^n)[^sso] & de saber. / Llos meiores q<ue> pudo; en grec'ia escoger. / Que lo 

sopiessen; en las .vij. artes enponer.” 

C1B155 co- Sentido opaco escoia ~ escoyan Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger FSA 

“Qvie[n] sacar enemigos por muerte de om<n>e escoia quales quisier & qual de derecho & los otros sean atreguados & quando aquel dara derecho escoia 

de los otros quales quisier fasta que aya derecho de todos.” 

C1B156 co- Sentido opaco escoger ~ escojan Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger BAG 

“[...] si q<ui>er<e>s' tu amor de duen~a q<ua>lq<ui>er mug<e>r / muchas' cosas' abras' ant<e>s' a dep<r><<e>>nder / p<ar>a q<ue> te ella 

q<ui>era en amor acoger / s'abe p<ri>m<er>ament<e> la mug<e>r es'coger.” 
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C1A426 co- Sentido opaco escogiesse Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +-legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ACE 

“Pero entre todos los otros iuegos escogieron por meior & mas co-munal el delas .viij. casas; por que no<n> es tan uagarosa como el delas diez o de<n>t 

arriba. ni otrossi tan appresurado; como el delas seys o dent ayuso.” 

C1B157 co- Sentido opaco escogiesse Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +-legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger CAS 

“Et de mas yo desp<re>çant<e> a-q<ue>lla mala costu<m>bre. q<ue>l bodeguero del Rey podría defender en cada un an<n>o un mes q<u><<a>>l el 

escogiesse} q<ue> ningun om<n>e non vendiesse vino sy no<n> el q<ue>l mandasse por su uolu<n>tad.” 

C1B158 co- Sentido opaco escogido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolhido, eleito VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A427 co- Sentido opaco cogitacion Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. cogitatĭo, -ōnis < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

pensamento, cogitação JUX 

“El .xi. capitulo es en saber la cogitacion del dema<n>dador.” 

C1A428 co- Sentido opaco colgare ~ colgaren Verbo Verbo Verbo Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

dependurar, pendurar, 

levar pendente 

LAP 

“Et en razon de fisica faze gra<n>d pro. ca el q<ue> la moliere & la amassare co<n> alguna licor & la pusiere sobre la postema; faz la madurar luego. & 
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si la colgare sobrel- la; faz esso mismo.” 

C1A429 co- Sentido opaco colgado ~ colgasse Verbo Verbo Verbo Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspender, pendurar BER 

“A este condempnado: qujsoli pro tener / Menbroli el serujc'io: que solia fazer / Metioli solos piedes: do estaua colgado / Las sus manos p<re>c'iosas: 

touolo alli ujado.” 

C1A430 co- Sentido opaco colgada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspenso, pendurado, 

pendente 

PIC 

“Enel .xiiij. grado sube una mano de un ga-to colgada.” 

C1A431 co- Sentido opaco colgada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspenso, pendurado, 

pendente 

LAP 

“Et a en si tal propriedat q<ue> si la touiere la mugier colgada sobressi o encastona-da en sortija.” 

C1A432 co- Sentido opaco colgadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspenso, pendurado, 

pendente 

YMG 

“El .iiij. pora fazer a qual omne quisieres que semeie que trae culuebras & sirpien-tes colgadas de su cuerpo.” 

C1B159 co- Sentido opaco colgadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspenso, pendurado, 

colocado, assentado, 

alocado 

CAS 

“Aujan muchos por aq<ue>sto Las cabec'as cortadas / Sedian sobre las puertas delas alme<n>as colgadas.” 

C1A433 co- Sentido opaco descolgar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -colgar < 

lat. collocāre, ‘colocar’ < 

cum- +-locāre 

baixar o que está 

pendurado, descer 

BER 

“Vinjeron los amjgos: e los bien querientes / Vinjan por descolgarlo: rascados. e dolientes.” 
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C1B160 co-  Contiguidade comadre Subst. Subst. Subst.  Do lat. commāter, -tris comadre; vizinha e/ou 

amiga com quem se 

tem mais trato e 

confiança 

BAG 

“Por end<e> lo q<ue> pide no<n> vale dos arbejas' / / Nil deue<n> dar rrespues'ta a sus' malas' co<n>s'ejas' / / as'oluet a mj comadre vaya s'e d<e> las' 

callejas' /.” 

C1A434 com- Companhia combatian Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

lutar, combater, 

pelejar 

LFU 

“E enprenos [fol. 3v-a] rrebeca de dos fijos. Gé:25:22 & combatian se en el vientre. E demando conseio a nuestro sennor.  Gé:25:23 & dixo aella. .ij. 

gentes a ento vientre. & .ij. pu-eblos de tus entrannas ystran. e pliego a pliego esforçara. & el mayor seruira al menor.’” 

C1A435 com-  Sentido opaco commedio Subst. Subst. Subst. Do CA com- + -medio  ínterim, intervalo de 

tempo, instante, 

momento 

ALX 

“Maestre aristotil; q<ue> lo auie c<r><<i>>ado. / Sedia eneste co<m>medio; en su camara c'arrado.” 

C1A436 co-  Sentido opaco comedio Subst. Subst. Subst. Do CA com- + -medio  ínterim, intervalo de 

tempo 

APO 

“Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir / Mas no<n> pudo en ella njngu<n>o abenjr / Ouo en este comedio tal cosa ha contir / Q<ue> es p<or>a 

en conc'ejo vergue<n>c'a d<e> dec'ir.” 

C1B161 co-  Sentido opaco comedjr Verbo Verbo Verbo  Do lat. commetīri < cum- 

+-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

considerar, pensar, 

levar em 

consideração, insistir 

BAG 

“[...] fallo q<ue> la gulpeja pide mas q<ue> no<n> puede pedir / ca de ygual jn crimjnal no<n> puede rreco<n>venjr / por exuc'io<n> no<n> pude 

condenar nj<n> punjr / No<n> deuje el abogado tal petic'io<n> comedjr.” 
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“Ca la mucha tris'tez'a mucho pecado pon / & por q<ue> de bue<n> seso no<n> puede om<n>e rreyr / avre algunas' burlas aq<ui> a enxerir} / cada 

q<ue> las oyer<e>s' no<n> q<ui>eras' comedjr / s'aluo en la man<er>a del trobar et dez'ir.” 

C1A437  co-  Sentido opaco comedida Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. commetīri < cum- 

+-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

prudente, justo, fiel BER 

“Tan ayna ujeron: la p<ro>messa conplida / Ala madre gl<or>iosa: ques tan comedida / Todos li rendian gr<<a>><ci>as: q<u><<i>>sque de su 

partida.” 

C1B162 com-  Sentido opaco comjença  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar SPC 

“[…] aq<u><<i>> comje[<n>]ça el p<r><<i>>mer libro […].” 

C1B163 com-  Sentido opaco comiença  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar OA1 

“Aqui comiença el libro delas leyes que fizo el muy noble Rey Don Alfon<so> por la graçia de dios Rey de Castiella […].” 

C1A438 com-  Sentido opaco comiençan ~ 

comiença ~ 

començado 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar YMG 

“Aqui comiençan los cap<ito>los dela prime-ra parte deste libro que fabla delas uer-tudes.” 

C1A439 com-  Sentido opaco comiença ~ 

començamos ~ 

començar ~ 

començarie ~ 

començasse ~ 

començo 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar LEY 
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“E en echando los; deuen ir los cl<er>i-gos empos ellos; diziendo un responso que comiença assi.” 

C1A440 com-  Sentido opaco comiença Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar MOA 

“Aqui comien-ça el p<r><<i>>mer tra-ctado del libro q<ue> es fecho de las a<ni>malias q<ue> caçan. e de sos estados nat<u><<r>>ales e 

accidentales.” 

C1A441 com-  Sentido opaco comiença Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar GGE 

“Aqui se comiença la general & grand es-toria que el muy noble Rey don alfonso fijo del noble Rey don fernando & dela Reyna donna beatriz mando fazer.” 

C1A442 com-  Sentido opaco comenc’o Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar ALX 

“El jnfante alexandre. luego en su njnez / Come<n>c'o a demostrar. q<ue> serie de g<r><<a>>nt prez.” 

C1A443 com-  Sentido opaco comenc’ar Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar APO 

“En el Rey antioco vos quiero come<n>c'ar / Q<ue> poblo antiocha en el puerto d<e>la Mar.” 

C1A444 com-  Sentido opaco comiençan ~ 

comieça ~ 

comieçan ~ 

comiença ~ 

començaron 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar EE1 

“Y estos montes comiençan se ala gra<n>d mar mayor. ca-bo la uilla q<ue> es llamada bayona q<ue> yaze en essa mar misma. contra cierço. e 

atrauiessan toda la tierra fastal mar mediterraneo. e acabansse allí cab una uilla q<ue> dizen colibre.” 
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C1B164 com-  Sentido opaco comjencas ~ 

comenco ~ 

comencaro ~ 

comjencas 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar BAG 

“Ca la vieja te tie<n> a tu amjga p<r><<e>>sta / comje<n>cas' jn v<er>bun tuvn & dez'es tu a esta.” 

C1B165 com- Sentido opaco començado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar AC3 

“Ley .lxviij<<a>>. com<m>o el heredero es tenudo de co<n>plir la emj-enda dela calon<n>a en q<ue> cayo aq<ue>l de q<ui> el h<er>edo. si el 

pl<e>ito fue començado ant<e> q<ue> muriesse el q<ue> fizo el yerro.” 

C1B166 com- Sentido opaco començados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começado, iniciado CAS 

“Por aq<ue>sto que los fijos delos Reyes & delos p<r><<i>>nçipes sean reme<m>brança. son come<n>çados por beneficio desc<r><<i>>ptura.” 

C1A445 com-  Sentido opaco començamiento Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início AST 

“La ochena es en la cola deste [*pez.] % [*Et la no]-uena es la primera delas dos qu[*e son en el comen]-çamiento del filo escuantra.” 

C1A446 com-  Sentido opaco començamiento Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início ZRQ 

“Tabla de las ascenssiones de los signos pora cada .10. grados. & es so comenc'amie<n>to del quarto de la p<r><<i>>mera clima. & poral medio de 

cada clima de las siete climas.” 

C1A447 com-  Sentido opaco començamiento Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começo, início EE1 
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começar’ 

“E cuemo quier q<ue> los fijos de Cam e d<e> Japhet ganaron alguna cosa en Asia por fuerça. nos no<n> q<ue>remos fablar de los otros linages. fueras 

solamientre de los fijos de Japhet. por q<ue> ellos fuero<n> començamie<n>to de poblar espanna.” 

C1A448 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início EE1 

“Tod esto cuenta moysen en este sobredicho libro. q<ue> es enel comienço de la biblia.” 

C1A449 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início YMG 

“Por que este nuestro li-bro sea ma<<s>> paladino & se pueda meior en-tender. et sepan los que leyere<n> mas ayna las obras que en el son pora ayudar 

se dellas quando las ouieren mester & lo touieren guisado. pusiemos aqui enel comienço deste libro sus partes.”  

C1A450 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início GGE 

“Quando nuestro sennor dios crio enel comienço el çielo et la tierra [...].” 

C1A451 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início LEY 

“[...] segund dize en el comienço deste ti-tulo.” 

C1B167 com-  Sentido opaco comjenc’o  Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início BAG 

“Porq<ue> de todo el bien es comje<n>c'o & rrayz' / la v<ir>ge<n> s'<an>ta m<aria> por end<e> yo jua<n> rruyz' / ac'ip<re>s'te de fita dello 

p<ri>m<er>o fiz' / Cantar d<e> los' sus' goz'os' siete q<ue> asy diz'” 
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C1A452 co- Sentido opaco acomendo Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendar, 

recomendar, 

encarregar  

APO 

“Auian lo en su casa d<e> peq<ue>nyo c<r><<i>>ado / Acomendol que fuese recapdar hu<n> mandado.” 

C1B168 co- Sentido opaco acomendados ~ 

acomendado 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendado, 

recomendado, 

encarregado, paciente 

VIS 

“[…] la ssegu<n>-da es q<ue> el bue<n> pastor deue guiar ssus ouejas & ponerlas en los bue-nos pastos assi com<m>o el medico ve-ro q<ue> pone los 

ssus acomendados en <e>l bue<n> pasto de la rregla rrecta co<n>seruadera de la salud […].” 

C1A453 co- Sentido opaco acomendada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendado, 

recomendado, 

encarregado 

BER 

“Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada / Mientre fue en el cuerpo: fue mj acomendada / Agora prendria tuerto: por yr desemparada.” 

C1A454 co- Sentido opaco encomendadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendado, 

encarregado 

FJZ 

“Delas cosas emp<re>stadas & encom<en>dadas.” 

C1A455 co-  Sentido opaco comendara Verbo Verbo Verbo Do lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, ‘confiar, 

mandar, ordenar, 

recomendar 

LFU 
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entregar, dar como missão’ 

“Comenda-ra asos fijos & a so casado. por guardar myos comendamyen-tos. Gé:18:20 e dyxo el sennor. Clamor de sodoma. e de gomorra. es grant eso 

peccado se agrauyo mucho. Gé:18:21 decendre & uere el clamor que vie-ne amy sy es asy.” 

C1A456 co-  Sentido opaco comendamyentos Verbo Verbo Subst. Do lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

mandamento, preceito, 

ordem, recomendação 

LFU 

“Comenda-ra asos fijos & a so casado. por guardar myos comendamyen-tos. Gé:18:20 e dyxo el sennor. Clamor de sodoma. e de gomorra. es grant eso 

peccado se agrauyo mucho. Gé:18:21 decendre & uere el clamor que vie-ne amy sy es asy.” 

C1A457 com- Sentido opaco comer ~ comeran ~ 

comiesse ~ comie ~ 

comiera ~ 

comieron ~ 

comiessen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir GGE 

“Ca auie y aruoles de todas maneras que leuauan fru-tos fermosos de uista. & sabrosos de comer.” 

C1B169 com- Sentido opaco comio Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar 

FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio 

<con> ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A458 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar 

JUZ 

“El .Li<<o>>. Capitulo fabla enlos co<n>-uidamie<n>tos p<ar>a comer.” 

C1A459 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

comer, ingerir, 

alimentar 

MOA 
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consumir’ 

“El .viii<<o>>. capitolo fabla de la q<u><<a>>ntia q<ue> les an a dar a comer de las carnes.” 

C1A460 com- Sentido opaco coma ~ comiere Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir FVA 

“Todo om<n>e dalcala. o[ ]de {RUB.} suo t<e>rmino. qui matare bezino. o so apor-telado. de alcala: o so om<n>e que so pan coma.” 

C1A461 com- Sentido opaco comer ~ comiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir CID 

“Temp<r><<a>>no dat c'euada si el c<r><<i>>ador uos salue / El q<u><<i>> q<u><<i>>siere comer [(^3&)]([^3y]) q<u><<i>> no caualge.” 

C1A462 com- Sentido opaco comeras ~ comiera 

~ comio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir LEY 

“En suor de tu cara & en lazerio de tu cuerpo; comeras tu pan.” 

C1A463 com- Sentido opaco coma ~ comer ~ 

comie ~ comieron 

~ comio ~ 

combredes ~ 

combre 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir LFU 

“E adobo a comer aso padre: Lieuad padre & com del uenado del to fijo: & bendezir me a tu alma.” 

C1B170 com- Sentido opaco comer Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir CAS 

“Et los otros diez dias sea en palacio & venga a su casa a comer & a yazer.” 
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C1A464 com- Sentido opaco comas ~ comia Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se ALX 

“Nunca comas sin ellos; en logal apartado.” 

C1B171 com- Sentido opaco comjese ~ comer ~ 

comio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir BAG 

“[…] fiz'o echan al lobo & mando q<ue> todos' dies'e / el aparto el menudo / p<ar>a el leo<n> q<ue> comjes'e / & p<ar>a si la canal la mayor q<ue> 

om<n>e vies'e / al leo<n> dixo el lobo q<ue> la mes'a bendexies'e / s'en~or tu es'tas' flaco es'ta vianda ljujana.” 

C1A465 com- Sentido opaco comer ~ comeres Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir APO 

“Q<ue> por tal que muriese no<n> q<ue>ria com<er> nada.” 

C1A466 com- Sentido opaco comjda Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comido, ingerido BRE8 

“Sera dios por Sy-enpre en vuestras generaçiones y en vuestras moranças y la grosura y la sangre non sea comjda.” 

C1B172 com- Sentido opaco comendon Verbo Verbo Adj. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comição, guloso, 

glutão 

BAG 

“[...] coxq<ue>as' a la ofrenda bien trotas' al come<n>don / acabada la mjs'a rrez'as' ta<n> bie<n> la sesta / Ca la vieja te tie<n> a tu amjga 

p<r><<e>>sta / comje<n>cas' jn v<er>bun tuvn & dez'es tu a esta.” 

C1B173 co- Sentido opaco acomendo ~ 

acomendando ~ 

Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

recomendar, 

encomendar, confiar 

VIS 
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acomendar  entregar, dar como 

missão’) 

“Es avn assemejado a los an-geles por co<n>tjnuo s<er>uiçio & loor faziendo al ssen<n>or exçelsso no<n> çe-ssando dia & noche & mandando a-los 

ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo.” 

C1A467 co- Sentido opaco acomendo  Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

recomendar, indicar, 

aconselhar,  advertir 

LFU 

“Qvando fueron todos entrados como acomendo nuestro Sennor. Cerro la puerta.” 

C1A468 co- Sentido opaco acomiendo ~ 

acomendo ~ 

acomiendo 

Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendar, 

recomendar, 

encarregar para que 

cuide 

CID 

“Aq<ue>llas uos a( )comiendo auos abbat do<n> sancho / Dellas & de mi mug<ier> fagades todo Recabdo.” 

“Q<u><<a>>ndo desperto el c'id la cara se <sant>igo / Sinaua la cara a dios se acomendo / Mucho era pagado del suen<n>o q<ue> a son<n>ado.” 

C1A469 co- Sentido opaco acomendo Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendar, 

recomendar, 

encarregar  

APO 

“Auian lo en su casa d<e> peq<ue>nyo c<r><<i>>ado / Acomendol que fuese recapdar hu<n> mandado.” 

C1B174 co- Sentido opaco acomendados ~ 

acomendado 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

encomendado, 

recomendado, 

VIS 
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entregar, dar como 

missão’) 

encarregado, paciente 

“[…] el bue<n> pastor deue guiar ssus ouejas & ponerlas en los bue-nos pastos assi com<m>o el medico ve-ro q<ue> pone los ssus acomendados en 

<e>l bue<n> pasto de la rregla rrecta co<n>seruadera de la salud […].” 

C1A470 co- Sentido opaco acomendada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

encomendado, 

recomendado, 

encarregado 

BER 

“Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada / Mientre fue en el cuerpo: fue mj acomendada / Agora prendria tuerto: por yr desemparada.” 

C1B175 co- Sentido opaco acomendamjento ~ 

acomjendas 

Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre (‘confiar, 

entregar, dar como 

missão’) 

recomendação, 

encargo, missão 

VIS 

“E la p<ri>mera es assemejado al angel Raffael. & esto por cu<n>plir. el aco-mendamje<n>to q<ue>l ssen<n>or. le acomen-do en demostrar el camjno 

derech<o> a los sus suditos por obra & enxe<n>-plo.” 

C1A471 co-  Sentido opaco comienda Verbo Verbo Subst. Do lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encargo, obrigação, 

dever 

LEY 

“Por razon q<ue> si los Emperadores & los Reyes q<ue> los emp<er>ios & los regnos ouieron por elecçion pudiero<n> fazer Leyes en aq<ue>llo q<ue> 

touieron cuemo en-comienda; quanto mas nos q<ue> auemos el Regno por derecho heredamiento.” 

C1A472 co-  Sentido opaco comjenda Verbo Verbo Subst. Do lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

providência, cuidado, 

proteção, encargo 

BER 
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“Creaturas ang<e>licas: de muy grant sanctidat / Diogela en comjenda: de toda uoluntat.” 

C1A473 co-  Sentido opaco comienda Verbo Verbo Subst. Do lat. commendāre < 

cum- + -mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

providência, cuidado, 

proteção 

APO 

“Si en su yra yac'es non se qui te defienda / Fuera el crjador o la su santa comie<n>da.” 

C1B176 co-  Sentido opaco comjsion  Verbo Verbo Subst.  Do lat. commissio, -ōnis < 

commĭttĕre, ‘cometer, 

confiar’ < cum- + -mittĕre, 

‘lançar, deixar ir, soltar; 

enviar, mandar’ 

comissão, encargo, 

incumbência 

BAG 

“[…] no<n> podia dar lic'enc'ia p<ar>a faz'er conpusyc'ion / mester es' la sen<tenc'>ja fecha la co<n>clusyon / desto dio el alcall<e> vna s'ola 

rrespo[<n>]syon / q<ue>l auja del rrey poder en s'u comjsion / espic'ial p<ar>a esto conplida juredic'ion.” 

C1A474 co-  Sentido opaco acometer Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -cometer < 

lat. commĭttĕre < cum- +   

-mittĕre, ‘lançar, deixar ir, 

soltar, largar; enviar, 

mandar’ 

investir com ímpeto, 

arremeter, atacar 

CRZ 

“Et en este capit<u>lo paramye<n>tes al bien. & al mal q<ue> accaece alos Reyes. & a sus enemigos. segu<n>t sus uillas. & sus t<ier>ras por acometer 

se los unos alos ot<r><<o>>s en ellas.” 

C1A475 com- ~ 

con- 

Contiguidade compadradgo ~    

conpadradgo 

Subst. Subst. Subst. Do lat. compăter, -tris relação entre 

compadres 

LEY 

“[…] no deuen llamar muchos pa-drinos ni<n> madrinas. E esto es por q<ue> q<u><<a>>l q<u><<i>>-er dellas se faze el compadradgo entrelos 

om<ne>s. por que se embargan los casa-mientos; segund que de suso es dicho.” 

C1A476 con-  Companhia 

 

aconpanen Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

acompanhar, seguir CID 
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panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

“E albar saluadorez sin falla & galin garc'ia vna fardida / Lanc'a Cauall<er>os buenos que aconpanen(<n>) a minaya} / Aosadas corred q<ue> por 

miedo no<n> dexedes nada.” 

C1A477 com-  Companhia 

 

acompannassen Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir LEY 

“E fizo ange-los buenos & limpios & claros. mas q<ue> cielo ni sol ni ninguna estrella. q<ue>l siruiessen & q<ue>l obedeciessen & q<ue>l 

acompa<n>nassen.” 

C1A478 com-  Companhia compagnas Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha,  séquito, 

unidade militar de 

infantaria 

CRZ 

“Et en el precio del pan por cada m es. se-gunt el estado de la quarta del a<n>no. Et en saber de (^to)dos hombres o de dos compagnas q<ue> gue[^r]rean 

q<u><<a>>les uenceran. Et en dar election a los qui sallen lidiar.” 

C1A479 con- ~ 

com- 

Companhia conpanna ~ 

compannas 

Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha,  séquito, 

cortejo 

CID 

“Toda la noche iaze en c'elada el q<ue> en bue<n> ora nasco / Com<m>o los co[2<n>]seiaua minaya albarfanez / Ya c'id en bue<n> ora c'inxiestes 

espada / Vos con .C.(^3??) de aq<ue>sta n<uest>ra conpan<n>a / Pues q<ue> a casteion sacaremos a c'elada.” 

C1A480 com-  Companhia compannas  Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

companhia, 

companha, séquito 

EE1 
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lat. gaul. companìo 

“E por q<ue>s pagaron mucho daquel agua. poblaron cabo della. e camiaron se el nombre que ante auien. e assi cuemo les llamauan primero compannas 

de thubal. dixieron les despues las compannas de ebro.” 

C1A481 com-  Companhia companna  Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

convivência 

YMG 

“El .iij. es pora que la mugier aborresca la companna delos uarones.” 

C1A482 com-  Companhia companna  Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha, séquito 

PIC 

“Enel primero grado de gemini suben dos om-nes hermanos quese semeian. El qui na-ciere en el sera sennor de grand auer. & de mu-cha companna & 

bue<n> donayre.” 

C1A483 com-  Companhia companna  Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, companha LEY 

“E co-mo quier q<ue> el no ouiesse mester compan-na. que quanto en si no era solo.” 

C1A484 com-  Companhia compannas Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

grupo, agrupamento, 

associação, conjunto 

FJZ 

“Titulo de toll<er> las seytas & las c<om>pan<n>as d<e>los h<er>eges.” 

C1A485 con-  Companhia conpaña Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, grupo, povo,  conjunto BRE8 



1772 

 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

“E sy toda la conpaña delos fijos de isrrael non lo sopiere y por non saber fizjeren lo que es mandamjento de dios  Le:4:14 y despues entendiere Su yerro 

ofresca bezerro por el peca-do […].” 

C1B177 con-  Companhia conpaña Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha,  séquito, 

cortejo 

BAG 

“[...] don ximjo fue se // a casa // con <e>l mucha co<n>pan~a / / con <e>l fuero<n> las p<ar>t[e]s' conc'ejo de cucan~a / y yua<n> los abogados' / de la 

mala pican~a / / por boluer al alcall<e> nj<n>guno no<n> le engan[~](aua)[a] /.” 

C1A486 con-  Companhia conpannja Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companheiro 

BER 

“Enderesc'o su fazienda: busco su conpan<n>ja / Destaiaron el t<er>mjno: como fuessen su uja.” 

C1A487 con-  Companhia conpania Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, presença FJZ 

“[...] & depues esto el deuandicho Rey el q<ue> es frucho sobrepuiant & muy glo-rioso p<r><<i>>ncipe. q<u><<i>>so seer p<re>sente en n<uest>ra 

conpania. & entro co<n> los barones muy grandes & mucho onrrados.” 

C1A488 com-  Companhia compannero Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo ALX 
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“El infant<e> aue<n>turado; de don mars <com>pa<n>nero. / Q<u><<i>>so c'inir espada; por seer cauallero.” 

C1A489 con-  Companhia conpanneros Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companheiro, amigo BER 

“Ffablolis el buen om<n>e: dixolis conpan<n>eros / Muerto fuj. e so ujuo: desto seet c'erteros.” 

C1B178 con-  Companhia conpanero Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companheiro 

BAG 

“E syn dolor d<e> los' ang<e>l<e>s' s<er>ujdo / fue luego co<n>c'ebido p<ar>a s'aluador / fue el tu goz'o t<er>c'ero q<ua>ndo vjno el luz'ero / A 

mostrar el camjno u<er>dadero a los rreys co<n>pan<er>o en gia.” 

C1A490 con-  Companhia conpanyera Subst. Subst. Adj. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

igual, semelhante, 

concorrente, 

competidor 

APO 

“Dexole hu<n>a fija genta d<e> grant man<er>a / Nol sabian en <e>l mundo d<e> beltat co<n>panyera / Non sabian en su cuerpo sen<n>yal 

rep<re>ndedera / Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir.” 

C1B179 con- Sentido opaco conparaçion Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. comparatio, -ōnis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

comparação VIS 

“De la <ter>ç[e]ra conparaçio<n> concluyda con la q<ua>rta assemejado el ssen<n>or arçob<is>po al buen pastor & al verdadero medico e esto todo 

jn ssimul breueme<n>te co<n>clu[*yda] por çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto [...].” 

C1A491 com- Sentido opaco comparac’ion Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. comparatio, -ōnis < 

comparāre < cum- +         

comparação ALX 



1774 

 

-parāre 

“Avia en si el infant<e>; atal co<m>parac'ion. / Cvemo suele auer; el chiq<u><<i>>elle leon.” 

C1B180 con- Sentido opaco conparado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. comparāre < cum- 

+ -parāre 

comparar VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A492 com-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

compeçar ~ 

compeçado 

Subst. Verbo Verbo  Talvez do CA com- +        

-pieza- +   -a- + -r
136

  

 

começar, iniciar, 

principiar 

ALX 

“El infant<e> al maestro; nol ousaua catar. / Daual grant reuere<n>c'ia; no<n> q<u><<i>>so refertar. / Dema<n>do ge lic'ec'ia; quel ma<n>dasse 

fablar. / Otorgola el maestro; ma<n>do ge co<m>pec'ar.” 

C1A493 com-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

compeça ~ 

compeçam ~ 

compeçar ~ 

compeçauan ~ 

compieça ~ 

compieçan ~ 

compeço 

Subst. Verbo Verbo  Do CA com- + -pieza- +   

-a- + -r 

começar, iniciar, 

principiar 

CRZ 

“Et pos q<ue> auemos dep<ar>-tidas estas cosas. & somos llegados ha-ta aqui; agora q<ue>remos compeçar de glosar. & de esplanar los sus dichos.” 

                                                             
136Rota etimológica conjectural, pois não há indicações sobre ela no lastro lexicográfico etimológico consultado. Se empeçar/empezar advêm do CA en- + -pieza 

(COROMINAS, 1987; COROMINAS & PASCUAL, 1991; DLE/RAE), quiçá seja possível cogitar que compeçar/compezar advenham do CA en- + -pieza. 
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C1A494 con-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conpece Subst. Verbo Verbo Do CA con- + -pieza- +    

-a- + -r 

começar, iniciar JUZ 

“E este libro pus ayuntado & conplido. q<ue> recibe to-das las man<er>as desta sciencia. del conpeçamie<n>to de s<us> rayzes. troa conplimie<n>to de 

todas s<us> par-tidas. &' conpece prim<er>a mie<n>te a fablar sobre los signos.”   

C1A495 com-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

compeçando Subst. Verbo Verbo  Do CA com- + -pieza- +   

-a- + -r 

começar, iniciar, 

principiar 

AST 

“Et la ue-ynt & tresena es la primera delas que son sobre la agua que corre compeçando escua<n>tra la ma-no.” 

C1A496 con- ~ 

co- 

Sentido opaco conpeço ~ copeço Verbo Verbo Verbo  Do CA con- + -pieza- +    

-a- + -r 

começar, iniciar LFU 

“[...] conpeço noe alabrar & planto uinna.” 

C1A497 com-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

compeçamento ~ 

compeçamentos  ~ 

compeçamientos  

Subst. Verbo Subst. Do CA com- + -pieza- +   

-a- + -r 

início, começo, 

princípio 

CRZ 
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“Que manifes-ta cosa es que todo compeçamento de regnado. o de senhorio. Et toda re-uolucion; ha acendente. & estacas.” 

C1A498 con- ~ 

com- 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

conpeçamiento ~ 

compeçamiento  

Subst. Verbo Subst. Do CA com- + -pieza- +   

-a- + -r 

início, começo, 

princípio 

JUZ 

“[...] se<n>nor de franq<ue>za & de m<er>cet. & de ondra. & de Regnado. el qui es prim<er>o sin conpeçam-iento sabudo. & postrem<er>o sin fin 

t<er>minada. crio los cielos circumfere<n>ciales. & las estrell-as mouientes. & el cielo cobri-dor. & la t<ier>ra sofridor.”   

C1B181 con- Sentido opaco conpletas Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completas, i.e., a 

última das horas 

canônicas 

BAG 

“Nu<n>ca vy cura de almas' q<ue> diga tan bie<n> co<n>pletas' // vengan fermos'as' / o feas' / q<ui>er blancas' q<ui>er p<ri>etas' [...].” 

C1A499 com-  Sentido opaco complixion Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis < 

cum- + -plectēre 

característica, traço, 

propriedade 

LAP 

“Et segu<n>d la complixio<n> que el mues-tra en todas sus obras; es caliente & seco.” 

C1A500 com-  Sentido opaco complexon Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis < 

cum- + -plectēre 

compleição, 

constituição física 

PIC 

“Enel .xxv. grado sube una mu-gier %2 amador. suzia. El qui nasciere enel sera fuerte & atreuudo & de buena complexon.” 

C1A501 com-  Sentido opaco complexiones Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis < 

cum- + -plectēre 

característica, traço, 

propriedade 

CRZ 

“[…] & son otro sy temprada yente. por q<ue> son en medio de los climas. en el logar o son las naturas. & las complexiones tempradas q<ue> son en el 

compeçamento del medio occidental del poblado.” 
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C1A502 con- Sentido opaco conplida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

acabado, findado, 

concluído, cumprido; 

grande, magnânimo 

BER 

“Tan ayna ujeron: la p<ro>messa conplida / Ala madre gl<or>iosa: ques tan comedida / Todos li rendian gr<<a>><ci>as: q<u><<i>>sque de su 

partida.” 

C1A503 com- Sentido opaco complida ~ 

complidas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

acabado, findado, 

concluído, cumprido; 

grande, longo, 

comprido 

CID 

“El([^3la]) me acorra de noch & de dia / Si uos assi[ ]lo fizieredes & la uentura me fuere co<m>plida / Mando al u<uest>ro altar buenas donas & Ricas.” 

“Ali yogo myo c'id complidas .x.v. sem<m>anas / Q<u><<a>>ndo vio myo c'id q<ue> alcoc'er no<n> sele daua.” 

“Por malos mestureros de t<ie>rra sodes echado / Merc'ed ya c'id barba tan co<m>plida / Fem([^3e]) ante uos yo & u<uest>ras ffijas y([^3<n>])ffantes 

son & [^2de] dias [*chicas].” 

C1A504 com- Sentido opaco complida ~ 

complidas ~ 

complidos ~ 

complido 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

acabado, findado, 

concluído, cumprido; 

perfeito, superior, 

completo 

LEY 

“E ninguna destas pa-labras no<n> deue dexar; pora seer el babtis-mo complido.” 

“[…] & es <santa> co<m>pli-da & beneyta complida sobre todas las mugieres que fueron & son. & seran.” 

C1A505 com- Sentido opaco complidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

superior, excelente, 

exímio 

EE1 

“Onde estos tres linages des q<ue> ouie-ron partidas las tierras assi cuemo uos dixie-mos. nos touieron por complidos de lo q<ue> auiene punnaron en 
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toller se las tierras los unos a los otros.” 

C1A506 con- ~ 

com- 

Sentido opaco conplido ~ 

complido 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeito, superior, 

completo, exímio, 

acabado 

JUZ 

“E(e)nel ochauo libro fabla delas reuoluciones delos a<n>nos del mu<n>-do. &' aquis acaba el libro conpli-do enlos iudizios delas estrellas.” 

C1A507 con- Sentido opaco conplido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeito, superior, 

completo, exímio 

LFU 

“Crecieron amos efue esau omne caçador. & iacob fue omne conplido enlas fazien-das de casa.” 

C1A508 com- Sentido opaco complido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeito, superior, 

completo, exímio 

LAP 

“ARistotil que fue mas compli-do delos otros filosofos & el q<ue> mas natural miente mostro todas las cosas por razon uerdadera. & las fi-zo entender 

complida miente se-gund son; dixo que todas las cosas que son so los; uelos se mueuen & se endereçan por el mouimie<n>to delos cuerpos celestiales.” 

C1B182 cum- Sentido opaco cumplidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completado, findado CAS 

“Et q<u><<a>>ndo fuere<n> trenta dias cumplidos vendan los pe<n>nos. & enterguen al deudor.” 

C1B183 con- Sentido opaco conplida  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

pleno, cheio; 

completo, cabal, 

abundante, perfeito, 

BAG 
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-plēre, ‘encher’ total 

“[…] mester es' la sen<tenc'>ja fecha la co<n>clusyon / desto dio el alcall<e> vna s'ola rrespo[<n>]syon / q<ue>l auja del rrey poder en s'u comjsion / 

espic'ial p<ar>a esto conplida juredic'ion.” 

“[...] mucho de om<n>e se guarda<n> ally do ella mora / mas mucho q<ue> no<n> guardan los' judios' al atora / s'abe toda noblez'a de oro & de s'eda / 

co<n>plida es de todos' bien<e>s' & a<n>da muy leda / es de buenas' costu<n>bres' s'osegada & q<ue>da.” 

C1A509 com- Sentido opaco complida ~ 

complido 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

grande, demasiado, 

excessivo; pleno, 

perfeito, total 

APO 

“Puso avn sin esto ley mala & complida / Quj quiere que lo matase / o lo p<r><<i>>siese / a vida / Que le darje d<e> sus au<er>es hu<n>a bue<n>a 

p<ar>tida.” 

C1B184 com- Sentido opaco complidera Verbo Verbo Adj. Do CA cumplido < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

superior, perfeito, 

cabal, alto 

OA1 

“Por que la iustiçia es muy alta uir-tut & las mas complidera p<ar>a el gou<er>namie<n>-to delos pueblos. por que por ella se man-tienen todas las 

cosas en el estado q<ue> deuen.” 

C1A510 con- ~ 

cum- 

Sentido opaco conplir ~ cumpliere 

~ cumplen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

satisfazer, compensar, 

restituir 

FVA 

“[...] & si negare que no[ ]la chemo. firme<n>le} co<n> .iij<<es>>. bezinos. o co<n> .ij<<es>>. alcaldes & si firmare<n> e cumpliere peche & si 

no<n> q<u><<i>>siere firmar. entre pes-q<u><<i>>sa. o saluo co<n>. xij. bezinos q<u><<a>>l q<ue> q<u><<i>>siere el rencu-roso & por 

q<u><<a>>nto el due<n>no dela[ ]casa iurare co<n> .ij<<os>. bezinos q<ue> p<er>dio enla casa tanto se entregue. antes que otro tome nada & si 

no<n> ouiere don co<n>plir .c. & .viij. M<<or>><auidis> por omezilio. iusticie<n>le el corpo & pierda lo que ouiere.” 
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C1A511 cum- ~ 

con- 

Sentido opaco cumplio ~ 

conplieron 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

remediar, prover, 

completar, preencher, 

completar 

JUZ 

“[…] desq<ue> fue eneste mundo amo & allego assi las sci-encias & los sabidores en ellas. & alumbro & cumplio la grant mengua q<ue> era enlos 

ladinos por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & p<ro>uados.” 

C1B185 con-  Sentido opaco conplir  Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, cumprir, 

realizar 

AC3 

“Ley .lxviij<<a>>. com<m>o el heredero es tenudo de co<n>plir la emj-enda dela calon<n>a en q<ue> cayo aq<ue>l de q<ui> el h<er>edo. si el 

pl<e>ito fue començado ant<e> q<ue> muriesse el q<ue> fizo el yerro.” 

C1A512 con- ~ 

cum- 

Sentido opaco conplir ~ cumplio Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir, exercer, 

realizar, desempenhar 

APO 

“Por fincar co<n> su fija escusar casamje<n>to / Q<ue> pudiesse con ella co<n>plir su mal talie<n>to.” 

C1A513 con- ~ 

cum- ~ 

cun- 

Sentido opaco conplir ~ cumpli ~ 

cunplio ~ cunplido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir, exercer, 

realizar, desempenhar 

BER 

“Corria vn rio bueno: c'erca dela mongia / Auja lo de passar: el monge cada dia / Do se uenja el loco: de conplir su folia / Cadio en fogosse: fuera dela 

freyria.” 

C1A514 cum- Sentido opaco cumplen Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

demonstrar, cumprir, 

completar 

AST 
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-plēre, ‘encher’ 

“Aqui se cu<m>-plen las razones que fablan en las figuras delos [*do]ze signos.” 

C1A515 com- ~ 

cum- 

Sentido opaco complir ~ cumplir Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, cumprir, 

realizar 

YMG 

“El .xxij. por complir las demandas en qual cosa quisiere.” 

C1B186 cum- Sentido opaco cumplio Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

obedecer, submeter-se, 

cumprir 

FRL 

“[...] & en d<er>eço et cumplio la ley q<ue> fuera da-da p<r><<i>>mera mient
137

 p<or> moy-sen.” 

C1B187 com- ~ 

cum- 

Sentido opaco complir ~ cumplir Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, cumprir, 

realizar 

OA1 

“[…] mandamos que el iudgador en los pleytos que ael p<er>tenesçiere<n> de li-brar/ que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te 

absente. aun que este en lugar de otra iurisdiçio<n> para q<ue> paresca antel a complir de derecho.” 

C1A516 com- ~ 

cum- 

Sentido opaco complir ~ 

cumpliesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir, exercer, 

desempenhar 

LEY 

“La segunda por q<ue> los ayudan a complir iusticia & derecho.” 

                                                             
137Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C1B188 cun- ~ 

com- 

Sentido opaco cunplio ~ cunpla ~ 

conplir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir, exercer, 

desempenhar 

VIS 

“E la p<ri>mera es assemejado al angel Raffael. & esto por cu<n>plir. el aco-mendamje<n>to q<ue>l ssen<n>or. le acomen-do en demostrar el camjno 

derech<o> a los sus suditos por obra & enxe<n>-plo.” 

C1A517 cum- ~ 

com- 

Sentido opaco cumplio ~ 

compliste 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completar, findar, 

terminar 

GGE 

“Aca-bados los çielos & la tierra. & todas las apos-turas dellos.  Gé:2:2 cumplio dios enel seteno dia toda la su obra que fiziera.” 

C1A518 cum- Sentido opaco cumplieron Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completar, findar, 

terminar 

LFU 

“Cumplieron se los dias que o-uo aparir.” 

C1A519 com-  Sentido opaco complimos ~ 

cumpla 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, cumprir, 

realizar 

FJZ 

“Pues q<ue> nos c<om>plimos las cosas q<ue> p[er]tene-ce<n> a <santa> egl<es>ia muy omildosa mient<re>
138

 co-mo deuemos.” 

C1A520 con-  Sentido opaco conplira Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

levar a cabo, cumprir, 

realizar, efetivar 

JUZ 

                                                             
138Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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-plēre, ‘encher’ 

“El .xliij. Capitulo fabla en sab<er> si co<n>plira aq<ue>lla p<re>n[<n>]azo<n> dela mu-gier o non.” 

C1B189 cum-  Sentido opaco cumpla ~ cumplir ~ 

cumplier 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, realizar; 

findar, terminar, 

completar 

CAS 

“Et aquel auctor q<ue> de fiador q<ue> cumpla fuero & aquel que co<m>pro finque q<u><<i>>to con su ga-nado.” 

“Et sobr<e> esto ma<n>do. despues q<ue> cumplier siete an<n>os.” 

C1B190 con- ~ 

cun- 

Sentido opaco conplido ~ 

cunplido ~ conpljr 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

findar, terminar; levar 

a cabo, realizar 

BAG 

“[^E]ras' don pitas' payas' vn pintor de bretan[~]a / / cas'o co<n> mug<e>r moc'a pagaua s'e de co<n>pan~a / / ant<e>s' d<e>l mes co<n>plido djxo el / 

n<uest>ra dona / / yo volo yr a frandes portare mucha (yoja) ([^joya]) [dona].” 

“Nu<n>ca te pagas' de om<ne>s' cas'tos' & dinos' & s'<an>tos' / a los' tuyos' das' obras' / muchos' malos' q<ue>brantos' / / el om<n>e por tus' obras' / el 

mj[<n>]tros'o & el p<r><<e>>juro / / por co<n>pljr tu des'eo faz'es' le hereje & duro /}.” 

C1A521 con- Sentido opaco conplir Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cumprir, exercer, 

desempenhar 

APO 

“Tanto que se q<ue>ria por su amor p<er>der / Ouo alo peyor la cosa ha venjr / Q<ue> ouo ssu volu<n>tat en ella ha co<n>plir / Pero sin grado lo houo 

ella d<e> consentir.” 

C1B191 con- Sentido opaco conplidamente  Verbo Verbo Adv. Do CA conplida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

VIS 
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preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

“[...] q<ui>so p<ri>mero visitar el ssu cuerpo por conseios medeçinales por mas co<n>-plidame<n>te sofrir las labores este-riores [...].” 

C1B192 com- Sentido opaco complida mente  Verbo Verbo Adv. Do CA complida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

OA1 

“[...] mandamos que en la segunda car-ta sea contenido el tenor dela prim<er>a todo complida ment<e>
139

.” 

C1A522 com- Sentido opaco complidamientre Verbo Verbo Adv. Do CA complida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

ACE 

“[...] por end los omnes buscaro<n> muchas maneras por que esta a-legria pudiessen auer complida-mientre.” 

C1A523 com- Sentido opaco complida miente  Verbo Verbo Adv. Do CA complida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

LAP 

“ARistotil que fue mas compli-do delos otros filosofos & el q<ue> mas natural miente mostro todas las cosas por razon uerdadera. & las fi-zo entender 

complida miente
140

 se-gund son; dixo que todas las cosas que son so los; uelos se mueuen & se endereçan por el mouimie<n>to delos cuerpos celestiales.” 

C1A524 com- Sentido opaco complidamientre  Verbo Verbo Adv. Do CA complida < lat. 

complĕre (‘encher 

perfeitamente, 

integralmente, 

LEY 

                                                             
139Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
140Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completamente 

“La primera contra dios cuya es complidamientre la iusti-cia & la uerdat; por que este libro es fe-cho.” 

C1A525 com- Sentido opaco complimiento  Verbo Verbo Subst. Do lat. complementum < 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

extensão, 

comprimento 

ZRQ 

“Tabla del complimiento de los logares endrec'ados de Saturno.” 

C1A526 con- ~ 

com- 

Sentido opaco conplimiento ~ 

complimiento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. complementum < 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeição, 

acabamento, 

totalidade; 

cumprimento, 

execução 

JUZ 

“[...] & este li-bro es dicho por su nombre el li-bro conplido enlos iudizios delas estrellas porq<ue> el q<u><<i>> leyere enel y fa-llara 

co<n>plimie<n>to delo q<ue> p<er>tenesce enlos iudizios delas estrellas.” 

C1B193 com- Sentido opaco complimiento  Verbo Verbo Subst. Do lat. complementum < 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

execução, 

cumprimento, ato ou 

efeito de cumprir; 

perfeição 

OA1 

“[...] & que las contiendas & los pleytos que entre ellos fuessen/ se lib<r><<a>>s-sen sin alongamiento & los querellosos pudiessen mas ayna alcançar 

complimie<n>-to de iustiçia & de derecho.” 

C1A527 com- Sentido opaco complimiento  Verbo Verbo Subst. Do lat. complementum < 

complĕre (‘encher 

execução, 

cumprimento, ato ou 

FJZ 
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completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

efeito de cumprir 

“Acrecimiento es d<e> m<er>cet. & c<om>plimie<n>to d<e> bue<n> fecho; dar firmedu<m>bre a lo q<ue> faze. & faz<er> leua<n>tar la cosa 

q<ue> era cayda.” 

C1A528 com-  Sentido opaco componer  Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

YMG 

“Aqui comiença el libro delas for-mas & delas ymagenes que son en los cielos & delas uertudes & de las obras que salen dellas en los cuerpos que son 

dyuso del cielo dela luna que mando componer delos libros delos fi-losofos antiguos el mucho alto & onrra-do don Alfonso.” 

C1A529 com-  Sentido opaco componer  Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

MOA 

“[...] rend<er> p<r><<i>>me-ra mient grado e gr<aci>as a dio<<s>>.por q<ue> da gr<aci>a y entendimie<n>-to a aq<ue>llos q<ue> p<re>nden 

uoto por componer alguna scien-cia.” 

C1A530 com- ~ 

con- 

Sentido opaco componer ~ 

conpusieron 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

pôr em ordem, 

ordenar, sistematizar; 

escrever, compor, 

regigir 

CRZ 

“[...] & iudgar della<<s>>aquellos iudizios que ellos iudga-ron. & componer aquellos iudicios en los n<uest>ros compeçamentos. de for-tuna o de 

infortuna.” 

C1A531 con-  Sentido opaco conpuso Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

compor, escrever, 

produzir, criar 

JUZ 
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abandonar, deixar’ 

“Este es el Li-bro compli-do; enlos iu-dizios delas estrellas. el q<ue> co<n>puso A-lih. Aben.Ragel [...].” 

C1B194 con-  Sentido opaco conpuso Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

BAG 

“[...] No<n> olujd<e>s' la duen[~]a d<ic>ho te lo h<e> de sus'o / / mug<e>r & moljno & verto sienpre q<ui>ere<n> el vs'o / / no<n> s'e paga<n> de 

dya s'<an>to en poridat nj<n> ascus'o / / nu<n>ca q<ui>er olujdo trobador lo co<n>pus'o [...].” 

C1B195 con-  Sentido opaco conpusiesse Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

redigir 

VIS 

“Mando q<ue> ffeziesse & conpusiesse este libro. p<ro>uado por los mejores antigos medicos.” 

C1A532 com-  Sentido opaco compusiemos Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

redigir 

EE1 

“[...] &' compusiemos este li-bro de todos lo[s] fechos que fallar se pudieron del-la.” 

C1A533 com-  Sentido opaco componen Verbo  Verbo Verbo Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, constituir, 

formar 

LAP 

“Et destas fizieron los sabios libros en q<ue> dixieron delos cuerpos celestiales que non son com-puestos delos quatro elementos. & esso mismo de los otros 

que dellos se componen assi como de animalias que son todas las cosas uiuas que an alma de sentir & de mouer.” 
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C1A534 con-  Sentido opaco conponer Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

APO 

“Conponer hu<n> roma<n>c'e d<e> nueua Maestria / Del buen Rey apolonjo & d<e> su cortesía […].” 

C1B196 con-  Sentido opaco conposiçion Verbo Verbo Subst. Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composição, redação, 

criação, obra 

VIS 

“Onde por [^q<ue>] esta conposiçio<n> es nueua & nu<n>ca ser dicho aujdo tal libro q<ua>nto a la vesitaçio<n> de los me-dicos.” 

C1B197 con-  Sentido opaco conpusyc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. compositĭō –ōnis < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

ajuste, generalmente 

com indenização, 

entre um delinquente e 

a vítima ou a familia 

desta 

BAG 

“[...] dexiero<n> ot<r><<o>>si vna derecha Raz'on / q<ue> fecha la costytuc'io<n> en c<ri>mjnal acusac'ion  / no<n> podia dar lic'enc'ia p<ar>a 

faz'er conpusyc'ion / mester es' la sen<tenc'>ja fecha la co<n>clusyon [...].” 

C1A535 com-  Sentido opaco compuestas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, constituído, 

formado 

MOA 

“Onde rendo gr<aci>as a dios q<ue> es uno se<n>nor espirital. q<ue> no<n> le pueden p<re>nder las t<er>minationes. el q<ue> fezo sus cosas bien 

co<m>pue-stas e bien asmadas. con g<r><<a>>nd maestria e con g<r><<a>>nd en-tendimiento.” 

C1B198 con-  Sentido opaco conpuesta Verbo  Verbo Adj. Do lat. composĭtus < circunspecto, BAG 
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PP compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

mesurado, 

conveniente  

“Esta fabla co<n>puesta de ys'opete s'acada / q<ua>ndo q<ui>ere cas'ar om<n>e co<n> duen[~]a muy onrrada / promete & manda mucho desq<ue> la 

a ganada / de q<ua>nto le p<ro>mete o da poco o da nada.” 

C1A536 com-  Sentido opaco compuesto Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, constituído, 

formado 

AST 

“Et las .xvj. partes de q<ue> es compue<<s>>-to todel libro; son estas.” 

C1A537 con-  Sentido opaco conpuestos Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, constituído, 

formado 

LAP 

“Et destas fizieron los sabios libros en q<ue> dixieron delos cuerpos celestiales que non son con-puestos delos quatro elementos.” 

C1B199 con- Sentido opaco conpra Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

AC3 

“Ley .lxxx<<a>>. com<m>o se li-bra [%%] & en q<ue> pena cae el q<ue> co<n>p<r><<a>> el om<n>e libre & el q<ue> lo uende silo sabe o no<n>.” 

C1A538 com- Sentido opaco comprar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

JUZ 
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adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

“El .xxxv. Capitulo fabla en sab<er> en q<ue> tiempo se deue<n> comp<r><<a>>r las he-redades.” 

C1A539 com- Sentido opaco comprar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

YMG 

“El .xxiiij. por fazer que non uenga ni-guno a comprar; aqual tienda q<u><<i>>sieres.” 

C1A540 com- Sentido opaco comprar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

MOA 

“[...] de las electiones de las oras en q<ue> las deuen comprar e ensennar e sacar a caça por arte daustrolomia.” 

C1A541 com- Sentido opaco compro Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

LFU 

“Soterraronle sos fijos. ysaac & ysmael. en la cueua dela en-deuolgadura. que compro de effren e-theo ala uista de mambre.” 

C1A542 con- Sentido opaco conpra Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

CID 
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arranjar’ 

“A[ ]myo c'id & alos suyos abastales de pa<n> & de uino / Non lo conp<r><<a>> ca el selo auie co<n>sigo / De todo co<n>ducho bie<n> los ouo 

bastidos.” 

C1B200 com- Sentido opaco comprare ~ 

compra ~ compran 

~ comprar ~ 

compro 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

CAS 

“Esto es por fuero que todo om<n>e que co<m>-prare ganado. carneros. o oueyas. O cabras o cabrones o puercos o puercas. fasta en q<u><<a>>tro 

cabesças. & co<n> su salua que no<n> sabe de q<u><<i>>en las co<m>pro q<ue> sean suyas.” 

C1A543 com- Sentido opaco comprar ~ 

comprado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirir mediante 

pagamento; comprar 

APO 

“Mando comprar conduchos encend<e>r las fogueras / Aguisar los comeres sartenes & calderas / Adobar los comeres d<e> diuersas man<er>as.” 

C1A544 com- Sentido opaco comprado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirido mediante 

pagamento; comprado 

ALX 

“Ally fuero<n> adozidos; adobos de grant guisa. / valia tres mill marchos; o mas la camisa. / El b<r><<i>>al no<n> seria <com>prado; por ienna 

ni<n> por pisa. / No<n> sey al manto dar; p<re>c'io por nulla guisa.” 

C1A545 con- Sentido opaco conprado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

adquirido mediante 

pagamento; comprado 

BRE8 
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-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

“Sy el alma traspasadora destos mandamjentos por herror pecare enlas cosas que son santiguadas de dios ofresca por su pecado car-nero syn manzjlla 

delas greyes que pueda ser conprado por dos sy-clos segunt el santuario y emen-dara el daño que fizo. ” 

C1A546 con- Sentido opaco conprada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

adquirido mediante 

pagamento; comprado 

CID 

“Fablo co<n> los de casteion & en( )vio a[ ]fita & a guadalfaga<<ra>> / Esta q<u><<i>>nta por q<u><<a>>nto serie conprada / Avn delo q<ue> 

diessen (^q<ue>) ouiessen gra<n>d gananc'ia / Asmaro<n> los moros [.]iij[.] mill marcos de plata.” 

C1B201 com- Sentido opaco compradiza Verbo Verbo Adj. Do CA comprar < lat. 

comparāre (‘preparar, 

decidir, adquirir’) < cum- 

+ -parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

comprável, passível de 

ser adquirido por 

compra 

FSA 

“Sj alguno om<n>e pues q<ue> sacar su enemigo & otro om<n>e matar por su enemigo o quj enemigo cogier & despues lo matar sea desh<er>e-dado 

por ello de q<uan>to q<ue> ouier en Salama<n>ca & si al-gu<n> om<n>e fiziere su h<er>edade co<m>pradiza no<n> le p<re>ste & sea t<ra>ydor & 

peche .x. mill s<ueldo>s & salga de la uilla.” 

C1B202 com- Sentido opaco compras Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

aquisição mediante 

pagamento; compra 

OA1 

“Titulo [.]xvij<<o>>. delas uendidas & de las compras.” 

C1A547 com- Sentido opaco compras Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre aquisição mediante FJZ 
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(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

pagamento; compra 

“Delas co<m>pras & delas uendiciones.” 

C1A548 con- Sentido opaco conpra Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

aquisição mediante 

pagamento; compra 

APO 

“Cient mil moyos por que<n>ta mandat los medir / Dar uos lo he a conpra p<er>o d<e> buen m<er>cado.” 

C1A549 con- Sentido opaco conpra Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

aquisição mediante 

pagamento; compra 

CID 

“Por Rachel & vidas uayades me p<r><<i>>uado %3 / Q<u><<a>>ndo en burgos me vedaro<n> co<n>pra & el Rey me a ayr-ado / Non puedo 

t<r><<a>>er el auer ca mucho es pesado / En( )pen<n>ar gelo he por lo q<ue> fuere guisado.” 

C1A550 co- Sentido opaco comulgar  Adj. Adj. Verbo Do lat. communicāre < 

cum- + -munis, ‘que 

cumpre o seu dever’ 

comer, ingerir, 

devorar 

LEY 

“[…] no deuen comulgar ni tomar paz en aq<ue>llos dias con los otros. ni entrar des-pues en la egl<es>ia.” 

C1A551 co- Sentido opaco comunal  Adj. Adj. Adj. Do lat. communālis < 

cum- + -munis, ‘que 

cumpre o seu dever’ 

comum, comunal, 

regular 

PIC 
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“Enel segundo grado sube un omne con sier-uos. El qui nasciere en el sera omne de comu-nal estado. en su uida.” 

C1A552 co- Sentido opaco comunal  Adj. Adj. Adj. Do lat. communālis < 

cum- + -munis, ‘que 

cumpre o seu dever’ 

comum, habitual ACE 

“Pero entre todos los otros iuegos escogieron por meior & mas co-munal el delas .viij. casas; por que no<n> es tan uagarosa como el delas diez o de<n>t 

arriba. ni otrossi tan appresurado; como el delas seys o dent ayuso.” 

C1A553 co- Sentido opaco comunal  Adj. Adj. Adj. Do lat. communālis < 

cum- + -munis, ‘que 

cumpre o seu dever’ 

comum, coletivo LEY 

“A seruicio de dios & a pro comunal de los de n<uest>ro se<n>norio.” 

C1B203 co- Sentido opaco descomonjo ~ 

descomonjo ~ 

descomunon 

Subst. Subst. Subst. Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis 

excomunhão BAG 

“[…] la exuc'io<n> p[<ri>]m[<er>]a muy bie<n> fue alegada / / mas la descomonjo<n> fue vn poco errada / / q<ue> la descomonjo<n> [^??] deujera 

s'er no<n>brada.” 

C1B204 co- Sentido opaco descomulgado Subst. Subst. Adj. 

PP 

Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado FJZ 

“[...] sea descomulgado & c<on>da<m>pnado d<e>la s<e>n<tenc>ia d<e> x<rist><<o>>. & d<e> partido d<e> dios. & uea por q<ue> oso malfa-

zer. & q<ue> el regnado le sea tornado en pena.” 
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C1B205 cu- Sentido opaco descumulgado Subst. Subst. Adj. 

PP 

Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis 

excomungado BAG 

“[...] ot<r><<o>>si apongo q<ue> es descumulgado / de mayor descomuno<n> por custituc'io<n> / de legado / / por q<ue> tiene barragana publ[i]ca 

& es cas'ado [...].” 

C1A554 co- Sentido opaco escomulgado Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

excomungado, 

amaldiçoado 

FJZ 

“[...] q<ue>la q<ue>bra<n>-tare & q<ue> la no<n> q<u><<i>>sier guardar. q<u><<i>>er sea ordenado q<u><<i>>er lego. n<on> sea tanto esco-

m<u>lgado por <santa> egl<es>ia. Mas ennade-mos demas q<ue> pierda la dignidat q<ue> ha.” 

C1A555 co- Sentido opaco comunalmientre  Adj. Adj. Adv. Do CA comunal < lat. 

communālis < cum- +       

-munis, ‘que cumpre o seu 

dever’ 

comumente, 

habitualmente 

ACE 

“E en las otras dos casas cabo destas; es-tan otros dos trebeios que se semeian & lla-man los todos comunalmientre cauallos. mas los sus nombres 

derechos son caualle-ros. que son puestos por cabdiellos por ma<n>-dado del Rey.” 

C1A556 co- Sentido opaco comunalmientre  Adj. Adj. Adv. Do CA comunal < lat. 

communālis < cum- +       

-munis, ‘que cumpre o seu 

dever’ 

de modo comum, 

igualmente 

LEY 

“Complidas dezimos que deue<n> seer las leyes. & muy cuydadas & muy catadas por q<ue> sean dere-chas & p<ro>uechosas comunalmie<n>tre a to-

dos.” 

C1B206 co- Sentido opaco comunal mi-ent Adj. Adj. Adv. Do CA comunal < lat. de modo comum, FRL 
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communālis < cum- +       

-munis, ‘que cumpre o seu 

dever’ 

igualmente 

“[...] & diemos les este fuero q<ue> es esc<r><<i>>pto en este libro. por q<ue> se iudguen comunal mi-ent
141

 uarones et mugieres.” 

C1A557 co- Sentido opaco comunal mientre  Adj. Adj. Adv. Do CA comunal < lat. 

communālis < cum- +       

-munis, ‘que cumpre o seu 

dever’ 

de modo comum, 

coletivamente 

FJZ 

“Todos los ob<is>pos nos aiuntamos. Em el no<m>bre de n<uest>ro sen<n>or en uno. en la cip-dat de toledo por el mandado del Rey. & por el su 

ensennamiento. fizimos to-dos comunal mient<r><<e>>
142

 un tractado de <santa> egl<es>ia.” 

C1A558 co- Sentido opaco comunion  Adj. Adj. Subst. Do lat. communio, -ōnis < 

cum- + -munis, ‘que 

cumpre o seu dever’ 

comer, ingerir, 

devorar 

LEY 

“El tercero penedencia. El q<u><<a>>rto} comunion.” 

C1B207 con- Sentido opaco concebido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

conceber, gerar FRL 

“Recibio carne & fue conce-bido de la u<<i>><r>gen <santa> maria.” 

C1A559 con- Sentido opaco concebido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

conceber, gerar LEY 

“El primero es que n<uest>ro sennor ih<es>u xp<ist>o fue concebi-do de sp<irit>u <santo>.” 

C1B208 con- Sentido opaco conc’ebiste  ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- + conceber, gerar BAG 

                                                             
141Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
142Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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concebido -capĕre 

“Tu siete goz'os' oujste p<ri>m<er>o q<ua>ndo rresc'ibis'te / s'alutac'io<n> d<e>l ang<e>l q<ua>ndo oyste / aue maria co<n>c'ebiste djos' 

s'aluac'io<n>.” 

C1B209 con- Sentido opaco conçeio Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < lat. 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa  

SPC 

“Et los q<ue> no<n> Acoriere<n> al rre(l)[y] en[ ]la ba-talla o A[ ]ssu ssen<n>a o A[ ]los pendon<e>s o[ ]ssen<n>as de ssus ssenor<e>s o[ ]de 

ss<us> co<n>çeios % Et q<ue> galardon deue<n> Auer los q<ue> p<r><<i>>m<er>o entrare<n> por ffuer-ça en la villa [...].” 

C1B210 con- Sentido opaco conçeio Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < lat. 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa  

CAS 

“[...] et del bien paçibl<e> otorgamie<n>to. & por ma<n>dado dela Reyna my madre. fago carta de asoluimie<n>to & de franq<ue>za & de 

co<n>firmamie<n>to & de asoluimie<n>to al di-cho co<n>çeio de burgos tan bie<n> alos q<ue> son p<re>sentes com<m>o alos q<ue> seran.” 

C1B211 con- Sentido opaco conc’ejo Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

BAG 

“[...] don ximjo fue se // a casa // con <e>l mucha co<n>pan~a / con <e>l fuero<n> las p<ar>t[e]s' conc'ejo de cucan~a [...].” 

C1A560 con- Sentido opaco conc’eio ~ conc’ejo Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., grupo 

de encarregados de 

uma circunscrição 

administrativa  

APO 

“Si uos me encubriesedes por v<uest>ro buen estar / Querrja algun tiempo conbusco aqui morar. / Si el conc'eio quisiere aq<ue>sto otorgar.” 

C1B212 con- Sentido opaco conçeio ~ conceio Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., grupo 

de encarregados de 

uma circunscrição 

AC3 
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administrativa  

“Ley viii<<a>>. com<m>o pueden ser apla-zados ant<e>ll rey los q<ue> algu<n>a co-sa ordena<n> por co<n>çeio si algu<n>o se tiene por agraujado 

dello.” 

C1B213 con- Sentido opaco conçeios Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., grupo 

de encarregados de 

uma circunscrição 

administrativa; 

circunscrição 

administrativa; junta, 

casa consistorial 

OA1 

“A todos los prelados & Ricos om<ne>s/ et caualleros/ & fijos dalgo/ & Conçeios & om<ne>s buenos delas çibdades & villas & lugares de los mios 

Regnos & del mio se<n>norio.” 

C1A561 con- Sentido opaco conceio  ~ conceios Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., grupo 

de encarregados de 

uma circunscrição 

administrativa; 

circunscrição 

administrativa; junta, 

casa consistorial 

FJZ 

“Assi como nos cuydamos assaz es c<on>tradicho por el decimo c<on>ceio. & por esta ley del muy gl<or>ioso p<r><<i>>ncipe. & por este c<on>ceio 

p<re>sent<e>. alos malos fechos q<ue> entendemos q<ue> yuan cont<r><<a>> piedat.” 

C1A562 con- Sentido opaco conceio  Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa; junta, 

casa consistorial 

FVA 

“QVi desafiar q<u><<i>>siere. desafie dia de domi<n>go en co<n>ceio.” 
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C1A563 con- Sentido opaco conc'eio Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

assembleia, 

conciliábulo, conselho 

BER 

“Q<u><<a>>ndo oyo sant pedro: este tan dulze mandado / Vio que su negoc'io: era bien recapdado / Torno alos diablos: conc'eio en conado / La alma 

que leuauan: qujtogela syn grado.” 

C1B214 con- Sentido opaco conçertar Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ordenar, retificar, 

corrigir 

OA1 

“Por ende yo en es-tas cortes que agora fago en vallado-lit mande conçertar las dichas leyes & escriuir las en un libro […].” 

C1B215 con- Sentido opaco conçiençia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência BAG 

“No<n> q<ue>rie<n> abene<n>c'ia p<ar>a s'er despechados' / / piden q<ue> por sente<n>c'ia fues'e<n> de ally librados' / / el alcall<e> let<ra>do & 

de buena c''ienc'ia / vs'o bie<n> de su ofic'io guardo bje<n> conc'ie<n>c'ia / es'tando as'enta(n)do en su avdienc'ia.” 

C1A564 con- Sentido opaco concilios Verbo Verbo Subst. Do lat. concilium < cum- +           

-calāre 

concílio  EE1 

“[...] &' de los otros escriptos de los concilios de Toledo [...].” 

C1B216 con-   Sentido opaco concluy Verbo Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+  -claudĕre  

concluir, deduzir VIS 

“Onde to-do esto sse co<n>cluy q<ua>ndo el pastor bueno a notiçia de ssi & de sus oue-jas porq<ue> no<n> con<n>osçiendo la cosa obrar en ella. 

bie<n> non podra assi com<m>o dize galieno jn de morbo. & de açidente & jn ssesto passiona-rio [...].” 

C1B217 con-   Sentido opaco concluyda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. concludĕre < cum- 

+  -claudĕre  

concluído, deduzido VIS 

“De la <ter>ç[e]ra conparaçio<n> concluyda con la q<ua>rta assemejado el ssen<n>or arçob<is>po al buen pastor & al verdadero medico e esto todo 
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jn ssimul breueme<n>te co<n>clu[*yda] por çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto q<ue> en <e>l ssen<n>or arçob<is>po son [las??] 

q<ua>les co<n>ujenen a todo bue<n> pastor a verdadero medico ta<n> sp<irit>ual qua<n> corporal auer.” 

C1B218 con-  ~ 

cun- 

Sentido opaco conclusyon ~ 

cunclusion 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +          

-claudĕre  

conclusão, 

encerramento, termo 

BAG 

“[...] no<n> podia dar lic'enc'ia p<ar>a faz'er conpusyc'ion / mester es' la sen<tenc'>ja fecha la co<n>clusyon / desto dio el alcall<e> vna s'ola 

rrespo[<n>]syon / q<ue>l auja del rrey poder en s'u comjsion / espic'ial p<ar>a esto conplida juredic'ion.” 

C1A565 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordanças Subst. Adj. Subst. Do lat. concordantia < 

concordāre < concors,      

-cordis < cum- +                

-cor(cordis)- + -āre
143

 

concórdia, 

conformidade 

GGE 

“Sallio omne de natura de pagar se de sones. & delas concordanças & delas dulçedumbres dellos. mas que de otra cosa. Onde le llama Moysen enel quarto 

capitulo del genesis. padre delos cantadores.” 

C1B219 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordante Subst. Adj. Subst. Do lat. concordans, -antis 

< concordāre < concors,      

-cordis < cum- +                

-cor, cordis
144

 

concordante, 

concorde, condizente 

VIS 

“Ordeno & ffa-go este libro ssegu<n>t el Sen<n>or arçobispo mando ponjendole no<n>-bre legitimo concordante a la ssu entençio<n> vera. el qual sera 

                                                             
143Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
144Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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lla-mado. libro de visitaçione & con-ssiliaçione medicor<um>.” 

C1A566 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordia Subst. Adj. Subst. Do lat. concordĭa, ae < 

concors,  -cordis < cum- +                

-cor, cordis
145

 

concórdia, paz FJZ 

“[...] delas bue-nas costu<m>bres nasce la paz. & la c<on>cordia en-ter l<os> pueblos.” 

C1B220 con- Sentido opaco condado Verbo  Verbo  Subst. Do CA conde < lat. comes, 

-ĭtis < cum- + -īre 

condado OA1 

“[...] se<n>nor del condado de Molina [...].”
 
 

C1A567 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde EE1 

“[…] & por la tra-ycion q<ue> urdio el conde do[<n>] Jllan & ell arc[']obispo oppa.” 

C1A568 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde ALX 

“Aun aujeno al; enel su nac'emiento. fijos de altos condes; nac'ioro<n> mas de c'iento. fuero<n> pora s<er>uir lo; todos de bon taliento.” 

C1A569 con- Sentido opaco condampnado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado FJZ 

“[...] sea descomulgado & c<on>da<m>pnado d<e>la s<e>n<tenc>ia d<e> x<rist><<o>>. & d<e> partido d<e> dios. & uea por q<ue> oso malfa-

zer. & q<ue> el regnado le sea tornado en pena.” 

                                                             
145Parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1B221 con- Sentido opaco condenados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado BAG 

“Ella diz'e q<ue> no<n> le tiene mas furtar le ha la galljna / / No<n> apellaro<n> las p<ar>t[<e>]s' del juyz'io s'o<n> pagados' / / porq<ue> no<n> 

pagaro<n> cos'tas' nj<n> fuero<n> condenados' / / es'to fue porq<ue> no<n> fue de las p<ar>t[<e>]s' dema<n>d[ad]os' /.” 

C1A570 con- Sentido opaco condempnado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenado BER 

“A este condempnado: qujsoli pro tener / Menbroli el serujc'io: que solia fazer.” 

C1B222 con- Sentido opaco condenar ~ 

condenado 

Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar BAG 

“[…] & deuen s'e los testigos' desechar & avn tachar / por exeuc'io<n> no<n> puedo yo condenar nj<n> matar / No<n> puede mas el alcall<e> q<ue> 

el derecho manda[r] […]” 

C1A571 con- Sentido opaco condena  Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar EE1 

“[…] por meresçimientos sobrepuja atodas alabanças % el qual ala venga<n>-ça los enga<n>nos con fierro condena % al qual la fama de qual quier cosa 

lo perpetua % los fechos de espan<n>a faze manifiestos en este libro.” 

C1A572 con- Sentido opaco condempnar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar BER 

“Sy fazia otros males: esto no<n> lo leemos / Seria mal condempnar lo: por lo q<ue> no<n> sabemos / Mas abonde nos esto: que dicho uos auemos / Sy 

al fizo perdoneli: xp<istu>s en quj creemos.” 

C1B223 con- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

condesar Adj. Verbo Verbo Do lat. condensāre, ‘tornar 

compacto, concentrar’ < 

cum- + -densus, -a, -um 

guardar, custodiar, 

receber em sua guarda 

ou custódia 

CAS 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Titulo delos q<ue> dan acondesar algunas cosas et se pierden.} Esto es por fuero q<ue> sy om<n>e o muger di-ere a alguno a condesar a otro om<n>e 

o a otra mug<er> & foradaren la casa & dixie-re que lleuaron aq<ue>llo quel diero<n> a condesar et delo suyo & dando apellido que venga<n> sus 

vezinos & vean la casa foradada & co<n> su salua del & de su mug<er> que lo q<ue> alli se p<er>dio non lo deue pechar.” 

C1A573 con- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

condesar Adj. Verbo Verbo Do lat. condensāre, ‘tornar 

compacto, concentrar’ < 

cum- + -densus, -a, -um 

amealhar, guardar, 

acumular, poupar  

ALX 

“Si q<u><<i>>sieres por forc'ia; todol mu<n>do ue<n>c'er. / No<n> te prenda cobdic'ia; de <con>desar auer.” 

C1B224 con- Sentido opaco condiçiones ~ 

condiçion 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição VIS 

“[...] e esto todo jn ssimul breueme<n>te co<n>clu[*yda] por çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto [...].” 

C1A574 con-  Sentido opaco conducho Verbo Verbo Subst. Do lat. conductus, part. 

pass. de conducĕre, 

‘conduzir’ 

comida, víveres CID 

“Yo adobare co<n>( )ducho pora mi & pora mis vassallos / Mas por q<ue> me vo de t<ier>ra douos .L. marchos.” 

C1A575 con-  Sentido opaco conducho Verbo Verbo Subst. Do lat. conductus, part. 

pass. de conducĕre, 

‘conduzir’ 

comida, víveres, caça LFU 

“E deman-do esau daquel conducho uerme-go por esto ouo nombre edom.” 
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C1A576 con-  Sentido opaco conducho ~ 

conduchos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conductus, part. 

pass. de conducĕre, 

‘conduzir’ 

comida, víveres, caça APO 

“Por folgar del lazerio & d<e>la mala carrera / Mando comprar conduchos encend<e>r las fogueras / Aguisar los comeres sartenes & calderas / Adobar 

los comeres d<e> diuersas man<er>as.” 

C1A577 con- Sentido opaco  confesso Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar-se BER 

“Confesso sse el monge: e fizo penjtenc'ia.” 

C1A578 con- Sentido opaco  confessaren ~ 

confessar ~ 

confessare ~ 

confiessen  

Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar LEY 

“La t<er>-cera q<ue> fagan emienda dellos segund les mandaren aq<ue>llos a quien se co<n>fes-saren.” 

C1B225 con- Sentido opaco  confiesa Verbo Verbo Verbo Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confessar BAG 

“No<n> le s'eya rresc'ibjda s'egunt d<ic>ho he de s'us'o / / q<ue> pues el s'e co<n>fies'a / q<ue> faz'e lo q<ue> acus'a / / E a mj es manjfies'to q<ue> el 

por aq<ue>llo vs'a / No<n> le deue rresponder en juyz'io la marfus'a /.” 

C1A579 con- Sentido opaco  confessiones ~ 

confession 

Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

confissão LEY 
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part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

“E enel dia <santo> del yueues de la cena; de-uen uenir de cabo los arciprestes & los cl<er>igos q<ue> oyeren las confessiones daq<ue>l-los om<ne>s. 

& presentar los otra uez a lapuerta dela egl<es>ia.” 

C1B226 con- ~ 

co- 

Sentido opaco  confesion ~ 

cofision 

Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confissão BAG 

“No<n> puede mas el alcall<e> q<ue> el derecho manda[r] / / p<er>o q<ua>nto fallo por la su co<n>fesion / del lobo ant<e> mj fecha por es'to & por 

al no<n> / fallo q<ue> es prouado q<ua>nto la marfus'a pon / / por es'to pongo silinc'io al lobo es'ta s'az'o<n>” 

C1A580 con- Sentido opaco confiando Verbo  Verbo Verbo Do lat. *confidāre < 

confidĕre < cum- +           

-fidĕre
146

 

confiar, fiar-se FJZ 

“Mais por esto atales son los amonestame<n>tos. nos todos co<n>-fiando de n<uest>ro sen<n>or & dando le gra<cia>s a el q<ue> es muy piadoso.” 

C1A581 con-  Companhia confirmo Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar FVA 

“Do<n> Rodrigo simenez. octorgo & confirmo.” 

C1A582 con-  Companhia confirma ~ 

confirman ~ 

confirmar ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

confirmar  LEY 

                                                             
146Segundo Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE. Já para Houaiss & Villar (2009) e Cunha (2010), seria uma construção vernácula (con- + -fiar). 
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confirmo consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

“Ca el que lo recibe cuemo deue; co<n>fir-mal en fazer bien. & dal esfuerço de no pe-car.” 

“Ca assi cuemo lo recibi-en estonce por ellos. assi lo recibe<n> agora por los obispos quando los confirman q<ue> tienen logar de los apostolos.” 

C1B227 con-  Companhia confirma ~ 

confirmo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmar CAS 

“Confirmo & robro co<n> mi p<ro>pria mano esta car-ta q<ue> mande seer fecha. Don Rodrigo Arçob<is>po de toledo p<r><<i>>ma reffena 

Confirma.” 

C1A583 con-  Companhia confirmacion Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< confirmāre < cum- +     

-firmāre, ‘fazer ou tornar 

firme, dar consistência a, 

tornar sólido, fortificar’ 

confirmação, i.e., 

sacramento do crisma 

LEY 

“[...] en la confirmacio<n> reciben el sp<irit>u <santo>.” 

C1B228 con-  Companhia confirmamiento Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmāre < cum- 

+ -firmāre, ‘fazer ou 

tornar firme, dar 

consistência a, tornar 

sólido, fortificar’ 

confirmação, 

ratificação 

CAS 

“[...] et del bien paçibl<e> otorgamie<n>to. & por ma<n>dado dela Reyna my madre. fago carta de asoluimie<n>to & de franq<ue>za & de 

co<n>firmamie<n>to & de asoluimie<n>to al di-cho co<n>çeio de burgos [...].” 

C1B229 con-  Sentido opaco confonda Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < cum- 

+ -fŭndĕre, ‘verter, 

abater, arruinar, 

destruir, confundir, 

BAG 
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derramar, espalhar’ condenar 

“E faz<er> malas' obras' & ten<er> malq<ue>renc'ia / d<e>l bie<n> q<ue> om<n>e diz'e si a sabiendas' me<n>gua / es el corac'o<n> fals'o & 

mj<n>tros'a la lengua / confonda djos' el cue<r>po do tal corac'o<n> fuelga / lengua ta<n> enconada djos' del mundo la tuelga.” 

C1A584 con-  Sentido opaco confonda ~ 

confondir ~ 

confondido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. confŭndĕre < cum- 

+ -fŭndĕre, ‘verter, 

derramar, espalhar’ 

abater, arruinar, 

destruir, confundir, 

condenar, humilhar 

APO 

“Al menos c'ient q<u><<i>>ntal<e>s d<e> moneda batida / Confonda dios tal Rey d<e> tan mala mesura.” 

C1B230 con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confortados Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. confŏrtāre < cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’
147

 

confortado, consolado, 

animado 

FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio <con> 

ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A585 con- Contiguidade coniunction Verbo Verbo Subst. Do lat. coniunctio, -ōnis < 

conjungĕre < cum- +         

-jungĕre 

alinhamento, 

sobreposição, 

proximidade, 

aproximação 

JUZ 

“Capitulo fabla en co<n>nocer Almubtez dela coniu<n>ction. & de-la opposicion.” 

C1A586 con- Contiguidade coniuctiones ~ 

coniuction ~ 

Verbo Verbo Subst. Do lat. coniunctio, -ōnis < 

conjungĕre < cum- +         

alinhamento, 

sobreposição, 

CRZ 

                                                             
147Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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coniuctones -jungĕre proximidade, 

aproximação 

“Et digo q<ue> las rayzes q<ue> estos tomaro<n> en estas costellat<i>o<n>es de las sig<n><<i>>[fi]cat<i>o<n>es de las planetas altas q<ue> son; 

Sol. Mars. Jupit<er>. & Saturno. & sos coniu<n>ct<i>ones unas con otras.” 

C1A587 con- Expletivo coniuramiento  Verbo  Verbo Subst. Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

juramento FVA 

“Por onde los .v. foron des afiados firme co<n> .iij<<es>>. be-zinos & co<n>iuren las firmas & respo<n>dan a co<n>iura-m<ien>to.” 

C1A588 con- Expletivo
148

 coniuren Verbo  Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

jurar FVA 

“Por onde los .v. foron des afiados firme co<n> .iij<<es>>. be-zinos & co<n>iuren las firmas & respo<n>dan a co<n>iura-m<ien>to.” 

C1B231 con- Sentido opaco conjuro  Verbo  Verbo Verbo Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

ordenar, conjurar BAG 

“[...] mas cree tus' lis'onjas' el nec'jo hadeduro / / q<ue> no<n> la fe de dios' vete yo te co<n>juro / / No<n> te q<ui>ero amor nj<n> al s'ospiro tu fiio.” 

C1B232 con- Sentido opaco coniuradas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

conjurado, que jura, 

que emite juramento; 

convocado, chamado 

CAS 

“[…] toda muger escossa (es-cosa) que fue forçada de om<n>e que yaga por fuerça con ella que se mostro por q<ue>rellosa & q<ue> venga ant<e> el 

                                                             
148A expletividade pode ser corroborada pelo registro do verbo corradical sem prefixo no mesmo documento, denotando idêntico significado: “Q<u><<i>> casa chemare a[ 
]sabie<n>das peche.} chemare a[ ]sabiendas pectet .c. & .viij. M<<or>><auidis> p<er> omezilio & exeat enemigo & de istos .c. M<<or>><auidis> pre<n>da el[ ]senor el 

t<er>cio & el rencuroso so t<er>cio & los fiadores so t<er>cio & si negare que no[ ]la chemo. firme<n>le} co<n> .iij<<es>>. bezinos. o co<n> .ij<<es>>. alcaldes & si 

firmare<n> e cumpliere peche & si no<n> q<u><<i>>siere firmar. entre pes-q<u><<i>>sa. o saluo co<n>. xij. bezinos q<u><<a>>l q<ue> q<u><<i>>siere el rencu-roso 

& por q<u><<a>>nto el due<n>no dela[ ]casa iurare co<n> .ij<<os>. bezinos q<ue> p<er>dio enla casa tanto se entregue. antes que otro tome nada & si no<n> ouiere don 

co<n>plir .c. & .viij. M<<or>><auidis> por omezilio. iusticie<n>le el corpo & pierda lo que ouiere.” 
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alcall<e> & el alcall<e> ma<n>de-la ap<re>ciar a su mug<er> con otras bue<n>nas mugeres & que sean co<n>iuradas & que Recudan ame<n>.” 

C1B233 co- Expletivo conombren ~ 

conombrar 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA co- + -nombrar < 

lat. nomināre  

nomear, indicar FSA 

“Et onde el om<n>e muerto fuer los parientes del muerto conom-bren .iiij. de los de la lide o de la buelta o d<e> .iiij. ay-uso quantos quesieren & se todos 

fueron ma<n>i-festos que en la buelta o en aquella lide fuero<n> daquella parte onde lom<n>e mataron p<ren>dan en-de parientes del muerto dos 

enemigos quales quesiere<n>.” 

C1A589 con- Sentido opaco conorten Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. conhortāre (por 

cohortāri) < cum- +           

-hortāre
149

 

animar, divertir, 

confortar, consolar 

ACE 

“[…] & han por fuerça de fincar en las casas & buscar algunas mane-ras de iuegos con que hayan plazer & se conorten & no esten baldios.” 

C1A590 con- Sentido opaco desconortado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -conortar < 

lat. conhortare (por 

cohortari) < cum- +           

-hortāre 

desanimado, 

desacordado, sem 

forças, sem sentidos 

APO 

“Quando el mar le ouo ha termj<n>o echado / Cayo el om<n>e bueno todo desconortado / Non fue bien por dos dias en su recuerdo tornado / Ca mal 

traydo era & fuera mal espantado.” 

C1A591 con- ~ 

co- 

 

Sentido opaco 

 

 

connosçudo ~ 

conosçudo ~ 

conosçuda 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

público, notório; 

conhecido, manifesto 

LEY 

“E si algun xp<ist>ia-no qual quiere cl<er>igo o lego de gra<n>t gui-sa o de peque<n>na. uaron o mugier no<n> q<u><<i>>si-esse creer todos estos 

articulos. o los con-tradixiesse todos o algunos dellos; es he-rege co<n>nosçudo.” 

C1B234 con- ~ Sentido opaco connosçiendo ~ 

conoçes ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

conhecer, entender, VIS 

                                                             
149No entanto, para o DLE/RAE, o verbo advém do lat. confortāre, o que é descartado por Vasconcelos (1920), em seu Glossário do Cancioneiro da Ajuda (Revista Lusitana, n. 23). 
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co- 

 

 connoçer ~ 

connosca ~ 

connosçer ~ 

connosçio ~  

connosco  

tomar conhecimento’ compreender, saber 

“Onde to-do esto sse co<n>cluy q<ua>ndo el pastor bueno a notiçia de ssi & de sus oue-jas porq<ue> no<n> con<n>osçiendo la cosa obrar en ella. 

bie<n> non podra assi com<m>o dize galieno jn de morbo. & de açidente & jn ssesto passiona-rio. si el morbo. o la causa no<n> cono-çes com<m>o lo 

podras curar.” 

C1A592 con-  

 

Sentido opaco 

 

connosçer ~ 

connosciendo ~ 

connoscio ~ 

connocienssen  

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

LAP 

“Et desto mostraron los sabios muchas razones que non conuiene que sean puestas en este libro ca assaz abonda lo que se aqui dize; pora tod om<n>e 

entendudo si bien sopiere parar mientes en lo q<ue> ellos dixieron. ca por la prop<r><<i>>edat desta piedra; pueden co<n>- nosçer todas las otras.” 

C1A593 con-  

 

Sentido opaco 

 

connoscer ~ 

connocien ~ 

connosca ~ 

connoscieron ~ 

connoscremos  

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

EE1 

“&' por q<ue> pudiessen otro si connoscer el saber dell ar-te de geometria q<ue> es de medir. & los departi-mientos de los grados. & las alonganças de 

los puntos de lo q<ue> a dell uno all otro. & sopi-essen los curssos de las estrellas […]” 

C1A594 con-  

 

Sentido opaco 

 

connocer Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

JUZ 

“Capitulo fabla en co<n>nocer Almubtez dela coniu<n>ction. & de-la opposicion.” 

C1A595 con-  Sentido opaco connesco ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- conhecer, entender, ALX 
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  connosc’er ~ 

connosc’io ~ 

connosco  

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

compreender 

“Co<n>nesco bie<n> g<r><<a>>matica; se bie<n> toda natura. / Bien dicto & versifico; co<n>nesco bie<n> figura. / De cuer sey los actores; de liuro 

no<n> he cura. / Mas todo lo oluido; tanto he fiera rancura.” 

C1A596 con- ~ 

co- 

 

Sentido opaco 

 

conoscan ~ 

connoscer ~ 

conoscer ~ 

connosce ~ 

connosciendo ~ 

connosciere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender 

LEY 

“E por el no saber. yerra el om<n>e contra dios en non conoscer le ni saber le guardar.” 

C1A597 con- ~ 

co- 

 

Sentido opaco 

 

connocer ~ 

connocio ~ conocer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

identificar, reconhecer 

CRZ 

“Entendio & connocio q<ue> la sciencia. & el saber en connocer las significat<i>ones destos corpos} {CB2. celestiales sobredichos. sobre los corpos 

terrenales era muy necessa- ria alos homnes.” 

C1A598 con-  

 

Sentido opaco 

 

connocer ~ 

connoçer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, saber, 

identificar, reconhecer 

MOA 

“XIII Capit<o>lo. De co<n>nocer de fuera q<ue> mal an de dentro.” 

C1A599 con-  

 

Sentido opaco 

 

connoscio Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, i.e., ter 

relações sexuais 

GGE 

“[...] connoscio adam a eua como marido a su mugier.” 
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C1A600 con-  

 

Sentido opaco 

 

connoscer  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender 

LFU 

“Q-vando lo entendio legolo assi. e tentolo. dixo esta uoz es de iacob. mas las manos son de esau. Gé:27:23 nol podio connocer.” 

C1B235 co-  Sentido opaco 

 

conosçier  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

identificar; estar 

familiarizado 

CAS 

“[…] & fuere<n> p<re>sos del custiero o del due<n>no que vea el due<n>no delos puercos los foyos de qual} myese fuere senbrada la tierra & lo q<ue> 

conosçi-er que fizo el su ganado que lo peche et por lo al que faga derecho.” 

C1B236 co-  Sentido opaco 

 

coñozco  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, reconhecer, 

identificar; estar 

familiarizado 

BAG 

“Respondjo el alcall<e> yo vengo Nueuament<e> / a esta u<uest>ra t<ie>rra & no<n> con~oz'co la gent<e> / p<er>o iyo te do de plaz'o q<ue> fas'ta 

dias' veynt<e> / q<ue> ayas' tu abogado & luego al plaz'o ven t<e>.” 

C1A601 co-  Sentido opaco 

 

conosçiere Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

reconhecer, admitir BRE8 

“E Sy pecare alguno del pueblo de la tierra por non saber que faga al-guna cosa delas que son vedadas y errare  Le:4:28 y conosçiere su pecado o-fresca 

cabra syn manzjlla ” 

C1A602 co-  

 

Sentido opaco 

 

conosçer  Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender 

AST 

“[…] & conosçer & entender el mouimiento de todos los cielos q<ue> se mue-uen. & de las estrellas q<ue> son enellos” 

C1A603 co-  Sentido opaco 

 

conoscie Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

conhecer, reconhecer, 

identificar; estar 

APO 
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tomar conhecimento’ familiarizado 

“Quedo a toda tarso grant gualardon dar / Estrangilo respuso ca bien lo conoscie.” 

C1B237 con-  Sentido opaco 

 

connoscido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, 

reconhecido, 

identificado 

AC3 

“Ley .lxxij<<a>>. del q<ue> no<n> es ladron con<n>oscido nj<n> encartado si en<e>l camjno robare aq<ue>l cont<r><<a>> q<ui>e<n> a 

algu<n>a dema<n>da en q<ue> pena cae.” 

C1B238 co-  Sentido opaco 

 

conoscido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, 

reconhecido, 

identificado 

FSA 

“Et pues q<ue> el enemigo fuer conoscido & su homizio pech-arse en el t<er>mino se estrevier a uiuir uiua & si sus enemigos fueren sobrel por la ma-tar 

o por le mall fazer quien lo amp<ar>ar peche} .d. s<ueldo>s.” 

C1B239 co-  Sentido opaco 

 

conosçidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, 

reconhecido, 

identificado 

CAS 

“Esto es por fuero que ay algun m<er>yno demandare a otro om<n>e sin querelloso que non Recuda sy non fuere por sus derechos conosçidos.” 

C1A604 con-  Sentido opaco 

 

connocedor Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA co(n)nocer < lat. 

cognoscĕre < cum- +         

-gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecedor, 

entendedor, sabedor 

JUZ 

“Laores & gr<aci>as rendamos a di-os padre u<er>dadero om<n>ipote<n>t qui en este n<uest>ro tiempo nos de<n>no dar se<n>nor en t<ier>ra. 

co<n>noce-dor de derechuria & de todo bi-en. amador de u<er>dat. escodri<n>-nador de sciencias. requirid-or de doctrinas & de ense<n>nami-entos.” 

C1B240 co- ~ 

con- 

Sentido opaco conosçimjento ~ 

connosçimjento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, 

entendimento 

VIS 
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“[...] q<ue> con toda ssu alma & ssus fuerças corporales por enxenplo dotrinable & por corrigimje<n>to deçepjnable a-trae por toda pote<n>çia a los 

errados a conosçimje<n>to de la ssa<n>ta ffe catho-lica.” 

C1B241 con- Sentido opaco conpassion Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. compassĭo,     

-ōnis < compatĭor < cum- 

+ - patĭor 

compaixão, 

coparticipação em um 

sofrimento ou pena 

VIS 

“[…] en defe<n>-ssion de la ssa<n>ta madre egl<es>ia. las q<ua>les passion<e>s le consintio. el ssen<n>or. omjpote<n>te auer por con-passion en 

<e>ste mu<n>do & gloria en el otro posseer.” 

C1A605 con- Sentido opaco conquirien ~ 

conquiriendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência de 

quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < cum- +         

- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; informar-se; 

querer; reclamar, pedir, 

exigir; demandar’ 

conquistar, subjugar, 

impor 

EE1 

“E otrossi el fecho despanna que passo por muchos sennorios & fue muy mal trecha re-cibiendo muertes por muy crueles lides & batallas daq<ue>llos 

q<ue> la conquirie<n>. & otrosi q<ue> fa-zien ellos en defendiendo se.” 

C1A606 con- Sentido opaco conquerir ~ 

conquerra 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência de 

quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < cum- +         

- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; informar-se; 

querer; reclamar, pedir, 

exigir; demandar’ 

conquistar, subjugar, 

impor 

ALX 

“A cabo de pocos anos; el infant fue c<r><<i>>ado. /  Nu<n>ca om<n>e uio; moc'o tan acabado. / Y a cobdic'iaua armas; & conq<ue>rir regnado.” 
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C1A607 con- Sentido opaco conquerieron Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquaĕrĕre, 

formado, por influência de 

quaerĕre, sobre 

conquīrĕre < cum- +         

- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; informar-se; 

querer; reclamar, pedir, 

exigir; demandar’ 

conquistar, subjugar CRZ 

“Et en este n<uest>ro tyem-po fallamos q<ue> los alaraues. & los que con ellos se tyenen; conq<ue>rieron la t<ier>ra de p<er>sia. & de babilonia.” 

C1A608 con- Sentido opaco conqujsto Verbo Verbo Verbo Do lat. *conquisitāre, < 

conquīrĕre < cum- +         

- quaerĕre, ‘procurar, 

buscar; informar-se; 

querer; reclamar, pedir, 

exigir; demandar’ 

conquistar, subjugar, 

dominar 

ALX 

“Qujero leer un liuro; de vn Rey noble pagano / Q<ue> fue de g<r><<a>>nt esforc'io; de corac'on loc'ano. / Conqujsto todel mundo. metiol so su mano / 

Terne selo co<m>p<r><<i>>ere q<ue> soe bon esc<r><<i>>uano.” 

C1A609 co- Sentido opaco cossagradas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio consacrāre 

(de consecrāre < cum- +           

-sacrāre, ‘consagrar, dar 

voto a uma divindade, 

tornar sagrado, celebrar) 

consagrado, sagrado, 

santificado 

LEY 

“[...] & por la n<uest>ra be<n>-dicion todas las cosas q<ue> cossagrare; sea<n> cossagradas.” 

C1A610 con- Sentido opaco consagran ~ 

cossagran ~ 

cossagrar ~ 

cossagrare ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. tardio consacrāre 

(de consecrāre < cum- +           

-sacrāre, ‘consagrar, dar 

voto a uma divindade, 

consagrar, sagrar, 

santificar 

LEY 
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cossagraua tornar sagrado, celebrar) 

“E esta es quando consagran los obis-pos q<ue> los ungen con ella en las coron-as & en las manos.” 

C1A611 con- Sentido opaco conseiador Verbo Verbo Subst. Do lat. consiliātor, -ōris < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar’ 

instigador, 

conselheiro, sugeridor 

LEY 

“E so-bre todo esto; quiso q<ue> muriesse con may-or pena & con mayor coyta. & con mayor do-lor que otra cosa uiua; el & eua. q<ue>l dio por mugier. 

q<ue>l fue conseiador deste peca-do. & todos los que dellos uiniessen.” 

C1B242 con- Sentido opaco consseieros Verbo Verbo Subst. Do lat. consiliātor, -ōris < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar’ 

conselheiro, 

aconselhador 

SPC 

“T<itul><<o>> x<<o>> . delos co<n>sseieros % Et diz q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> co<n>sse-iare<n> derech~a mjent<e>.” 

C1A612 con- Sentido opaco aconseiada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA aconsejar < CA a-+ 

-consej(o)-+ -a-+ -r < lat. 

consĭlĭum, -ĭī < consulĕre, 

‘consultar’ 

aconselhado, que 

tomou ou recebeu 

conselho 

APO 

“Mas qua<n>do al non Puedo des q<ue> so violada. / Prendre v<uest>ro conseio la mj nodrjc'ia ondrada. / Mas bien ueo q<ue> fuy d<e>(i) dios 

desemp<ar>ada. / A derechas men tengo d<e> vos Aconseiada.” 

C1A613 con- Sentido opaco consseiado
150

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA aconsejar < CA a-+ 

-consej(o)-+ -a-+ -r < lat. 

consĭlĭum, -ĭī < lat. 

consulĕre, ‘consultar’ 

aconselhado, que 

tomou ou recebeu 

conselho 

ALX 

“Tv ganaras el ca<m>po; dario sera rancado
151

. / Exira grec'ia de p<re>mia; tu ficaras ondrado. / Et sera el tu bon p<re>c'io; fasta la fin contado. / 

{IN2.} El infant<e> fue alegre; touos por co<n>sseiado.” 

                                                             
150Observe-se que se faz ausente o prefixo a-, que hodiernamente compõe o vocábulo, corroborando a expletividade (pelo menos no período medieval) dessa partícula. Além disso, 

em documentos do mesmo período, registram-se as formas com e sem prefixo, corroborando também a assemanticidade da partícula prefixal a- em tais vocábulos sobreprefixados. 
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C1B243 con- Sentido opaco conssiliar Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar VIS 

“El ssegundo tratado q<ue> ffuesse de vesitaçio<n> sp<irit>ual & conssiliar q<ua>nto a los medicos corporales por dar buena cue<n>ta al alto 

ssen<n>or dellos porq<ue> ouejas ssuyas sson. ” 

C1A614 con-  Sentido opaco conseiaua ~ 

conseiando
152

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar CID 

“Toda la noche iaze en c'elada el q<ue> en bue<n> ora nasco / Com<m>o los co[<n>]seiaua minaya albarfanez / Ya c'id en bue<n> ora c'inxiestes 

espada / Vos con .C.(^3??) de aq<ue>sta n<uest>ra conpan<n>a / Pues q<ue> a casteion sacaremos a c'elada.” 

C1B244 con-  Sentido opaco consseian ~ 

consseiaren 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar SPC 

“Et los q<ue> co<n>sseian mal ffaz<er> a[ ]los ffijos del rrey o[ ]los mata<n> o[ ]los ffiere<n>.” 

C1A615 con-  Sentido opaco conseiar Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar JUZ 

“El .xxix. Capitulo fabla en sab<er> el q<ue> te uiene conseiar si es leal en aq<ue>l conseio; o si te uiene con enga<n>no.” 

C1A616 con-  Sentido opaco conseian Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar FJZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
151Observe-se que se faz ausente o prefixo a-, que hodiernamente compõe o vocábulo, corroborando a expletividade (pelo menos no período medieval) dessa partícula. Além disso, 

em documentos do mesmo período, registram-se as formas com e sem prefixo, corroborando também a assemanticidade da partícula prefixal a- quando ocorre na forma arrancar e 

variantes. 
152Observe-se que se faz ausente o prefixo a-, que hodiernamente compõe o vocábulo, corroborando a expletividade (pelo menos no período medieval) dessa partícula. 
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“Delos malfechores. & d<e>los q<ue> los co<n>seian.” 

C1A617 con-  Sentido opaco conseiara Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar GGE 

“[...] & maldixo los grieue mientre a el & a ella & ala serpient |...| Gé:3:16 & a eua por quela escuchara & lo conseiara al marido. ” 

C1A618 con-  Sentido opaco conseio Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar APO 

“Era con <e>l la tiera alegre & pagada / Conseiol vn su huespet con qui Auja posada / Que fuese A pentapolin A tener la yuernada.” 

C1B245 con-  Sentido opaco aconsejar Verbo Verbo Verbo Do CA aconsejar < CA a-

+ -consej(o)-+ -a-+ -r < 

lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar’ 

aconselhar, orientar VIS 

“E cada vesitaçio<n> destas por conssilios notorios de los medicos discretos aujdos. vt bon<us> pastor ssapiens a con<n>oçer & aconsejar a las ssus 

ouejas el bie<n> q<ue> an de fa-zer por auer el galardon ssobredi-cho.” 

C1B246 con- Sentido opaco conssilios ~ 

conssilio ~ 

conseios ~ consejo 

~ consejos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

VIS 

“E cada vesitaçio<n> destas por conssilios notorios de los medicos discretos aujdos. vt bon<us> pastor ssapiens a con<n>oçer & aconsejar a las ssus 

ouejas el bie<n> q<ue> an de fa-zer por auer el galardon ssobredi-cho.” 

C1B247 con- Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

OA1 

“Con conseio delos p<re>lados & ri-cos om<ne>s & cauall<er>os. & om<ne>s bonos que so<n> connusco en estas cortes que mandamo<<s>> fazer en 
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alcala de Henares [...].” 

C1B248 con-  Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

FRL 

“Ouiemos conseio con n<uest>ra cort & co<n> los om<n>es sabidores d<e> dere-cho.” 

C1A619 con-  Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

JUZ 

“El .xxix. Capitulo fabla en sab<er> el q<ue> te uiene conseiar si es leal en aq<ue>l conseio; o si te uiene con enga<n>no.” 

C1A620 con- Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

FJZ 

“[...] & ne<n>guno d<e> uos n<on> iulgue senero muert<e> d<e> o<mn>e ni<n>guno. ni<n> ne<n>gu<n> iuyzio d<e> ot<r><<a>>s cosas. Mas 

delant<e> los sac<er>dotes d<e> dios. & c<on> su c<on>seio. & c<on> co<n>-seio d<e>l pueblo.” 

C1A621 con- Sentido opaco conseio ~ conseios Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer; bom senso, 

sabedoria, prudência 

 

PIC 

“Enel .ix. grado sube un omne tuerto que ti-ene en la mano una uerga. El qui nasciere en el sera de caliente complexon & infortunado & de poco conseio.” 

C1A622 con- Sentido opaco conseio ~ consego Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

CID 

“Yo lo veo q<ue> estades uos en yda / E nos deuos partir nos hemos en vida / Dand nos co<n>seio por amor de <santa> maria.” 
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C1B249 con- Sentido opaco conseio  Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, sugestão, 

orientação 

 

FSA 

“[…] se algun omne matar om-ne en la uilla o fuera de la uilla & non fuere desaffiado por fue-ro d<e> Salamanca se se podier saluar con .xij. o-m<n>es a 

iura o a lide qual quisieren los parie<n>tes del muerto que non mato por conseio ne<n> por traycion mays por baraya que lle auieno […].” 

C1A623 con- Sentido opaco conseio  Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, sugestão, 

orientação 

 

GGE 

“Mas por el con-seio del diablo quelos enganno fablando a eua en figura de serpiente. Gé:3:6 comieron dela fruta de aquel aruol de medio del parayso.” 

C1A624 con- Sentido opaco conseie ~ conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

ALX 

“Respuso el infant<e>; nu<n>ca uistes meior. / yo so tu escolar; tu eres mi doctor; / Aprendre lo q<ue> dixieres; muy de bon amor. / Espero tu conseie; 

cuemo del c<r><<i>>ador.” 

C1A625 con- Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

LEY 

“La primera quando el su cl<er>igo no es entendudo por quel pueda dar conseio. & quiere ir a o-tro q<ue> lo sea.” 

C1A626 con- Sentido opaco conseio Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

 

LFU 

“E demando conseio a nuestro sennor.” 

C1B250 con- Sentido opaco consejo Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < conselho, opinião, BAG 
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consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

parecer 

 

“Es'tando en su coyta dixo vn c'ibdadano / q<ue> tomas'en vn rribal vn vellaco rromano / q<ua>les dios' les mos'tras'e faz'er signos' co<n> la mano / / 

q<ue> tales los' fez'iese & fue les cons'ejo s'ano [...].” 

C1A627 con- Sentido opaco conseio ~ conseios Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer 

 

APO 

“Rey dixo estrangilo si me q<u><<i>>sieres creyer / Darte buen conseio si mel quisieres p<re>nder.” 

C1B251 con-  Sentido opaco consejas Verbo Verbo Subst.  Do lat. consilia, pl. n. de 

consilium, ‘consejo’ < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

história, conto, 

patranha, fábula 

BAG 

“Por end<e> lo q<ue> pide no<n> vale dos arbejas' / / Nil deue<n> dar rrespues'ta a sus' malas' co<n>s'ejas' / / as'oluet a mj comadre vaya s'e d<e> las' 

callejas' /.” 

C1B252 con- Sentido opaco conseruar Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

conservar, guardar, 

preservar  

VIS 

“[...] & esto por co<n>s<er>uar la santa doctrina eua<n>gelica. la q<ua>l es leçio<n> & alunbramje<n>to a todo ani-mal rrazonable.” 

C1B253 con- Sentido opaco conseruadera Verbo  Verbo Adj. Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

conservador, que 

conserva, que preserva  

VIS 
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observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

“[…] la ssegu<n>-da es q<ue> el bue<n> pastor deue guiar ssus ouejas & ponerlas en los bue-nos pastos assi com<m>o el medico ve-ro q<ue> pone los 

ssus acomendados en <e>l bue<n> pasto de la rregla rrecta co<n>seruadera de la salud […].” 

C1B254 con- Sentido opaco conseruatjua Verbo  Verbo Adj. Do lat. conservāre < lat. 

cum- + -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

conservador, que 

conserva, que preserva  

VIS 

“[...] el p<ri>mero de vesitaçio<n> cons<er>uatj-ua q<ua>nto a la ssalud corporal de la su angelica pressona & preseruaty-ua co<n>tra las ssus 

passion<e>s corpo-rales [...].” 

C1A628 con- Sentido opaco 

 

consintran Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

deixar, permitir, anuir, 

consentir, aceitar 

CID 

“A[ ]cabo de tres semanas la q<u><<a>>rta q<ue>rie e[^3<n>]trar / Myo c'id co<n> los sos tornos a acordar / El agua nos an vedada exir nos ha el 

pa<n> / Q<ue> nos q<ue>ramos yr de noch no nos lo consintran.” 

C1B255 con- Sentido opaco 

 

consintio Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aceitar, 

consentir, permitir 

VIS 

“[…] en defe<n>-ssion de la ssa<n>ta madre egl<es>ia. las q<ua>les passion<e>s le consintio. el ssen<n>or. omjpote<n>te auer por con-passion en 

<e>ste mu<n>do & gloria en el otro posseer.” 



1823 

 

C1A629 con- Sentido opaco 

 

consintio Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aceitar, 

consentir, permitir 

LEY 

“La segunda por q<ue> consintio en ello q<ue>riendo lo fazer.” 

C1A630 con- Sentido opaco 

 

consentir Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

anuir, aceitar, aprovar, 

consentir, permitir 

APO 

“Q<ue> ouo ssu volu<n>tat en ella ha co<n>plir / Pero sin grado lo houo ella d<e> consentir / Q<ue> veydia q<ue> tal cosa non era d<e> sofrir / La 

due<n>ya por este fecho fue tan enu<er>gonc'ada / Q<ue> por tal que muriese no<n> q<ue>ria com<er> nada.” 

C1A631 con- Sentido opaco 

 

consentimiento  Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

consentimento, 

permissão 

LEY 

“[…] & esto con consentimiento de sus mayorales daq<ue>lla orden.” 

C1A632 con- Sentido opaco 

 

consentimjente Verbo Verbo Subst. Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

aceitação, 

consentimento, 

permissão 

APO 

“Si venc'er nos pudiere<n> como venrra<n> yrados / Sin consentimje<n>te s<er>emos todos estragados.” 

C1B256 con- Sentido opaco consolaçion Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < consolação BAG 
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consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

“[...] d<e>l dja tu nos' gia toda uja / da me grr<ac'i>a & bendec'io<n> & del c'ielo co<n>s'olac'io<n> / q<ue> pueda co<n> deuoc'io<n> cantar de 

alegria.” 

C1A633 con- ~  

co- 

Sentido opaco constellation ~ 

constellationes ~ 

costellation ~ 

costellationes ~ 

costellato ~ 

costellatoes ~ 

costellatones 

Subst. Subst. Subst.  Do lat. constellatio, -ōnis 

< cum- + -stella 

constelação CRZ 

“Et yo pare mientes en los iudiçios desta yente q<ue> iudgauan con estas figuras. & ui que en unas constella-tiones} dizian q<ue> significauan des- 

truction de Rey. Et en otras const- ellationes dizian q<ue> significauan} destruction de los adu<er>sarios del Rey.” 

C1B257 con- ~  

co- ~ cu- 

Sentido opaco constituçion ~ 

costytuc’ion ~ 
custitucion 

Verbo Verbo Subst. Do lat. constituĕre 

(‘estabelecer juntamente 

com, colocar’) < cum- +    

-statuĕre,  

constituição; 

composição, ato ou 

efeito de constituir ou 

compor 

BAG 

“No<n> g<e>lo p<r><<e>>c'io don ximjo / q<ua>nto val vna vil nuez' / / dixo les q<ue> bie<n> podja en la su p<ro>nu<n>c'ac'io<n> / s'uplir lo 

q<ue> es derecho / & de constituc'io<n> / Ca el de fecho ageno / no<n> fez'iera me<n>c'io<n> /.” 

“Ca el de fecho ageno / no<n> fez'iera me<n>c'io<n> / tomaro<n> los abogados d<e>l muy buena lic'io<n>} / dexiero<n> ot<r><<o>>si vna derecha 

Raz'on / q<ue> fecha la costytuc'io<n> en c<ri>mjnal acusac'ion / no<n> podia dar lic'enc'ia p<ar>a faz'er conpusyc'ion/.” 

C1A634 con-  Sentido opaco constrine Verbo Verbo Verbo Do lat. constrĭngĕre < lat. 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

obrigar, forçar, 

constranger 

FJZ 
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ligeiramente’ 

“Ond<e> por em<en>dar estas cosas n<on> nos c<on>strine razon sola mient<re>. mas d<e> mas las co-sas mismas q<ue> nos amonesta<n>. q<ue> 

po<n>gamos tal s<e>n<tenc>ia d<e> n<uest>ros coraçon<e>s [...].” 

C1A635 con- ~ 

cun- 

Sentido opaco contado ~ cuntadas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

afamado, conhecido, 

divulgado, narrado, 

admirado, apregoado; 

calculado, computado 

ALX 

“Tv ganaras el ca<m>po; dario sera rancado. / Exira grec'ia de p<re>mia; tu ficaras ondrado. / Et sera el tu bon p<re>c'io; fasta la fin contado. / {IN2.} 

El infant<e> fue alegre; touos por co<n>sseiado.” 

C1A636 con-  Sentido opaco contado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

afamado, conhecido, 

divulgado, narrado, 

admirado, apregoado, 

único, raro 

CID 

“Mucho uos lo gradesco campeador contado / {IN2.} Daq<ue>sta q<u><<i>>nta q<ue> me auedes mand[ad]o / Pagar se ya della alfonsso el castellano 

/ Yo uos la suelta & auello q<u><<i>>tado.” 

C1A637 con-  Sentido opaco contados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

narrado, contado; 

computado, calculado 

BER 

“Muchos tales mjraglos: e muchos mas g<r><<a>>n[a]dos / Ffizo sancta maria: sobre sus aclamados / Non serian los mjlesmos: por mil om<ne>s 

contados.” 

C1A638 con-  Sentido opaco contadas  Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

determinado, contado, 

calculado, numerado 

ACE 
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“El tercero que dizie que era meior tomar delo uno & delo al; troxo el tablero co<n> sus tablas contadas & puestas en sus casas ordenadamientre.” 

C1A639 con-  Sentido opaco contada ~ contados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

determinado, 

apontado, contado, 

específico;  

considerado, contado, 

observado 

LEY 

“[...] faziendo cruzes con la crisma en ellas; en logares contados.” 

“Ca la bu-ena uoluntad magar no<n> se cumpla de fecho. pues q<ue> no fica por el q<ue> la a; assi de-ue seer contada cuemo si la cumpliesse.” 

C1A640 con-  Sentido opaco conto Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer GGE 

“E conto ensu poridat asus mugieres adda & sella como ma-tara a caym & al moço.” 

C1A641 cuen-  Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, discorrer, 

narrar 

ACE 

“SEgunt cuenta en las ystorias antiguas en Jndia la mayor ouo un Rey que amaua mucho los sabios & tenielos siempre consigo […].” 

C1A642 cuen-  Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, discorrer, 

descrever 

BER 

“El .ij. capitolo cuenta de las animalias q<ue> caçan e q<ue> alos om<ne>s tiene<n>.” 

C1A643 con-  Sentido opaco contar ~ conto Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar, narrar, dizer BER 
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contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

“Otro mjraglo: uos q<u><<i>>ero contar.” 

C1A644 con-  Sentido opaco contar Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer CID 

“Otro dia man<n>ana el sol q<ue>rie a( )puntar / Armado es myo c'id co<n> q<u><<a>>ntos q<ue> el ha / Fab[^l]aua myo c'id com<m>o odredes 

contar / Todos yscamos fuera q<ue> nadi non raste / Si non dos peones solos por la puerta guardar / Si nos murieremos en campo en castiello nos 

ent<r><<a>>ran.” 

C1A645 con-  Sentido opaco conto  Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

dizer, falar, narrar LFU 

“E fues iacob aaram e vino acasa de laban so tio. Recibiol bien laban a iacob. E contol iacob toda su fazienda.” 

C1B258 con- ~ 

cuen- 

Sentido opaco conto ~ cuenta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, computar, 

calcular; narrar, dizer 

CAS 

“Et q<u><<a>>ndo se ouo de yr el Romero dema<n>-do sus din<er>os & su p<re>çincto con sus din<er>os. & el Ro-mero conto los din<er>os al ostal 

de gil buhon.” 

“Et cuenta en este p<ro>logo q<ue>l Rey Don ferrando dio al conçeio de burgos.” 

C1A646 cun-  Sentido opaco cuntaua Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

considerar, julgar, 

contar 

ALX 
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imaginar’ 

“Ya cuntaua por sua; la t<ie>rra de babilon. / India & egipto; la tierra de syon.” 

C1A647 con-  Sentido opaco contar ~ contasse ~ 

contassen ~ cuenta 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer EE1 

“E ayuntando otrosi las partes fizieron razon. & por la razon q<ue> uini-essen a entender los saberes. & se sopiessen ayudar dellos. &' saber tan bien 

contar lo q<ue> fuera en los tiempos dantes; cuemo si fu-esse en la su sazon.”  

C1A648 con-  Sentido opaco contar Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer APO 

“Tornose al Rey antioco q<ue> lo auje enbiado / Por contar le las nueuas & dezir le el ma<n>dado / Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / 

Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado.” 

C1B259 cuen-  Sentido opaco cuentan Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer BAG 

“En bellen acaesc'io el s'egundo q<ua>ndo nasc'io / s'yn dolor aparesc'io de ti v<ir>ge<n> el mjxia / el t<er>c'ero cue<n>tan las leyes q<ua>ndo 

veniero<n> los' rreys' / adoraro<n> al q<ue> vees' en tu brac'o do yaz'ia / ofreciol mjrria gas'par meljor enc'ie<n>s'o le fue dar}.” 

C1B260 cuen-  Sentido opaco contar Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, elencar, 

enumerar 

VIS 

“E otras muchas p<ro>piedades & v<ir>tudes q<ue> el n<uest>ro ssaluador. Da al ssen<n>or arçob<is>po q<ue> sseria lue<n>go de contar. ” 
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C1A649 cuen-  Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

cálculo, conta PIC 

“El qui nasciere en el sera escriuano bi-en sabio & sabra muy bien de cuenta. ” 

C1B261 cuen-  Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

conta, satisfação AC3 

“Ley .xxiiij<<a>>. com<m>o no<n> an de atender los .ix. dias. alos co-gedores q<ue> son aplazados. p<ar>a dar cue<n>ta al rey. ” 

C1B262 cuen-  Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Subst. Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; podar; 

contar; pensar, crer, 

imaginar’ 

conta, satisfação VIS 

“El ssegundo tratado q<ue> ffuesse de vesitaçio<n> sp<irit>ual & conssiliar q<ua>nto a los medicos corporales por dar buena cue<n>ta al alto 

ssen<n>or dellos porq<ue> ouejas ssuyas sson. ” 

C1A650 con- Sentido opaco contez Verbo Verbo Verbo Do lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo dar no<n> podieres; no<n> lexes de p<ro>meter. /  El p<r><<i>>nc'epe auarie<n>te; no<n> sabe quel contez. / Armas ni<n> 

fortaleza; de muerte nol guarez. / El dar defende las penas; & lieua todo prez.” 

C1A651 con- Sentido opaco contec’io
153

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

BER 

                                                             
153Observe-se que o vocábulo se registra sem o prefixo a-, diferentemente do que ocorre hodiernamente. Isso corrobora a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, 

mas idêntico significado. 
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lat. cláss. *contĭngĕre 

“Oyt otro mjraglo: fermoso por uerdat / Sant hugo lo es(t)[c]riujo: de clunnjego abbat / Que contec'io avn monge: de su soc'iedat.” 

C1B263 con- Sentido opaco conteçio
154

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CAS 

“Nynguna ma<n>çeba escossa q<ue> estudiere em casa de sen<n>or a soldada. & fuere su pani-guada & maguer q<ue> ella se q<ue>rrelle por forçada 

de su sen<n>or. aq<ue>lla q<ue>rrella non vale. Et esto co<n>teçio por m<artin> ferrandez de anteça<n>na q<ue> se q<ue>rellaua fija de esteua<n> 

Roger q<ue> moraua en su casa con el q<ue> la auya forçada en su casa de noche.” 

C1A652 con- Sentido opaco contesc’e ~ 

contec’ido
155

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

APO 

“Esto mismo contesc'e d<e> todos los pecados / Los hu<n>os con los otros son todos en lac[']ados.” 

C1A653 con- Sentido opaco contendia Verbo Verbo Verbo Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

batalhar, lutar BER 

“Partia conlos pobres: q<u><<a>>nto que ganaua / Enesto contendia: e enesto punaua / Por ganar su gr<<a>><ci>a: la mengua olbidaua.” 

C1A654 con- Sentido opaco contender Verbo Verbo Verbo Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer; 

prolongar; dirigir-se para; 

discutir, altercar, 

contender 

APO 

                                                             
154Observe-se que o vocábulo se registra sem o prefixo a-, diferentemente do que ocorre hodiernamente. Isso corrobora a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, 

mas idêntico significado. 
155Observe-se que o vocábulo se registra sem o prefixo a-, diferentemente do que ocorre hodiernamente. Isso corrobora a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, 

mas idêntico significado. 
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lutar’ 

“Cerro sus argume<n>tos dexo se de leyer / En lac'erjo sin fruto no<n> quiso contend<e>r.” 

C1B264 con- Sentido opaco contiendas Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento 

FRL 

“T<itul><<o>> L<ibro> i + delos omnes (^??)[^s]on de partidos. por ent natural cosa es q<ue> los entendimi-entos et las huebras no<n> acuerde<n> 

en uno. Et por es-ta razon uiene<n> muchas discordias et muchas <con>-tiendas entre los om<ne>s.” 

C1B265 con- Sentido opaco contiendas Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento 

OA1 

“[...] & que las contiendas & los pleytos que entre ellos fuessen/ se lib<r><<a>>s-sen sin alongamiento & los querellosos pudiessen mas ayna alcançar 

complimie<n>-to de iustiçia & de derecho.” 

C1A655 con- Sentido opaco contienda Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento, 

batalha, guerra 

ALX 

“Semeia bie<n> fidalgo; al q<ue> te uenier frontero. / Los colpes luego dira<n>; qual es bon cauallero. /  fferra<n> sobre ty todos; uoluer sa la fazienda. 

/ Grant sera el roydo; grant sera la co<n>tienda.” 

C1A656 con- Sentido opaco contienda Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

litígio, contenda, 

enfrentamento 

APO 
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prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

“Pero sab<e>r q<ue>rria d<e> ti hu<n>a fac'ienda / Con <e>l Rey Antioco por q<ue> ouiste contienda.” 

C1A657 con- Sentido opaco contiendas Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento 

EE1 

“Onde estos tres linages des q<ue> ouie-ron partidas las tierras assi cuemo uos dixie-mos. nos touieron por complidos de lo q<ue> auien e punnaron en 

toller se las tierras los unos a los otros. por q<ue> ouo entrellos muchas guerras de q<ue> nacieron grandes contiendas. e lides
156

 e mu-ertes.” 

C1A658 con- Sentido opaco contienda Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda, 

disputa, discussão 

BER 

“El Rey delos c'ielos: alcalde sabidor / Partio esta contienda: nu<n>ca ujestes meior.” 

C1A659 con- Sentido opaco contendas ~ 

contienda 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litígio, contenda LEY 

“E desto nascen grandes contiendas. & mu-chos otros males; por las tierras.” 

C1A660 con- Sentido opaco contendedor Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

litigante, contendedor; 

adversário, rival 

YMG 

                                                             
156Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

“El .xxvij. por uençer a su contendedor en pleytos & en iuyzios.” 

C1A661 con- Sentido opaco contendor Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, oferecer, dar; 

prolongar; dirigir-se para; 

lutar’ 

litigante, contendedor FVA 

“[...] et respo<n>da & si esto no<n> firmare nol respo<n>da & el co<n>tendor negare q<ue> no[ ]lo fizo. entre pesq<u><<i>>sa o [f](s)al-uo co<n> 

.xij. qual q<u><<i>>siere el[ ]rencuroso & si rancado fuere p<er> pesq<u><<i>>sa. o p<er> saluo peche & esca enemigo.” 

C1B266 con- Sentido opaco contiene ~ 

contienen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si OA1 

“Por que uos mando que vsedes delas dicha<<s>> leyes. & las guardedes segund en<e>llas se contiene.” 

C1A662 con- Sentido opaco contiene Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si BRE8 

“Le:1:12 y partiran los mjenbros y la cabeça y todo lo al que se contiene con el qua-jar y pongalo sobre la leña do han el fuego a poner.” 

C1A663 con- Sentido opaco contiene Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si CRZ 

“El capitulo septimo fabla en las faziendas de los Reyes. & de sus ad-uersarios. & sus enemigos. & en pley-to de matanças. & de uençementoslos unos alos 
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otros. & en las costella-tiones q<ue> significan pazes entre ellos.& contiene en sy .x. capitulos de di-uersas costellationes.” 

C1A664 con- Sentido opaco contenençia Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

semblante, postura, 

continência 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo tus enemigos; a tus oios lo<<s>> uieres. / Asma su <con>tene<n>c'ia; q<u><<a>>nto meior pudieres.” 

C1A665 con- Sentido opaco contenenc'ia Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

continência, 

moderação, 

abstinência 

BER 

“Confesso sse el monge: e fizo penjtenc'ia / Meiorosse de toda: su mala contenenc'ia.” 

C1B267 con- Sentido opaco contenido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

contido OA1 

“[...] mandamos que en la segunda car-ta sea contenido el tenor dela prim<er>a todo complida ment<e>
157

.” 

C1B268 con- Sentido opaco contenjdos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

contido BAG 

“[...] luego s'e as'ento en ese mjsmo lugar / leuanto s'e el rribalt & de mal pagar / mos't<r><<o>> luego tres dedos' faz'ia el griego te<n>didos' / / el 

pulgar co<n> ot<r><<o>>s' dos q<ue> con <e>l s'on co<n>tenjdos' / / en man<er>a de harpo<n> los ot<r><<o>>s' dos tenja encogidos' /.” 

C1B269 con- Sentido opaco contestaçion ~ 

contestaçiones 

Verbo Verbo Adj. Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‘depor como 

contestação, 

impugnação 

OA1 

                                                             
157Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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PP testemunha; atestar, 

declarar; invocar uma 

testemunha’ 

“Titulo .vij<<o>>. dela contestaçion delos pleytos.” 

C1B270 con- Sentido opaco contestado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‘depor como 

testemunha; atestar, 

declarar; invocar uma 

testemunha’ 

contestado, 

impugnado 

OA1 

“Si el demandador o el demandado pidiere plazo de auogado ante del pl<e>ito con-testado/ aya terçer dia p<ar>a esto del dia quel fuere puesta la 

demanda.” 

C1B271 con- Sentido opaco contestado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‘depor como 

testemunha; atestar, 

declarar; invocar uma 

testemunha’ 

contestado, 

impugnado 

BAG 

“[...] nj<n> fue pleyto co<n>tes'tado porq<ue> fuero<n> escus'ados' / allj los abogados' dexjero<n> cont<ra> el juez' / q<ue> auja errado & perdjdo s'u 

bue<n> prez' /.” 

C1B272 con- Sentido opaco contestado Verbo Verbo Verbo  

PP 

Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‘depor como 

testemunha; atestar, 

declarar; invocar uma 

testemunha’ 

contestar, impugnar AC3 

“Ley p<ri>m<e><<r>>a delas razon<e>s q<ue> non son de recebir desq<ue> el pl<e>ito es co<n>-testado.” 

C1B273 con- Sentido opaco contjnuo Verbo Verbo Adj. Do lat. continuus < 

continuāre < continēre < 

seguido, contínuo, 

constante 

VIS 
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PP cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

“Es avn assemejado a los an-geles por co<n>tjnuo s<er>uiçio & loor faziendo al ssen<n>or exçelsso no<n> çe-ssando dia & noche & mandando a-los 

ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo.” 

C1A666 con-  Sentido opaco ha contir
158

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -contir < lat. 

cláss. *contĭngĕre 

acontecer, ocorrer, 

suceder 

APO 

“Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir / Mas no<n> pudo en ella njngu<n>o abenjr / Ouo en este comedio tal cosa ha contir / Q<ue> es p<or>a 

en conc'ejo vergue<n>c'a d<e> dec'ir.” 

C1A667 con-  Sentido opaco conujdar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar BER 

“Q<u><<a>>ndo ouo este pobre: dest[*i] mundo apassar / La madre gl<or>iosa: ujno lo conujdar.” 

C1A668 con-  Sentido opaco conbidar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar CID 

“Plora<n>do delos oios ta<n>to auyen el dolor / Delas sus bocas todos dizia<n> una Razo<n> / Dios q<ue> bue<n> vassalo si ouiesse bue<n> 

Sen<n>or / Conbidar le yen de grado mas ni<n>guno no<n> osaua.” 

C1B274 con-  Sentido opaco conbidaron Verbo Verbo Verbo Do lat. med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidar BAG 

[…] tomo plaz'er con ellas' & sintjo s'e mejor / allegaro<n> se todas' mucho por su amor / por le faz'er serujc'io por mas le alegrar / conbidaro<n> le 

todos' q<ue>l daria<n> a yantar / dixero<n> le q<ue> ma<n>dase q<ua>l q<ui>sies'e matar […].” 

                                                             
158Observe-se que em documentos do mesmo período ocorrem as formas verbais com e sem prefixo (e idêntico significado), corroborando a expletividade prefixal. 
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C1A669 con-  Sentido opaco conuidados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA convidar < lat. 

med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convidado JUZ 

“El .Lix. Capitulo fabla enlos om<ne>s q<ue> son co<n>uidados quales uernan dellos o quales no<n>.” 

C1B275 con-  Sentido opaco conuidamientos Verbo Verbo Subst. Do CA convidar < lat. 

med. convītāre 

(cruzamento de invītāre 

com convīvīum) 

convite BAG 

“El .Li<<o>>. Capitulo fabla enlos co<n>-uidamie<n>tos p<ar>a comer.” 

C1A670 con-  Sentido opaco conuienne ~ 

conuinie 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir ACE 

“E como quiere que todos estos iue-gos son muy buenos cadaunos en el ti-empo & en el logar o conuien<n>e.” 

C1A671 con-  Sentido opaco conuiene ~ conuien Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir MOA 

“VII [C]apit<o>lo. De q<u><<a>>l ceuo les co<n>uiene o de q<u><<a>>l no.” 

C1B276 con-  Sentido opaco conuiene  Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir FRL 

“Onde conuiene a[^2l] rey q<ue> ha a ten<er> sus pueblos en iusticia & en d<er>echo..” 

C1A672 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conuinie 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir LAP 
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“Et desto mostraron los sabios muchas razones que non conuiene que sean puestas en este libro […].” 

C1A673 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conuinie ~ 

conuiniere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir LEY 

“Por que conuiene a los Reyes que an a tener & a-guardar sus pueblos en paz & en iusticia […].” 

C1B277 con-  Sentido opaco conujenen Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir VIS 

“[...] çi<n>co condiçion<e>s por gra<çia> del Spiritu ssanto q<ue> en <e>l ssen<n>or arçob<is>po son [las??] q<ua>les co<n>ujenen a todo bue<n> 

pastor a verdadero medico ta<n> sp<irit>ual qua<n> corporal auer.” 

C1A674 con-  Sentido opaco conuiene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir GGE 

“Herede omne & conuie-ne a saber que por dios. |...| .” 

C1A675 con-  Sentido opaco conuien Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir ALX 

“El infante magar ni<n>no; auie g<r><<a>>nt corac'on. / Azie en corpo chico; braueza de leon. / Mas destaiar uos q<u><<i>>ero; dela su 

c<r><<i>>azon. / Ca co<n>uien q<ue> nos passemos; ala meior razo<n>.” 

C1A676 con-  Sentido opaco conviene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir EE1 

“Onde si por las Cosas pasadas quiere alguno saber las venideras % no<n> desden<n>e esta obra mas tengala en su memoria % muchas vezes con-viene 

esto leer […].” 

C1B278 con-  Sentido opaco conuenje ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- convir BAG 
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conviene + -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

“P<er>o q<ue> sy las q<ue>rie<n> p<ar>a por ellas' vs'ar / q<ue> ant<e> les co<n>uenje co<n> sus' s'abjos' disputar / por ver si las 

ente<n>dria<n> & las meresc'ia leuar.” 

C1A677 con-  Sentido opaco conuengo Verbo Verbo Verbo Do lat. convincĕre < cum- 

+ -vincĕre 

persuadir, convencer APO 

“Que (ay) [en] tan fiera Cuyta nos as tu Acorrjdo / Rey bien telo conue<n>go q<u><<i>>ero q<ue> lo tengamos / Que nos plega contigo & q<ue> te 

rec'ibamos […].” 

C1A678 con-  Sentido opaco conuenibles Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

deleitoso, agradável, 

conveniente 

FJZ 

“[...] segund la su uo-lu<n>tad del Rey & dela n<uest>ra. fizimos las cosas q<ue> eran co<n>uenibles a dios.” 

C1A679  con- Sentido opaco  conuento ~ 

conujento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. conventus, -us 

(‘reunião ou ajuntamento 

de cidadãos’) < convenīre 

(‘vir juntamente, ajuntar-

se, reunir-se’) < lat. cum- 

+  -venīre  

conjunto de religiosos 

habitantes em um 

mosteiro; 

congregação; 

convento; 

agrupamento de 

muitas pessoas, 

multidão 

BER 

“Q<u><<a>>ndo ouo la gl<or>iosa: el sermon acabado / Desampara el alma: al cuerpo uenturado / T(a)[o]maron la de ang<e>les: vn conuento 

ondrado.” 

C1A680 cor-  Sentido opaco escorri Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *excorrigĕre, 

‘acompanhar’< corrigĕre, 

‘endereçar, corrigir’ < 

cum- + -regĕre (‘dirigir, 

acompanhar, escoltar, 

seguir; afugentar 

LFU 
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guiar, conduzir’) < rex, 

regis 

“[...] leuataron se los barones. e cataron apart de sodoma. ea-braam aun yua con ellos. por escor-rillos.” 

C1B279  cor- Sentido opaco corregir Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

corrigir VIS 

“[...] el vero medico deue corregir los errores del ssu acomendado.” 

C1B280 cor- Sentido opaco corrigimjento Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

correção, ação de 

corrigir, reparação, 

emenda 

VIS 

“[...] q<ue> con toda ssu alma & ssus fuerças corporales por enxenplo dotrinable & por corrigimje<n>to deçepjnable a-trae por toda pote<n>çia a los 

errados a conosçimje<n>to de la ssa<n>ta ffe catho-lica.” 

C1B281 co-  Contiguidade cormanos Subst. Subst. Subst. Do CA cogermano  primo, meio irmão CAS 

“O se aiu<n>-tare con el por q<u><<a>>l q<u><<i>>er aiu<n>tamiento pesando alos mas delos parie<n>tes. O a sus çerca<n>nos corma<n>nos 

no<n> aya p<ar>(a)te en lo de su padre ni<n> de su madre. & sea enagenada de todo derecho h<er>edamie<n>to por siemp<re>.” 

C1A681 cor-  Sentido opaco corronpio Verbo Verbo Verbo Do lat. corrŭmpĕre < lat. 

cum- + -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

corromper, desviar, 

perverter 

BER 

“Tanto podio bullir: el subtil ad uersario / Que corronpio al monge: e fizo lo fornjcario.” 

C1A682 cor- Sentido opaco corruption Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

término, deterioração, 

fim, corrupção 

CRZ 



1841 

 

pertubar’ 

“[...] & sus accide<n>tes en los cuerpos del mundo de gene-ration & corruption.” 

C1B282 co- Sentido opaco acostumbrado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado, de costume 

OA1 

“Et lo al que fincare. que se parta com<m>o es acostumbrado en<e>l lugar do fuere fecho el emplazamiento.” 

C1A683 co- Sentido opaco acostunbrado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado 

BER 

“Como q<u><<i>>era. q<ue> era: en el mal acostunbrado / En saludar al gl<or>iosa: era bien acordado.” 

C1A684 co- Sentido opaco costumbres ~ 

costumbre 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume FJZ 

“[...] delas bue-nas costu<m>bres nasce la paz. & la c<on>cordia en-ter l<os> pueblos.” 

C1A685 co- Sentido opaco costumbre ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne costume LEY 
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costumbres (‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“E to-mamos las de los buenos fueros & de las buenas costumbres de Castiella & de Leon.” 

C1A686 co- Sentido opaco costumbres Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume PIC 

“El qui nasciere en el sera de bue-nos costumbres & de buena uoluntat.” 

C1A687 co- Sentido opaco costumbres Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume GGE 

“EMpos esto enoc fizo un fijo & llamol yrath. ¶ E enoc & y-rath siguieron las costumbres de su padre caym.” 

C1B283 co- Sentido opaco costunbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume VIS 



1843 

 

“Mas porq<ue> la costu<n>-bre de los antigos Sabios es breueme<n>te ffablar.” 

C1B284 co- Sentido opaco costumbre ~ 

costumbres 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume OA1 

“[...] que non sea mas de seys m<a>r<auedi>s/ en aquellos lugares do auyan de fuero o de costumbre de leuar mas.” 

C1A688 co- Sentido opaco costumbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume MOA 

“[...] e dezimos assi por q<ue> es costumbre de todos los q<ue> fazen libros de rend<er> p<r><<i>>me-ra mient grado e gr<aci>as a dio<<s>>.por 

q<ue> da gr<aci>a y entendimie<n>-to a aq<ue>llos q<ue> p<re>nden uoto por componer alguna scien-cia.” 

C1B285 co- Sentido opaco costumbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume CAS 

“Et desta costumbre mala. uos asueluo & uos libro. et de sobre todo esto de aq<ue>l vso aborresçiente & de todo en todo Re-fusadero del q<u><<a>>l 

usaua<n> del portago q<ue> sy om<n>e era p<re>-so en esta tierra doblaua el portadgo (el portadgo) q<ue> auya de dar & no<n> mas.” 

C1B286 cu- Sentido opaco custunbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

costume BAG 
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consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

“[...] fallo q<ue> es prouado q<ua>nto la marfus'a pon / / por es'to pongo silinc'io al lobo es'ta s'az'o<n> / E pues por su co<n>fesio<n> por su 

cus'tu<n>bre & vs'o} / Es manjfies'to & c'ie<r>to lo q<ue> la gulhara pus'o / / pronu<n>c'io q<ue>la demanda / q<ue> el fiz'o & propus'o />.” 

C1A689 co- Sentido opaco costumbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume, hábito, 

prática 

APO 

“Merc'et ya Rey & gr<aci>as por la (re)p<ro>mesa v<uest>ra / Que amiztat vend<e>r non es costumb<r>e n<uest>ra.” 

C1A690 co-  Sentido opaco coytas ~ coyta Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

ALX 

“Qui puede & no<n> da; no<n> ual nulla res. / % ffijo se de bona ue<n>tura; ouierdes de seer. / O si en este sieglo; algo as a ualer. / En muchas grandes 

coytas; te auras a ueer. / Et seso & esforc'io; te sera mucho mester.” 

C1A691 cue-  Sentido opaco cueytas Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

ACE 
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reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

“POr que toda mane-ra de alegria quiso dios que ouiessen los omnes en si na-turalmientre por q<ue> pudiessen soffrir la<<s>> cueytas & los traba-ios 

quandoles uini-essen; por end los omnes buscaro<n> muchas maneras por que esta a-legria pudiessen auer complida-mientre.” 

C1A692 co-  Sentido opaco coyta Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1A693 co-  Sentido opaco coyta Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

LEY 

“E so-bre todo esto; quiso q<ue> muriesse con may-or pena & con mayor coyta. & con mayor do-lor que otra cosa uiua; el & eua. q<ue>l dio por mugier. 

q<ue>l fue conseiador deste peca-do. & todos los que dellos uiniessen.” 

C1B287 cu- ~ co-  Sentido opaco cuyta ~ coyta  Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

BAG 
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por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

“[...] fuero<n> rromanos' en cuyta no<n> s'abiendo q<ue> se faz'er / porq<ue> no<n> era<n> let<ra>dos' nj sabria<n> entender / A los' griegos' 

dotor<e>s' nj a su mucho s'ab<e>r}Es'tando en su coyta dixo vn c'ibdadano / q<ue> tomas'en vn rribal vn vellaco rromano / q<ua>les dios' les mos'tras'e 

faz'er signos' co<n> la mano [...].” 

C1A694 cu- Sentido opaco cuyta ~ cuytas Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

BER 

“La madre gl<or>iosa: ducha de acorrer / Que suele asus sieruos: enla[^s] cuytas ualer.” 

C1A695 cu- Sentido opaco cuyta ~ cuytas Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

APO 

“Contra el Rey antioco s<er>emos Acusados / Moura sobre nos huestes por malos d<e> pecados / Seremos en gra<n>t cuyta si fuermos c'ercados / Somos 
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como tu sabes d<e> conduchos mengados.” 

C1A696 cu- Sentido opaco cuyta  Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

FJZ 

“[…] & faz<er> leua<n>tar la cosa q<ue> era cayda. ca si los o<mne>s menores deue<n> cuydar d<e> toll<er> la carga. & la cuy-ta d<e> sobre 

l<os> pueblos; & d<e> sobre si. muy mas graue c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores.” 

C1B288 cu- Sentido opaco cuyta Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

trabalho, aflição, pena, 

desventura 

VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A697 co- ~ cu- Sentido opaco coytados ~  

cuytado 

Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

aflito, angustiado, 

desditoso 

FJZ 
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frente, conduzir, impelir’ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1A698 cu- Sentido opaco cuytados Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

aflito, angustiado APO 

“El Rey d<e>los c'iellos es d<e> grant p<ro>uenc'ia / Siempre con los cuytados ha su Atene<n>c'ia / En val<e>r les alas cuytas es tota su femenc'ia / 

Deuemos seyer todos firmes en la su atene<n>cia. / Da cuytas alos om<n>es q<ue> seles faga temer / Non cata a s<us> pecados viene los Acorrer.” 

C1A699 co- Sentido opaco acoitar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -coitar < 

provenç. coitar < lat. vulg. 

*coctare, de *coctus por 

coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

afligir-se, doer-se, 

apiedar-se, acuitar  

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1B289 cu-  Sentido opaco cuytar  Verbo Verbo Verbo Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

afligir-se, sofrer, gritar BAG 
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pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

“[...] a q<ua>ntos' lo oya<n> podia mal espantar / com<m>o duen~a en p<ar>to come<n>c'os' a cuytar / la gent<e> q<ue> oya<n> bramjdos' ata<n> 

grand<e>s' oya<n>}.” 

C1A700 cu- Sentido opaco cuedado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’)
159

 

< cogitāre < cum- +              

-agităre 

preocupação, atenção, 

cuidado, pensamento 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo fuerez iuyz; siemp<re> iulga derecho. / Non te uenc'a cobdic'ia; ni<n> amor ni<n> despecho. / Nunq<u><<a>> ayas cuedado; 

gabarte de tu fecho. / Ca es grant leuiandat; & no<n> iaz y p<ro>uecho.” 

C1A701 co- Sentido opaco coydado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

ajuda, auxílio 

FJZ 

“Con coydado del amor de xp<ist>o. & con gra<n> di-ligencia de don sisna<n>-do muy gl<or>ioso Rey de ispania. & de fran-cia.” 

C1A702 cu- Sentido opaco cuydado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

pensamento 

ACE 

“El tercero dizie q<ue> era meior qui pudiesse ueuir. toma<n>do delo uno & delo al. ca esto era cordura. ca en el seso quanto meior era; tanto auie y 

mayor cuydado como se pudiesse faz<er> complidamientre.” 

                                                             
159Segundo Corominas (1987) e Cunha (2010). Já para o DLE/RAE, adviria do lat. cogitātus (‘pensamento’), enquanto que, para Houaiss & Villar (2009), seria oriundo do lat. 

cogitātus, -a, -um. 
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C1A703 cu- Sentido opaco cudados Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

cuidado, aflição, pena PIC 

“El qui nasciere en el sera mucho o-sado & triste & de muchos cudados siempre en su fazienda.” 

C1B290 cu- Sentido opaco cuydados  Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

pensamento 

BAG 

“[...] n<uest>ras' almas' le ofrez'c'as' & rruega por nos' / / palabra es d<e>l s'abjo & diz'e la gaton / {GL. [^jnt<er>pone tuys jnterdam gaudia caris']} / 

q<ue> om<n>e a sus' cuydados' q<ue> tiene en <e>l su corac'o<n> / ent<r><<e>>ponga plaz'er<e>s' & alegre rraz'o<n>.” 

C1A704 cu- Sentido opaco cuidadoso Verbo Verbo Adj. Do CA cuidado < lat. 

cōgĭtātum (‘pensamento, 

reflexão’) < cogitāre < 

cum- + -agităre 

sofredor, triste, 

desditoso, angustiado 

PIC 

“Enel .xiij. grado sube un omne auiessas. El qui nasciere enel sera omne triste & cuida-doso
160

 que llorara todos sus dias.” 

C1A705 cu- Sentido opaco descuydado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -cuidar < 

lat. cogitāre < cum- +        

-agităre 

despreocupado APO 

“Tornose al Rey antioco q<ue> lo auje enbiado / Por contar le las nueuas & dezir le el ma<n>dado / Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / 

Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado / Non s<er>a diz antioco en tal logar Alc'ado.” 

C1A706 cu- Sentido opaco acujdar  Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -cuidar < lat. 

cogitāre < cum- + -agităre 

cuidar, zelar, atentar, 

preocupar-se 

BER 

                                                             
160Quiçá seja um caso de adjetivos sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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“Bien se cuydo
161

 el cl<er>igo: del lecho leuantar / E que podria por campo: en sus piedes andar / Mas a gra<n>t diferenc'ia: de sauer acujdar.” 

C1A707 cu- Sentido opaco cuydo Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre 

pensar, cogitar, 

entender 

BRE8 

“Le:5:22 o sy fallare cosa perdida y la negare y se perjurare y qual qujer cosa de muchas fizjere en que los onbres suelen pecar  Le:5:23 vençido del ye-rro 

tornara todo lo que cuydo por engaño aver entero. .” 

C1A708 cu- Sentido opaco cuydo Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre 

pensar, cogitar BER 

“Bien se cuydo
162

 el cl<er>igo: del lecho leuantar / E que podria por campo: en sus piedes andar / Mas a gra<n>t diferenc'ia: de sauer acujdar.” 

C1A709 cu- Sentido opaco cuydando Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. cogitāre < cum- +  

-agităre 

pensar, cogitar, 

raciocinar 

EE1 

“[…] & los fechos q<ue> fazien las es-trellas q<ue> buscaron & sopieron los atrono-mianos con grand acucia & cuydando muc-ho en ello. &' por qual 

razon nos aparecen el sol & la luna oscuros.” 

C1A710 cu- Sentido opaco cuydar ~ cuydamos Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +   

-agităre  

cuidar, preocupar-se, 

atentar-se; pensar, 

imaginar, cogitar 

FJZ 

“[…] ca si los o<mne>s menores deue<n> cuydar d<e> toll<er> la carga. & la cuy-ta d<e> sobre l<os> pueblos; & d<e> sobre si. muy mas graue 

c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores.” 

C1B291 cu- Sentido opaco cuydauan ~ cuyda 

~ cuydares ~ 

cuydes  

Verbo Verbo Verbo Do lat. cogitāre < cum- +   

-agităre  

pensar, imaginar, 

cogitar, crer 

BAG 

“Cuydaua<n> q<ue> jugaua<n> & todo era rren[~]jr / dixiero<n> le las p<ar>t[<e>]s' & sus' abogados' / q<ue> no<n> podria<n> en vno nu<n>ca 

                                                             
161Observe-se no mesmo excerto a variação de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
162Observe-se no mesmo excerto a variação de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
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s'er acordados [...].” 

11. de- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-1 ~ des-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1B292 de-1 Sentido opaco adeliñas Verbo Verbo Verbo Do CA a- + deliñar < lat. 

delineāre < de- + -lineāre 

arranjar, alinhar, 

encaminhar 

BAG 

“[...] com<m>o el fuego te andas' de vez'ino e<n> vez'jna / / con tus' muchas' p<ro>mes'as' / a muchos' euenjn[~]as' / / en cabo s'on muy pocos' a q<ui>en 

bie<n> adeljn[~]as' / / No<n> te me<n>gua lis'onjas' / mas' q<ue> fojas' e<n> vjn~as' /.” 

C1B293 de-1 Sentido opaco debatio Verbo Verbo Verbo Do lat. debattuĕre, ‘bater, 

sacudir, ir de encontro’ < 

de- + - battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

agitar-se; ir de 

encontro; precipitar-se 

sobre uma presa 

 

BAG 

“Andaua vn mjlano bolando desfanbrido / / bus'cando q<ue> comjes'e es'ta pelea vjdo / debatio s'e por ellos' / siluo en apelljdo / al mur & a la Rana leuo 

los' al su njdo […].” 

C1A711 de-1 Sentido opaco debatido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. debattuĕre, ‘bater, 

sacudir, ir de encontro’ < 

de- + - battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

prostrado, prosternado 

 

APO 

“Estrangilo fue alegre & touo se por guarido / Besauale las manos en tierra d<e>batido / Diz ay Rey apolonjo en bue<n>a ora fuste venjdo / Que (ay) [en] 

tan fiera Cuyta nos as tu Acorrjdo.” 

C1A712 de-1 Sentido opaco adebdados Verbo Verbo Adj. Do CA a- + -deud(a)- +    

-a- + -r < lat. debita < 

devedor, obrigado  EE1 



1853 

 

PP debēre < de- + -habēre 

“[…] si muriendo aq<ue>llos q<ue> eran ala sazon que fueron estos fechos non dexassen escripturas por que lo sopiessemos. &' por ende somos nos 

adebdados de amar a a-q<ue>llos q<ue> lo fizieron por q<ue> sopiessemos por ello<<s>> lo q<ue> no sopieramos dotra manera.” 

C1A713 de-1 Sentido opaco debdo Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtus < debēre < 

de-+ -habēre  

débito, dívida LEY 

“E aun por auer may-or debdo de nos dar uida p<er>durable en el <santo> parayso; dexosse prender & denostar. & ferir. & desonrrar.” 

C1A714 de-1 Sentido opaco depda Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtum < debēre < 

de-+ -habēre  

débito, dívida APO 

“Tu p<er>eces por ella por pecado mortal / Ca la fija ereda la depda carnal.” 

C1A715 de-1 Sentido opaco deudas Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtum < debēre < 

de-+ -habēre  

débito, dívida FJZ 

“Delos pen<n>os & delas deudas.” 

C1A716 de-1 Sentido opaco decaydas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulgar *decadĕre < 

decidĕre, ‘cair, decair’ 

decaído, desmerecido, 

desvalorizado 

CRZ 

“O si fueren en sus de-casos decaydas. & flachas. Que estuençes seran sos accidentes mas flachos.” 

C1B294 de-1  Sentido opaco declaro Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

esclarecer 

OA1 

“Titulo .xxxij<<o>>. delas cosas que el rey Don alfonso en las cortes de alcala tiro & declaro & mando g<u><<a>>r-dar del ordenamiento que el empe-

rador don alfonso fizo en las cortes de naiara.” 

C1A717 de-1  Sentido opaco declaro Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, afirmar, 

esclarecer 

BER 

“Maguer torno en cabo: en todo su sentido / E declaro al conuento: por que auja troc'ido.” 

C1B295 de-1  Sentido opaco declinaçion Verbo  Verbo Subst. Do lat. declinatĭo, -ōnis, afastamento, distância OA1 
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‘desvio, afastamento, 

inclinação’ < declināre < 

de- + -clināre 

“Si alguno dixiere que non es dela iurisdiçion del iudgador.} % {RUB. Ley .i<<a>>. fasta q<u><<a>>nto tiempo el demandado o el demanda-dor deuen 

p<ro>uar la declinaçion dela iuris-dicion del iudgador.” 

C1A718 de-1  Sentido opaco declinacion Verbo  Verbo Subst. Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declinação, i.e., 

distância angular de 

um astro ao equador 

celeste 

ZRQ 

“Tabla de las diff<er>encias de las ascenssiones atal q<ue> sea toda la declinacion .23. grados. & .33. men<u>dos.” 

C1A719 de-1  Sentido opaco decogiendo
163

 Verbo Verbo Verbo Do CA de- + -coger < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ALX 

“En ma<n>nas de g<r><<a>>nt p<re>c'io; fue luego entendiendo. / Esforc'io & franq<ue>za; fue luego decogiendo / Ygual co<n> la edat; el corac'on 

crec'iendo.” 

C1A720 de-1  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

decoraua Subst. Verbo Verbo Do lat. de- + -cor- + -āre 

< de cor, cordis, 

‘coração’
164

 

memorizar, reter na 

memória, decorar 

ALX 

“Sabet q<ue> en las paias; el corac'on no<n> tenia. /  Por su sotil enie<n>no; q<ue> tanto decoraua. / A maestre natanao; dezian q<ue> semeiaua.” 

                                                             
163Sobreprefixação. 
164O coração sendo tomado, portanto, como sede da afetividade e da inteligência, segundo Houaiss & Villar (2009). Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A721 de-1 Sentido opaco decreto Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto BER 

O en bien. o en mal: por ello es Juzgado / Sy este tal decreto: por ti fuere falsado.” 

C1A722 de-1 Sentido opaco decretos ~ decreto 

~ degredo 

Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto FJZ 

“[…] & q<ue> diessen estudio & femencia de guardar los de-cretos de <santa> egl<es>ia […].” 

C1A723 de-1 Sentido opaco decretos ~ decrieto 

~ decrietos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. decrētum, -i, de 

decrētus, part. pass. de 

decernĕre, ‘decidir’, e, 

este, de cernĕre, ‘separar, 

discernir’ 

decreto CRZ 

“& por esto non [^an] sotil entendemento. ni na sennorio. ni leyes nin decretos.” 

C1A724 de-1 Sentido opaco defallimiento Verbo Verbo Subst. Provav. do CA de(s)- +     

-falir < lat. fallĕre, 

‘enganar, escapar’ 

falta, carência, 

pendência, ausência 

JUZ 

“[…] & alumbro & cumplio la grant mengua q<ue> era enlos ladinos por defallimie<n>to delos libros delos buenos philosophos & p<ro>uados.” 

C1A725 de-1 Sentido opaco defendido ~ 

defendiera 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

vetar, proibir LEY 

“E despues q<ue> esta iusticia ouo fecha deste angel soberuio; quiso dar pena al om<n>e por el pecado que fiziera. por q<ue> nol obedeci-era. & se le 
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desmandara. & comiera del fruc-to daquel aruol q<ue> el le defendiera.”  

C1A726 de-1 Sentido opaco deffendiessen ~ 

deffender ~ 

deffenden ~ 

defender ~ 

defenden ~ deffend 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger FJZ 

“& no<n> les me<m>braua q<ue> dios les diera el pueblo q<ue> lo deffendiessen & q<ue> lo go-uernassen bie<n>. & ellos q<ue> deuie<n> bie<n> 

deffender el pueblo d<e> pierdada el su deffendimiento torna en destruymie<n>to d<e>l pueblo.” 

C1B296 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A727 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger MOA 

“E por esso dizen Rey. por q<ue> a poder sobre muchas co-sas. e por uencer todas las cosas q<ue>s le q<u><<i>>eren defend<er>.” 

C1A728 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger BER 

“Non ouo nul conseio: con que se defender / Juzgaron que lo fuessen: enla forca poner.” 

C1A729 de-1 Sentido opaco defendiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger EE1 

“E otrossi el fecho despanna que passo por muchos sennorios & fue muy mal trecha re-cibiendo muertes por muy crueles lides & batallas daq<ue>llos 

q<ue> la conquirie<n>. & otrosi q<ue> fa-zien ellos en defendiendo se.” 

C1B297 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, alegar, 

manter, vetar, proibir 

CAS 
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“Et de mas yo desp<re>çant<e> a-q<ue>lla mala costu<m>bre. q<ue>l bodeguero del Rey podría defender en cada un an<n>o un mes q<u><<a>>l el 

escogiesse} q<ue> ningun om<n>e non vendiesse vino sy no<n> el q<ue>l mandasse por su uolu<n>tad.” 

C1B298 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, proteger AC3 

“Ley x. com<m>o no<n> puede al de-fendedor defender le ot<r><<o>> defe<n>dedor.” 

C1A730 de-1 Sentido opaco defende ~ defienda Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, auxiliar, 

proteger 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo dar no<n> podieres; no<n> lexes de p<ro>meter. /  El p<r><<i>>nc'epe auarie<n>te; no<n> sabe quel contez. / Armas ni<n> 

fortaleza; de muerte nol guarez. / El dar defende las penas; & lieua todo prez.” 

C1A731 de-1 Sentido opaco defienda ~ defiende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +  

-fendĕre 

defender, auxiliar, 

proteger 

APO 

“Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado / Non s<er>a diz antioco en tal logar Alc'ado / Que d<e> 

mj lo defienda yermo njn poblado / Puso avn sin esto ley mala & complida / Quj quiere que lo matase / o lo p<r><<i>>siese / a vida.” 

C1B299 de-1  Sentido opaco defendedor Verbo Verbo Subst. Do CA defender < lat. 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensor, advogado AC3 

“Ley x. com<m>o no<n> puede al de-fendedor defender le ot<r><<o>> defe<n>dedor.” 

C1B300 de-1  Sentido opaco deffendedores Verbo Verbo Subst. Do CA defender < lat. 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensor, advogado SPC 

“T<itul><<o>> iiij<<o>> . delos dema<n>dadores & delos deffendedor<e>s % Et delas cosas q<ue> de-uen guardar & ffaz<er>.” 

C1A732 de-1  Sentido opaco deffendimiento Verbo Verbo Subst. Do CA defender < lat. 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

amparo, proteção 

FJZ 

“& no<n> les me<m>braua q<ue> dios les diera el pueblo q<ue> lo deffendiessen & q<ue> lo go-uernassen bie<n>. & ellos q<ue> deuie<n> bie<n> 

deffender el pueblo d<e> pierdada el su deffendimiento torna en destruymie<n>to d<e>l pueblo.” 

C1B301 de-1 Sentido opaco defensiones Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de defensão, defesa, AC3 
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dēfendĕre < de- + -fendĕre amparo, proteção 

“Ley .xlvij<<a>>. del q<ue> es echado & da-do por fechor silo p<<r>><e>nden com<m>o lo pueden matar luego. & com<m>o lo deuen oyr & q<ue> 

defensiones a. & com<m>ol deue<n> aplazar & dar por enemjgo.” 

C1B302 de-1 Sentido opaco defensiones Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

amparo, proteção 

BAG 

“[…] fallo q<ue> la marfus'a en p<ar>te bie<n> ac'ie<r>ta / Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si 

perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria […].” 

C1B303 de-1 Sentido opaco deffenssiones Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa; 

impedimento, 

embargo 

SPC 

“T<itul><<o>> . iiij<<o>> delas deffenssion<e>s.” 

C1B304 de-1 Sentido opaco deffensiones Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa; 

impedimento, 

embargo 

OA1 

“Titulo .viij<<o>> delas deffensiones.” 

C1B305 de-1 Sentido opaco defenssion Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa, 

amparo, proteção 

VIS 

“[...] el era padeçedor de algu<na>(a)s passion<e>s corporales aujdas por causa de muchas labores ta<n> es-p<iri>tuales qua<n> corporales en 

defe<n>-ssion de la ssa<n>ta madre egl<es>ia.” 

C1A733 de-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

defloxada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA de- + -floxado < 

lat. fluxus, ‘fluido, líquido 

que corre’ 

afrouxado, folgado, 

frouxo 

ALX 
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“Q<u><<a>>ndo lo uio ala candela; do uenia de leer; /  Los oios traya blandos; ela color mudada. / los cabellos en tuerto; la mayxiella delgada. / No<n> 

seie tenia la c'inta; ta<n>to era defloxada. / podria caer en tierra; de poca empuxada.” 

C1A734 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deguellen ~ 

degollar ~ 

degollara ~ 

degollado ~ 

degollaldo ~ 

degollare 

Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’
165

 

decapitar, degolar BRE8 

“Le:4:32 ¶ E sy de ga-nado ofresçiere sacrifiçio por el Syn manzjlla ofresca  Le:4:33 y pongan la mano sobre su cabeça y deguellenla do sue-len degollar 

los olocaustos del ofren-da.” 

C1A735 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degollaron Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’ 

decapitar, degolar BER 

“Ffueron mal repentidos: que nolo degollaron.” 

C1B306 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degollaua Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’ 

decapitar, degolar BAG 

                                                             
165Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim (de- + -coll(um)- + -āre). 
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“A mj contec'io / con <e>l muchas' noches' & djas' / / q<ue> leuaua furtadas' de las' ouejas' mjas' / / vj q<ue> las' degollaua en aq<ue>llas' erias' /.” 

C1A736 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

deguella Subst. Verbo Verbo Do lat. decollāre, de de- + 

-collum, -i, ‘pescoço’ 

decapitar, degolar PIC 

“Enel .xij<<o>>. grado sube un omne que %2 logar. deguella a otro omne. El qui nasciere enel sera engannador & mui falsso. & desuergonça-do.” 

C1A737 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

degradado ~ 

degradassen 

Subst. Verbo Verbo Do lat. degradāre
166

 degradado, destituído, 

privado dos graus 

LEY 

“E si obispo por aue<n>tu-ra esto fiziesse assabiendas deue seer despuesto. & desi degradado que quier ta<n>-to dezir cuemo desordenado. & morir 

porello.” 

C1A738 de-1 Sentido opaco delantrera ~ 

delantreras ~ 

delantrero 

Prep. Adv. Adj. Do CA delante < lat. de- + 

-in- + -ante, ‘de frente a, 

diante de’ 

dianteira, anterior AST 

“La delantrera delas dos acercadas que son so el uientre; es en Aquario.” 

C1A739 de-1 Sentido opaco delexar Verbo Verbo Verbo Do lat. delassāre < de- +   

-lassāre 

deixar, ceder FJZ 

                                                             
166Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim, da mesma forma que agradar. 
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“[...] & por end<e> no<n> lo q<ue>ria<n> delexar al Regno. mas a s<us> fi-jos [...].” 

C1A740 de-1 Sentido opaco delgadas Verbo Verbo Adj. Do lat. vulg. *delicatiāre, 

de dēlĭcātus < dēlicĕre < 

de- + -lacĕre 

magro, delgado ALX 

“Q<u><<a>>ndo lo uio ala candela; do uenia de leer; /  Los oios traya blandos; ela color mudada. / los cabellos en tuerto; la mayxiella delgada. / No<n> 

seie tenia la c'inta; ta<n>to era defloxada. / podria caer en tierra; de poca empuxada.” 

C1B307 de-1 Sentido opaco delgadas Verbo Verbo Adj. Do lat. vulg. *delicatiāre, 

de dēlĭcātus < dēlicĕre < 

de- + -lacĕre 

delicado BAG 

“[...] & de luengas' pestan[~]as' bie<n> claras' paresc'ient<e>s' / las orejas' peq<ue>n[~]as' / delgadas' para mje<n>t<e>s'.” 

C1A741 de-1 Sentido opaco delecte ~ deleyt Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

deleite, regalo, gozo, 

prazer 

GGE 

“Et manaua de aquel parayso del delecte un rio pora regar todo aquel logar. & parte se en quatro rios. ” 

C1A742 de-1 Sentido opaco deleyte Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lat. lacĕre 

(‘atrair, seduzir’), 

relacionável com lax, lācis 

(‘astúcia, fraude, sedução’) 

deleite, regalo, gozo BER 

“Vnjeron de diablos: [???] ella grant gentío / Por leuar la al baranco: de deleyte bien uazio.” 

C1A743 de-1 Sentido opaco demande Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar, YMG 
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demandar 

“El .xiij. pora oyr en suennos que quier q<ue> demande.” 

C1A744 de-1 Sentido opaco demandaron Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar, 

demandar 

ACE 

“E desque ouieron dichas sus razones much a-ffincadas; mandoles el Rey quel aduxiesse ende cadauno mues-tra de prueua daque-llo que dizien. & dioles 

plazo; qual le demandaron. & ellos fueron se & cataro<n> sus libros; cadauno segunt su razo<n>.” 

C1B308 de-1 Sentido opaco demandar ~ 

demanden 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  reivindicar, reclamar, 

demandar 

FSA 

“Todo om<n>e que muerte demandar de su pariente & enemi-gos cononbrar tome .iiij. de sus parientes e iu-re co<n> los .ij. parientes que mas acerca 

ouier & se parientes no<n> ouier iure con .ij. ueçinos derechos que no<n> sean iuradiços que n<on> demanden por o-tra sanna nen por otra 

malquerencia mas por-que era su pariente aquel que mataron.” 

C1A745 de-1 Sentido opaco demandar ~ 

demanda 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar JUZ 

“El .xxvi. Capitulo fabla en dem-andar los dones.” 

C1A746 de-1 Sentido opaco demandan ~ 

demandaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar CID 

“C'iento ([^2s]) q<u><<i>>nze cauall<er>os todos iuntados son / Todos dema<n>dan por mio c'id el ca<m>peador.” 

C1A747 de-1 Sentido opaco demanda ~ 

demandan 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar PIC 

“[...] figura d<e> dos mugie-res pegadas una co<n>l[*a] ot<r><<a>> q<ue> dema<n>da casamie<n>to.” 
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C1A748 de-1 Sentido opaco de mandaren
167

 ~ 

demandare ~ 

demandar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  instaurar processo 

judicial contra; 

processar, acionar 

FVA 

“Todo om<n>e de alcala que fore morto in {RUB.} uolta & parie<n>tes de mandaren sua morte. des-afien. a .v. & aq<ue>los .v. alegue<n>se & pongan 

.i. bozero. et si ouiere hi uno malfiesto q<ue>[ ]lo mato exeat enemigo.” 

C1A749 de-1 Sentido opaco demando  Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  perguntar, indagar  GGA 

“Demandol essora dios affinca-damente que fuera de su hermano abel.” 

C1A750 de-1 Sentido opaco demande ~ 

demandaren ~ 

demande ~ 

demanda 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar, buscar, 

procurar  

LEY 

“E la de somo de la cabeçal fazen por q<ue> sea apareiado de dar razon dela fe a todo omne q<ue> ge-la demande. % E la de la fruente. por q<ue> 

manifieste mostrando sin embargo ninguno & sin uerguen<n>a […].” 

C1A751 de-1 Sentido opaco demando  Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  demandar, buscar, 

procurar  

LFU 

“E enprenos [fol. 3v-a] rrebeca de dos fijos. Gé:25:22 & combatian se en el vientre. E demando conseio a nuestro sennor.  Gé:25:23 & dixo aella. .ij. 

gentes a ento vientre. & .ij. pu-eblos de tus entrannas ystran. e pliego a pliego esforçara. & el mayor seruira al menor.’” 

C1B309 de-1 Sentido opaco demando ~ 

demanda ~ 

demandare ~ 

demandar ~ 

demandado ~ 

demandan ~ 

demandasse ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, pedir; buscar, 

procurar; instaurar 

processo judicial 

contra; processar, 

acionar 

CAS 

                                                             
167Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base, na primeira das variantes. 
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demandaua 

“Et q<u><<a>>ndo se ouo de yr el Romero dema<n>-do sus din<er>os & su p<re>çincto con sus din<er>os.” 

“Et si viniere otro & lo dema<n>dare por suyo. faga salua q<ue> lo compro & no<n> sabe de q<u><<i>>en & con testimona<n>çia de dos vecinos 

derechos q<ue> sean.” 

“Mas puede deman-dar fiador por cada demanda que fiziere a<n>te q<u><<a>>l quier juez.” 

C1A752 de-1 Sentido opaco demando ~ 

demandar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, pedir ALX 

“El infant<e> al maestro; nol ousaua catar. / Daual grant reuere<n>c'ia; no<n> q<u><<i>>so refertar. / Dema<n>do ge lic'ec'ia; quel ma<n>dasse 

fablar. / Otorgola el maestro; ma<n>do ge co<m>pec'ar.” 

C1B310 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, pedir; buscar, 

procurar; instaurar 

processo judicial 

contra; processar, 

acionar 

SPC 

“Et dela pena q<ue> deue auer el q<ue> dema<n>da mas q<ue> no<n> deue o Ant<e> de plazo o[ ]q<ue> ffaze ssu dema<n>da mj<n>tirossa a[ 

]ssabie<n>das.” 

C1B311 de-1 Sentido opaco demandar ~ 

demanda ~ 

demando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, pedir; buscar, 

procurar; instaurar 

processo judicial 

contra; processar, 

acionar 

BAG 

“[^A]sy fue q<ue> rromanos' las leyes no<n> auja<n> / & fuero<n> las dema<n>dar a griegos' q<ue> las' tenjan.” 

“[...] (luego de gr<a>do mandas' bie<n> te s'abes' mudar / tarde das & amjdos' / bie<n> q<ui>er<e>s' demandar / de la loc'ana faz'es' muy nesc'ia & 

muy boba / / faz'es' co<n> tu grant / fuego com<m>o faz'e la loba […].” 

C1B312 de-1 Sentido opaco demandan Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  instaurar processo AC3 
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judicial contra; 

processar, acionar 

“Ley .xlv<<a>>. com<m>o deue librar el alcall<e> ant<e> q<ui>en demandan q<ue> al-gu<n>o firio o mato sobr<e> tregua” 

C1B313 de-1 Sentido opaco demandare Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  solicitar, pedir; buscar, 

procurar 

OA1 

“Et el iudgador ap<re>mie al auogado q<ue> ayu-de ala parte que lo demandare.” 

C1A753 de-1 Sentido opaco demandamos ~ 

demandando ~ 

demandar ~ 

demandaua ~ 

demando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  perguntar, inquirir; 

buscar, procurar 

APO 

“Recudiol apolonjo alo q<ue>l demandaua / Por q<ue>l pidie la fija q<ue> el mucho Amaua / Et q<ue>l termj<n>e el viesso con q<ue> nos embargaua 

/ Por esso me seguda ca esso lo Agraujaua.” 

C1A754 de-1 Sentido opaco demandas ~ 

demanda 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre busca, procura, 

adivinhação 

JUZ 

“El qui<n>to Capitulo fabla en Su<m>mas. & en dema<n>das & q<ue> el ci- elo ha fortuna & infortuna.” 

C1B314 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

AC3 

“Ley .lxxij<<a>>. del q<ue> no<n> es ladron con<n>oscido nj<n> encartado si en<e>l camjno robare aq<ue>l cont<r><<a>> q<ui>e<n> a 

algu<n>a dema<n>da en q<ue> pena cae.” 

C1A755 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre pergunta, enigma, 

adivinhação 

CRZ 

“Que q<ue>rje matar al om<n>e q<ue> dixera derechura. / Que abrjo la dema<n>da que era tan escura.” 

C1A756 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, CRZ 
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pleito 

“El capitulo .xxxix<<o>>. fabla en iudgar la demanda por batalla o uaraia q<ue> accaecio entre dos qual uençra.” 

C1B315 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

pleito 

CAS 

“Esto es por fuero que ay algun m<er>yno demandare a otro om<n>e sin querelloso que non Recuda sy non fuere por sus derechos conosçidos. Mas puede 

deman-dar fiador por cada demanda que fiziere a<n>te q<u><<a>>l quier juez.” 

C1B316 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

SPC 

“Et dela pena q<ue> deue auer el q<ue> dema<n>da mas q<ue> no<n> deue o Ant<e> de plazo o[ ]q<ue> ffaze ssu dema<n>da mj<n>tirossa a[ 

]ssabie<n>das.” 

C1B317 de-1 Sentido opaco demanda  Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

BAG 

“Con om<n>es' s'abidor<e>s' en fuero & en derecho / dios' ant<e> los mjs' ojos' & no<n> rruego nj<n> pecho / fallo q<ue> la demanda del lobo es 

bie<n> c'ie<r>ta […].” 

C1A757 de-1 Sentido opaco demandas ~ 

demanda 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, pergunta YMG 

“El .xxij. por complir las demandas en qual cosa quisiere.” 

C1B318 de-1 Sentido opaco demanda ~ 

demandas 

Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

OA1 

“Si el demandado dixiere que non es dela iurisdiçion del iudgador ante quien le es fecha la demanda & allega-re p<ar>a esto tal razon que el aya de 

p<ro>uar/. sea tenudo dela prouar fas-ta ocho dias desdel dia que fuere puesta la demanda.” 

C1B319 de-1 Sentido opaco demandado Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. demandāre  processado, acionado, 

demandado 

OA1 

“Si el demandado dixiere que non es dela iurisdiçion del iudgador ante quien le es fecha la demanda & allega-re p<ar>a esto tal razon que el aya de 
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p<ro>uar/. sea tenudo dela prouar fas-ta ocho dias desdel dia que fuere puesta la demanda.” 

C1B320 de-1 Sentido opaco demandados Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. demandāre  processado, acionado, 

demandado 

SPC 

“T<itul><<o>> v<<o>> / delos dema<n>dados & delas cosas q<ue> deue<n> catar.” 

C1B321 de-1 Sentido opaco demandados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. demandāre  processado, acionado BAG 

“Ella diz'e q<ue> no<n> le tiene mas furtar le ha la galljna / / No<n> apellaro<n> las p<ar>t[<e>]s' del juyz'io s'o<n> pagados' / / porq<ue> no<n> 

pagaro<n> cos'tas' nj<n> fuero<n> condenados' / / es'to fue porq<ue> no<n> fue de las p<ar>t[<e>]s' dema<n>d[ad]os' /” 

C1B322 de-1 Sentido opaco demandadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. demandāre  solicitado, pedido, 

cobrado 

CAS 

“Et sy comprar çinco ca-beças o dende arriba con auctor o las co<m>pro  ante dos om<ne>s bue<n>nos & le fuere<n> dema<n>da-das & non pudier 

dar auctor q<ue> sea q<u><<i>>to del furto et q<ue> las peche co<n> sus nouenas.” 

C1B323 de-1 Sentido opaco demandador Verbo Verbo Subst. Do CA demandar < lat. 

demandāre 

demandador, 

demandante; que 

busca, que perscruta 

JUZ 

“El .xi. capitulo es en saber la cogitacion del dema<n>dador.” 

C1B324 de-1 Sentido opaco demandador Verbo Verbo Subst. Do CA demandar < lat. 

demandāre 

demandador, 

demandante, 

pleiteador 

OA1 

“Si el demandador o el demandado pidiere plazo de auogado ante del pl<e>ito con-testado/ aya terçer dia p<ar>a esto del dia quel fuere puesta la 

demanda.” 

C1B325 de-1 Sentido opaco demandador Verbo Verbo Subst. Do CA demandar < lat. 

demandāre 

demandador, 

demandante, 

CAS 
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pleiteador 

“Et si no<n> vynyere el auctor alos nueue dias. o si viniere & no<n> diere fiador de cumplir fuero & viniendo el dema<n>dador. & faziendo el ga-nado 

suyo co<m>mo fuero es. deue ser encorrido por ladron aquel que co<m>pro el ganado.” 

C1B326 de-1 Sentido opaco demandadores Verbo Verbo Subst. Do CA demandar < lat. 

demandāre 

demandador, 

demandante, 

pleiteador 

SPC 

“T<itul><<o>> iiij<<o>> . delos dema<n>dadores & delos deffendedor<e>s % Et delas cosas q<ue> de-uen guardar & ffaz<er>.” 

C1A758 de-1 Sentido opaco demetio Verbo Verbo Verbo Do lat. dimittĕre abandonar, renunciar, 

deixar 

 

APO 

“Dic'ian q<ue> non se supo guardar d<e> mal englut / Por mala d<e> njgroma<n>c'ia p<er>dio buena salut / Luego d<e>la p<r><<i>>mera demetio 

su rac'o<n> / Toda la corte escuchaua tenja bue<n>a sac'on.” 

C1A759 de-1 Expletivo demostraçion Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstratĭo, -ōnis 

< demonstrāre < de- +       

-monstrāre 

mostra, assinalamento, 

mostra, elenco, 

demonstração 

JUZ 

“Esta es la demostracio<n> del dep<ar>timi-ento.” 

C1B327 de-1 Expletivo demostraçion Verbo Verbo Subst. Do lat. demonstratĭo, -ōnis 

< demonstrāre < de- +       

-monstrāre 

assinalamento, mostra, 

demonstração 

VIS 

“[...] assi com<m>o rrafael [a] tobias en la demostraçio<n> del camjno fasta la çibdat de rrages.” 

C1A760 de-1 Expletivo demostrassen ~ 

demostrado ~ 

demostrassen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

ALX 

“Nunca oya razon; q<ue> en corac'on no<n> tenia. / Sil mas demostrassen; el mas aprenderia.” 
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“Pario una gallina; un colouro yrado. / Era por alexandre; todesto demostrado.” 

“El jnfante alexandre. luego en su njnez / Come<n>c'o a demostrar. q<ue> serie de g<r><<a>>nt prez.” 

C1A761 de-1 Expletivo demuestran Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

JUZ 

“[...] signi-ficat<i>ones q<ue> demuestra<n> su se<n>norio & su vnidat.” 

C1A762 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, mostrar, 

demonstrar 

MOA 

“La p<r><<i>>mera segund(^o) dixo aq<ue>l q<ue> fezo el libro. q<ue> dios fablo della en sus esc<r><<i>>pturas. e q<ue> el lo q<u><<i>>so 

demostrar alos om<ne>s por mu- cho apuesto ordenamien-to e por bella maestria.” 

C1B328 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, mostrar VIS 

“E la p<ri>mera es assemejado al angel Raffael. & esto por cu<n>plir. el aco-mendamje<n>to q<ue>l ssen<n>or. le acomen-do en demostrar el camjno 

derech<o> a los sus suditos por obra & enxe<n>-plo.” 

C1A763 de-1 Expletivo demostrar Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

BER 

“[???] otro mjraglo: uos q<u><<i>>ero contar / [???] sancta maria: q<u><<i>>so dios demostrar.” 

C1A764 de-1 Expletivo demostrando ~ 

demostrar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar 

LEY 

“Mas si alguno recibe babtismo por enfinta. demostrando por palabra que quiere seer xp<ist>iano. & en la uoluntad no lo teniendo assi; atal cue-mo este 

no se le p<er>donan los pecados por el babtismo.” 

C1B329 de-1 Expletivo demostrado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

mostrar, dar a 

conhecer 

BAG 

“[...] si lixiera oujdjo el q<ue> fue mj criado / en <e>l fallaras' fablas' q<ue>l ove yo mos't<ra>do / / muchas' buenas' man<er>as' p<ar>a enamorado / / 
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panfilon E Nas'o<n> de mj fue demos't<ra>do / / si q<ui>er<e>s' tu amor de duen~a q<ua>lq<ui>er mug<e>r.” 

C1B330 de-1 Expletivo demudar Verbo Verbo Verbo Do lat. demutāre mudar, alterar, 

transformar, variar 

BAG 

“[...] faz'es' te<n>blar los om<ne>s' demudar las color<e>s' / p<er>der s'es'o & fabla demudar los (c)dolor<e>s' / t<ra>yes los om<ne>s' c'iegos' 

q<ue> oye<n> tus' loor<e>s'.” 

C1A765 de-1 Expletivo demudan Verbo Verbo Verbo Do lat. demutāre mudar, alterar, 

transformar, variar 

EE1 

“Mas por q<ue> los estudios de los fechos de los omnes se demudan en muchas guisas; fu-eron sobresto apercebudos los sabios ancia-nos. & escriuieron 

los fechos tan bien de los locos cuemo de los sabios.” 

C1A766 de-1 Expletivo demudo Verbo Verbo Verbo Do lat. demutāre mudar, alterar, 

transformar, variar 

GGE 

“Caym quando uio que tan bien yua con dios asu hermano. & a el tan mal. ouo grand enuidia de abel. & cresciol grand sanna ademas contra el. & demu-

dos le la faz. & baxo la a tierra.” 

C1A767 de-1 Expletivo demudando Verbo Verbo Verbo Do lat. demutāre mudar, alterar, 

transformar, variar 

ALX 

“El infante alexandre; q<u><<a>>ndo lo fue osmando. / Cambiossele la color; & fues todo demudando. / Maguer q<ue> era blanco; negro se va 

tornando.” 

C1A768 de-1 Expletivo denegada
168

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA de- + -negar < lat. 

negāre 

negado, recusado BER 

“Es plena de gr<<a>><ci>a: e qujta de Judic'ion / Nol seria denegada: njngu<n>a petic'ion.” 

C1A769 de-1 Sentido opaco 

_________ 

denegrjda Adj. Verbo Verbo Do CA de- + -negro- +     

-ido 

enegrecido, denegrido, 

arrasado 

APO 

                                                             
168Parece ser mais um caso de expletividade prefixal. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Fac'iendo orac'ion<e>s por los Logar<e>s santos / Vio cosa mal puesta Ciudat tan denegrjda / Pueblo tan desm[a]yado La gente tan dolorjda.” 

C1A770 de-1 Sentido opaco denodado ~ 

denodados 

Verbo Verbo Adj. Do lat. denotāre (‘dar-se a 

conhecer’, e daí, ‘destacar-

se pelo valor’) < de- +       

-notāre 

intrépido, atrevido, 

ousado 

ALX 

“No<n> te prenda cobdic'ia; a ty de p<re>nder nada. / Tu leuaras el p<re>c'io; q<ue> ual rac'ion doblada. / Por esto ot<r><<o>> dia; uendra<n> mas 

encarnados. / Con amor de ganar; seran mas denodados / Los vnos ueras muertos; e los otros golpados.” 

C1B331 de-1 Sentido opaco denostare Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injuriar, insultar, 

ofender, vituperar 

SPC 

“Et q<ue> pena deue Auer q<u><<i>> denostare o ffe-riere o[ ]matare ant<e>llos o Ant<e>l Adelantado estando judgando.” 

C1A771 de-1 Sentido opaco denostar Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injuriar, insultar, 

ofender, vituperar 

LEY 

“E aun por auer may-or debdo de nos dar uida p<er>durable en el <santo> parayso; dexosse prender & denostar. & ferir. & desonrrar.” 

C1A772 de-1 Sentido opaco denuesta Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injuriar, insultar, 

ofender, vituperar 

APO 

“Fablo el om<n>e bue<n>o diol fermosa respuesta / Merc'et ya Rey & gr<aci>as por la (re)p<ro>mesa v<uest>ra / Que amiztat vend<e>r non es 

costumb<r>e n<uest>ra / Qujen bondat da por p<re>c'jo mala mje<n>te se denuesta / Dios A todo xpi<sti>ano que su nombr<e> toujere.” 

C1B332 de-1 Sentido opaco denuesta Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, injuriar, insultar, AC3 
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‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

ofender, vituperar 

“Ley lxxxij<<a>>. com<m>o en la pena q<ue> cae el q<ue> denuesta o desonr-ra mug<e>r casada en<e>sa mism<<a>> pena cae om<n>e 

cont<r><<a>> la desposada.” 

C1B333 de-1 Sentido opaco denostat Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

difamar, injuriar, 

insultar, ofender, 

vituperar 

BAG 

“No<n> diras' mal d<e>l ljbro q<ue> agora rrehiertas' / / do cuydar<e>s' q<ue> mjent<e> diz'e mayor verdat / en las coplas' pintadas' yaz'e grant 

fealdat / / d<ic>ha mala & b<ue>na por vientos' la juz'gat / las coplas' co<n> los puntos' load o denos'tat / de todos' los estrume<n>tes yo ljbro s'o 

parient<e> / bie<n> o mal q<ua>l p(^u)[^y]ntar<e>s' tal dire c'ertame<n>te.” 

C1A773 de-1 Sentido opaco denuesto Verbo Verbo Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injúria, blasfêmia, 

insulto, ofensa, 

vitupério 

FJZ 

“Del denuesto & d<e>las plagas d<e>los om<n>es.” 

C1B334 de-1 Sentido opaco denuestos Verbo Verbo Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injúria, blasfêmia, 

insulto, ofensa, 

vitupério 

AC3 

“Ley .lxxxi<<a>>. com<m>o se libra & de la pena en q<ue> caen q<u><<a>>ndo mu-chos denuestos son dichos en-tre los om<ne>s q<ue> pelea<n> 

& los de-nuestos son los unos mayo-res q<ue>los otro.” 

C1B335 de-1 Sentido opaco denuesto Verbo Verbo Subst. Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injúria, insulto, 

ofensa, vitupério 

BAG 

“[...]  / / plaz'e te co<n> q<ua>lq<ui>er do el ojo as pues'to / / bie<n> te puedo yo dez'<ir> antojo por denues'to / / man<er>a es de djablo adoq<ui>er 

q<ue> tu moras' / / faz'es' te<n>blar los om<ne>s' demudar las color<e>s' [...].” 

C1B336 de-1 Sentido opaco deparar Verbo  Verbo Verbo Do CA de- + -parar < lat. conceder, CAS 
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parāre proporcionar, oferecer 

“Tal om<n>e le depare qua<n>do mester loujere / Demas om<n>e njn fembra q<ue> deste om<n>e oyere.” 

C1A774 de-1 Separação departir Verbo  Verbo Verbo Do lat. *departīre < de- + 

-partīre
169

 

categorizar, 

classificar; explicar, 

explanar, discorrer 

JUZ 

“Emp<er>o q<ue> esta s<cien>cia delas estrellas es muy grant; & muy al-ta. q<ue> no<n> se puede abraçrar. ni el q<ue> es sabio della nola puede 

toda es-planar ni<n> dep<ar>tir
170

 por s<us> differe<n>cias.por q<ue> es scie<n>cia de partes desseme-iantes.” 

C1A775 de-1 Separação departir Verbo  Verbo Verbo Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

separar, repartir, 

dividir 

LAP 

“[…] & estremar la contrafecha dela natural. & departir otrossi las que natural miente se semeian en uno connosciendo las por peso & por dureza & por 

las otras sennales […].” 

C1A776 de-1 Separação departen ~ 

departio 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

separar, repartir, 

dividir; explicar, 

explanar, discorrer 

EE1 

“[…] fasta q<ue> llegaron aparte doccide<n>t alos grandes montes q<ue> son llamados pireneos. q<ue> departen espanna la mayor de la otra.” 

C1A777 de-1 Separação departir ~ departe 

~ departesse ~ 

departieron  

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

separar, distinguir, 

repartir, dividir, 

distribuir 

LEY 

“E deue seer entendudo por saber departir el derecho del tuerto. & ap<er>-cebudo de razon pora responder ciertami-entre a los q<ue>l demandaren.” 

C1A778 de-1 Separação departir ~ 

departido ~ 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

discorrer, dividir, 

distribuir, explicar, 

CRZ 

                                                             
169Segundo o DLE/RAE. Já para Cunha (2010), o verbo em questão advém do fr. départir < lat. partīre. Houaiss & Villar (2009) também apontam para uma formação vernácula do 

verbo: < de- + -partir, por influxo do fr. départir. 
170Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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departyan ensinar 

“Mas los p<er>sios. & los grie-gos auian muchas sotilezas en esta scientia. & en departir las razo-nes della. & en sosac(^h)ar las sus sig-nificat<i>ones.” 

C1A779 de-1 Separação de partido
171

 Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre
172

 

departido, repartido, 

separado 

FJZ 

“[...] sea descomulgado & c<on>da<m>pnado d<e>la s<e>n<tenc>ia d<e> x<rist><<o>>. & d<e> partido d<e> dios. & uea por q<ue> oso malfa-

zer. & q<ue> el regnado le sea tornado en pena.” 

C1A780 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

departido, repartido, 

separado, agrupado, 

classificado, 

categorizado 

ACE 

“E como quier que estos iuegos sean depar-tidos de muchas maneras; por que el acedrex es mas noble & de mayor mae<<s>>-tria que los otros; 

ffablamos del p<r><<i>>me-ramientre.” 

C1B337 de-1 Separação departidos ~ de 

partidos
173

 

Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

distribuído, departido, 

separado, diferenciado 

FRL 

“[…] e las desabenenci-as & los pleytos q<ue> nacie-re<n> entre ellos q<ue> sean dep<ar>-tidos de man<er>a; q<ue> los q<ue> mal fizieren reciban 

pe-na & los buenos biuan segura mient.” 

“T<itul><<o>> L<ibro> i + delos omnes (^??)[^s]on de partidos. por ent natural cosa es q<ue> los entendimi-entos et las huebras no<n> acuerde<n> 

en uno. Et por es-ta razon uiene<n> muchas discordias et muchas <con>-tiendas entre los om<ne>s.” 

C1B338 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

departido, repartido, 

separado 

CAS 

                                                             
171Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base na segunda ocorrência. 
172Segundo o DLE/RAE. Já para Cunha (2010), o verbo em questão advém do fr. départir < lat. partīre. Houaiss & Villar (2009) também apontam para uma formação vernácula do 

verbo: < de- + -partir, por influxo do fr. départir. 
173Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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“Este es el libro delos fueros de castiella. et son departidos en algunas villas se-gund su costu<m>bre.” 

C1A781 de-1 Separação departidos  Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

distinto, diferente, 

contrário, dividido 

LEY 

“Por q<ue> las uoluntades & los en-tendimientos delos omnes son departidos en muchas maneras; por ende los fechos & las obras dellos no acuerdan en 

uno.” 

C1A782 de-1 Separação departidos Verbo  Verbo Adj. 

PP  

Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

diferenciado, 

separado, repartido, 

distinguido 

EE1 

“E non tan sola mientre fueron departidos en los lenguages. mas aun en las uoluntades de manera que non quisiero<n> mo- rar unos con otros.” 

C1A783 de-1 Separação departimento Verbo  Verbo Subst. Do lat. *departīre < de- + 

-partīre
174

 

divisão, separação, 

distinção, distribuição 

CRZ 

“Et quando pararemos mientes en este departimento; fallamos q<ue> las yen- tes noblas que son en [^el] poblado; son quatro yentes de antiguedat.” 

C1A784 de-1 Separação departimiento Verbo  Verbo Subst. Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

divisão, partição, 

distribuição 

JUZ 

“Esta es la demostracio<n> del dep<ar>timi-ento.” 

C1A785 de-1 Separação departimientos Verbo  Verbo Subst. Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

separação, 

afastamento 

FJZ 

“Delos departimie<n>tos delos casados.” 

C1A786 de-1 Separação departimientos Verbo  Verbo Subst. Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

divisão, separação, 

distinção, distribuição 

EE1 

“&' por q<ue> pudiessen otro si connoscer el saber dell ar-te de geometria q<ue> es de medir. & los departi-mientos de los grados. & las alonganças de 

                                                             
174Segundo o DLE/RAE. Já para Cunha (2010), o verbo em questão advém do fr. départir < lat. partīre. Houaiss & Villar (2009) também apontam para uma formação vernácula do 

verbo: < de- + -partir, por influxo do fr. départir. 
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los puntos de lo q<ue> a dell uno all otro. & sopi-essen los curssos de las estrellas […]” 

C1A787 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

depenno Subst. Verbo Verbo  Do CA de(s)- + -peñ(a)- 

(‘penedo’) + -a- + -r < lat. 

pĭnna, -ae 

despenhar, jogar(-se) 

ou precipitar(-se) de 

grande altura 

ALX 

“El infante el ruydo; nol pudo encobrir. / Pesol de corac'on; no lo pudo sofrir. / Depe<n>nos duna torre; onde ouo de morir; / ffijo dixo su padre; dios te 

faga beuir.”   

C1A788 de-1 Separação derraigar Verbo  Verbo Verbo Do lat. de- + -raigar < lat. 

radicāre 

arrancar, desarraigar, 

extirpar 

FJZ 

“Otro-si nos deuemos derraigar e taiar la cobdicia q<ue> es raiz de todo mal.” 

C1B339 de-1 Sentido opaco derraniaren Verbo  Verbo Verbo Do fr. déranger < fr. de- + 

ranger < germ. *hrĭng, 

‘círculo, cerco’ 

deserdar, debandar, 

dispersar, desordenar 

SPC 

“T<itul><<o>> . vj<<o>> . de com<m>o sse deue<n> Acabdellar en las huestes & en las caual-gadas & q<ue> pena deue<n> Auer los q<ue> 

derra<n>iare<n> / & los q<ue> no<n> ffuere<n> ma<n>dado[*s a] ssu cabdiello & A[ ]los q<ue>[ ]lo de( )ssonrrare<n> o[ ]lo matare<n>.” 

C1A789 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

derribar Subst. Verbo Verbo  Do lat. med. lusitano 

diripāre, de  de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre
175

 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo 

YMG 

                                                             
175Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ou stricto sensu 

“El .ij. es pora derribar los arboles & las torres.”   

C1A790 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribo Subst. Verbo Verbo  Do lat. med. lusitano 

diripāre, de de- + -rip(a)- 

(‘ribanceira, margens’) +  

-āre
176

 

derribar, derrubar, 

fazer cair, deitar 

abaixo 

LEY 

“E cuemo fi-ziera en cielo el mas onrrado q<ue> los otros; assi lo derribo en el jnfierno mas desonra-do. con todos aq<ue>llos q<ue> con el se 

otorgaron.”   

C1A791 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derribamiento Subst. Verbo Subst.  Do CA derribar < lat. 

med. lusitano diripāre, de  

de- + -rip(a)- (‘ribanceira, 

margens’) + -āre
177

 

derrubamento, queda FJZ 

“[...] ot<r><<a>>s costu<m>bres q<ue> son fechas por cont<r><<a>>ria. & por derribamie<n>to delos p<r><<i>>nci-pes q<ue>les podamos 

poner t<er>mino.”   

C1A792 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

decendre Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar LFU 

“Comenda-ra asos fijos & a so casado. por guardar myos comendamyen-tos. Gé:18:20 e dyxo el sennor. Clamor de sodoma. e de gomorra. es grant eso 

peccado se agrauyo mucho. Gé:18:21 decendre & uere el clamor que vie-ne amy sy es asy.” 

                                                             
176Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
177Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A793 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendiendo ~ 

descendieron ~ 

descendio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar; 

descender, provir por 

gerações 

EE1 

“Estos fueron descendiendo al llano fasta q<ue> llegaron a un rio que es dicho ebro.” 

C1A794 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendiessen ~ 

descendio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descender, provir por 

gerações; descer, 

baixar 

LEY 

“E demientre q<ue>la carne fue muerta; en alma descendio a los infiernos.” 

“Ca bien assi cuemo qua<n>-do alguno fiziesse grand traycion contra su sennor; cadrie en pena & en culpa; el & todos los q<ue> descendiessen del.” 

C1B340 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendio Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio 

<con> ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A795 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descende Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar YMG 

“El .ij. pora fazer semeiança que sube el omne por el ayre & descende.” 

C1A796 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar ACE 

“[...] & assi fueron des-cendiendo fasta en una casa [...].” 

C1A797 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendieron Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar BER 

“Vieronla los ang<e>les: descendieron a ella.” 

C1B341 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

desc’endio Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre descer, baixar BAG 
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“[…] s'en~ora oy al pecador ca tu fijo el s'aluador / por el desc'endio del c'ielo en ti morador / el q<ue> paris'te s'<an>ta flor por nos' nac'io / pecador 

no<n> te aborrez'cas' pues por ellos' s'er m<ere>scas' / madre de djos' ant<e>l conusco parescas' / n<uest>ras' almas' le ofrez'c'as' & rruega por nos' /.” 

C1A798 des-1 Sentido opaco desden Verbo Verbo Subst. Do ant. provençal desdenh 

< provav. do lat. vulg. 

*dĭsdĭgnāre < lat. 

dēdĭgnāre, ‘desprezar, 

desdenhar’ < de- +            

-dĭgnāre 

desdém, menosprezo EE1 

“Mas el desden de non querer(^er) los omnes saber las cosas. & la oluidança en que las echan depues q<ue> las saben; fazen perder mala mie<n>-tre lo 

q<ue> fue muy bien fallado & con grand estudio.” 

C1A799 des-1 Sentido opaco desden Verbo Verbo Subst. Do ant. provençal desdenh 

< provav. do lat. vulg. 

*dĭsdĭgnāre < lat. 

dēdĭgnāre, ‘desprezar, 

desdenhar’ < de- +            

-dĭgnāre 

desdém, menosprezo LEY 

“[…] & des-pues desto algunol bateasse si no en la manera que manda <santa> egl<es>ia. faziendo lo dotra guisa por soberuia o por desden. o por 

despreciamiento del babtismo.” 

C1A800 des-1 Sentido opaco desdenne Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

< lat. dēdĭgnāre, 

‘desprezar, desdenhar’ < 

de- + -dĭgnāre 

desprezar, desdenhar, 

menosprezar 

EE1 

“Onde si por las Cosas pasadas quiere alguno saber las venideras % no<n> desden<n>e esta obra mas tengala en su memoria % muchas vezes con-viene 

esto leer Ca poderas muchas Cosas ver […].” 

C1B342 de-1 Sentido opaco deseada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

querido, ansiado, 

almejado, desejado 

BAG 
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ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

“[...] tiene om<n>e su fiia de corac'o<n> amada / loc'ana & bie<n> fermos'a / de muchos des'eada.” 

C1A801 de-1 Sentido opaco desseando Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

LEY 

“[...] q<ue>riendo su bien & guarda<n>-dol de danno. & desseando q<ue> se salue.” 

C1B343 de-1 Sentido opaco deseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

atração, anseio, 

aspiração, desejo 

BAG 

“[...] a los' tuyos' das' obras' / muchos' malos' q<ue>brantos' / / el om<n>e por tus' obras' / el mj[<n>]tros'o & el p<r><<e>>juro / / por co<n>pljr tu 

des'eo faz'es' le hereje & duro /}.” 

C1A802 de-1 Sentido opaco despecho Verbo  Verbo Subst. Do lat. despectus, ‘vista de 

cima para baixo, desdém, 

desprezo’ < despicĕre < 

de- + - specĕre, ‘olhar’ 

despeito ALX 

“Q<u><<a>>ndo fuerez iuyz; siemp<re> iulga derecho. / Non te uenc'a cobdic'ia; ni<n> amor ni<n> despecho. / Nunq<u><<a>> ayas cuedado; 

gabarte de tu fecho. / Ca es grant leuiandat; & no<n> iaz y p<ro>uecho.” 

C1B344 de-1 Expletivo desposados Verbo  Verbo Subst. 

PP 

Do lat. desponsāre < de- + 

-sponsāre 

desposado, casado AC3 

“Ley lxxxij<<a>>. com<m>o en la pena q<ue> cae el q<ue> denuesta o desonr-ra mug<e>r casada en<e>sa mism<<a>> pena cae om<n>e 
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cont<r><<a>> la desposada.” 

C1A803 de-1 Expletivo desposados Verbo  Verbo Subst. 

PP 

Do lat. desponsāre < de- + 

-sponsāre 

desposado, casado FJZ 

“Delos desposados.” 

C1A804 des-1 Afastamento despuesto Verbo  Verbo Adj. Do lat. deponĕre < de- +   

-ponĕre  

deposto, destituído YMG 

“El .viij. pora seer el alcalde bienandant en sus iuyzios. & nunqua seer despuesto daq<ue>l grado.” 

C1A805 des-1 Afastamento despuesto Verbo  Verbo Adj. Do lat. deponĕre < de- +   

-ponĕre  

deposto, destituído LEY 

“E si obispo por aue<n>tu-ra esto fiziesse assabiendas deue seer despuesto. & desi degradado que quier ta<n>-to dezir cuemo desordenado. & morir 

porello.” 

C1A806 des-1 Afastamento despuesto Verbo Verbo Adj. Do lat. deponĕre < de- +   

-ponĕre 

deposto, destituído CRZ 

“& q<u><<a>>n-do sera aquel tiempo. & en termenar si sera por fechos q<ue> fizo despuesto. o por accusationes.” 

C1A807 de-1 Sentido opaco destellar Verbo  Verbo Verbo Do lat. destillāre, ‘pingar’ 

< de- + -stillāre 

gotejar, pingar BRE8 

“[…] rretorçerle ha la cabeça alas peño-las asy que se ayunte el cuello y non le rronpa de todo en todo  Le:5:9 y espar-zera dela sangre por la pared del 

altar y lo que fincare fagalo deste-llar al pie del altar ca por el peca-do es. ” 

C1A808 de-1 Sentido opaco destruir Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, arruinar YMG 

“El .xx. pora destruir qual om<n>e quisieres.” 
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C1A809 de-1 Sentido opaco destrue ~ destruir Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, extinguir, 

extirpar 

FJZ 

“[...] aq<ue>lla i<us>ticia ue<n>ce l<os> enemigos la q<ue> deffend<e> el p<r><<i>>ncipe. & por esso destrue mas l<os> enemigos 

est<r><<a>>nos por el su pueblo en paz.” 

C1B345 de-1 Sentido opaco destrues Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, extinguir, 

arruinar, acabar 

BAG 

“[...] faz'es' p<er>der la fama al q<ue> mas amor dier<e>s' / a djos' & a los' omes' pie<r>de el q<ue> mas q<ui>er<e>s' / destrues' las pres'onas' los 

auer<e>s' astragas' / / almas' cue<r>pos' & algos' / com<m>o v(j)erco las t<ra>gas'.” 

C1A810 de-1 Sentido opaco destruymiento Verbo Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, ruína, 

perecimento 

FJZ 

“& no<n> les me<m>braua q<ue> dios les diera el pueblo q<ue> lo deffendiessen & q<ue> lo go-uernassen bie<n>. & ellos q<ue> deuie<n> bie<n> 

deffender el pueblo d<e> pierdada el su deffendimiento torna en destruymie<n>to d<e>l pueblo.” 

C1A811 de-1 Sentido opaco destruymientos Verbo Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, ruína, 

morte, perecimento 

EE1 

“Y las mortandades q<ue> los romanos fizieron en ellos &' los destruymientos q<ue> les fizieron otrossi los vbandalos & los Silingos & los alanos & los 

Su-euos. & los aduxieron a seer pocos. &' por most<r><<a>>rla nobleza de los godos.” 

C1A812 de-1 Sentido opaco destruymiento ~ 

destruyemento ~ 

Verbo Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

destruição, desgraça, 

ruína, fim, morte, 

CRZ 
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destruyemiento ~ 

destruymento  

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

perecimento 

“El capitulo .xli<<o>>. fabla en las cost-ellationes q<ue> significan sallida de Rey. contra sus enemigos. & destr[u]-ymiento dellos.” 

C1A813 de-1 Sentido opaco  

 

destruydos ~ 

destruidos 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruído, extinto, 

arruinado, acabado 

CRZ 

“[…] & estos griegos auian no-bles scientias. & ondrados saberes & estrannos. mas los griegos son destruidos en este n<uest>ro tiempo.” 

C1A814 de-1 Sentido opaco destroyda ~ 

destroydos  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruído, extinto, 

arruinado, acabado 

EE1 

“E depues q<ue> troya fue destroyda. sa-lieron ende dos hermanos. all uno dizien pria-mo. e all otro Antheno.” 

C1A815 de-1 Sentido opaco destroidas ~ 

destroydas  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

arruinado, destruído, 

arrasado 

LFU 

“Trametio nuestro sennor sobre aquellas cibdades su maldi-cion. eueno fuego del çielo. e truenos. & relampagos. & fol-dres & sufre efueron destroidas en 

toda la plana. segor la .v.a destas cibdades fue enparada da quel fuego.” 

C1A816 de-1 Sentido opaco destruction Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, extinção, 

ruína, fim 

CRZ 

“Et en otras const-ellationes dizian q<ue> significauan} destruction de los adu<er>sarios del Rey.” 

C1B346 de-1 Sentido opaco destruydor Verbo Verbo Adj. Do lat. destrŭĕre < de- +   destruidor, arrasador, BAG 
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-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

arruinador 

“[...] el diablo los' ljeua p<r><<e>>s'os' en sus' tenaz'as' / al vno & al ot<r><<o>> er<e>s' destruydor / tan bie<n> al engan~ado com<m>o al 

engan[~]ador / com<m>o el mur & la rrana peresc'en & peor / er<e>s' mal enemjgo faz'es' tu amador […].” 

C1A817 de-1 Expletivo detardedes Verbo Verbo Verbo Do lat. detardāre tardar, demorar CID 

“Tres Reyes veo de moros derredor de mi estar / Non lo detardedes los dos yd pora alla / Tres mill moros leuedes co<n> armas de lidiar.” 

C1A818 de-1 Sentido opaco detienen Verbo Verbo Verbo Do lat. detinēre deter, parar CID 

“Viniero<n> a la noch a c'elfa posar / Por los de la frontera pienssan de en( )viar / Non lo detienen vienen de todas partes / Yxieron de c'elfa la q<ue> 

dizen de canal.” 

C1B347 de-1 Sentido opaco detiene Verbo Verbo Verbo Do lat. detinēre deter, parar BAG 

“Cantas' letat<us> su<m> s'i ay s'e detiene / / Ylit enjt acenderu<nt> q<ua>lq<ui>er q<ue> a ti s'e tie<n>.” 

C1A819 de-1 Sentido opaco determenar Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre determinar CRZ 

“El undecimo capitulo fabla en es-position. & en determenar. el moue-mento de la ochaua espera.” 

C1B348 de-1 Sentido opaco deuaneo Verbo Verbo Subst. Do CA devanear  < CA 

de-+ -vanear 

devaneio, divagação, 

distração vã; desatino 

BAG 

“fablar uos' he por trobas' & por cue<n>to rrimado / es vn dez'<ir> fermos'o & s'ab<e>r syn pecado / rraz'o<n> mas plac'entera & fablar mas 

ap(ues't)[ostad]o / no<n> cuydes q<ue> es ljbro de nec'io deuaneo / nj<n> tengad<e>s' por chufa algo q<ue> en <e>l leyo.” 

C1A820 de-1 Sentido opaco deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever; ter que YMG 

“Et la .x<<a>>. es de aly que fabla de cuemo se deuen figurar las piedras. & de otras re-glas que son mester en esta sciencia.” 

C1B349 de-1 Sentido opaco deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

FRL 
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“Titulo delos pleytos q<ue> deuen ualer o q<ue> non.” 

C1A821 de-1 Sentido opaco deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

MOA 

“[...] de las electiones de las oras en q<ue> las deuen comprar e ensennar e sacar a caça por arte daustrolomia.” 

C1A822 de-1 Sentido opaco deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever; ter que JUZ 

“El .xxxv. Capitulo fabla en sab<er> en q<ue> tiempo se deue<n> comp<r><<a>>r las he-redades.” 

C1A823 de-1 Sentido opaco deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever; ter que LAP 

“[…] dezimos que se non deuen marauillar por ello.” 

C1B350 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

AC3 

“Ley .xxix<<a>>. com<m>o deue<n> las par-tes parescer
178

 cada dia ant<e>l alc<alde>.” 

C1A824 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

AST 

“La .iij<<a>>. es de co<m>mo se deuen fazer las armel-las dell ataçyr en la alcora. & de co<m>mo deuen obrar con ellas.” 

C1B351 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

OA1 

“Por que la iustiçia es muy alta uir-tut & las mas complidera p<ar>a el gou<er>namie<n>-to delos pueblos. por que por ella se man-tienen todas las cosas 

en el estado q<ue> deuen.” 

C1A825 de-1 Sentido opaco deuemos ~ deuen Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        estar obrigado a; CRZ 

                                                             
178Observe-se o registro do verbo sem o prefixo a-. 
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-habēre  dever; ter que 

“[…] & yo quiero la departir. & esplanar. & mostrar de que manera se deuen tomar estas significationes con la aiuda de dyos.” 

C1B352 de-1 Sentido opaco deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

VIS 

“[...] es q<ue> el bue<n> pastor deue poner ssu alma por guarda de las sus ouejas […].” 

C1A826 de-1 Sentido opaco deuemos Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

BER 

“Amigos atal madre: aguardar la deuemos.” 

C1A827 de-1 Sentido opaco deuedes  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CID 

“Poco auer t<r><<a>>yo dar uos q<u><<i>>ero u<uest>ra part / Sed me[^3<m>]brados com<m>o lo deuedes far / Ala man<n>ana 

q<u><<a>>ndo los gallos cantara<n>.” 

C1A828 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue ~ 

deuemos ~ deuie ~ 

deuiesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

LEY 

“Aquellos q<ue> ouieren de fa-zer; deuen uenir a la puerta de la egl<es>ia. el primero Miercoles de quaresma descal-ços & uestidos de pa<n>no de lana. 

q<ue> sea uil & refez. & traer las caras abaxadas a tier-ra; con grand omildat. demostrando seen esto por culpados; del pecado q<ue> fiziero<n>.” 

C1B353 de-1 Sentido opaco deua ~ deue ~ 

deuia ~ deuya 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; ter 

dívida, dever; ter que 

CAS 

“Titulo delos deubdores.} Esto es por fuero que todo om<n>e que deua deuda a otro sy q<u>iere entrar en plazo deue mandar el alcall<e> al juez & al sa-

yon que a cabo de diez dias que tomen pen-nos del.” 

C1A829 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

dever; ter que ACE 
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“E los xvj. duna color; deuen se entablar en las dos carreras primeras del tablero.” 

C1B354 de-1 Sentido opaco deuen  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

SPC 

“T<itul><<o>> xj<<o>> . delos pesq<u><<i>>ridor<e>s / % Et delas pesq<u><<i>>sas / % Et q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> las ffeziere 

derech~a mjent<e> / % Et q<ue> pena an a[ ]dar A[ ]los q<ue>[ ]los dessonrrasen o los fferiessen / o[ ]los matassen.” 

C1A830 de-1 Sentido opaco deue ~ deuedes ~ 

deuo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

ALX 

“Ally es logar; do se deue aparec'er / Cada vno q<ue> se p<re>cia; o q<ue> deue faz<er>. / Ally paresca tu forcia' & todo tu poder. / Si as a 

enflaq<ue>c'er; mas te ualrria morrer.” 

C1A831 de-1 Sentido opaco deua ~ deue ~ 

deuedes ~ deuemos 

~ deles ~ deuo ~ 

deuiemos ~ deuje ~ 

deujemos ~ deujera 

~ deujes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

APO 

“Dixo non deues Rey tal cosa demanar / Q<ue> a todos Aduze uergue<n>c'a & pesar / Esto si la uerdat no<n> quisieres negar / Entre tu & tu fija sse deue 

termj<n>ar.” 

C1A832 de-1 Sentido opaco deuen ~ deue ~ 

deuemos ~ deuia ~ 

deuie  

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

FJZ 

“[…] ca si los o<mne>s menores deue<n> cuydar d<e> toll<er> la carga. & la cuy-ta d<e> sobre l<os> pueblos; & d<e> sobre si. muy mas graue 

c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores.” 

C1B355 de-1 Sentido opaco deue ~ deuedes ~ 

deuen ~ deuje ~ 

deujera ~ deuj ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

BAG 
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deuo 

“E a mj es manjfies'to q<ue> el por aq<ue>llo vs'a / No<n> le deue rresponder en juyz'io la marfus'a /.”.” 

C1B356 de-1 Sentido opaco deuda  Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭta < debēre < 

de- + -habēre 

quantia a pagar; dívida CAS 

“Esto es por fuero que todo om<n>e que deua deuda a otro sy q<u>iere entrar en plazo deue mandar el alcall<e> al juez & al sa-yon que a cabo de diez 

dias que tomen pen-nos del.” 

C1B357 de-1 Sentido opaco debdor Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtor, -ōris < 

debēre < de- + -habēre         

devedor CAS 

“Ley iij<<a>>. com<m>o es tenudo el a q<u><<i>> fallan los bien<e>s del debdor.” 

C1B358 de-1 Sentido opaco deubdores ~ 

deudor 

Verbo Verbo Subst. Do lat. debĭtor, -ōris < 

debēre < de- + -habēre         

devedor CAS 

“Titulo delos deubdores.} Esto es por fuero que todo om<n>e que deua deuda a otro sy q<u>iere entrar en plazo deue mandar el alcall<e> al juez & al sa-

yon que a cabo de diez dias que tomen pen-nos del.” 

“Et q<u><<a>>ndo fuere<n> trenta dias cumplidos vendan los pe<n>nos. & enterguen al deudor.” 

C1A833 de-1 Sentido opaco deuedar Verbo Verbo Verbo Provav. do lat. tard. 

*devetāre < de- + -vetāre 

vetar, proibir, impedir ALX 

“Si el mio bue<n> maestro; no<n> melo deuedar. / Dexare Heuropa; yre passar la mar.” 

C1A834 de-1 Sentido opaco deuocion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade FJZ 
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“[…] & despues amonesto todo el co<n>-ceio co<n> gran deuocio<n>.” 

C1A835 de-1 Sentido opaco deuocion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade LEY 

“E son tres maneras de penedencia. La primera a q<ue> llaman los cl[<er>]igos solle<m>pne. que quier tanto dezir cuemo penede<n>cia que es fecha 

con grand deuocion.” 

C1B359 de-1 Sentido opaco deuoc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade BAG 

“[...] da me grr<ac'i>a & bendec'io<n> & del c'ielo co<n>s'olac'io<n> / q<ue> pueda co<n> deuoc'io<n> cantar de alegria.” 

12. des- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: des-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1B360 des-2 Negação desabenencias
179

  Verbo Verbo Subst. Do CA desavenir < CA 

des- + -avenir < lat. 

advenīre < ad- + -venīre 

desavença, litígio, 

desentendimento 

FRL 

“Onde conuiene a[^2l] rey q<ue> ha a ten<er> sus pueblos en iusticia & en d<er>echo. q<ue> fa-ga leyes pora q<ue> los pue-blos sepan como an de 

beuir. e las desabenenci-as & los pleytos q<ue> nacie-re<n> entre ellos […].” 

                                                             
179Sobreprefixação. 
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C1A836 des-2 Negação desacuerdo
180

  Subst. Subst. Subst. Do CA des- + -acordo < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

desacordo, 

divergência 

EE1 

“[…] & fueron ellos sennores del-la. % &' como por el desacuerdo q<ue> ouieron los godos con so sennor el rey Rodrigo. & por la tra-ycion q<ue> urdio 

el conde do[<n>] Jllan & ell arc[']obispo oppa. passaron los daffrica & ganaron todo lo (^de)-mas despanna.” 

C1A837 des-2 Negação desacuerdo
181

 Subst. Subst. Subst. Do CA des- + -acordo < 

lat. *acchordāre, de cor, 

cordis 

desacordo, 

divergência 

LEY 

“Por que conuiene a los Reyes que an a tener & a-guardar sus pueblos en paz & en iusticia; que fagan leyes & posturas & fueros. por q<ue> el desacuerdo 

que han los om<ne>s naturalmi- entre entressi; se acuerde por fuerça de dere-cho.” 

C1B361 des-2 Sentido opaco desafiar
182

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiar, incitar a 

duelo 

AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A838 des-2 Sentido opaco des afiar ~ 

desafiare ~ desafia 

~ desafie ~ des a 

fiar ~ desafien ~ 

desfiare
183

 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiar, incitar a 

duelo 

FVA 

                                                             
180Sobreprefixação. 
181Sobreprefixação. 
182Sobreprefixação. 
183Sobreprefixação, exceto na última variante, em que, ao contrário das demais, não ocorre o prefixo a-. 
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“Todo homne q<u><<i>>en sopiere que {RUB.} so[ ]parie<n>t mato & delexare
184

 de des afiar
185

. Al quel mato & a otro hom<n>e desafiare por 

cobdicia de so auer. o por malq<ue>rencia. e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ 

]an a pesquerir. e si fa-laren que a tuertol des a fiar
186

 pierda derecho & enemigo & peche las calonas. al[ ]senor & al[ ]iudez.” 

C1B362 des-2 Sentido opaco desaffiado
187

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

FSA 

“PRrogo a nos  que se algun omne matar om-ne en la uilla o fuera de la uilla & non fuere desaffiado por fue-ro d<e> Salamanca se se podier saluar con 

.xij. o-m<n>es a iura o a lide qual quisieren los parie<n>tes del muerto que non mato por conseio ne<n> por traycion mays por baraya […].” 

C1A839 des-2 Sentido opaco desafiado ~ 

desafiados
188

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

FVA 

“Al quel mato & a otro hom<n>e desafiare por cobdicia de so auer. o por malq<ue>rencia. e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe 

quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a pesquerir.” 

C1B363 des-2 Sentido opaco desafiados
189

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafiado, provocado 

a duelar, contendedor 

AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A840 des-2 Sentido opaco desafiado
190

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -afiar < CA desafiar, pôr à prova APO 

                                                             
184Observe-se a interessante grafia do atual verbo dejar, em seu processo de constituição, corroborando a rota etimológica a ele associada (< lejar, e este do lat. laxāre, ‘afrouxar’, 

influenciado por dar). 
185Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base nesse derivado. 
186Observe-se a separação gráfica dos dois prefixos à sua base nesse derivado, o que pode indicar o processo de gramaticalização/lexicalização em curso. 
187Sobreprefixação. 
188Sobreprefixação. 
189Sobreprefixação. 
190Sobreprefixação. 
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PP a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

“Si el tu mal supieses deujes auer dolor / Del Rey Antioco eres desafiado.” 

C1B364 des-2 Sentido opaco desafiamientos
191

 Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafio, duelo OA1 

“Titulo .xxix<<o>>[.] delos desafiamie<n>to<<s>>.” 

C1B365 des-2 Negação desaguisada
192

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, 

inapropriado, injusto, 

proibido 

AC3 

“Ley .xcv<<a>>. q<ue> a de faz<e>r el alcall<e> q<u><<a>>ndo q<ue>rella algu<n>o q<ue>l q<ue>ma<n> ca-sas o le mata<n> parient<e>. o 

ot<r><<a>> cosa desag<ui>sada.” 

C1B366 des-2 Negação desaguisados
193

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, inapropriado 

FRL 

“[...] et por usos desaguisados & sin d<er>echo. de q<ue> uiene<n> mu-chos males & muchos da<n>-nos.” 

C1A841 des-2 Negação desaguisadas
194

 ~ 

desguisado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aguisar < 

CA a- + -guisar < lat. 

vulg. *guisa < germ. *wīsa 

desordenado, 

indevido, proibido, 

impróprio 

LEY 

“[...] assi que los unos se yudgaua<n> por fazannas desaguisadas & sin razon.” 

                                                             
191Sobreprefixação. 
192Sobreprefixação. 
193Sobreprefixação. 
194Sobreprefixação. 
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C1A842 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desalmado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -alma- + -a- 

+ -r 

Sem alma, privado de 

espírito ou de ânimo, 

triste  

BER 

“Estaua el conuento: triste. e desalmado / Por este mal exiemplo: que l[??] era ubiado.” 

C1A843 des-2  Privação desapostura
195

 Subst. Subst. Subst. Do CA des- + -a- +             

-postura  

desordem, 

indisposição, má 

disposição, desalinho 

CRZ 

“[…] & segunde lo q<ue> recibe la t<ier>ra. & el ayre; de las fuerças & de los fechos de los cuerpos celestiales. q<ue> segunde esta<<s>> cosas 

pareçen las aposturas & las desaposturas en los cuerpos de los omnes. & en sus formas.” 

C1A844 des-2  Privação desapuestas
196

 Verbo Verbo Subst. Do CA des- + a- +             

-posto 

desalinhado, sem 

garbo, desordenado  

GGE 

“Mas a cayn por la maldat que ueye enel. enel talante de su coraçon & en sus offrendas desapuestas. nin cato a el nin a ellas.” 

C1A845 des-2 Reversão desatan Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -atar dissolver, anular, 

desenlaçar 

LEY 

“Ca por este se desatan; todos los pecados ueniales.” 

C1B367 des-2 Reversão desatar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -atar dissolver, anular, 

desrespeitar 

CAS 

“Et sy algu-no la q<u><<i>>ere q<u>ebrantar o desatar en algu<n>na cosa. la yra de dios venga lle<n>nera mente sobre el & sobr<e> esto peche al 

Rey en coto mill m<o>r<avedi>s.” 

                                                             
195Sobreprefixação. 
196Sobreprefixação. 
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C1A846 des-2  Privação desauenturada
197

 Adj. 

PP  

Adj. 

PP  

Adj. 

PP 

Do CA des- +                     

-aventurado < lat. 

*adventūra < lat. advenīre 

< ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

PIC 

“Enel .xix. grado sube figura de tordo. El qui nasciere en el sera falsso & de mui fea figura & dannada & desauenturada.” 

C1A847 des-2 Reversão descaualgaua ~ 

descaualga 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -cabalgar desmontar CID 

“Fincaua la tienda & luego descaualgaua / Myo c'id Ruy diaz el que en bue<n> ora c'inxo espada / Poso en la glera q<u><<a>>ndo nol([^3e]) coge nadi 

en casa / Derredor del vna buen<n>a conpan<n>a / Assi poso myo c'id com<m>o si fuesse en montan[^2<n>]a.” 

C1A848 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

descabec’emos Subst. Verbo Verbo Do CA des- +-cabeça- +   

-a- + -r 

degolar, decapitar, 

decepar a cabeça 

CID 

“Los moros & la[^3s] moras vender non los pod[^r]emos / Q<ue> los descabec'emos nada no<n> ganaremos / Coiamos los de dentro ca el senorio 

tenemos.” 

C1A849 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

descabec’ado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- +-cabeça- +   

-a- + -r 

degolar, decapitar, 

decepar a cabeça 

APO 

                                                             
197Sobreprefixação. 
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“Al q<ue> lo adeuj(^??)[^n]ase q<ue> gela darja de grado / El que no lo adeuinase s<er>ia descabec'ado.” 

C1A850 des-2 Reversão descolgar
198

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -colgar < 

lat. collocāre, ‘colocar’ < 

cum- +-locāre 

baixar o que está 

pendurado, descer 

BER 

“Vinjeron los amjgos: e los bien querientes / Vinjan por descolgarlo: rascados. e dolientes.” 

C1B368 des-2 Reversão descobrier ~ 

descobriere
199

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, manifestar; 

descobrir, tomar 

conhecimento sobre 

SPC 

“Et dela pena q<ue> deue auer q<u><<i>>en matare al rrey o[ ]lo fferiere o[ ]lo p<r><<i>>ssiere o[ ]lo enffamare o[ ]descobrier ssu po-ridat.” 

C1A851 des-2 Reversão descubrades
200

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

CID 

“O sodes Rachel & vidas lo[^2s] myos amigos caros / En poridad flablar q<ue>rria co<n> amos / Non lo de( )tardan todos tres se apartaro<n> / Rachel & 

vidas amos me dat las manos / Q<ue> no<n> me descubrades a moros ni<n> a x<r><<i>><sti>anos.” 

C1B369 des-2 Reversão descobrir
201

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

BAG 

“[...] mas no<n> pudiero<n> cos'a s'ab<e>r nj<n> entender / a de lexos' fablaua<n> por le faz'er dez'jr / algo de la s'ente<n>c'ia su corac'o<n> 

descobrir / el mos't<ra>ua los dient<e>s' mas no<n> era Reyr.” 

                                                             
198Sobreprefixação. 
199Sobreprefixação. 
200Sobreprefixação. 
201Sobreprefixação. 
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C1A852 des-2 Reversão descubierto
202

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, descobrir, 

tomar conhecimento 

sobre 

APO 

“Que so d<e> apolonjo capital enemjgo / Quiero fablar por esto mj conseio contigo / De lo que yo fac'ia el me a descubierto / Nunca me fablo ombre 

njngu<n>o tan encierto.” 

C1A853 des-2 Reversão descubierto
203

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. discoopērtus, -a,  -

um < dĭscŏŏpĕrīre < dis- + 

-cooperīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

descoberto, visível, à 

mostra, nu 

 

LFU 

“[…] & planto uinna  Gé:9:21 e beuio uino & enbu-dos e yogo descubierto en su ti-enda. Gé:9:22 Violo cam so fijo e dixo a sos ermanos en la cal.  

Gé:9:23 priso sem & iaphet la sauana e pusi-eron gela sobre los ombros am-os & fueron atras & cubrieron lo que era descubierto  Gé:9:24 & desperto noe 

del suenno & sopo lo que fizo cam so fijo.” 

C1A854 des-2 Reversão descobridor
204

 Verbo Verbo Subst. Do CA descobrir < lat. 

dĭscŏŏpĕrīre < dis- +         

-cooperīre < cum- +          

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelador, 

descobridor, 

conhecedor, inventor 

JUZ 

“Gracias a Dios el v-no. el uen-cedor. el on-drado. el poderoso. criador dela noche. & del dia. & descobridor de-los encerramientos delas scie<n>-cias. & 

delas p<or>idades.”   

C1B370 des-2 Privação, 

separação 

descomonjon ~ 

descomonjo ~ 

Subst. Subst. Subst. Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excomunhão BAG 

                                                             
202Sobreprefixação. 
203Sobreprefixação. 
204Sobreprefixação. 
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 descomunon
205

 excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis 

“[…] la exuc'io<n> p[<ri>]m[<er>]a muy bie<n> fue alegada / / mas la descomonjo<n> fue vn poco errada / / q<ue> la descomonjo<n> [^??] deujera 

s'er no<n>brada.” 

C1A855 des-2 Privação, 

separação 

 

descomulgado
206

 Subst. Subst. Adj. 

PP 

Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis 

excomungado FJZ 

“[...] sea descomulgado & c<on>da<m>pnado d<e>la s<e>n<tenc>ia d<e> x<rist><<o>>. & d<e> partido d<e> dios. & uea por q<ue> oso malfa-

zer. & q<ue> el regnado le sea tornado en pena.” 

C1B371 des-2 Privação, 

separação 

 

descumulgado
207

 Subst. Subst. Adj. 

PP 

Forma haplológica de 

*desexcomunión < CA 

des- + excomunión < lat. 

excommunĭo, -ōnis < ex- + 

communĭo, -ōnis 

excomungado BAG 

“[...] ot<r><<o>>si apongo q<ue> es descumulgado / de mayor descomuno<n> por custituc'io<n> / de legado [...].” 

C1A856 des-2 Privação descuydado
208

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -cuidar < 

lat. cogitāre < cum- +        

-agităre 

despreocupado APO 

“Tornose al Rey antioco q<ue> lo auje enbiado / Por contar le las nueuas & dezir le el ma<n>dado / Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / 

Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado.” 

                                                             
205Sobreprefixação. 
206Sobreprefixação. 
207Sobreprefixação. 
208Sobreprefixação. 
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C1A857 des-2 Privação desconortado
209

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -conortar < 

lat. conhortare (por 

cohortari) < cum- +           

-hortāre 

desanimado, 

desacordado, sem 

forças, sem sentidos 

APO 

“Quando el mar le ouo ha termj<n>o echado / Cayo el om<n>e bueno todo desconortado / Non fue bien por dos dias en su recuerdo tornado / Ca mal 

traydo era & fuera mal espantado.” 

C1A858 des-2 Privação desampara ~ 

desemparo
210

 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, ausentar-

se, separar-se 

BER 

“Q<u><<a>>ndo ouo la gl<or>iosa: el sermon acabado / Desampara el alma: al cuerpo uenturado / T(a)[o]maron la de ang<e>les: vn conuento 

ondrado.” 

C1A859 des-2 Privação desampararon
211

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, ausentar-

se, separar-se 

EE1 

“Onde dezimos assi q<ue> pues q<ue> de-sampararo<n> aq<ue>llos de fazer la torre e derrama-ron por el mundo. los fijos de Sem ell hermano mayor 

heredaron asia mas non toda.” 

C1A860 des-2 Privação desemparada
212

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

sem amparo, 

desamparado, 

abandonado 

BER 

“Propuso la gl<or>iosa: palabra colorada / Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada / Mientre fue en el cuerpo: fue mj acomendada / Agora prendria 

tuerto: por yr desemparada.” 

C1A861 des-2 Privação desenparada
213

 Verbo Verbo Adj. Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

CID 

                                                             
209Sobreprefixação. 
210Sobreprefixação. 
211Sobreprefixação. 
212Sobreprefixação. 
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PP abandonado 

“Myo c'id don Rodrigo ala puerta adelin<n>aua / Los q<ue> la tiene<n> q<u><<a>>ndo viero<n> la rebata} / Ouiero<n> miedo & fue dese[n]parada 

/ Mio c'id Ruy diaz por las puertas entraua / En mano t<r><<a>>e desnuda el espada.” 

C1A862 des-2 Privação desemparada
214

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

sem consolo, sem 

amparo, desamparado, 

abandonado 

APO 

“Mas qua<n>do al non Puedo des q<ue> so violada. / Prendre v<uest>ro conseio la mj nodrjc'ia ondrada. / Mas bien ueo q<ue> fuy d<e>(i) dios 

desemp<ar>ada.” 

C1A863 des-2 Negação dessemeiantes Adj. Adj. Adj. Do CA des- + -semeiante 

< semelhar < lat. 

*similiāre 

diferente, desigual, 

dessemelhante, não 

semelhante 

JUZ 

“[...] por q<ue> es scie<n>cia de partes desseme-iantes. & iudicios diu<er>sos & p<or>idades cubiertas celada.” 

C1A864 des-2 Privação desentendudas ~ 

desentendudos
215

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -entender < 

lat. ĭntĕndĕre < in- +         

-tendĕre  

sem entendimento, 

ignorante 

LEY 

“E los alde-anos simples por q<ue> usan siempre entre gentes desentendudas o no son los sabido-res del derecho. & todo su entendimie<n>to es en saber 

labrar las heredades.” 

C1B372 des-2 Intensificação desfambrido Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do CA des- + -fambre < 

(‘fome’)  

muito faminto, muito 

esfomeado 

BAG 

“Andaua vn mjlano bolando desfanbrido / / bus'cando q<ue> comjes'e es'ta pelea vjdo / debatio s'e por ellos' / siluo en apelljdo […].” 

C1A865 des-2 Reversão desfazen Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -fazer < lat. 

facĕre 

desfazer, romper, 

quebrar, dissipar  

LEY 

                                                             
214Sobreprefixação. 
215Sobreprefixação. 
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“Ca si los om<ne>s pecan ante q<ue> sean babtizados; desfazen se aquellos pecados por el babtis-mo.”
 
 

C1B373 des-2 Reversão desfazer Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -fazer < lat. 

facĕre 

desfazer, contrariar, 

desrespeitar, alterar 

CAS 

“Et si algu<n>no q<u><<i>>siere co<n>tral-lar o ensayar de desfaz<er> loca me<n>te este p<r>iuille-gio de un asoluimie<n>to & de mi 

franq<ue>za. La yra de dios om<n>ipotente ue<n>ga sobre el sen<n>eramente. Et co<n> iudas traydor sufra pe<n>nas en el ynfierno.” 

C1A866 des-2 Reversão desfazer Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -fazer < lat. 

facĕre 

desfazer, desmanchar, 

destruir 

LAP 

“Et segu<n>d natura de fisica pora obrar mal; a tal uertud q<ue> qua<n>do la pulen o la muelen. & daq<ue>l-las poliduras o moleduras dieren a alguno 

a beuer qua<n>-tidat sabuda; desfazer le a todo el figado saliendo sa<n>gre.” 

C1A867 des-2 Reversão desfazedor Verbo Verbo Subst. Do CA desfazer < CA des- 

+ -fazer < lat. facĕre 

desfazedor, que 

desfaz, que 

desmancha, que 

destrói 

LAP 

“Del segundo grado del signo de aries; es la piedra aque dizen çuuidica q<ue> quiere de-zir; desfazedor del figado.” 

C1A868 des-2 Reversão desfazimiento Verbo Verbo Subst. Do CA desfazer < CA des- 

+ -fazer < lat. facĕre 

desfazimento, dano, 

destruição, ruína 

JUZ 

“El .xxiij<<o>>. cap<itu>lo fabla %2 & enel temor. enel desfazimie<n>to delas cosas.” 

C1B374 des-2 Privação desseredare Verbo Verbo Verbo  Do CA des- + -(h)erdar < 

lat. hereditāre  

expulsar, exilar, 

desterrar  

SPC 

“T<itul><<o>> . vj<<o>> . de la guarda q<ue> deue<n> ffaz<er> al rrey en ssus cosas % Et ffa-bla dela pena q<ue> deue auer q<u><<i>>en lo 

desseredare.” 

C1B375 des-2 Privação desheredado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -(h)erdar < 

lat. hereditāre  

deserdado, exilado, 

desterrado  

FSA 

“Sj alguno om<n>e pues q<ue> sacar su enemigo & otro om<n>e matar por su enemigo o quj enemigo cogier & despues lo matar sea desh<er>e-dado 
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por ello de q<uan>to q<ue> ouier en Salama<n>ca […].” 

C1A869 des-2 Privação desheredada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -(h)erdar < 

lat. hereditāre  

deserdado, i.e., 

privado do direito a 

uma herança ou 

sucessão ou apartado 

da própria família; 

exilado, desterrado  

FVA 

“[…] el otro t<er>cio & si isiere al[ ]marido sea des-h<er>edada / & si en cabelo fuere & lo suio sea de sos / parientes & si fuere bibda case. o 

q<u><<i>>siere & si el / iudez & los fiadores no<n> q<u><<i>>siere<n> aiudar a[ ]parie<n>tes / dela[ ]rabida.” 

C1A870 des-2 Negação desleyales Verbo Verbo Adj. Do CA des- + -leal < lat. 

legālis 

pérfido, desleal, infiel APO 

“Dios confonda tal sieglo men(t)[c]ales / Se trastorna<n> los om<n>es por sseer desleyal<e>s.” 

C1A871 des-2 Sentido opaco desmayado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA desmayar, com 

troca de prefixo < fr. ant. 

esmaiier, ‘perturbar, 

desfalecer’ 

falto de força, de valor 

ou de ânimo 

APO 

“Fac'iendo orac'ion<e>s por los Logar<e>s santos / Vio cosa mal puesta Ciudat tan denegrjda / Pueblo tan desm[a]yado La gente tan dolorjda.” 

C1A872 des-2 Reversão desmandara ~ 

desmandaron 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -mandar infringir ou resistir a 

uma ordem ou 

mandato  

LEY 

“E despues q<ue> esta iusticia ouo fecha deste angel soberuio; quiso dar pena al om<n>e por el pecado que fiziera. por q<ue> nol obedeci-era. & se le 

desmandara. & comiera del fruc-to daquel aruol q<ue> el le defendiera.”
 
 

C1A873 des-2 Expletivo
216

 desmarrido Adj. Adj. Adj. Do CA des- + -marrido < desfalecido, BER 

                                                             
216Considerando-se que tanto desmarrido quanto marrido são presentes no CA, ambos com o sentido de ‘triste’, ‘desolado’ (cf. CEJADOR, 2005), pode-se postular a expletividade 

do des-. 
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PP PP PP part. do ant. marrir deprimido, abatido, 

triste 

“Amjgo dixo. salue te: el sen<n>or spiritual / De cuya madre fuisti: tu amjgo leal / Esfuerc'a te non temas: no<n> seas desmarrido / Sepas seras ayna: 

desta dolor guarido.” 

C1A874 des-2 Expletivo desmarrjdo Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -marrido < 

part. do ant. marrir 

desfalecido, 

deprimido, abatido, 

triste 

APO 

“Tenja q<ue> la tarda<n>c[']a podia en mal finar / Triste & desmarrjdo penso d<e> naueyar.” 

C1A875 des-2 Privação desmesurada Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do CA des- + -mesurar < 

lat. mensurāre, ‘medir, 

estimar, avaliar’, de 

mensūra 

desapiedado, ímpio, 

irreverente, insolente, 

atrevido, sem mesura 

 

BER 

“Sy de sancta maria: no<n> fuesse mas pagado / Sy mas no<n> la honrasse: seria desmesurado.” 

C1A876 des-2 Sentido opaco desollada Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *exfollāre < 

lat. follis, ‘fole, bolsa de 

couro’ (no lat. vulg., ‘pele 

de animal’)
217

 

esfolado BRE8 

“[…] quando fuere desollada a-quella ofrenda tajen le los mjenbros por pieças  Le:1:7 y aprenderan el fuego sobre el altar puesto delante vn faz de 

leñ […].” 

C1A877 des-2 Privação desordenado Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do CA des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desordenado, privado 

da ordem sacerdotal 

LEY 

“E si obispo por aue<n>tu-ra esto fiziesse assabiendas deue seer despuesto. & desi degradado que quier ta<n>-to dezir cuemo desordenado. & morir 

porello.” 

                                                             
217Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. Também parece ser mais um caso da variação des- ~ es- no período mediévico da língua. 
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C1A878 des-2 Reversão desordir Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do CA ou do cat. des- +    

-ordir < quiçá do lat. vulg. 

*ordīre < lat. *ordīrī, 

‘urdir, fazer uma trama, 

ordenar os fios’ 

desordenar ALX 

“Cabdiella bien tus azes; passo ies manda yr. / Qui arramar q<u><<i>>sier; faz lo tu referir. / Di ies q<ue> se no<n> q<u><<i>>eran; por nada 

desordir / ffasta q<ue> uie<n>ga lora; q<ue> ies ma<n>des ferir.” 

C1A879 des-2 Expletivo desnuda ~ 

desnudas 

Subst. Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -nudo < lat. 

nudus, ‘nu, desnudo’ 

desnudo, 

desembainhado, 

descoberto 

CID 

“Myo c'id don Rodrigo ala puerta adelin<n>aua / Los q<ue> la tiene<n> q<u><<a>>ndo viero<n> la rebata} / Ouiero<n> miedo & fue dese[n]parada / 

Mio c'id Ruy diaz por las puertas entraua / En mano t<r><<a>>e desnuda el espada.” 

C1A880 des-2 Expletivo desnudo Subst. Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -nudo < lat. 

nudus, ‘nu, desnudo’ 

desnudo, nu, 

descoberto 

YMG 

“El .xv. poral om<n>e desnudo que semeie uestido.” 

C1A881 des-2 Expletivo desnuyo ~ desnuya 

~ desnuda 

Subst. Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -nudo < lat. 

nudus, ‘nu, desnudo’ 

desnudo, nu, 

descoberto 

PIC 

“Enel quarto grado sube una mu-gier %2 desnuyo. que tiene en la mano un estrument quel dizen queber. El qui nasciere en el sera assaca-dor de nueuas & 

de muchas palabras & grand.” 

C1A882 des-2 Expletivo desnuyos Subst. Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -nudo < lat. 

nudus, ‘nu, desnudo’ 

desnudo, nu, 

descoberto 

GGE 

“Et era adam & eua des-nuyos amos. Mas non auien ende uerguen-ça. |...| Gé:3:1 Mas por el con-seio del diablo quelos enganno fablando a eua en figura 

de serpiente. ” 

C1A883 des-2 Expletivo desnuo Subst. Adj. Adj. Do CA des- + -nudo < lat. desnudo, descoberto LEY 



1904 

 

PP PP nudus, ‘nu, desnudo’ 

“[...] o q<ue> traya fierro cinto. o en el bra-ço. o en el cuello. o q<ue> ande desnuo en pannos menores.” 

C1B376 des-2 Privação desonrra Verbo Verbo Subst. Do CA des- + (h)onrar <  

lat. hŏnōrāre
218

 

desonra AC3 

“Ley .lxxxv<<a>>. dela pena dela desonrra del fidalgo & delos q<ue> fieren o matan su alcall<e> com<m>o se libra.” 

C1A884 des-2 Privação desonrra Verbo Verbo Subst. Do CA des- + (h)onrar <  

lat. hŏnōrāre 

desonra ACE 

“[…] & de como dan xaque al rey que es el mayor trebeio de todos los otros; que es una manera de affro<n>tar al sennor con derecho. & de comol dan 

mate que es una manera de grant desonrra; assi como sil uenciessen ol matassen.” 

C1A885 des-2 Privação desonrado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + (h)onrar <  

lat. hŏnōrāre 

desonrado LEY 

“E cuemo fi-ziera en cielo el mas onrrado q<ue> los otros; assi lo derribo en el jnfierno mas desonra-do. con todos aq<ue>llos q<ue> con el se 

otorgaron.”   

C1B377 des-2 Privação desonrra Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

denegrir, infamar, 

desonrar, aviltar 

AC3 

“Ley lxxxij<<a>>. com<m>o en la pena q<ue> cae el q<ue> denuesta o desonr-ra mug<e>r casada en<e>sa mism<<a>> pena cae om<n>e 

cont<r><<a>> la desposada.” 

C1A886 des-2 Privação desonrrar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

denegrir, infamar, 

desonrar, aviltar 

LEY 

“[...] dexosse prender & denostar. & ferir. & desonrrar.” 

C1B378 des-2 Privação dessonrrasen ~ 

dessonrraren 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -(h)onrar < 

lat. hŏnōrāre 

denegrir, infamar, 

desonrar, aviltar 

SPC 

                                                             
218Segundo Cunha (2010) e o DLE/RAE. Não obstante, para Houaiss & Villar (2009), o vocábulo origina-se de des- + -honra. 
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“T<itul><<o>> xj<<o>> . delos pesq<u><<i>>ridor<e>s / % Et delas pesq<u><<i>>sas / % Et q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> las ffeziere 

derech~a mjent<e> / % Et q<ue> pena an a[ ]dar A[ ]los q<ue>[ ]los dessonrrasen o los fferiessen / o[ ]los matassen.” 

C1A887 des-2 Reversão desorna  Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -ornar < lat. 
ornāre  

desfigurar, deformar FVA 

“Qvi mulier forzare. {RUB.} o metiere son si p<er> desornala peche .c. &. {RUB.} .viij. M<<or>><auidis>” 

C1B379 des-2 Sentido opaco despaga Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -pagar  descontentar, 

desgostar 

BAG 

“[...] por end<e> mjo amjgo en tu corac'o<n> no jaga / / nj<n> tacha nj<n> vilez'a / de q<ue> mug<er> se despaga / faz' le vna vegada la vergue<n>c'a 

perder / por aq<ue>s'to faz' mucho s'i la q<ui>er<e>s' au<er>.” 

C1A888 des-2 Sentido opaco despagado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -pagar  descontente, 

contrariado 

APO 

“Como era apolonjo om<n>e bien rac'onado / Vinyen todos veyer le fazian le Aguisado / Non se partie del null om<n>e despagado.” 

C1A889 des-2 Sentido opaco  despidio Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre, com 

mudança de prefixo (ex- 

→ des-) 

despedir-se APO 

“Despidio sse d<e>l Rey su Amor Asentado / Torno p<or>a la villa su manto afiblando / Fue en esta facienda apolonjo asmando.” 

C1A890 des-2 Sentido opaco despertar Verbo Verbo Verbo Provav. de espertar (com 

troca do prefixo es- por 

des-) < lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī 

despertar, acordar BER 

“Ffueron ala igl<es>ia: al monge despertar.” 

C1A891 des-2 Sentido opaco desperto  Verbo Verbo Verbo Provav. de espertar (com 

troca do prefixo es- por 

des-) < lat. *expertāre, de 

despertar, acordar CID 
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expĕrtus, -a, -um < 

experīrī 

“Q<u><<a>>ndo desperto el c'id la cara se <sant>igo / Sinaua la cara a dios se acomendo.” 

C1A892 des-2 Sentido opaco desperto  Verbo Verbo Verbo Provav. de espertar (com 

troca do prefixo es- por 

des-) < lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī 

despertar, acordar LFU 

“Gé:9:22 Violo cam so fijo e dixo a sos ermanos en la cal.  Gé:9:23 priso sem & iaphet la sauana e pusi-eron gela sobre los ombros am-os & fueron atras & 

cubrieron lo que era descubierto  Gé:9:24 & desperto noe del suenno & sopo lo que fizo cam so fijo.” 

C1B380 des-2 Sentido opaco despertar ~ 

despierto 

Verbo Verbo Verbo Provav. de espertar (com 

troca do prefixo es- por 

des-) < lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < 

experīrī 

despertar, acordar BAG 

“[...] p<ri>mo diero<m> vnju<m> los estrume<n>t<e>s tocar / n<ost>ras' prec'ias' vt audiat faz'es' los' des'pertar / / & (s)desq<ue> sient<e>s' a ella tu 

corac'o<n> es'pac'ias' / / co<n> matina cantate / en las' friuras' lac'ias' [...].” 

C1A893 des-2 Negação despreciamiento Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezo, 

desconsideração 

LEY 

“[…] & des-pues desto algunol bateasse si no en la manera que manda <santa> egl<es>ia. faziendo lo dotra guisa por soberuia o por desden. o por 

despreciamiento del babtismo. o por otra razon qual quier q<ue> lo fiziesse maliciosamientre; deuen amos ados seer desterrados por ende.” 

C1A894 des-2 Negação des-preçiare Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

BRE8 

“Le:5:20 fablo dios a moysen y dixo-le Le:5:21 el onbre que pecare y des-preçiare a dios negando a su vezjno lo que le comendo y lo que creyo en su fee o 

en alguna co-sa lo engañare o le fizjere calo-ña […].” 
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C1A895 des-2 Negação despreciaua Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

GGE 

“De mas que diz la escriptura que comie ante que el sacrificio fiziesse como omne gloton. en que semeiaua que desprecia-ua lo que fazie. & que querie 

fazer plazer asi mesmo ante que a dios.” 

C1A896 des-2 Negação despreciar ~ 

despreciando 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

LEY 

“[…] el que se fiziere babtizar dos ue-zes. por q<ue> es atreuudo en desp<re>-ciar el sagramiento del babtismo.” 

C1B381 des-2 Negação despreçante Verbo Verbo Adj. Do CA des- + -preçar < 

lat. *pretiāre 

desprezível, 

desestimável, 

desdenhável, 

inaceitável 

CAS 

“Et de mas yo desp<re>çant<e> a-q<ue>lla mala costu<m>bre. q<ue>l bodeguero del Rey podría defender en cada un an<n>o un mes q<u><<a>>l el 

escogiesse} q<ue> ningun om<n>e non vendiesse vino sy no<n> el q<ue>l mandasse por su uolu<n>tad.” 

C1B382 des-2 Reversão 

 

despechados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do port. despejar < des- + 

-pejar ‘pôr obstáculos’ < 

port. peia ‘corda ou laço 

para amarrar os pés de 

animais; embaraço’
219

 

livre de 

impedimentos, 

estorvos ou 

obstáculos; 

desembaraçado 

BAG 

“No<n> q<ue>rie<n> abene<n>c'ia p<ar>a s'er despechados' / / piden q<ue> por sente<n>c'ia fues'e<n> de ally librados' / / el alcall<e> let<ra>do & 

de buena c''ienc'ia / vs'o bie<n> de su ofic'io guardo bje<n> conc'ie<n>c'ia / es'tando as'enta(n)do en su avdienc'ia.” 

C1A897 des-2 Sentido opaco  

 

destaiar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -tajar < lat. 

vulg. taleāre, ‘cortar’ < lat. 

talea, ‘broto, renovo’ 

explicar, detalhar, 

esmiuçar 

ALX 

                                                             
219O DLE/RAE afirma que o vocábulo despejar vem do port. despejar. Parece haver, contudo, problemas na consideração etimológica, se se pensa que Houaiss & Villar (2009) 

apontam que esse verbo se registra por primeira vez no port. em 1500. Ou a etimologia do DLE/RAE estaria incorreta ou a datação do dicionário de Houaiss & Villar (2009). 
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“El infante magar ni<n>no; auie g<r><<a>>nt corac'on. / Azie en corpo chico; braueza de leon. / Mas destaiar uos q<u><<i>>ero; dela su 

c<r><<i>>azon. / Ca co<n>uien q<ue> nos passemos; ala meior razo<n>.” 

C1A898 des-2 Sentido opaco  

 

destaiar Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -tajar < lat. 
vulg. taleāre, ‘cortar’ < lat. 

talea, ‘broto, renovo’ 

explicar, detalhar, 

ajustar, fazer ajuste  

APO 

“Deujemos Atal senyor laudar & bendiz[i]r / El Rey Antioco vos q<u><<i>>ero destaiar / Quiero en apolonjo la materja tornar / En tarso lo lexamos bien 

nos deue membrar.” 

C1A899 des-2 Sentido opaco  

 

destaiaron ~ 

destaiar 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -tajar < lat. 

vulg. taleāre, ‘cortar’ < lat. 

talea, ‘broto, renovo’ 

modificar, mudar, 

fazer ajuste  

BER 

“Vinol en corac'on: do estaua vn dia / Al apostol de espanna: de yr en romería / Enderesc'o su fazienda: busco su conpan<n>ja / Destaiaron el t<er>mjno: 

como fuessen su uja / Q<u><<a>>ndo assali[^r] oujeron: fizo vna nemjga / En logar de uigilia: yogo con su amjga.” 

C1A900 des-2 Privação destemprança Subst. Subst. Subst. Do CA des- + -temprança intempérie, desordem, 

alteração 

CRZ 

“Et general ment fallam-os las differentias entre una yente & otra. segunt las differe<n>cias de las t<ier>ra<<s>> en q<ue> moran. & segunt la tempr-

ança. & la destemprança de los ayres.” 

C1A901 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desterrados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -terr(a)- +   

-a- + -r 

degredado, desterrado, 

exilado 

LEY 

“[…] & des-pues desto algunol bateasse si no en la manera que manda <santa> egl<es>ia. faziendo lo dotra guisa por soberuia o por desden. o por 

despreciamiento del babtismo. o por otra razon qual quier q<ue> lo fiziesse maliciosamientre; deuen amos ados seer desterrados por ende.” 

C1A902 des-2 Privação desterrado Subst. Verbo Adj. Do CA des- + -terr(a)- +   degredado, desterrado, APO 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -a- + -r exilado 

“Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado / Non s<er>a diz antioco en tal logar Alc'ado / Que 

d<e> mj lo defienda yermo njn poblado.” 

C1A903 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desterramiento Subst. Verbo Subst. Do CA des- + -terr(a)- +   

-a- + -r 

desterro, exílio, 

degredo 

EE1 

“[…] &' de la ley que dio dios a Moysen. & de los re-ys de la sancta tierra de iherusalem. & del deste-r[r]amiento dellos. & dell annunciamiento. &del 

nacimiento. & de la passion. & de la resur-reccion. & de la ascension de nuestro sennorih<es>u xp<rist>o.” 

C1A904 des-2 Expletivo 

 

destorbo Verbo Verbo Verbo Do CA destorbar, com 

troca de prefixo < 

exturbāre (‘expulsar, 

perturbar, transtornar’) < 

ex- + -turbare, ‘pertubar, 

turvar’ 

impedir, dificultar, 

estorvar, bloquear  

APO 

“Dios q<ue> nunq<u><<a>> quiso la sob[<e>]ruja sofrir / Destorbo esta cosa non se pudo conplir / Nol pudieron fallar nil pudieron nozir / Deujemos 

Atal senyor laudar & bendiz[i]r […].” 

C1B383 des-2 Expletivo desuariar Verbo Verbo Verbo Do CA desvariar (‘errar, 

vagar, delirar’) < des- 

(intensivo) + -variar 

divergir, desviar, 

contradizer(se) 

BAG 
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“[...] des'echaro<n> su dema<n>da su di<c>ho no<n> val vn figo / / mas la pena ordinaria no<n> la aura yo vos' digo / / si no<n> fuere testigo 

(viere)[^fals'o] o lo viere desuariar / ca entonc'e el alcall<e> puede lo atorme<n>tar / No<n> por la exeuc'io<n> mas porq<ue> lo de<<ue>> far / en los 

pleytos' cremjnal[<e>]s' su ofic'io a grant lugar [...]” 

C1A905 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desuergonçado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- +                    

-vergonh(a)- + -a- + -r 

desonrado, 

despudorado, indigno, 

desavergonhado 

PIC 

“Enel .xij<<o>>. grado sube un omne que %2 logar. deguella a otro omne. El qui nasciere enel sera engannador & mui falsso
220

. & desuergonça-do.” 

C1A906 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desuergonçado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- +                    

-vergonh(a)- + -a- + -r 

despudorado, 

impudico, 

desavergonhado, 

indigno 

LEY 

“Ca deue se doler en su coraço<n>. por el pensamiento malo q<ue> penso. en q<ue>ouo sabor. E deue lo dezir por su boca porq<ue> fue desuergonçado 

q<ue>riendo lo fazer.” 

13. dis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-2 ~ da- ~ des-3 ~ dis- ~ dif- ~ di-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

                                                             
220Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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FME 

C1A907 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

justiça, julgamento FVA 

“[...] & si al uiernes no<n> ueniere recebir derecho. peche. i. M<<or>><auidi> alos fiadores & el desafiado.” 

C1A908 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

CID 

“Tres mill moros leuedes co<n> armas de lidiar / Con los dela frontera q<ue> uos aiudaran / Prendet melo a[ ]uida aduzid melo dela<n>d / Por q<ue> 

seme entro en mi t<ie>rra derecho me aura a[ ]dar / Tres mill moros caualgan & pie<n>ssan de andar.” 

C1B384 de-2 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

julgamento, juízo, 

trâmite, direito 

OA1 

“[...] que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te absente. aun que este en lugar de otra iurisdiçio<n> para q<ue> paresca antel a 

complir de derecho.” 

C1B385 de-2 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

o que é justo, correto, 

bom; aquilo que é 

facultado a alguém 

por força de leis ou 

dos costumes; direito; 

lei, conjunto de leis 

FRL 

“Onde conuiene a[^2l] rey q<ue> ha a ten<er> sus pueblos en iusticia & en d<er>echo. q<ue> fa-ga leyes pora q<ue> los pue-blos sepan como an de 

beuir […].” 

C1B386 de-2 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Subst. Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

julgamento, juízo FSA 
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 dis- + -regĕre 

“Todo om<n>e q<ue> preso fuer por enemigo por muerte de om<n>e & fasta .ix. dias n<on> dier de-recho q<ua>nto alcalde iulgaren salga d<e> 

Salama<n>-ca & de su t<er>mino fasta q<ue> de derecho & si torna-da fizier a su casa o de ueçino de Salama<n>ca pe-che .d. s<ueldo>s.” 

C1A909 de-2 Sentido opaco derechos ~ derecho 

~ derecha 

Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, certo, direito; 

do lado do corpo 

humano oposto ao do 

coração 

ACE 

“E en las otras dos casas cabo destas; es-tan otros dos trebeios que se semeian & lla-man los todos comunalmientre cauallos. mas los sus nombres derechos 

son caualle-ros. que son puestos por cabdiellos por ma<n>-dado del Rey.” 

C1A910 de-2 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

ACE 

“[…] & de como dan xaque al rey que es el mayor trebeio de todos los otros; que es una manera de affro<n>tar al sennor con derecho. & de comol dan 

mate que es una manera de grant desonrra; assi como sil uenciessen ol matassen.” 

C1B387 de-2 Sentido opaco derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, lei, conjunto 

de leis 

SPC 

“El q<u><a>l es llamado especulo q<ue> q<u><<i>>ere ta<n>to dezir com<m>o espeio de todos los derech<o>s.” 

C1A911 de-2 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, prerrogativa; 

conjunto de leis 

LEY 

“E los alde-anos simples por q<ue> usan siempre entre gentes desentendudas o no son los sabido-res del derecho. & todo su entendimie<n>to es en saber 

labrar las heredades.” 

C1A912 de-2 Sentido opaco derechos Verbo Verbo Subst. Do lat. directus, -a, -um, aquilo que é facultado EE1 
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 part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

“[…] & los derechos de las clerezias & los de los legos.” 

C1A913 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

CRZ 

“E aquellos en que [^se] cumplen estas dos cosas q<ue> se guien por sennorio & por Rey. q<ue> se entrametan de estudiar en las sci- entias. & en los 

saberes. & ouieren scientia & sennorio; por derecho ell-os seran llamados nobles.” 

C1B388 de-2 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

CAS 

“O a sus çerca<n>nos corma<n>nos no<n> aya p<ar>(a)te en lo de su padre ni<n> de su madre. & sea enagenada de todo derecho h<er>edamie<n>to 

por siemp<re>.” 

C1A914 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

FJZ 

“[...] o q<ue> gana-re<n>. no<n> deue<n> atender sola mient<re> el su prouecho. mas el d<er>echo d<e>l pueblo.” 

C1B389 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

BAG 

“Con om<n>es' s'abidor<e>s' en fuero & en derecho / dios' ant<e> los mjs' ojos' & no<n> rruego nj<n> pecho / fallo q<ue> la demanda del lobo es 
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bie<n> c'ie<r>ta / bie<n> abta & bie<n> formada bie<n> clara & bie<n> abierta […].” 

C1A915 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

reto, alinhado, direito AST 

“La figura de piscis es fayçonada assi como si fuessen dos peçes atados polla<<s>> colas con un filo. & este filo non es todo derecho. mas es em cabo 

doblado.” 

C1B390 de-2 Sentido opaco derecho Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, certo, direito VIS 

“[...] le acomen-do en demostrar el camjno derech<o> a los sus suditos.” 

C1A916 de-2 Sentido opaco derecho ~ derecha 

~ derechas 

Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, certo, justo LEY 

“E deue seer entendudo por saber departir el derecho del tuerto. & ap<er>-cebudo de razon pora responder ciertami-entre a los q<ue>l demandaren.” 

C1A917 de-2 Sentido opaco derecha ~ derecho Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, certo, justo, 

direito 

LFU 

“[...] dyxo iacob ouyera myedo que me toldries tus fijas. e depues non seria la cosa tan derecha.” 

C1B391 de-2 Sentido opaco derecha Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, correto, 

adequado, 

conveniente 

OA1 

“Et otrossi razon derecha por que deue seer dada la segunda.” 

C1B392 de-2 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, correto, 

adequado, 

conveniente 

CAS 
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“Et si el otro dize q<ue> es suyo lo q<u><<i>>-sier  p<ro>uar fagala suyo co<m>mo es derecho con su salua que non lo dio ni<n> lo vendio nin lo 

enna-geno  & de lo q<ue> costo al otro & lieue lo suyo.” 

C1A918 de-2 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, privilégio, 

regalia 

APO 

“Este puedes en saluo & sin pecado leuar / Que as me tu buscado plac'er & non pesar / Non pierdas tu der<e>cho qua me podrjes reptar / Podria yo por 

ello graue mjentre pecar.” 

C1B393 de-2 Sentido opaco derecha mient
221

  Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direitamente, 

justamente, 

corretamente 

FRL 

“[…] como del sac<r><<i>>ficio del cuerpo del n<uest>ro se<n>nor ih<es>u xp<ist>o. q<ue> se faze sobrel altar por p<re>ste q<ue> es: ordenado 

d<er>echa mie<n>t.” 

C1B394 de-2 Sentido opaco derecha mjente
222

  Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direitamente, 

justamente, 

corretamente 

SPC 

“T<itul><<o>> xj<<o>> . delos pesq<u><<i>>ridor<e>s / % Et delas pesq<u><<i>>sas / % Et q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> las ffeziere 

derech~a mjent<e> / % Et q<ue> pena an a[ ]dar A[ ]los q<ue>[ ]los dessonrrasen o los fferiessen / o[ ]los matassen.” 

C1B395 de-2 Sentido opaco derechamientre Verbo Verbo Adv. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direitamente, 

retamente, 

corretamente 

SPC 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1A919 de-2 Sentido opaco derechero ~ Verbo Verbo Adj. Do lat. directus, -a, -um, justo, reto, correto BER 

                                                             
221Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
222Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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derechera  part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

“Madre eres del fijo: alcalde derechero / Que nol plaze la fuerc'a: nj<n> es ende plazentero.” 

C1A920 de-2 Sentido opaco derechero Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

verdadeiro, certo, 

indubitável 

APO 

“Ama dixo la due<n>ya Jamas por mal pecado / Non deu(o)[e] de mj padr<e> seyer clamado / Por llamar me el fija tengolo por pesado / Es el nombre 

derechero en amos enfogado.” 

C1A921 de-2 Sentido opaco derechura Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

o que é correto, o que 

é direito 

APO 

“Biuja en pecado & asmaua locura. / Que q<ue>rje matar al om<n>e q<ue> dixera derechura.” 

C1A922 de-2 Sentido opaco derechuria Verbo Verbo Subst. 

 

Do CA derecho < lat. 

directus, -a, -um, part. 

pass. de dirigĕre < dis- +  

-regĕre
223

 

retidão, probidade, 

integridade, justiça; o 

que é correto, o que é 

direito 

JUZ 

“Laores & gr<aci>as rendamos a di-os padre u<er>dadero om<n>ipote<n>t qui en este n<uest>ro tiempo nos de<n>no dar se<n>nor en t<ier>ra. 

co<n>noce-dor de derechuria & de todo bi-en. amador de u<er>dat. escodri<n>-nador de sciencias. requirid-or de doctrinas & de ense<n>nami-entos.” 

C1A923 da- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

darramadas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de ramus 

separado, apartado, 

repartido 

CRZ 

                                                             
223Não obstante, a partir do que apontam Houaiss & Villar (2009) sobre o vocábulo direitura, pode-se pensar que derechuria advém do CA derechura < lat. directūra, -ae 

(‘alinhamento reto, posição direita’). 
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ou stricto sensu 

“Et los q<ue>mantes dizen ellos per las planetas q<ua>n<d>o fueren darramadas. o quando fu- eren aiuntadas. & q<ue> sean todas. o las mas dellas en 

los signos erechos. que son los signos igne-os. & los aereos.” 

C1A924 de-2  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramar Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

expulsar, dispersar, 

banir 

YMG 

“El .xxx. por ermar qual casa quisieres. & por fazer derramar los moradores della.” 

C1A925 de-2  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramaron Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

espalhar, dispersar, 

difundir 

EE1 

“Onde dezimos assi q<ue> pues q<ue> de-sampararo<n> aq<ue>llos de fazer la torre e derrama-ron por el mundo. los fijos de Sem ell hermano mayor 

heredaron asia mas non toda.” 

C1A926 de-2  Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramarje Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

revocar, desmandar, 

anular 

APO 
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“Mas qua<n>do entendieren q<ue> tu eres alc'ado / Esto s<er>ie ayna por las tierras sonado / Derramarje antioco luego su fonsado / Tornaras tu en 

tarso & biuras segurado.” 

C1A927 des-3 Privação descalços Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. discalceāre descalço LEY 

“Aquellos q<ue> ouieren de fa-zer; deuen uenir a la puerta de la egl<es>ia. el primero Miercoles de quaresma descal-ços & uestidos de pa<n>no de lana. 

q<ue> sea uil & refez. & traer las caras abaxadas a tier-ra; con grand omildat. demostrando seen esto por culpados; del pecado q<ue> fiziero<n>.” 

C1B396 de-2 Sentido opaco desechar ~ 

desecharon 

Verbo Verbo Verbo Do lat. disiectāre < dis- +  

-jacĕre 

excluir, reprovar, 

rechaçar, anular 

BAG 

“Ca mager cont<ra> la p<ar>te / o cont<ra> el mal testigo / / s'ea exuc'io<n> p<ro>uada no<n> le fara<n> ot<r><<o>> cas'tigo / des'echaro<n> su 

dema<n>da su di<c>ho no<n> val vn figo [...] por exeuc'io<n> s'e puede la demanda desechar / & deuen s'e los testigos' desechar & avn tachar / por 

exeuc'io<n> no<n> puedo yo condenar nj<n> matar [...].” 

C1A928 des-3 Sentido opaco despendades Verbo Verbo Verbo Do lat. dispendĕre gastar, empregar CID 

“Si essa despenssa uos fallec'iere o uos menguare algo / Bie<n> las abastad yo assi uos lo ma<n>do / Por vn marcho q<ue> despendades al monest[*erio 

dare yo q<u><<a>>tro].” 

C1A929 des-3 Sentido opaco despenssa Verbo Verbo Subst. Do lat. dǐspensa, part. 

pass. de dǐspĕndĕre 

dinheiro, valor, 

pecúnia; dispêndio, 

despesa, gasto 

CID 

“Dellas & de mi mug<ier> fagades todo Recabdo / Si essa despenssa uos fallec'iere o uos menguare algo / Bie<n> las abastad yo assi uos lo ma<n>do.” 

C1A930 dis- Sentido opaco disputac’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputa, debate, 

confrontação verbal 

ALX 

“Aprendia delas .vij. artes; cada dia lic'ion. / de todas cada dia; fazie disputac'ion; / tanto auie bue<n> enie<n>no; & sotil corac'on.” 

C1B397 des-3 Sentido opaco desputac’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputa, debate, 

confrontação verbal 

BAG 

“Respondiero<n> rromanos' q<ue> los' plaz'ia de g<ra>do / p<ar>a la desputac'io<n> pusiero<n> pleyto firmado / / mas por q<ue> no<n> 

ente[<n>]dria<n> el lenguje no<n> vs'ado / / q<ue> desputas'en por signos' & por s'en[~]al[<e>]s' de let<ra>do [...].” 
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C1B398 des-3 Sentido opaco desputar ~ 

desputasen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputar, pleitear, 

concorrer 

BAG 

“P<er>o q<ue> sy las q<ue>rie<n> p<ar>a por ellas' vs'ar / q<ue> ant<e> les co<n>uenje co<n> sus' s'abjos' desputar / por ver si las 

ente<n>dria<n> & las meresc'ia leuar [...] mas por q<ue> no<n> ente[<n>]dria<n> el lenguje no<n> vs'ado / / q<ue> desputas'en por signos' & por 

s'en[~]al[<e>]s' de let<ra>do / pus'iero<n> dia s'abjdo todos' por s'e ente[<n>]der / fuero<n> rromanos' en cuyta no<n> s'abiendo q<ue> se faz'er.” 

C1A931 dif- Sentido opaco 

 

differencia ~ 

differencias ~ 

differentias 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

lat. dis- + -fero 

diferença, divergência, 

contraste 

CRZ 

“El capitulo se-gundo fabla en la differe<n>cia de las yentes segund las diu<er>sitades de sus moranças por diu<er>sas partidas de la t<ier>ra.}.” 

C1A932 dif- Sentido opaco 

 

differencias Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

lat. dis- + -fero 

diferença, divergência, 

especificidade 

JUZ 

“Emp<er>o q<ue> esta s<cien>cia delas estrellas es muy grant; & muy al-ta. q<ue> no<n> se puede abraçrar. ni el q<ue> es sabio della nola puede 

toda es-planar ni<n> dep<ar>tir por s<us> differe<n>cias. por q<ue> es scie<n>cia de partes desseme-iantes. & iudicios diu<er>sos.” 

C1A933 dif- Sentido opaco 

 

differencias Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

lat. dis- + -fero 

diferença, divergência ZRQ 

“Tabla de las diff<er>encias de las ascenssiones atal q<ue> sea toda la declinacion .23. grados. & .33. men<u>dos.” 

C1A934 di- Sentido opaco 

 

diferenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

lat. dis- + -fero 

diferença, divergência, 

contraste 

BER 

“Mas a gra<n>t diferenc'ia: de sauer acujdar / Ouo se otra gujsa: esto atermjnar.” 

C1B399 di- Sentido opaco 

 

dilatoria Verbo Verbo Adj. lat. tard. dilatorius < 

dilatāre < dilatāre  < dis- 

+ -ferro 

dilatório, que tende a 

retardar ou adiar 

BAG 

“Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria / / dire 
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vn poco della q<ue> es de grant es'toria.” 

C1A935 di- Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, cuidado FJZ 

“Con coydado del amor de xp<ist>o. & con gra<n> di-ligencia de don sisna<n>-do muy gl<or>ioso Rey de ispania. & de fran-cia.” 

C1A936 di- Sentido opaco diluuio Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < 

dĭluĕre < dĭs- + -luĕre 

dilúvio, grande 

inundação 

EE1 

“[...] aduxo dios el grand diluuio sobre la tierra con q<ue> los mato a todos.” 

C1A937 di- Sentido opaco diluuio Verbo Verbo Subst. Do lat. diluuĭum, -ii < 

dĭluĕre < dĭs- + -luĕre 

dilúvio, grande 

inundação 

LFU 

“Visco noe apres del diluuio .ccc. & .l. annos.” 

C1B400 dis- Oposição discordias Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa discórdia, 

desentendimento 

FRL 

“T<itul><<o>> L<ibro> i + delos omnes (^??)[^s]on de partidos. por ent natural cosa es q<ue> los entendimi-entos et las huebras no<n> acuerde<n> 

en uno. Et por es-ta razon uiene<n> muchas discordias et muchas <con>-tiendas entre los om<ne>s.” 

C1B401 dis- Sentido opaco discretos Verbo Verbo Adj. Do lat. discrētus, part. 

pass. de discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- + -

cernĕre 

discreto, prudente, 

comedido 

VIS 

“[…] doct<ri>na p<ri>ma & assy de los medicos discretos esto es q<ua>n-to a la p<ri>mera condiçion. % la ssegu<n>-da es q<ue> el bue<n> pastor 

deue guiar ssus ouejas […].” 

C1A938 dis- Sentido opaco disputacion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputa, pleito, 

contenda 

LEY 

“[...] por q<ue> no<n> pueda uenir sobrellas; disputacion ni contienda.” 

C1A939 di- Sentido opaco diuersidades ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. diversĭtas,      diferença, variação JUZ 
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 diuersidat -ātis < divertĕre < lat. dis- 

+ -vertĕre 

“E porel posa-miento delas planetas enlos si-(si)gnos. & sos entramie<n>tos en el-los. & sos sallimie[<n>]tos dellos; se fazen las diu<er>sidades delos 

tie<m>pos.” 

C1A940 di- Sentido opaco 

 

diuerssidad Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. diversĭtas,      

-ātis < divertĕre < lat. dis- 

+ -vertĕre 

diferença, variação ZRQ 

“Tabla de la diuerssidad del catamiento de la luna enel cerco de la altura.” 

C1A941 di- Sentido opaco 

 

diuersitades ~ 

diversidades ~ 

diuersitat 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. diversĭtas,       

-ātis < divertĕre < lat. dis- 

+ -vertĕre 

diferença, diversidade, 

divergência, contraste 

CRZ 

“El capitulo se-gundo fabla en la differe<n>cia de las yentes segund las diu<er>sitades de sus moranças por diu<er>sas partidas de la t<ier>ra.}.” 

C1A942 di- Sentido opaco 

 

diuersas  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

diferente, diverso, 

distinto 

APO 

“Mando comprar conduchos encend<e>r las fogueras / Aguisar los comeres sartenes & calderas / Adobar los comeres d<e> diuersas man<er>as.” 

C1A943 di- Sentido opaco 

 

diuersas ~ diuersos  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

diferente, diverso, 

distinto 

CRZ 

“[...] & fazen en esto .viij. cruzes diuersas.” 

C1A944 di- Sentido opaco 

 

diuersos  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

JUZ 

“Emp<er>o q<ue> esta s<cien>cia delas estrellas es muy grant; & muy al-ta. q<ue> no<n> se puede abraçrar. ni el q<ue> es sabio della nola puede 

toda es-planar ni<n> dep<ar>tir por s<us> differe<n>cias. por q<ue> es scie<n>cia de partes desseme-iantes. & iudicios diu<er>sos & p<or>idades 
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cubiertas celada.” 

C1A945 di- Sentido opaco 

 

diuiso Verbo Verbo Adj. Do lat. dividĕre < di(s)- +  

-vidĕre 

dividido, oposto ZRQ 

“Tabla del buth del sol & de la luna el q<ue> es so mouimie<n>to diui-so.” 

14. es- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: e-1 ~ es-2 ~ as-3 ~ ex- ~ enx-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A946 e-1 Sentido opaco electiones Verbo Verbo Subst. Do lat. electio, -ōnis < 

eligĕre < e(x)- + -ligĕre 

eleição, escolha MOA 

“[...] de las electiones de las oras en q<ue> las deuen comprar e ensennar e sacar a caça por arte daustrolomia.” 

C1A947 e-1 Sentido opaco electiones Verbo Verbo Subst. Do lat. electio, -ōnis < 

eligĕre < e(x)- + -ligĕre 

eleição, escolha, 

decisão 

JUZ 

“E(e)nel septimo libro fabla delas electiones.” 

C1A948 e-1 Sentido opaco eleccion ~ electio Verbo Verbo Subst. Do lat. electio, -ōnis < 

eligĕre < e(x)- + -ligĕre 

eleição FJZ 

“El p<r><<i>>mer titulo es dela elec-cion delos p<r><<i>>ncipes & del en-senamiento como deue<n> iud-gar derecho.” 

C1A949 e-1 Sentido opaco election ~ elecçion Verbo Verbo Subst. Do lat. electio, -ōnis < 

eligĕre < e(x)- + -ligĕre 

eleição, escolha, 

destino 

LEY 

“Por razon q<ue> si los Emperadores & los Reyes q<ue> los emp<er>ios & los regnos ouieron por elecçion pudiero<n> fazer Leyes en aq<ue>llo q<ue> 

touieron cuemo en-comienda; quanto mas nos q<ue> auemos el Regno por derecho heredamiento.” 
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C1A950 e-1 Sentido opaco election Verbo Verbo Subst. Do lat. electio, -ōnis < 

eligĕre < e(x)- + -ligĕre  

decisão, eleição, 

escolha 

CRZ 

“Et en dar election por alidiar.” 

C1B402 e-1 Sentido opaco electo Verbo Verbo Adj. Do lat. electus < eligĕre < 

e(x)- + -ligĕre 

eleito, escolhido VIS 

“Asi vio & con<n>osçio q<ue> por la gra<çia> del sp<irit>u santo ssegu<n>t fue ya dicho en el mora<n>te assi com<m>o vaso ssuyo elec-to q<ue> el 

era padeçedor de algu<na>(a)s passion<e>s corporales aujdas por causa de muchas labores [...].” 

C1A951 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emienda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
224 

 

satisfação ou 

pagamento por um 

dano feito; prêmio, 

recompensa 

ALX 

“En poder de uil omb<r>e; no<n> metas tu fazienda. / Ca darta mala c[*']aga; nu<m>q<u><<a>> pre<n>dras emienda.” 

C1B403 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emjenda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

reparação, emenda, 

satisfação 

AC3 

“Ley .lxviij<<a>>. com<m>o el heredero es tenudo de co<n>plir la emj-enda dela calon<n>a en q<ue> cayo aq<ue>l de q<ui> el h<er>edo. si el 

pl<e>ito fue començado ant<e> q<ue> muriesse el q<ue> fizo el yerro.” 

C1A952 e-1 Sentido opaco emienda Subst. Verbo Subst. Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

mudança, emenda, LEY 

                                                             
224Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

correção, penitência 

“La t<er>-cera q<ue> fagan emienda dellos segund les mandaren aq<ue>llos a quien se co<n>fes-saren.” 

C1B404 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emendar  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
225

 

emendar, reparar, 

satisfazer 

AC3 

“Ley .lxvij<<a>>. delos furtos q<ue> a de emendar el heredero.” 

C1A953 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emendar  Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

reparar, mudar, 

transformar 

LEY 

“[...] por emendar el yerro q<ue> el omne fizie-ra contra el assi cuemo sobredicho es; en-uio su fijo en el mundo. q<ue> prisiesse carne de <santa> 

Maria.” 

C1A954 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

emendar ~ 

emendassen 

Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

emendar, corrigir, 

reparar 

FJZ 

                                                             
225Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

(‘mancha, defeito, erro’) 

“Ond<e> por em<en>dar estas cosas n<on> nos c<on>strine razon sola mient<re>. mas d<e> mas las co-sas mismas q<ue> nos amonesta<n>. q<ue> 

po<n>gamos tal s<e>n<tenc>ia d<e> n<uest>ros coraçon<e>s [...].” 

C1B405 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emendasemos Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

reparar 

FRL 

“[...] & pidiendo nos m<er>çet q<ue> les emendasemos q<ue> eran sin d<er>echo & q<ue> les: diessemos fuero por que uisq<u><<i>>essen 

d<er>echa mient.” 

C1A955 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emendara Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

reparar 

BRE8 

“Sy el alma traspasadora destos mandamjentos por herror pecare enlas cosas que son santiguadas de dios ofresca por su pecado car-nero syn manzjlla 

delas greyes que pueda ser conprado por dos sy-clos segunt el santuario y emen-dara el daño que fizo. ” 

C1A956 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

emendados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ēmĕndāre < e(x)- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendado, enlaçado, 

atado, unido 

APO 
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ou stricto sensu 

“Esto mismo contesc'e d<e> todos los pecados / Los hu<n>os con los otros son todos en lac[']ados / Si no fuere<n> Ayna los hu<n>os emendados / Otros 

mucho mayor<e>s son luego Ayuntados.” 

C1A957 es-2  Expletivo escalentar Verbo Verbo Verbo Do CA es- + calentar < 

lat. calens, -ntis
226

 

esquentar, aquecer YMG 

“El .xxviij. pora escalentar el forno del ba<n>no con poco fuego.” 

C1A958 es-2  Expletivo escalentar Verbo Verbo Verbo Do CA es- + calentar < 

lat. calens, -ntis 

esquentar, aquecer CID 

“Fezist estrelas & luna & el sol pora escalentar / Prisist en( )carnac'ion en <santa> [^2m<ari><<a>>] madre / En belleem aparec'ist com<m>o fue tu 

veluntad / Pastores te gl<or>ifficaro<n> ouiero<n> de a laudare.” 

C1A959 as-3  Expletivo ascalentado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA es- + calentar < 

lat. calens, -ntis 

inflamado, 

encolerizado 

APO 

“Respondio apolonjo Como Ascal<e>ntado / Digas me om<n>e bue<n>o si A dios Ayas pagado / Por qual razon Antioco me anda dema<n>dando.” 

C1A960 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

escapare ~ escapo Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa
227

 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

FVA 

“[...] & si p<re>sa fuere. q<u><<a>>ndo escapare ue<n>-ga & delante el iudez & delante .iij<<es>>. bezi<n>nos. lo diga si fue de nocte que no<n> 

pudo uenir.” 

                                                             
226A partir do que expõem Corominas (1987), Corominas & Pascual (1991) e o DLE/RAE. Vê-se, portanto, divergências no estabelecimento do étimo entre esses autores e aqueles 

voltados à etimologia do português  (CUNHA, 2010, HOUAISS & VILLAR, 2009), visto que esses últimos defendem que o verbo advém do lat. *excalentāre, de calens, -ntis. 
227Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C1A961 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

escapara Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

salvar-se 

LAP 

“Et qui q<u><<i>>siere della mal obrar. & la diere a beuer a alguno peso de seys dragmas morra sa-liendo uenino del por diuso. mas si beuiere menos 

desta qua<n>tia escapara.” 

C1A962 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

escapar ~ escapo Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

CID 

“Mando el Rey a myo c'id a aguardar / Q<ue> si despues del plazo en su t<ie>rral pudies tomar / Por oro ni<n> por plata no<n> podrie escapar.” 

C1A963 es-2 Sentido opaco  escassos Verbo Verbo Adv. Do lat. vulg. excarsus, 

‘colhido’ < lat. excarpsus, 

part. de excerpĕre, 

‘separar, extrair, tirar de 

entre muitos’ < carpĕre, 

‘retirar, colher’ 

sóbrio, moderado, 

frugal 

FJZ 

“[...] & deue<n> seer escassos. mas q<ue> gastadores [...].” 

C1B406 es-2 Sentido opaco escoia
228

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

escolher, eleger FSA 

                                                             
228Sobreprefixação. 
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apanhar, colher’ 

“Qvie[n] sacar enemigos por muerte de om<n>e escoia quales quisier & qual de derecho & los otros sean atreguados & quando aquel dara derecho escoia 

de los otros quales quisier fasta que aya derecho de todos.” 

C1A964 es-2 Sentido opaco escogil
229

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger JUZ 

“Este es libro enq<ue> ayun-te muchos sesos de sciencia delas estrell-as. & delas marauill-as de sus p<or>idades. & escogil de mu-chos libros delos sabios 

desta sci-encia. & ayunte a el loq<ue> yo a<n>nas- q<ue> por mio entendimie<n>to. & por mi asmamie<n>to. & loq<ue> falle por mis prueuas.” 

C1A965 es-2 Sentido opaco escoger
230

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ALX 

“El padre de .vij. anos; metiolo a leer. / diolo a maestros ornados; de se(^n)[^sso] & de saber. / Llos meiores q<ue> pudo; en grec'ia escoger. / Que lo 

sopiessen; en las .vij. artes enponer.” 

C1A966 es-2 Sentido opaco escogiesse
231

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +-legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger ACE 

“Pero entre todos los otros iuegos escogieron por meior & mas co-munal el delas .viij. casas; por que no<n> es tan uagarosa como el delas diez o de<n>t 

arriba. ni otrossi tan appresurado; como el delas seys o dent ayuso.” 

C1B407 es-2 Sentido opaco escogiesse
232

 Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de escolher, eleger CAS 

                                                             
229Sobreprefixação. 
230Sobreprefixação. 
231Sobreprefixação. 
232Sobreprefixação. 
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colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +-legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

“Et de mas yo desp<re>çant<e> a-q<ue>lla mala costu<m>bre. q<ue>l bodeguero del Rey podría defender en cada un an<n>o un mes q<u><<a>>l el 

escogiesse q<ue> ningun om<n>e non vendiesse vino sy no<n> el q<ue>l mandasse por su uolu<n>tad.” 

C1B408 es-2 Sentido opaco escoger ~ 

escojan
233

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- +-legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger BAG 

“[...] si q<ui>er<e>s' tu amor de duen~a q<ua>lq<ui>er mug<e>r / muchas' cosas' abras' ant<e>s' a dep<r><<e>>nder / p<ar>a q<ue> te ella 

q<ui>era en amor acoger / s'abe p<ri>m<er>ament<e> la mug<e>r es'coger.” 

C1B409 es-2 Sentido opaco escogido
234

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolhido, eleito VIS 

“Es avn conparado por la ssegu<n>-da assimilaçion al angel ssant<o> mig<ue>l en defender sus suditos co<n> la ayuda diujnal a q<ua>lq<ui>er viçio 

& cuyta q<ue> les viene ssiendo & venje<n>-do en ssu ajudorio asi com<m>o p<ri>nçi-pe grande escogido de dios.” 

C1A967 es-2 Sentido opaco escome Verbo Verbo Verbo Do lat. excomedĕre desgastar, consumir, 

gastar 

APO 

“A mucho buen donc'el Auja<n> caras costadas / La verdura del Ramo escome la Rayz.” 

C1A968 es-2  Separação, 

privação 

escomulgado
235

 Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. excommūnĭcāre < 

ex- + -commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

excomungado, 

amaldiçoado 

FJZ 

                                                             
233Sobreprefixação. 
234Sobreprefixação. 
235Sobreprefixação. 
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-munis, -e 

“[...] todo o<mn>e q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> q<ue>la q<ue>bra<n>-tare & q<ue> la no<n> q<u><<i>>sier guardar. q<u><<i>>er sea 

ordenado q<u><<i>>er lego. n<on> sea tanto esco-m<u>lgado por <santa> egl<es>ia. Mas ennade-mos demas q<ue> pierda la dignidat q<ue> ha.” 

C1A969 es-2 Sentido opaco escorri
236

 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *excorrigĕre, 

‘acompanhar’< corrigĕre, 

‘endereçar, corrigir’ < 

cum- + -regĕre (‘dirigir, 

guiar, conduzir’) < rex, 

regis 

acompanhar, escoltar, 

seguir; afugentar 

LFU 

“[...] leuataron se los barones. e cataron apart de sodoma. ea-braam aun yua con ellos. por escor-rillos.” 

C1B410 es-2 Sentido opaco escossa Verbo Verbo Adj. Do lat. excursa < talvez de 

excursāre 

donzela, virgem CAS 

“Esto es por fuero de toda muger escossa (es-cosa) que fue forçada de om<n>e que yaga por fuerça con ella que se mostro por q<ue>rellosa & q<ue> 

venga ant<e> el alcall<e> […].” 

C1B411 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusas Subst. Verbo Subst. Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’
237

 

escusa; escusação, 

dispensa, causa 

reconhecida por lei 

capaz de isentar 

alguém de função ou 

múnus público 

SPC 

“Et ffabla en los pl<e>itos c<r><<i>>mjnales com<m>o deue<n> ffaz<er> co<n>t<r><a> los q<ue> no<n> venjere<n> mag<ue>r sson 

p<re>gonados % Et delas escusas q<ue> todos an por ssy.” 

                                                             
236Sobreprefixação. 
237Isso segundo Houaiss & Villar (2009). Já o DLE / RAE aponta que vem de absconsus (‘escondido’). 
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C1B412 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusas Subst. Verbo Subst. Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

escusa; escusação, 

dispensa, causa 

reconhecida por lei 

capaz de isentar 

alguém de função ou 

múnus público 

BAG 

“[…] fallo q<ue> la marfus'a en p<ar>te bie<n> ac'ie<r>ta / Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si 

perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria / / dire vn poco della q<ue> es de grant es'toria […].” 

C1A970 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusado ~ 

escusados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. excūsāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’
238

 

escusado, desculpado, 

isento 

LEY 

“E qui es-to no fiziere. si errare no puede seer escu-sado de no recebir la pena que las leyes mandan. {RUB. Q<u><<a>>les deue<n> seer escusados.” 

C1B413 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

 

escusado; 

privilegiado; que goza 

de escusação, de 

dispensa 

BAG 

“[...] nj<n> fue pleyto co<n>tes'tado porq<ue> fuero<n> escus'ados' / allj los abogados' dexjero<n> cont<ra> el juez' / q<ue> auja errado & perdjdo 

s'u bue<n> prez' /.” 

                                                             
238Isso segundo Houaiss & Villar (2009). Já o DLE / RAE aponta que vem de absconsus (‘escondido’). 
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C1A971 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’
239

 

 

escusar, apresentar 

desculpas, isentar-se 

LEY 

“[...] no se podrie escusar dela pena q<ue> ma<n>-dan estas n<uest>ras leyes.” 

C1A972 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

 

prescindir, dispensar JUZ 

“[...] & sobre cosas q<ue> no<n> se pueden escusar de adelantrar se antes q<ue> fablemos enlos iudizios.” 

C1A973 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

 

escusar, dispensar, 

apresentar desculpas 

APO 

“Mantenja mala vyda era d<e> dios ayrado / Ca no<n> le fac'ia s<er>uic'io don fuese su pagado / Por fincar co<n> su fija escusar casamje<n>to.” 

C1B414 es-2 Sentido opaco escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

escusar, recusar, 

dispensar, omitir, 

BAG 

                                                             
239Isso segundo Houaiss & Villar (2009). Já o DLE / RAE aponta que vem de absconsus (‘escondido’). 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

razão’ 

 

negar 

“[...] es'ta rrespues'ta fermos'a daua<n> por s'e escus'ar / Respondiero<n> rromanos' q<ue> los' plaz'ia de g<ra>do / p<ar>a la desputac'io<n> 

pusiero<n> pleyto firmado [...].” 

C1B415 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusar Subst. Verbo Verbo Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

 

escusar, apresentar 

desculpas, isentar-se 

SPC 

“T<itul><<o>> . p<r><<i>>m<er>o delas leys % Et ffabla en[ ]<e>l q<ue> nj<n>guno no<n> sse puede escusar dela pena por dezir q<ue> no<n> 

ssabe las leyes.” 

C1A974 es-2 Sentido opaco esfuerc’a Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

fortificar-se, recobrar 

as forças  

BER 

“Amjgo dixo. salue te: el sen<n>or spiritual / De cuya madre fuisti: tu amjgo leal / Esfuerc'a te non temas: no<n> seas desmarrido / Sepas seras ayna: 

desta dolor guarido.” 

C1A975 es-2 Sentido opaco esfuerce Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

dedicar, empenhar, 

esforçar  

LEY 

“[...] que todo xp<ist>iano se esfuerce de co<n>noscer dios.” 

C1A976 es-2 Sentido opaco esforco Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

esforçar, dedicar-se, 

empenhar-se  

CRZ 
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“[...] por alumbramyento q<ue> ouo de la gracia de dyos de quien uiene<n> todos los bienes. siempre se esforço de alumbrar. & de abiuar los saberes.” 

C1A977 es-2 Sentido opaco esforc’ia Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

animar, dar força, 

inspirar, infundir 

ânimo ou valor 

ALX 

“A los vnos castiga; alos ot<r><<o>>s apaga. / Que de dar q<ue> de p<ro>messa; a todos afalaga. / Esforc'ia los delantre; assi faz los de c'aga. / Con 

esta melezina; sanara esta plaga.” 

C1A978 es-2 Sentido opaco esforçar Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

fortificar, fortalecer, 

tonificar, robustecer, 

avigorar 

LAP 

“Et esta piedra a uertud en si que aquel que la troxi-ere consigo. si fuere om<n>e flaco de coraçon; dar la esfu-erço. & si fuere esforçado; esforçar la 

mas.” 

C1A979 es-2 Sentido opaco esforçara Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

dedicar, empenhar, 

esforçar  

LFU 

“E enprenos [fol. 3v-a] rrebeca de dos fijos. Gé:25:22 & combatian se en el vientre. E demando conseio a nuestro sennor.  Gé:25:23 & dixo aella. .ij. gentes 

a ento vientre. & .ij. pu-eblos de tus entrannas ystran. e pliego a pliego esforçara. & el mayor seruira al menor.’” 

C1A980 es-2 Sentido opaco esforçadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

forte, vigoroso, 

esforçado 

MOA 

“El .vi<<o>>. capitolo diz[*e co]-mo las p[*rueuan q<ue>] son enfermas o s[*anas o sj] son esforçadas.” 

C1A981 es-2 Sentido opaco esforc’ados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

forte, vigoroso, 

esforçado 

CID 

“Yo yre co<n> uuso q<ue> adugamos los marcos / Ca a[ ]mou<er> a myo c'id ante q<ue> ca<n>te el gallo / Al[ ]cargar delas archas veriedes gozo 

ta<n>to / Non las podien poner en somo mager era<n> esforc'ados}.” 

C1A982 es-2 Sentido opaco esforçado Verbo Verbo Adj. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

esforçado, disposto, 

forte 

GGE 
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PP 

“E que entre todos los otros omnes del su tiempo. el fue el mas razonado & mas esfor-çado pora llamar el nombre de dios.” 

C1A983 es-2 Sentido opaco esforçado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

forte, vigoroso, 

valente, robusto, 

esforçado 

PIC 

“Enel .xiij<<o>>. grado sube un omne uestido dun lorigon. El qui nasciere en el sera cabdiello mucho esforçado & atreuudo.” 

C1A984 es-2 Sentido opaco esforçado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

forte, vigoroso, 

disposto, robusto, 

valente, esforçado 

LAP 

“Et esta piedra a uertud en si que aquel que la troxi-ere consigo. si fuere om<n>e flaco de coraçon; dar la esfu-erço. & si fuere esforçado; esforçar la 

mas.” 

C1A985 es-2 Sentido opaco esforc’iado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

valente, animoso, 

forte, vigoroso, 

esforçado 

ALX 

“A cabo de pocos anos; el infant fue c<r><<i>>ado. / Nu<n>ca om<n>e uio; moc'o tan acabado. / Y a cobdic'iaua armas; & conq<ue>rir regnado. / 

Semeiaua hercules; tanto era esforc'iado.” 

C1A986 es-2 Sentido opaco esfuerço Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, vigor, potência YMG 

“El .xv. es pora auer esfuerço & atreuimi-ento.” 

C1A987 es-2 Sentido opaco esfuerço Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, vigor, potência LAP 

“Et esta piedra a uertud en si que aquel que la troxi-ere consigo. si fuere om<n>e flaco de coraçon; dar la esfu-erço. & si fuere esforçado; esforçar la 

mas.” 

C1A988 es-2 Sentido opaco esfuerço Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. força, auxílio, ajuda, LEY 
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tard. *fortiāre vigor, resolução  

“Ca el que lo recibe cuemo deue; co<n>fir-mal en fazer bien. & dal esfuerço de no pe-car.” 

C1B416 es-2 Sentido opaco esfuerc’ Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

BAG 

“Dios' padre & djos' fijo & dios' esp<irit>u s<an>to (^q<ue> nac'io) / q<ue> nac'io de v[<ir>]ge<n> esfue<r>c'a nos' de tanto / q<ue> 

sye<n>p<r><<e>> lo leemos' en pros'a & en canto / sea de n<uest>ras' almas' cobertura & manto.” 

C1A989 es-2 Sentido opaco esforc’io Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, auxílio, ajuda, 

vigor, ânimo, valentia  

ALX 

“Qui puede & no<n> da; no<n> ual nulla res. / % ffijo se de bona ue<n>tura; ouierdes de seer. / O si en este sieglo; algo as a ualer. / En muchas grandes 

coytas; te auras a ueer. / Et seso & esforc'io; te sera mucho mester.” 

C1A990 es-2 Sentido opaco esfuerc'o Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forçar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, auxílio, ajuda, 

vigor  

APO 

“Ca yo non fic'e cosa por q<ue> deua seyer muerto / Mas dios el mjo sen<n>yor nos dara buen esfuerc'o.” 

C1A991 es-2 Sentido opaco esleydos ~ esleido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. eligĕre < e(x)- +    

-ligĕre 

eleito, escolhido FJZ 

“En esta ley dize como deue<n> seer esleydos los principes.” 

C1A992 es-2 Sentido opaco esmerado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *exmerāre, 

‘limpar’ 

Fino, limpo, polido CID 

“Por ([^3q<ue>]) en vino a aq<ue>sto por q<ue> fue acusado / Tiene dos arcas lennas de oro esmerado / Ya lo vedes q<ue> el Rey le[ ]a ayrado.” 

C1A993 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

espaladinar Subst. Verbo Verbo Do CA es- + -paladino- + 

-a- + -r  

explanar, esclarecer, 

explicar  

JUZ 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[…] porq<ue> cada uno dellos se trabaia espaladin-ar los saberes enq<ue> es intro-ducto. & tornar los en lengu-a castellana. a laudor & a glo-ria del 

nombre de dios. & a on-dra & en p<re>z del antedi-cho se<n>nor el qui es el noble Rey do[<n>] Al-fonso […].” 

C1A994 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

espaladinar Subst. Verbo Verbo Do CA es- + -paladino- + 

-a- + -r  

explanar, esclarecer, 

explicar  

CRZ 

“El semeiando a Salamon. en buscar. & espaladinar los saberes.” 

C1A995 es-2 Sentido opaco espanto Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se 

LFU 

“Espantos el padre & dixo.” 

C1B417 es-2 Sentido opaco espanto Verbo Verbo Subst. Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

medo, espanto, temor, 

pavor 

BAG 

“E tu finq<ue>s'te co<n> amor de (^al) a el yr / no<n> es el s'esto de olujdar los dic'ipulos' alubrar / con espanto tu estauas en ese lug<a>r / del c'ielo 

viste ay entrar sp<irit>u s'<an>to / este s'eteno no<n> a par q<ua>ndo por ti q<ui>s'o e<n>bjar […].” 

C1B418 es-2 Sentido opaco espantar Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se, 

assustar-se 

BAG 

“[...] a q<ua>ntos' lo oya<n> podia mal espantar / com<m>o duen~a en p<ar>to come<n>c'os' a cuytar / la gent<e> q<ue> oya<n> bramjdos' ata<n> 

grand<e>s' oya<n>}.” 

C1A996 es-2 Sentido opaco espantaron Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. admirar-se, espantar-

se, abismar-se, 

BER 
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expavēre) assustar-se 

“Resusc'ito el cuerpo: que era ya pasado / Espantaron se todos: ca era agujsado.” 

C1A997 es-2 Sentido opaco  espidio
240

 Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre despedir-se CID 

“Gradec'iolo do<n> martino & Recibio los marchos / Grado exir dela posada & espidios de amos.” 

C1A998 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esplanar  Adj. Verbo Verbo Do lat. explanāre < lat. ex- 

+ -planus 

 

explanar, explicar, 

expor  

JUZ 

“Emp<er>o q<ue> esta s<cien>cia delas estrellas es muy grant; & muy al-ta. q<ue> no<n> se puede abraçrar. ni el q<ue> es sabio della nola puede 

toda es-planar ni<n> dep<ar>tir por s<us> differe<n>cias.” 

C1A999 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

esplanado ~ 

esplanar ~ esplano 

Adj. Verbo Verbo Do lat. explanāre < lat. ex- 

+ -planus 

 

explanar, esclarecer, 

explicar  

CRZ 

“Et por q<ue> yo ui el gran-de prouecho q<ue> a en estas constel-lationes en esta sciencia. por esto las quis esplanar. & departir.” 

C1A1000 es-2 Movimento para 

fora 

esponimjentos Verbo Verbo Subst. Do lat. exponĕre exposição, explanação 

exegese 

GGE 

                                                             
240Mais um caso de variação entre os prefixos des- ~ es-. Observe-se na averbação o registro do verbo gradecer sem o prefixo a-, o que parece corroborar a expletividade e a 

alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado no castelhano medieval. 
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“Et cayn assi como dize Ramiro enlos esponimjentos de la biblia tanto quiere dezir enel nuestro lenguage de Castiella como heredamiento.” 

C1A1001 es-2 ~ 

ex- 

Movimento para 

fora 

esposition ~ 

exposition 

Verbo Verbo Subst. Do lat. expositio, -ōnis < 

exponĕre 

exposição, explanação 

apresentação 

CRZ 

“El capitulo quarto fabla en exposition de los dichos ge-nerales de los iudizios.” 

C1A1002 es-2 Movimento para 

fora  

estender Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, puxar, estirar LAP 

“Et el tirar que esta faz; es segu<n>d la quantia della ala del fierro que tira assi que en ti-erra de india en el monte o las fallan que es cerca dela mar alas 

naues que cabo della passan tira todos los clauos dellas por fuerça dela pa[r]te o esta la pen-na assi que los faze yr como saetas. & si estan bien reblados 

que los non puede estender & sacar; faze yr las naues contra si tan derrezio; que se pecian en las pennas & perecen.” 

C1A1003 es-2 Sentido opaco  estorcer Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -torcer < lat. 

*tŏrcēre (cláss. tŏrquēre) 

escapar, livrar, fugir, 

libertar 

ACE 

“Ell otro di-zie que mas ualie uentura que seso. ca si uentura ouiesse de perder o de ganar; que por ningun seso que ouiesse; non podrie estorcer dello.” 

C1A1004 es-2 Sentido opaco estorc’er Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -torcer < lat. 

*tŏrcēre (cláss. tŏrquēre) 

escapar, livrar, fugir, 

libertar(-se) 

APO 

“Quie<n> matar te pudiere s<er>a bien soldado / Si estorc'er pudieres s<er>as bien auenturado.” 

C1A1005 ex- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

exalço Adj. Verbo Verbo Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecer, exaltar CRZ 

“[...] & se man-touieron por iusticia. & por derecho. & exalço se su ley.” 

C1A1006 ex- Expletivo exalçado Adj. Verbo Adj. Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

exaltado, erguido, 

distinguido 

PIC 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

PP 

“Enel .xxv. grado sube un cauall[*o] cauallero El qui nasciere enel sera omn[*e e]xalçado & nom-brado.” 

C1A1007 ex- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

exaltacion Adj. Verbo Subst. Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

ascensão, ascendência AST 

“Et por end este signo es muy bueno & de grand pro. & mayor mie<n>te por que es casa de Jupiter. & exaltacion de uen<us>.” 

C1A1008 ex- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

exaltados Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

exaltado, erguido, 

distinguido 

FJZ 

“[...] ellos ganaro<n> por el aiutorio de todos. ca n<on> pod<r><<i>>an ellos ganar. ni<n> au<er> mu-chos pueblos ni<n> g<r><<a>>nde auer. si 

n<on> por q<ue> fuero<n> exaltados por reyes.” 

C1A1009 ex- Expletivo 

_________ 

Formador de 

exaltamiento Adj. Verbo Subst. Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

glória, exaltação, 

engrandecimento 

LEY 



1941 

 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

“[...] & son tenudos de sofrir todo encargo et afan que les auenga por onrra & por e-xaltamiento de la cruz.” 

C1B419 es-2 Sentido opaco 

 

esamjnado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. examināre < 

examen, -ĭnis ‘enxame de 

abelhas; ação de pensar’ < 

lat. ex- + -agĕre  

examinado, avaliado, 

apreciado 

BAG 

“[...] vis'to [^todo] el proc'es'o & q<ua>ntas' rraz'on<e>s' s'on / & las' p<ar>t[<e>]s' q<ue> piden sente<n>c'ia & al no<n> / por mj esamjnado todo el 

proc'es'o fecho / aujdo mj cons'ejo q<ue> me fiz'o p<ro>uecho.” 

C1B420 ex- Sentido opaco 

 

exanbre Verbo Verbo Subst. Do lat. examen, -ĭnis 

‘enxame de abelhas; ação 

de pensar’ < lat. ex- +       

-agĕre  

conjunto, multidão, 

enxame 

BAG 

“[...] todos por ti peres'ce<n> en tu mala exanbre / los nesc'ios' & las nesc'ias' q<ue> vna vez' enlaz'as' / / en tal g<ui>s'a los' t<ra>uas co<n> tus' 

fue<r>t<e>s' mordaz'as' [...].” 

C1B421 es-2 Sentido opaco esselençias Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < 

lat. excēllĕre 

excelência VIS 

“Por tanto en q<ua>nto yo esteffano pudiere breueme<n>te de las esselençias & virtudes del Sen<n>or arçob<is>po fablare por g<ua>rdar la 

costu<n>bre ssabia antigua ssegu<n>t q<ue> es preçeto de conseruar a todo medico.” 

C1B422 ex- Sentido opaco exçelsso Subst. Subst. Subst. Do lat. excelsus, -a, -um, 

part. pass. de excellĕre  < 

ex- + -cellĕre 

excelso VIS 

“Es avn assemejado a los an-geles por co<n>tjnuo s<er>uiçio & loor faziendo al ssen<n>or exçelsso no<n> çe-ssando dia & noche & mandando a-los 

ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo.” 
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C1B423 ex- Separação, 

privação 

excomunjon Subst. Subst. Subst. Do lat. excommunĭo, -ōnis 

< lat. ex- + communĭo,       

-ōnis 

excomunhão BAG 

“Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria / / dire 

vn poco della q<ue> es de grant es'toria.” 

C1B424 enx- Sentido opaco 

 

enxenplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo VIS 

“[...] q<ue> con toda ssu alma & ssus fuerças corporales por enxenplo dotrinable & por corrigimje<n>to deçepjnable a-trae por toda pote<n>çia a los 

errados a conosçimje<n>to de la ssa<n>ta ffe catho-lica.” 

C1A1010 ex- Sentido opaco 

 

exiemplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo BER 

“Estaua el conuento: triste. e desalmado / Por este mal exiemplo: que l[??] era ubiado / Resusc'ito el cuerpo: que era ya passado.” 

C1A1011 ex- Sentido opaco 

 

exiemplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo LEY 

“E este exiemplo auemos de muchos martires q<ue> creyen en n<uest>ro sen-nor.” 

C1A1012 ex- Sentido opaco exemplo ~ eximplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

exemplo, modelo CRZ 
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 fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

“Et pusieron el log-ar del accendente el punto de la linha q<ue> es en somo de la figura. & el eximplo de la forma es assi desta man<er>a.}” 

C1A1013 enx- Sentido opaco 

 

enxemplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo APO 

“Traye mucho enxemplo desto la escriptura.” 

C1A1014 ex- Movimento para 

fora 

 

exidos ~ exida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exīre saído, partido, retirado CID 

“Todos [^son] exidos las puertas dexadas an abiertas / Con pocas de gentes q<ue> en casteion fincaro<n>.” 

C1A1015 ex- Movimento para 

fora 

 

exira ~ exio ~ 

exido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. exīre sair ALX 

“Tv ganaras el ca<m>po; dario sera rancado. / Exira grec'ia de p<re>mia; tu ficaras ondrado. / Et sera el tu bon p<re>c'io; fasta la fin contado. / {IN2.} 

El infant<e> fue alegre; touos por co<n>sseiado.” 

C1A1016 ex- Movimento para 

fora 

 

exien ~ exir ~ exido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. exīre sair; assomar à porta 

ou janela 

CID 

“En su co<n>pan<n>a .Lx. pendones ([^2leuaua]) exie<n> lo uer mugiere<<s>> & uarone<<s>> / Burgeses & burgesas por las finiestras son 

([^3puestas]).” 
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“Gradec'iolo do<n> martino & Recibio los marchos / Grado exir dela posada & espidios de amos / Exido es de burgos & arlanc'on a pasado / Vino pora 

[^la] tienda del q<ue> en bue<n> ora nasco.” 

C1A1017 ex- Movimento para 

fora 

 

exio Verbo Verbo Verbo Do lat. exīre assomar, sair ao 

encontro de 

LFU 

“Estonz exio melchysedec a abraam ala carrera Gé:14:19 e ben-dixol.” 

C1B425 ex-  Sentido opaco exuc’ion ~ 

exeuc’ion 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exceptĭō, -ōnis < 

lat. excīpĕre 

exceção, i.e., título ou 

motivo jurídico que o 

demandado alega para 

facer ineficaz a ação 

do demandante 

BAG 

“[…] fallo q<ue> la marfus'a en p<ar>te bie<n> ac'ie<r>ta / Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si 

perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria […].” 

“No<n> por la exeuc'io<n> mas porq<ue> lo de<<ue>> far / en los pleytos' cremjnal[<e>]s' su ofic'io a grant lugar / / por exeuc'io<n> s'e puede la 

demanda desechar / & deuen s'e los testigos' desechar & avn tachar / por exeuc'io<n> no<n> puedo yo condenar nj<n> matar .” 

C1A1018 es-2 Sentido opaco estremar Verbo Verbo Verbo  Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

separar, distinguir, 

apartar 

LAP 

“[…] sepan ciertamiente los logares sennalados o se crian & o se fallan. & estremar la contrafecha dela natural. & departir otrossi las que natural 

miente
241

 se semeian en uno connosciendo las por peso & por dureza […].” 

15. in-1 [lativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: em-2 ~ en-2 ~ in-1 ~ jn-1 ~ yn-1 ~ e-2. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 

                                                             
241Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO  

C1B426 em-2 Sentido opaco embargar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

OA1 

“Por ende han a tirar todo aquello que seria carrera dela alongar o embargar.” 

C1A1019 em-2 Sentido opaco embargan ~ 

embargar ~ 

embargassen 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

LEY 

Otrossi es derecho que todo om-ne uaron o mugier. quier sea peq<ue>nno o grande. q<ue> quiera recebir babtismo q<ue> ninguno non gelo pueda 

embargar.” 

C1A1020 en-2 Sentido opaco enbargado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

prejudicado, 

embargado, impedido, 

estorvado 

BER 

“Metioli solos piedes: do estaua colgado / Las sus manos p<re>c'iosas: touolo alli ujado / Non se sentio: de njngu<n>a [*co]sa enbargado.” 

C1A1021 em-2 Sentido opaco embargaua Verbo  Verbo Verbo Do lat. *imbarricāre, de 

*barra 

embargar, impedir, 

estorvar 

APO 

“Recudiol apolonjo alo q<ue>l demandaua / Por q<ue>l pidie la fija q<ue> el mucho Amaua / Et q<ue>l termj<n>e el viesso con q<ue> nos embargaua 

/ Por esso me seguda ca esso lo Agraujaua.” 

C1B427 en-2 Sentido opaco enbargadores Verbo  Verbo Subst. Do CA enbargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

SPC 

“T<itul><<o>> iij<<o>> . de los assentamje<n>tos % Et del t<ien>po de los sseys meses . la rrayz & el mueble tres % Et cuyos deue<n> sseer los 

ffructos delos bien<e>s en q<ue> assentare<n> / % Et q<ue> pena deue<n> Auer los enbargador<e>s & los fforçado-res d<e>los Assentamje<n>tos.” 

C1B428 em-2 Sentido opaco embargo Verbo  Verbo Subst. Do CA embargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargo, 

impedimento, 

OA1 
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interdição, obstáculo 

“[...] q<ue> la iustiçia se faga com<m>o deue/ & los que la han de fazer la puedan fazer sin embar-go & sin alongamiento.” 

C1A1022 em-2 Sentido opaco embargo Verbo  Verbo Subst. Do CA embargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

LEY 

“E la de somo de la cabeçal fazen por q<ue> sea apareiado de dar razon dela fe a todo omne q<ue> ge-la demande. % E la de la fruente. por q<ue> 

manifieste mostrando sin embargo ninguno & sin uerguen<n>a; q<ue> es aquello q<ue> cree. acordando se de lo q<ue> dixo n<uest>ro sen-nor 

ih<es>u xp<ist>o en el euang<e>lio.” 

C1B429 em-2 Sentido opaco emperador  Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

imperador OA1 

“Titulo .xxxij<<o>>. delas cosas que el rey Don alfonso en las cortes de alcala tiro & declaro & mando g<u><<a>>r-dar del ordenamiento que el empe-

rador don alfonso fizo en las cortes de naiara.” 

C1A1023 em-2 Sentido opaco emperador ~ 

enperadores  

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

imperador LEY 

“Por razon q<ue> si los Emperadores & los Reyes q<ue> los emp<er>ios & los regnos ouieron por elecçion pudiero<n> fazer Leyes en aq<ue>llo 

q<ue> touieron cuemo en-comienda; quanto mas nos q<ue> auemos el Regno por derecho heredamiento.” 

C1A1024 en-2 Sentido opaco enperadrjz Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātrix, -īcis < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

imperatriz APO 

“El que adeuinase este vieso q<ue> ditz / Esse Aurja la fija del Rey enp<er>adrjz.” 

C1A1025 em-2 Sentido opaco emperios Verbo Verbo Subst. Do lat. imperium < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

império LEY 
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“Por razon q<ue> si los Emperadores & los Reyes q<ue> los emp<er>ios & los regnos ouieron por elecçion pudiero<n> fazer Leyes en aq<ue>llo q<ue> 

touieron cuemo en-comienda; quanto mas nos q<ue> auemos el Regno por derecho heredamiento.” 

C1B430 en-2  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazado Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazado, intimado, 

convocado 

 

SPC 

“Et el alcall<e> q<ue> es lo q<ue> A de ffaz<er> de ssu offiçio cont<r><a> el enplazado q<ue> no<n> viene al p<r><<i>>m<er>o en( 

)plazamje<n>to % Et esso mjssmo dela ssen<n>al % Et q<u><a>nto t<ien>po despues del plazo deue<n> A( )tender en la cort<e> Al en( )plazado % Et 

ffabla en los pl<e>itos c<r><<i>>mjnales com<m>o deue<n> ffaz<er> [...].” 

C1B431 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazado Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA em- + -plaz(o)- +  

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazado, intimado, 

convocado 

 

OA1 

“Et si el emplazado fuere peyndrado o reçibi-ere algun da<n>no por esta razon. torne le el iuez la peyndra. & el emplazador pechele el da<n>no con el 

tres tanto.” 

C1B432 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazador Subst.  Verbo Subst. Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazador, 

intimador, convocador 

 

OA1 

“Et si el emplazado fuere peyndrado o reçibi-ere algun da<n>no por esta razon. torne le el iuez la peyndra. & el emplazador pechele el da<n>no con el 
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tres tanto.” 

C1B433 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazar Subst.  Verbo Verbo Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

ceder através de 

contrato de enfiteuse; 

aforar  

SPC 

“Titulo viij<<o>> . com<m>o deue<n> enplazar & dar al rrey las ffortalezas q<ue> rreçebiero<n> o[ ]q<ue> ganaro<n>.” 

C1B434 en-2  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazar ~ enplaza 

~ enplazado ~ 

enplazan ~ 

enplazara 

Subst.  Verbo Verbo Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, intimar, 

convocar 

 

AC3 

“Ley .xxxix<<a>>. com<m>o se a de en-plazar & librar & q<u><<i>>en. el acu-sado q<ue> mata sobre trégua maguer aya carta de p<er>don saluo 

alef.” 

C1B435 em-2 ~ 

en-2 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazar ~ 

emplazare 

Subst.  Verbo Verbo Do CA em- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazar, intimar, 

convocar 

 

OA1 

“Et era dubda/ si aquel iudgador los podia emplazar fuera de su iurisdiçio<n>. […] que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te 

absente. aun que este en lugar de otra iurisdiçio<n> para q<ue> paresca antel a complir de derecho.” 

C1B436 em-2 Expletivo emplazamiento ~ Subst. Verbo Subst. Do CA em- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

emprazamento, 

aforamento, 

OA1 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazamientos melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

aprazamento 

“Et si el alcalle fiziere dos audiençias ante de comer/ la parte que pareçiere ala segunda audiençia/ no<n> sea auido por rebelle/. nin caya en e<m>pla-

zamiento/ nin en se<n>nal nin en rebellia.” 

C1A1026 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emplazamiento ~ 

emplazamientos 

Subst. Verbo Subst. Do CA em- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aforamento, 

aprazamento 

FVA 

“Et lo al que fincare. que se parta com<m>o es acostumbrado en<e>l lugar do fuere fecho el emplazamiento.” 

C1B437 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazamjento Subst. Verbo Subst. Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aprazamento 

AC3 

“Ley .xxxvij<<a>>. p<ar>a q<ue> conceio de-uen dar carta de enplazamj-e<n>to & p<ar>a q<u><<a>>l no<n>.” 

C1B438 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

enplazamjentos ~ 

enplazamjento 

Subst. Verbo Subst. Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

emprazamento, 

aprazamento 

SPC 
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ou stricto sensu autoridade’ 

“[*De]los enplazamje<n>tos q<ue> sse ffaze<n> ant<e>l rrey o[ ]ant<e> los al-call<e>s en q<u><a>ntas man<er>as sson.” 

C1A1027 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

empozonado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA em-+ - pozón- +    

-a- + -r < lat. potio, -ōnis, 

‘bebida, poção venenosa’ 

envenenado, nocivo LAP 

“Et enel arte de fisica es muy prouechosa que si a algun om<n>e die-ren a beuer limadura de fierro o alguna otra mane-ra de tossico en que aya fierro 

mezclado. o fuere ferido con fierro empozonado. moliendo desta piedra & fazi-endola poluos […].” 

C1A1028 em-2 Sentido opaco emprestadas
242

  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA em-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +           

-stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestado, cedido FJZ 

“Delas cosas emp<re>stadas & encom<en>dadas.” 

C1A1029 em-2 Sentido opaco empuxada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA em- + puxar < lat. 

pulsāre, ‘impelir, tocar’
243

 

empurrão, sacudidura ALX 

“Q<u><<a>>ndo lo uio ala candela; do uenia de leer; /  Los oios traya blandos; ela color mudada. / los cabellos en tuerto; la mayxiella delgada. / No<n> 

seie tenia la c'inta; ta<n>to era defloxada. / podria caer en tierra; de poca empuxada.” 

C1B439 en-2 Expletivo enagenada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. inalienare < 

in- + -alienāre 

deserdado, alienado, 

alheado, afastado, 

privado  

CAS 

                                                             
242Sobreprefixação. 
243Isso para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009). No entanto, o DLE / RAE aponta a sua formação já latina: Do lat. tard. impulsāre < lat. pulsāre, ‘impelir, tocar’. 
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“O se aiu<n>-tare con el por q<u><<a>>l q<u><<i>>er aiu<n>tamiento pesando alos mas delos parie<n>tes. O a sus çerca<n>nos corma<n>nos 

no<n> aya p<ar>(a)te en lo de su padre ni<n> de su madre. & sea enagenada de todo derecho h<er>edamie<n>to por siemp<re>.” 

C1B440 en-2 Expletivo enagenar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. inalienare < 

in- + -alienāre 

alienar, alhear, 

transferir para outrem 

o domínio ou a 

propriedade 

CAS 

“[...] no<n> aya poder de vender ni<n> de dar ni<n> de enage<n>nar ni<n> de obligar a fijos su h<er>edamie<n>to ni<n> su patrimo<n>io ni<n> 

ninguna de sus cosas.” 

C1B441 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enamora ~ 

enamorado 

Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do CA en- + -amor- + -a- 

+ -r 

enamorar(-se), 

apaixonar(-se), 

aficionar(-se), 

encantar(-se) 

BAG 

“El corac'o<n> le tornas' de mill oras' ala ora / / s'i oy cas'ar la q<ui>er<e>n oy de ot<r><<o>> s'e enamora / / a las' vez'es' en s'aya ot<ra>s' en 

alcandora / Remjra s'e la loca / do tu lucura mora [...].” 

“[…] yo era enamorado de vna duen~a en abril / es'tando c'erca della sosegado & omjl.” 

C1B442 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enamorado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA enamorar < CA 

en- +  -amor- + -a- + -r 

enamorado, 

apaixonado, 

aficionado, encantado 

BAG 

“[...] c'ercol toda la su cueva q<ue> no<n> s'alja fuera / vjno a el baylando la rrana cantadera / s'en~or enamorado djxo al mur la rrana / q<ui>ero s'er 

tu amjga tu mug<e>r & tu c'<er>cana.” 
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C1A1030 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enamorado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA enamorar < CA 

en- +  -amor- + -a- + -r  

enamorado, 

apaixonado, 

aficionado, encantado 

PIC 

“Enel .xxiiij. grado sube un omne partido El qui nasciere en el sera enamorado & grand.” 

C1B443 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enartan Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -arte- + -a- 

+ -r  

enganar(se), iludir(se), 

encantar(se) 

BAG 

“[...] faz'es' co<n> tu grant / fuego com<m>o faz'e la loba / / al mas ast<r><<o>>s'o al enatio ajoba / aq<ue>l da de la mano & de aq<ue>l s'e encoba / 

/ asi muchas' fermos'as' / co<n>tigo s'e enarta<n> / Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> [...].” 

C1A1031 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enarto Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -arte- + -a- 

+ -r 

enganar, iludir, 

ludibriar 

LFU 

“Por cierto es clamado so nombre iacob: Ca me enarto otra uez.” 

C1B444 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

enbac’ado Subst. Subst. Verbo 

PP 

Do CA en- + -baç(o)- +    

-a- + -r 

espantado, apreensivo, 

pasmo, confundido 

BAG 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] el dia es venjdo d<e>l plaz'o assinado / vjno don~a marfus'a co<n> vn grant abogado / / vn mas'ti<n> ouejero de carra<n>c'as' c'ercado / el lobo 

q<ua>ndo lo ujdo luego fue enbac'ado / es'te grant abogado propus'o de su p<ar>te / alcall<e> s'en~or don ximjo q<ua>nto el lobo dep<ar>te.” 

C1A1032 en-2 Sentido opaco enbeujdo  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. imbibĕre aplicado, dedicado, 

entregue, embevecido 

BER 

“LEemos de vn cl<er>igo: que era testerido / En los ujc'ios seglares: dura mente enbeujdo.” 

C1A1033 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enbrac’an Subst. Verbo  Verbo 

 

Do CA en- + -braç(o)- +  

-a- + -r 

abraçar CID 

“Dixo el campeador valelde por caridad / En( )brac'an los escudos de( )lant los corac'ones / Abaxan las lanc'as a buestas delos pendones / En( )clinaro<n> 

las caras de suso de los arzones.” 

C1A1034 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encargo  Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -carg(a)- +   

-a- + -r  

encargo, trabalho, 

responsabilidade 

LEY 

“E porq<ue> los Reyes xp<ist>ianos tienen so logar en este mundo pora fazer iusticia & derecho; & son tenudos de sofrir todo encargo et afan que les 

auenga por onrra & por e-xaltamiento de la cruz.” 

C1A1035 en-2 Expletivo 

_________ 

encarnados Subst.  Verbo Verbo Do lat. incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

encolerizado, 

inflamado, 

ALX 



1954 

 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

‘tornar, carne, encarnar’
244

 encarniçado 

“No<n> te prenda cobdic'ia; a ty de p<re>nder nada. / Tu leuaras el p<re>c'io; q<ue> ual rac'ion doblada. / Por esto ot<r><<o>> dia; uendra<n> mas 

encarnados. / Con amor de ganar; seran mas denodados / Los vnos ueras muertos; e los otros golpados.” 

C1A1036 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encarnado Subst.  Verbo Verbo Do lat. incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’
245

 

personificado, 

representado, 

encarnado 

APO 

“Mas bien ueo q<ue> fuy d<e>(i) dios desemp<ar>ada. / A derechas men tengo d<e> vos Aconseiada. / Bien sse q<ue> tanto fue ell enemjgo en <e>l Rey 

encarnado / Q<ue> non Auja el pod<er> d<e> veyer el pecado.” 

C1A1037 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encarnac’ion Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem  < 

incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’
246

 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

CID 

“Fezist estrelas & luna & el sol pora escalentar / Prisist en( )carnac'ion en <santa> [^2m<ari><<a>>] madre / En belleem aparec'ist com<m>o fue tu 

veluntad / Pastores te gl<or>ifficaro<n> ouiero<n> de a laudare.” 

C1A1038 in-1  Expletivo incarnacion Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem  < Encarnação (mistério LEY 

                                                             
244Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
245Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
246Parece tal verbo ser fruto de uma parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

“E des-ta incarnacion fue mandadero; el angel gabriel.” 

C1B445 in-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

incarnation Subst.  Verbo Subst. Do lat. īncarnātiōnem  < 

incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’ 

Encarnação (mistério 

segundo o qual o 

Verbo Divino assumiu 

a natureza humana) 

FRL 

“[...] e esta <santa> t<r><<i>>nidat an-te de la incarnat<i>on de n<uest>ro sennor. ih<es>u xp<ist>o. dio ley & ensenamiento a su Pueblo [...].” 

C1B446 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encartado Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA encartar < CA en- 

+ -cart(a)- + -a- + -r < 

lat. charta, -ae 

sujeito a um processo, 

especialmente penal 

AC3 

“Ley .lxxij<<a>>. del q<ue> no<n> es ladron con<n>oscido nj<n> encartado si en<e>l camjno robare aq<ue>l cont<r><<a>> q<ui>e<n> a 

algu<n>a dema<n>da en q<ue> pena cae.” 

C1B447 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

encasar ~ encasare Subst. Verbo Verbo Do lat. in- + -capsa, 

‘caixa’ 

encaixar, colocar no 

devido lugar 

CAS 
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ou stricto sensu 

“Et deue el alcall<e> meter el diente en su logar. & sy encasar deue lo ap<re>-ciar. Et die<n>te quebrado o q<ue>xar si se ap<re>çia q<ue> peche 

tanta calo<n>nia a razon de q<u><<a>>nto que-brantar del diente. & si no<n> encasare el die<n>te no<n> lo deue ap<re>çiar.” 

C1A1039 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encastonada Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -caston- +    

-a- + -r < fr. ant. chaston, 

‘parte saliente de anel ou 

argola em que se engasta 

uma gema’ 

engastado, encrustado, 

embutido 

LAP 

“Et a en si tal propriedat q<ue> si la touiere la mugier colgada sobressi o encastona-da en sortija.” 

C1A1040 en-2 Sentido opaco ençendido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

encendido, aceso BRE8 

“E tomaredes toda la grosura co-mo se suele tomar la grosura del cordero que es degollado por las co-sas de paz y quemarlo ha sobre el altar ençendido a 

dios y rroga-ra por el y por su pecado y sera perdo-nado.” 

C1B448 en-2 Sentido opaco enc’endidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

encendido, aceso BAG 

“q<ua>ndo s'o<n> enc'endidas' & maldat q<ui>ere faz'er / / alma & cue<r>po & fama todo lo dexan perder.’” 

C1A1041 en-2 Sentido opaco encender Verbo Verbo Verbo Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

acender, atear, atear 

fogo 

YMG 
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“El .v. pora que non puedan encender fuego; en qual uilla quisieres.’” 

C1A1042 en-2 Sentido opaco encender Verbo Verbo Verbo Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

acender, atear fogo APO 

“Vio logar adabte sabrosa (e)[co]stanera / Por folgar del lazerio & d<e>la mala carrera / Mando comprar conduchos encend<e>r las fogueras.’” 

C1A1043 en-2 Sentido opaco encendiesse Verbo Verbo Verbo  Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

acender, queimar, 

atear fogo 

GGE 

“Et por ende adelantaua dios a abel en sus fechos. & a-maual mas que a caym. & quando auien a fa-zer sus sacrificios. enuiaua dios fuego del ci-elo 

que encendiesse la offrenda de abel. & non enuiaua alo de caym.’” 

C1A1044 en-2 Expletivo ençerrar Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

conter, encerrar, 

fechar 

YMG 

“El .viij. pora ençerrar se la natura delas mu-gieres; que non puedan echar por ella nada.” 

C1B449 en-2 Expletivo enc’erraron Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

alegar, trazer; 

encerrar, inserir 

BAG 

“[...] diz' luego la marfus'a / s'en~or [^sea[n]] tenjdos' / En rreconvenc'io<n> pido que muera<n> & no<n> oydos' / / enc'erraro[<n>] rraz'on<e>s' de 

toda su p<or>fia / / pediero<n> al alcall<e> q<ue> asinas'e dja / / en q<ue> diz'e s'ente<n>c'ia q<ua>l el por bie<n> tenja /.” 

C1A1045 en-2 Expletivo encierran Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, enclausurar, 

trancafiar 

LEY 

“Otrossi llaman pe-nedencia publica a la q<ue> faze alguno. quando lo encierran en algun monas-terio.” 
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C1A1046 en-2 Expletivo encierra Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

conter, encerrar LAP 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 

C1A1047 en-2 Expletivo encierran Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

conter, encerrar EE1 

“E por saber ma<<s>> cierta mientre
247

 quantas tierras ouieron. conui-ene q<ue> uos digamos primero quama<n>na es euro-pa. e quantas otras tierras 

se encierran en ella.” 

C1A1048 en-2 Expletivo encerro Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

encerrar, trancafiar, 

fechar 

APO 

“Encerr(a)[o]se apolonjo en sus camaras p<r><<i>>uadas / Do tenje s<us> esc<r><<i>>tos & sus estorjas notadas.” 

C1A1049 en-2 Expletivo encerrada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

guardado, encerrado, 

contido 

LAP 

“La tercera cosa es que sea sabidor dela arte de fisica que iaze mucho del-la encerrada en la uertud delas piedras segund en este libro se muestra & que 

sepa dellas obrar assi como en el manda.” 

C1A1050 en-2 Expletivo encerradas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

recolhido, encerrado, 

enclausurado 

ACE 

“[…] & por que las mugieres que non caualgan & estan encerradas an a usar desto.” 

                                                             
247Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C1B450 en-2 Expletivo enc’errada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < sera, 

‘ferrolho’ 

guardado, encerrado, 

enclausurado, 

trancafiado 

BAG 

“[...] a la q<ue> matar q<ui>er<e>s' s'acas' la de carrera [...] tiene om<n>e su fiia de corac'o<n> amada / loc'ana & bie<n> fermos'a / de muchos 

des'eada / co<n> vic'ios' es criada enc'errada & gu<ar>dada / do cuyda tener algo en [<e>]lla no<n> tiene nada.” 

C1A1051 en-2 Expletivo encerramientos Verbo  Verbo Subst. Do CA encerrar < CA en- 

+ -cerrar < lat. tardio 

serāre < sera, ‘ferrolho’ 

encerramento, 

mistério, segredo 

JUZ 

“Gracias a Dios el v-no. el uen-cedor. el on-drado. el poderoso. criador dela noche. & del dia. & descobridor de-los encerramientos delas scie<n>-cias. & 

delas p<or>idades.”   

C1A1052 en-2 Sentido opaco ençienso Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso, aroma, 

perfume 

BRE8 

“E tomara el vno dellos el paño lleno de aquella farina y de olio y todo el ençien-so y ponerlo ha en rremenbrança Sobre el altar en olor muy man-so.” 

C1B451 en-2 Sentido opaco enc’ienso Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso, aroma, 

perfume 

BAG 

“[...] adoraro<n> al q<ue> vees' en tu brac'o do yaz'ia / ofreciol mjrria gas'par meljor enc'ie<n>s'o le fue dar.” 

C1A1053 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enclauados Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -clav(o)- +    

-a- + -r 

fixado com cravos ou 

pregos, cravado, 

penetrado 

LEY 

“E fizieron le leuarla cruz a cuestas. & fue puesto en ella. & ouo}las manos & los pies enclauados.” 
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C1A1054 en-2 Sentido opaco 

 

enclinaron ~ 

enclino 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar, 

baixar, descer 

CID 

“Dixo el campeador valelde por caridad / En( )brac'an los escudos de( )lant los corac'ones / Abaxan las lanc'as a buestas delos pendones / En( )clinaro<n> 

las caras de suso de los arzones.” 

C1A1055 jn-1 Sentido opaco 

 

jnclinaua Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnclīnāre curvar, inclinar  BER 

“Dizia aue maria: e mas de escriptura / Siempre se Jnclinaua: contra la su figura.” 

C1B452 en-2 Sentido opaco encoba Verbo Verbo Verbo Do lat. incubāre < in- +     

-cubāre 

incubar, enamorar(se), 

embobar(se) 

BAG 

“[...] al mas ast<r><<o>>s'o al enatio ajoba / aq<ue>l da de la mano & de aq<ue>l s'e encoba / / asi muchas' fermos'as' / co<n>tigo s'e enarta<n> / 

Co<n> q<ui>en s'e les antoja con aq<ue>l s'e aparta<n> / q<ui>er feo q<ui>er enatio agis'ado no<n> catan.” 

C1B453 en-2 Sentido opaco encobierto ~ 

encobiertas
248

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

oculto, escondido, 

disfarçado, 

dissimulado 

BAG 

“Veras' q<ue> bie<n> es d<ic>ha s'i bie<n> es entendida / / entiende bie<n> mj ljbro aueras' bie<n> duen[~]a garrida / / la burla q<ue> oujeres' 

no<n> la tengas' por ujl / la man<er>a del ljbro entiende la s'otil / s'ab<e>r el mal dez'ir bie<n> encobie<r>to don~jgil.”.” 

C1A1056 en-2 Sentido opaco encobrir
249

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

GGE 

“E dixo a abel en Razon de mos-trar le sus miesses & sus lauores. & encobrir le la sanna & el mal quel querie fazer.”   

                                                             
248Sobreprefixação. 
249Sobreprefixação. 
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C1A1057 en-2 Sentido opaco encobrir
250

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

ALX 

“El infante el ruydo; nol pudo encobrir. / Pesol de corac'on; no lo pudo sofrir. / Depe<n>nos duna torre; onde ouo de morir; / ffijo dixo su padre; dios te 

faga beuir.”   

C1A1058 en-2 Sentido opaco encubre
251

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

encobrir LAP 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 

C1A1059 en-2 Sentido opaco encobrjr ~ 

encubriesedes
252

 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

APO 

“Por encobrjr vna poca d<e> en<e>miga / Perjurase om<n>e non Comid<e> que diga / Dell om<n>e p<er>iurado es La fe enemjga […].” 

C1A1060 en-2 Sentido opaco encogida
253

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

encolhido, retraído AST 

“La que es en la rodiella diestra enla encogida; es en ca-pricornio .xxviij. g<r><<a>><dos>.” 

                                                             
250Sobreprefixação. 
251Sobreprefixação. 
252Sobreprefixação. 
253Sobreprefixação. 
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C1B454 en-2 Sentido opaco encogidos
254

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

encolhido, retraído, 

cabisbaixo 

BAG 

“Por end<e> lo q<ue> pide no<n> vale dos arbejas' / / Nil deue<n> dar rrespues'ta a sus' malas' co<n>s'ejas' / / as'oluet a mj comadre vaya s'e d<e> las' 

callejas' / / el galgo & el lobo es'ta<n> muy encogidos' / / ot<or>garo<n> lo todo co<n> mjedo & amjdos' /].” 

C1A1061 en-2 Sentido opaco encomendadas
255

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomendado, 

encarregado 

FJZ 

“Delas cosas emp<re>stadas & encom<en>dadas.” 

C1A1062 en-2 Sentido opaco en conado
256

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’  

inflamado, violento  BER 

“Q<u><<a>>ndo oyo sant pedro: este tan dulze mandado / Vio que su negoc'io: era bien recapdado / Torno alos diablos: conc'eio en conado / La alma 

que leuauan: qujtogela syn grado.” 

C1B455 en-2 Sentido opaco enconada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’  

inflamado, violento  BAG 

“E faz<er> malas' obras' & ten<er> malq<ue>renc'ia / d<e>l bie<n> q<ue> om<n>e diz'e si a sabiendas' me<n>gua / es el corac'o<n> fals'o & 

mj<n>tros'a la lengua / confonda djos' el cue<r>po do tal corac'o<n> fuelga / lengua ta<n> enconada djos' del mundo la tuelga.” 

C1A1063 en-2 Expletivo encontrada Prep. Verbo Subst. Do lat. incontrāre < in- +     região, zona, direção ALX 

                                                             
254Sobreprefixação. 
255Sobreprefixação. 
256Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP -contr(a)- + -āre 

“Magar golpado seas; no<n> des por en nada. / Torna ala fazienda; & fier bien del espada. / Nembr<e> te cuemo peches; a dario la mudada. / Delas ontas 

q<ue> fizo; en la tu enco<n>trada. / Q<u><<a>>ndo dios q<u><<i>>sier; q<ue> la lide fuer rancada.” 

C1A1064 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encontro Prep.  Verbo Verbo Do lat. incontrāre < in- +     

-contr(a)- + -āre 

deparar, encontrar LFU 

“Jacob andido su carrera. E encontros con el angel del criador.” 

C1B456 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encuentras Prep. Verbo Verbo Do lat. incontrāre < in- +     

-contr(a)- + -āre 

achar, encontrar BAG 

“[...] no<n> ve(g)[s]itas' los p<r><<e>>sos' nj<n> q<ui>er<e>s' ver dolyent<e>s' / sino<n> Rez'ios' & s'anos' manc'ebos' & valient<e>s' / s'y loc'anas 

encuentras' fablas' las' e<n>tre dient<e>s'.” 

C1B457 en-2 Sentido opaco encorrido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. incurrĕre imputado, acusado, 

tido como 

CAS 

“Et si no<n> vynyere el auctor alos nueue dias. o si viniere & no<n> diere fiador de cumplir fuero & viniendo el dema<n>dador. & faziendo el ga-nado 
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suyo co<m>mo fuero es. deue ser encorrido por ladron aquel que co<m>pro el ganado.” 

C1A1065 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

en-coruen  Subst. Verbo Verbo Do lat. incurvāre < en- +   

-curv(a)- + -a- + -r  

encurvar, dobrar, 

inclinar, prostrar 

LFU 

“E dela grosura de la ti-erra abondo. ceuera & uino.  Gé:27:29 sir-uante pueblos & adorente tribus. E sennor de tos ermanos. E en-coruen se ante ti. fijos 

de tu madre. Qui te maldixiere sea maldito. E quit bendixiere sea pleno de bendicion.” 

C1A1066 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encortaron Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -curt(o)- +    

-a- +-r < lat. cŭrtus 

encurtar, diminuir EE1 

“Dell otro fijo de Japhet q<ue> ouo nombre thiras. uinieron los thiracianos. e poblaron una tierra aq<ue> pusiero<n> nombre thi-racia. mas los q<ue> 

uinieron depues encortaron le el nombre e dixieron le tracia.” 

C1A1067 en-2 Sentido opaco endurar Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre < in- +     

-dūrāre, ‘tornar duro, 

endurecer’ < durus, -a,      

-um 

aguentar, suportar, 

resistir, sofrer; dilatar, 

protelar 

ALX 

“Eran los reys de grec'ia; fasta essa sac'on. / vassallos t<r><<i>>butarios; del Rey de babilon. / Avian a dar a dario; sabuda enforc'ion. / Avian lo 

dendurar; q<ue> querian o q<ue> non. /  El infante alexandre; q<u><<a>>ndo lo fue osmando. / Cambiossele la color; & fues todo demudando.” 

C1A1068 en-2 Sentido opaco endurar Verbo Verbo Verbo Do lat. indūrāre < in- +     

-dūrāre, ‘tornar duro, 

endurecer’ < durus, -a,      

aguentar, suportar, 

resistir 

CID 



1965 

 

-um 

“Aq<ue>l p<er>o vermuez no<n> lo pudo en( )durar / La sen<n>a tiene en mano co<n>pec'o de espolonar.” 

C1B458 en-2 Sentido opaco en dereço
257

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

ajustar, aperfeiçoar, 

endireitar, aprimorar 

FRL 

“[...] & en d<er>eço et cumplio la ley q<ue> fuera da-da p<r><<i>>mera mient p<or> moy-sen.” 

C1A1069 en-2 Sentido opaco endreçadas ~ 

endreçados
258

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre 

guiado, encaminhado, 

ajustado, combinado, 

dirigido 

CRZ 

“Et estas coniunc-tiones sobredichas fueron fechas & endreçadas segund las equationes uerdaderas endreçando todos los mo-uementos de los cielos. & 

endreçando todas las maneras de las equat<i>one<<s>>.” 

C1A1070 en-2 Sentido opaco endereçado
259

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

guiado, encaminhado, 

ajustado, combinado, 

dirigido 

EE1 

“[…] & por los de los malos q<ue> se castigassen. de fazer mal. & por esto fue endereçado el curso del mundo de ca-da una cosa en su orden.” 

C1A1071 en-2 Sentido opaco endrec’ados ~ 

endereçado
260

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

guiado, encaminhado, 

dirigido, direcionado 

ZRQ 

“Tabla del complimiento de los logares endrec'ados de Saturno.” 

C1A1072 en-2 Sentido opaco endereçado
261

 Verbo Verbo Adj. Do CA en- + -dereçar < direcionado, PIC 

                                                             
257Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
258Sobreprefixação. 
259Sobreprefixação. 
260Sobreprefixação. 
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PP lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

encaminhado, 

combinado, dirigido 

“Enel .xxi. grado sube un omne cauallero en un cauallo. El qui nasciere en el sera ondra-do & enderençado contra todo bien.” 

C1A1073 en-2 Sentido opaco endrec’amiento
262

 Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -dreçar < lat. 

dīrēctiāre < directus, -a,    

-um, part. pass. de dirigĕre 

< dis- + -regĕre 

movimento, direção, 

encaminhamento 

ZRQ 

“Tabla dell endrec'amiento uniuerssal de la luna.” 

C1A1074 en-2 Sentido opaco endereçamiento
263

 Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -dreçar < lat. 

dīrēctiāre < directus,   -a,  

-um, part. pass. de dirigĕre 

< dis- + -regĕre 

bom governo, retidão, 

encaminhamento 

LAP 

“[...] & de que recibien la uertud por que se endereçauan a fazer sus obras segund el endereçamiento delos estados de los cuerpos de suso en toda obra de 

bien o de mal.” 

C1A1075 en-2 Sentido opaco endreçamentos
264

 Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -dreçar < lat. 

dīrēctiāre < directus,   -a,   

-um, part. pass. de dirigĕre 

< dis- + -regĕre 

guia, 

encaminhamento, 

preceito 

CRZ 

“Et los signos terreos son significadores de los indios. Et esto segunt ellos falloron en sus endreçamentos. & en sus prouas. Et nos paramos mientes en esto. 

& fallamos lo uerdat.” 

C1A1076 en-2 Sentido opaco endreçando
265

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < guiar, ajustar, CRZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
261Sobreprefixação. 
262Sobreprefixação. 
263Sobreprefixação. 
264Sobreprefixação. 
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lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

encaixar, combinar, 

conduzir, dirigir, 

encaminhar 

“Et estas coniunc-tiones sobredichas fueron fechas & endreçadas segund las equationes uerdaderas endreçando todos los mo-uementos de los cielos. & 

endreçando todas las maneras de las equat<i>one<<s>>.” 

C1A1077 en-2 Sentido opaco endereçan
266

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

alinhar(-se), 

encaminhar(-se), 

mover(-se) 

JUZ 

“[...] & porla Cabeça de Libra; es el cerco derecho enq<ue>s eguan la noche. & el dia. & endereçan se. % &' q<ua>n<d>o vn signo destos sube en vna 

parte; paras el so <con>t<r><<a>>rio enel (^el) otra parte […].” 

C1A1078 en-2 Sentido opaco endereçan ~ 

endereçauan
267

 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

guiar, conduzir, 

dirigir, encaminhar, 

mover 

LAP 

“ARistotil que fue mas compli-do delos otros filosofos & el q<ue> mas natural miente mostro todas las cosas por razon uerdadera. & las fi-zo entender 

complida miente
268

 se-gund son; dixo que todas las cosas que son so los; uelos se mueuen & se endereçan por el mouimie<n>to delos cuerpos celestiales.” 

C1A1079 en-2 Sentido opaco enderesc’o
269

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

guiar, ajustar, 

encaixar, combinar, 

conduzir, dirigir, 

encaminhar 

BER 

“Vinol en corac'on: do estaua vn dia / Al apostol de espanna: de yr en romería / Enderesc'o su fazienda: busco su conpan<n>ja / Destaiaron el t<er>mjno: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
265Sobreprefixação. 
266Sobreprefixação. 
267Sobreprefixação. 
268Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
269Sobreprefixação. 



1968 

 

como fuessen su uja / Q<u><<a>>ndo assali[^r] oujeron: fizo vna nemjga / En logar de uigilia: yogo con su amjga.” 

C1A1080 en-2 Sentido opaco enfinta Verbo Verbo Subst. Do lat. *infinctus, por 

infictus, part. de ĭnfĭngĕre 

fraude, engano, 

fingimento 

LEY 

“Mas si alguno recibe babtismo por enfinta. demostrando por palabra que quiere seer xp<ist>iano. & en la uoluntad no lo teniendo assi; atal cue-mo este 

no se le p<er>donan los pecados por el babtismo.” 

C1A1081 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enflaquec’er Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -flac(o)- +    

-ec- + -e- + -r 

debilitar, enfraquecer, 

acovardar 

ALX 

“Ally es logar; do se deue aparec'er / Cada vno q<ue> se p<re>cia; o q<ue> deue faz<er>. / Ally paresca tu forcia' & todo tu poder. / Si as a 

enflaq<ue>c'er; mas te ualrria morrer.” 

C1A1082 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enflaqcio ~ 

enflaqçio ~ 

enflaqueçer 

Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -flac(o)- +    

-ec- + -e- + -r 

debilitar, enfraquecer CRZ 

“[...] & de estuençe co<m>peço de enflaqueçer el regno de los ala-raues.” 

C1A1083 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

enfogado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -fog(o)- +     

-a- + -r 

abrasado, encendido, 

excitado 

APO 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Non deu(o)[e] de mj padr<e> seyer clamado / Por llamar me el fija tengolo por pesado / Es el nombre derechero en amos enfogado.” 

C1A1084 en-2 Sentido opaco enfogado ~ en 

fogosse
270

 

Verbo Verbo Verbo Provav. do CA enfogar, 

fruto de troca de prefixo < 

lat. *affocāre < offocāre, 

‘estrangular, sufocar’
271

 

afogar BER 

“Corria vn rio bueno: c'erca dela mongia / Auja lo de passar: el monge cada dia / Do se uenja el loco: de conplir su folia / Cadio en fogosse: fuera dela 

freyria.” 

C1A1085 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enforcaron Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -forc(a)- +    

-a- + -r < lat. fŭrca 

enforcar BER 

“Q<u><<a>>ndo lo entendieron: los q<u><<i>> lo enforcaron.” 

C1B459 en-2 Sentido opaco enforma Verbo Verbo Verbo Do lat. informāre, ‘dar 

forma, descrever’ 

formar, aperfeiçoar, 

moldar 

BAG 

“[...] tu s'en~or & dios' mjo q<ue> al om<n>e formeste / / enforma & ayuda a vn tu ac'ip<re>s'te / q<ue> pueda faz'<er> libro de bue<n> amor 

aq<ue>s'te.” 

C1A1086 en-2 Sentido opaco engannos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano EE1 

“[…] por meresçimientos sobrepuja atodas alabanças % el qual ala venga<n>-ça los enga<n>nos con fierro condena % al qual la fama de qual quier cosa 

                                                             
270Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
271Observe-se, portanto, que houve, provavelmente, duas sucessivas trocas de prefixo: ob- → ad- → en-. 
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lo perpetua % los fechos de espan<n>a faze manifiestos en este libro.” 

C1A1087 en-2 Sentido opaco enganno Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano GGE 

“Mas por el con-seio del diablo quelos enganno fablando a eua en figura de serpiente. Gé:3:6 comieron dela fruta de aquel aruol de medio del parayso.” 

C1A1088 en-2 Sentido opaco enganno ~ enganos Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano FJZ 

“[…] & deue<n> la defen-der del engan<n>o delos iudios.” 

C1B460 en-2 Sentido opaco engano Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre engano, mentira, 

falsidade, logro, ardil 

SPC 

“Et los q<ue> ffeziere<n> engano en lo dela caualgada canbiando las cosas o[ ]vendiendo[ ]las o[ ]en ot<r><a> man<er>a q<u><a>l q<u><<i>>er 

% Et o[ ]el rrey no<n> ffu<er>e q<ue> el cabdiello & el adalid deue<n> sseer alcall<e>s p<ar>a lo librar.” 

C1A1089 en-2 Sentido opaco enganos ~ enganno Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano CRZ 

“El capitulo .xlviiij<<o>>. fabla en las costellationes q<ue> significan mata<n>za de los Reys. sin lid. & sin batalla. Por trayciones. & por engannos.” 

C1A1090 en-2 Sentido opaco enganno Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre engano, mentira, 

falsidade, logro, ardil 

JUZ 

“El .xxix. Capitulo fabla en sab<er> el q<ue> te uiene conseiar si es leal en aq<ue>l conseio; o si te uiene con enga<n>no.” 

C1A1091 en-2 Sentido opaco enganno Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre engano, mentira, 

falsidade, erro 

LEY 

“[…] atal cue-mo este no se le p<er>donan los pecados porel babtismo. fueras ende quando tuelle aquel enganno de su coraçon.” 

C1B461 en-2 Sentido opaco engaño Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre logro, ardil, engano BAG 
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“[...] el bretador s'emejas' q<ua>ndo tan[~]e el brete / / canta dulc'e co<n> engan~o al aue pone en brete / fas'ta q<ue> le echa el laz'o q<ua>ndo el pie 

dent<r><<o>> mete / / as'egurando matas' q<ui>ta te de mj & vete / / 
272

contec'e cada dja a tus' amjgos' co<n>tigo / / com<m>o contec'io al topo 

q<ua>ndo q<ui>s'o s'er amjgo / / de la rrana pintada q<ue> lo leuo co<n>sigo /.” 

C1A1092 en-2 Sentido opaco engaño Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre erro, engano BRE8 

“Le:5:22 o sy fallare cosa perdida y la negare y se perjurare y qual qujer cosa de muchas fizjere en que los onbres suelen pecar  Le:5:23 vençido del ye-rro 

tornara todo lo que cuydo por engaño aver entero.  Le:5:24 ¶ E sobre esto de la qujnta parte a aquel a qujen fizjera el daño y por el su pecado ofresca 

carnero syn manzj-lla dela grey .” 

C1A1093 en-2 Sentido opaco engannado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *ingannāre logrado, confuso, 

ludibriado, iludido, 

enganado 

BER 

“Quj de ella se parte: es muy mal engan<n>ado.” 

C1B462 en-2 Sentido opaco engañado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *ingannāre ludibriado, iludido, 

enganado 

BAG 

“[...]el diablo los' ljeua p<r><<e>>s'os' en sus' tenaz'as' / al vno & al ot<r><<o>> er<e>s' destruydor / tan bie<n> al engan~ado com<m>o al 

engan[~]ador / com<m>o el mur & la rrana peresc'en & peor / er<e>s' mal enemjgo faz'es' tu amador [...].” 

C1B463 en-2 Sentido opaco engañador Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre ludibriador, ilusor, 

enganador 

BAG 

“[...] el diablo los' ljeua p<r><<e>>s'os' en sus' tenaz'as' / al vno & al ot<r><<o>> er<e>s' destruydor / tan bie<n> al engan~ado com<m>o al 

engan[~]ador / com<m>o el mur & la rrana peresc'en & peor / er<e>s' mal enemjgo faz'es' tu amador […].” 

C1A1094 en-2 Sentido opaco engannador Verbo Verbo Adj. Do lat. *ingannāre ludibriador, ilusor, 

enganador, mentiroso 

PIC 

“Enel .xij<<o>>. grado sube un omne que %2 logar. deguella a otro omne. El qui nasciere enel sera engannador & mui falsso
273

. & desuergonça-do.” 

                                                             
272Observe-se na averbação o registro do verbo contecer (contece ~ contecio), sem o prefixo a-, corroborando a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, mas 

idêntico significado. 
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C1A1095 en-2  Sentido opaco engañare Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar 

BRE8 

“[…] el onbre que pecare y des-preçiare a dios negando a su vezjno lo que le comendo y lo que creyo en su fee o en alguna co-sa lo engañare o le fizjere 

calo-ña Le:5:22 o sy fallare cosa perdida y la negare y se perjurare […] .” 

C1A1096 en-2 Sentido opaco enganno Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar 

GGE 

“Et era adam & eua des-nuyos amos. Mas non auien ende uerguen-ça. |...| Gé:3:1 Mas por el con-seio del diablo quelos enganno fablando a eua en figura 

de serpiente. ” 

C1B464 en-2  Sentido opaco engañaua Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar 

BAG 

“[…] y yua<n> los abogados' / de la mala pican~a / / por boluer al alcall<e> nj<n>guno no<n> le engan[~](aua)[a] / / las p<ar>t[<e>]s' cada vna su 

abogado ascucha / p<r><<e>>s'entaro<n> al alcall<e> q<ua>l s'almo<n> q<ua>l trucha.” 

C1A1097 en-2  Sentido opaco engendrantes Verbo Verbo Adj. Do CA engendrar < lat. 

ingenerāre < in- +             

-generāre 

o que engendra, o que 

concebe, o que procria 

JUZ 

“E del-los ay engendrantes. & dellos steriles.” 

C1A1098 en-2  Sentido opaco engendran Verbo Verbo Verbo Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

engendrar, conceber, 

procriar 

MOA 

“III [C]apit<o>lo. Delos tie<m>pos en q<ue> enge<n>dra<n> e en q<ue> mudan.” 

C1A1099 en-2  Sentido opaco engenno Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento EE1 

“Ca si por las escripturas non fuesse; qual sabidu-ria o engenno de omne se podrie me<m>brar de todas las cosas passadas aun q<ue> no las 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
273Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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falla<<s>>-sen de nueuo q<ue> es cosa muy mas grieue.” 

C1A1100 en-2  Sentido opaco enienno Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento ALX 

“Sabet q<ue> en las paias; el corac'on no<n> tenia. /  Por su sotil enie<n>no; q<ue> tanto decoraua. / A maestre natanao; dezian q<ue> semeiaua.” 

C1A1101 en-2  Sentido opaco engennoso Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenhoso, talentoso, 

inventivo 

PIC 

“El qui nasciere en el sera mucho a-bondado de todo bien & engennoso.” 

“Enel sesto grado sube un mercador corredor de bestias. El qui nasciere en el sera enge<n>no-so. & mucho mintroso & falsso.” 

C1B465 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engrac’ias Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -graci(a)- + 

-a- + -r 

agradar, cair em 

graças, congraçar 

BAG 

“[...] & (s)desq<ue> sient<e>s' a ella tu corac'o<n> es'pac'ias' / / co<n> matina cantate / en las' friuras' lac'ias' / laud<e>s' avrora luc'is' das' le 

grand<e>s' grac'ias' / Co<n> mjs'erere mey mucho te engrac'ias'}.” 

C1A1102 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engruesso Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -gross(o)- + 

-a- + -r 

aumentar, crescer, 

engrossar 

APO 

“De carne d<e> mj madre engruesso mj s<er>uiz / El que adeuinase este vieso q<ue> ditz.” 
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C1B466 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enlazas ~ enlazes Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -laç(o)- +     

-a- + -r < lat. vulg. 

*lacĕus, por laquĕus 

enlaçar, envolver, atar, 

prender 

BAG 

“[...] todos por ti peres'ce<n> en tu mala exanbre / los nesc'ios' & las nesc'ias' q<ue> vna vez' enlaz'as' / / en tal g<ui>s'a los' t<ra>uas co<n> tus' 

fue<r>t<e>s' mordaz'as' [...].” 

C1A1103 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

en lac’ados
274

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -laç(o)- +     

-a- + -r < lat. vulg. 

*lacĕus, por laquĕus 

enlaçado, envolto, 

atado, preso 

APO 

“Esto mismo contesc'e d<e> todos los pecados / Los hu<n>os con los otros son todos en lac[']ados / Si no fuere<n> Ayna los hu<n>os emendados / Otros 

mucho mayor<e>s son luego Ayuntados.” 

C1A1104 en-2 Expletivo enleuantamento Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -leuantar sedição, levante, 

revolta 

CRZ 

“[...] accaeceme<n>tos q<ue> accaecen a los Reys. & en menguamento de sus regnos. & enleuantamento de las [^sus] mismas yentes. contra ellos.” 

C1A1105 en-2 Sentido opaco ennademos
275

  Verbo Verbo Verbo Do lat. *inaddĕre < in- +  

-addĕre < ad- + -dăre 

acrescentar, adicionar FJZ 

“[...] en esta ley o en este de-gredo ennademos p<or>a agora & p<or>a ade-lant<e> q<ue> todo o<mn>e q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> q<ue>la 

q<ue>bra<n>-tare & q<ue> la no<n> q<u><<i>>sier guardar. q<u><<i>>er sea ordenado q<u><<i>>er lego. n<on> sea tanto esco-m<u>lgado 

                                                             
274Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
275Sobreprefixação. 
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por <santa> egl<es>ia. Mas ennade-mos demas q<ue> pierda la dignidat q<ue> ha.” 

C1A1106 en-2 Sentido opaco ennadimiento
276

   Verbo Verbo Subst. Do lat. *inaddĕre < in- +  

-addĕre < ad- + -dăre 

acréscimo, adição AST 

“Rueda delas estrellas de Capricornio con e<n>nadimiento de .xvij. grados. & .viij. menudos sobrelas del Almaieste en longura.” 

C1A1107 en-2  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enoio  Subst. Verbo Subst. Do lat. inodiāre < 

expressão in odio alicui, 

‘estar aborrecido’ 

aborrecimento, ira, 

enfado 

ACE 

“[...] o los que han sabor de auer sus plazeres apartadamientre por que non reciban en ellos enoio nin pe-sar […].” 

C1B467 en-2 ~ 

yn-1 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojo ~ ynojo Subst. Verbo Subst. Do lat. inodiāre < 

expressão in odio alicui, 

‘estar aborrecido’ 

aborrecimento, ira, 

enfado 

BAG 

“[...] diz' dixo me q<ue> co<n> su dedo q<ue> me q<ue>braria el ojo / / des'to oue grant pes'ar & tome grant enojo.” 

C1A1108 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

enparentado Adj. Verbo Adj. Do CA en- + -parent(e)- + 

-a- + -r < lat. parens,        

-entis 

que está sob o 

domínio/dependência 

legal de seu(s) pai(s) 

FVA 

                                                             
276Sobreprefixação. 
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ou stricto sensu 

“Todo fijo enpare<n>tado. o sobrino. {RUB.} o todos los om<ne>s que so pan comiere<n>. o[ ]so ma<n>dado fiziere<n> dalcala o de si t<er>mino & 

om<n>e matare<n>. o firiere<n> o alguna nemiga fiziere<n> & de-send se foren & asu casa no<n> tornaren no<n> respo<n>da por elos.” 

C1A1109 en-2 Sentido opaco enpeecer Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, molestar, 

prejudicar, pôr 

entraves 

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1B468 em-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

empieça Subst. Verbo Verbo Do CA empezar < en- +     

-peça 

começar, iniciar FRL 

“Aq<u><<i>> se empi-eça el p<r><<i>>m<er> libro q<ue> tiene .xij. titulos.” 

C1B469 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enpeeçamiento Subst. Verbo Subst. Do CA empezar < en- +     

-peça 

começo, início CAS 
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“Ve(<n>)yente & porta<n>te en my coraço<n> los s<er>uiçios muchos gradabl<e>s
277

 de muchas man<er>as Los q<u><<a>>les el conçeio de burgos 

trauaiaro<n> de dar a my fiel mie<n>-te en el enpeçamie<n>to de my regno & a cabo el alababl<e> enpeçamie<n>to cresca el my s<er>uicio [...].” 

C1A1110 en-2 Sentido opaco enponer Verbo Verbo Verbo Do lat. imponĕre < in- +   

-ponĕre 

impor, conferir, 

infundir, instruir 

ALX 

“Llos meiores q<ue> pudo; en grec'ia escoger. / Que lo sopiessen; en las .vij. artes enponer. / Aprendia delas .vij. artes; cada dia lic'ion. / de todas cada 

dia; fazie disputac'ion; / tanto auie bue<n> enie<n>no; & sotil corac'on.” 

C1A1111 em-2 Expletivo emprenne
278

  Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

YMG 

“El .v. es pora sanar el quartanario. & por que la mugier se empre<n>ne de masclo.” 

C1A1112 em-2 Expletivo emprennara
279

  Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

LAP 

“Et a en si tal propriedat q<ue> si la touiere la mugier colgada sobressi o encastona-da en sortija. quando yoguiere el uaron con ella nunqua se 

emprennara si non de maslo.” 

C1A1113 en-2 Expletivo enprenno
280

  Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

GGE 

“Sobresto ouo adam a llegar asu mugier & enprenno la.” 

C1A1114 en-2 Expletivo enprennaua ~ 

enprennare ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

engravidar, LFU 

                                                             
277Observe-se que o vocábulo se registra sem o prefixo a-, diferentemente do que ocorre hodiernamente. Isso corrobora a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, 

mas idêntico significado. 
278Sobreprefixação. 
279Sobreprefixação. 
280Sobreprefixação. 
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enprenno ~ 

enprennos
281

  

-gnascor emprenhar, conceber 

“Rachel non se enprennaua.” 

C1A1115 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

en requicera
282

 Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -ric(o)- +      

-ec- + -e- + -r 

enriquecer, enricar CRZ 

“[...] & del hombre pobre. quando en requicera. & el ri-cho quando se fara pobre.” 

C1A1116 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enriquecen Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -ric(o)- +     

-ec- + -e- + -r 

enriquecer, enricar LEY 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1B470 en-2 Sentido opaco ensayar Verbo  Verbo Verbo Do CA ensayo < lat. tard. 

exagium, ‘ato de pesar’ < 

ex- + -agĕre
283

 

tentar, pretender, 

procurar, ousar, 

cogitar 

CAS 

“Et si algu<n>no q<u><<i>>siere co<n>tral-lar o ensayar de desfaz<er> loca me<n>te este p<r>iuille-gio de un asoluimie<n>to & de mi 

                                                             
281Sobreprefixação. 
282Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
283Provavelmente, com troca de prefixo (ex- → en-). 
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franq<ue>za. La yra de dios om<n>ipotente ue<n>ga sobre el sen<n>eramente. Et co<n> iudas traydor sufra pe<n>nas en el ynfierno.” 

C1B471 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enssenna Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir VIS 

“E en obrando e<n>-ssen<n>a a ssus disçiplos ssegu<n>t galie-no jn de jngenjo […].” 

C1A1117 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennaste Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir ALX 

“Co<n>nosco
284

 q<ue> a ti; lo deuo g<r><<a>>dec'er
285

. / Que me ense<n>naste; las .vij. artes a entender.” 

C1A1118 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennar ~ ensenar Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

adestrar, ensinar MOA 

“[...] de las electiones de las oras en q<ue> las deuen comprar e ensennar e sacar a caça por arte daustrolomia.” 

                                                             
284Observe-se que o verbo, nesse contexto, parece expressar a noção de ‘reconhecer’, e não de ‘conhecer’. 
285Observe-se o registro desse verbo sem o prefixo a-. 
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C1A1119 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennar Subst. Verbo Verbo Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir, 

doutrinar, pregar 

LEY 

“[...] & los otros prela-dos de <santa> Egl<es>ia q<ue> han poder del ap<osto>ligo. ca tienen logar de n<uest>ro sennor ih<es>u xp<ist>o entierra en 

guardar la fe. & en ensennar la.” 

C1A1120 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

douto, instruído PIC 

“Enel .xviij. grado suben dos thoros grandes el qui nasciere en el sera entendudo & acorda-do & muy ensennado
286

.” 

C1A1121 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

douto, instruído, 

prudente, educado 

BER 

“Ante que fuesse monge: era no<n> muy ensennado / Ffazia alas deuezes: follia. e pecado / Como om<n>e soltero: que non es apremjado.” 

                                                             
286Parece ser o caso de três lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C1A1122 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinar, instruir, 

doutrinar 

EE1 

“Ca poderas muchas Cosas ver % por las quales te apro-uecharas & en las cosas arduas ensen<n>ado te faras % ca ssaberas qual-quier cosa si es açepta 

la tal o si es ynepta.” 

C1B472 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensenamiento Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, doutrina FRL 

“[...] ih<es>u xp<ist>o. dio ley & ensenamiento a su pueblo [...].” 

C1A1123 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennamiento ~ 

ensenamiento 

Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, ensino, 

ordem, mandado 

FJZ 

“Em el no<m>bre de n<uest>ro sen<n>or en uno. en la cip-dat de toledo por el mandado del Rey. & por el su ensennamiento. fizimos to-dos comunal 

mient<r><<e>> un tractado de <santa> egl<es>ia.” 

C1A1124 en-2 Expletivo ensennamientos Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

ensinamento, JUZ 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinança 

“[...] amador de u<er>dat. escodri<n>-nador de sciencias. requirid-or de doctrinas & de ense<n>nami-entos.” 

C1A1125 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennamiento Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, norma, 

preceito 

LEY 

“[...] tanto quier dezir cuemo cas-tigo o ense<n>namiento scripto q<ue> liega a om<n>e que non faga mal.” 

C1A1126 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensennanças Subst. Verbo Subst. Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

ensinamento, norma, 

preceito, doutrina 

EE1 

“O espan<n>a si tomas los dones que te da la sabiduría del Rey rresplandeçeras % Otrosi en fama & for-mosura creçeras. % el Rey que es formosura de 

espa<n>na & thesoro dela filosofia % ensen<n>anças da alos yspanos tomen las buenas los buenos & den las vanas A los vanos.” 

C1A1127 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

ensennorado ~ 

ensennorados 

Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -senhor- +    

-a- + -r < lat. sĕnĭor, -ōris 

senhor, potentado CRZ 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“El capitulo .xxxvi<<o>>. fabla en saber de algun prelado. o de algun ensen-norado. o aportellado q<ue> a de seer desp-uesto da quella su dignidat.” 

C1A1128 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ensuziaras Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -suci(o)- +    

-a- + -r < lat. succĭdus 

manchar, macular, 

conspurcar 

FJZ 

“[...] ca de-eu temer la sentencia q<ue> dixo dios. n<on> te p<er>iuraras enel mio no<m>bre. ni<n> ensuzi-aras el no<m>bre del tu dios en uano.” 

C1A1129 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

entablados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -tabl(a)- +    

-a- + -r < lat. tabŭla, -ae 

disposto no tabuleiro ACE 

“E los otros dize seyes dela otra color an de seer entablados dell otro cabo del tablero en essa misma manera.” 

C1A1130 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

entablar Subst. Verbo Verbo Do CA en- + -tabl(a)- +    

-a- + -r < lat. tabŭla, -ae 

dispor as peças do 

xadrez no tabuleiro 

para começar o jogo 

ACE 
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“E los xvj. duna color; deuen se entablar en las dos carreras primeras del tablero.” 

C1B473 en-2 Expletivo entençion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- +               

-tendĕre 

intenção, propósito VIS 

“Ordeno & ffa-go este libro ssegu<n>t el Sen<n>or arçobispo mando ponjendole no<n>-bre legitimo concordante a la ssu entençio<n> vera. el qual sera 

lla-mado. libro de visitaçione & con-ssiliaçione medicor<um>.” 

C1A1131 en-2 Expletivo entencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- +               

-tendĕre 

intenção, propósito FVA 

“QVi metiere la cabeza ad otro so aq<u><<a>> per mala entencio<n> peche .xij. M<<or>><auidis>.” 

C1A1132 en-2 Expletivo entencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- +               

-tendĕre 

intenção, propósito, 

desejo 

LEY 

“Onde si muriere con tal entencion cuemo esta; es saluo.” 

C1A1133 en-2 Sentido opaco entendudo ~ 

entendido 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio PIC 

“Enel .xviij. grado suben dos thoros grandes el qui nasciere en el sera entendudo & acorda-do & muy ensennado.” 

C1A1134 en-2 Sentido opaco entendudo  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1A1135 en-2 Sentido opaco entendudo  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio LAP 
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“Et desto mostraron los sabios muchas razones que non conuiene que sean puestas en este libro ca assaz abonda lo que se aqui dize; pora tod om<n>e 

entendudo si bien sopiere parar mientes en lo q<ue> ellos dixieron. ca por la prop<r><<i>>edat desta piedra; pueden co<n>- nosçer todas las otras.” 

C1A1136 en-2 Sentido opaco entendudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio LEY 

“Ca alli ol dan las llaues de ligar & de soluer; allil dan carrera pora seer sabio & entendudo.” 

C1A1137 en-2 Sentido opaco desentendudas ~ 

desentendudos 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -entender < 

lat. ĭntĕndĕre < in- +         

-tendĕre  

sem entendimento, 

ignorante 

LEY 

“E los alde-anos simples por q<ue> usan siempre entre gentes desentendudas o no son los sabido-res del derecho. & todo su entendimie<n>to es en saber 

labrar las heredades.” 

C1A1138 en-2 Sentido opaco entendiere Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

compreender, 

reconhecer, entender 

BRE8 

“E sy toda la conpaña delos fijos de isrrael non lo sopiere y por non saber fizjeren lo que es mandamjento de dios  Le:4:14 y despues entendiere Su yerro 

ofresca bezerro por el peca-do […].” 

C1A1139 en-2 Sentido opaco entendemos ~ 

entendem 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

FJZ 

“Assi como nos cuydamos assaz es c<on>tradicho por el decimo c<on>ceio. & por esta ley del muy gl<or>ioso p<r><<i>>ncipe. & por este c<on>ceio 

p<re>sent<e>. alos malos fechos q<ue> entendemos q<ue> yuan cont<r><<a>> piedat.” 

C1A1140 en-2 Sentido opaco entender ~ entendi 

~ entendiendo ~ 

entendudo  

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender LEY 

“Empero si qual quier destos sobredichos fiziesse algun yerro q<ue> fuesse atal. q<ue> segund el entendimiento q<ue> los o<mne>s han naturalmientre 

deuiesse entender q<ue> era mal de la fazer; assi cuemo traycion. o aleue o adulterio. o omicidio. o furt [...]..” 

C1A1141 en-2 Sentido opaco entender  Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   entender, compreender AST 
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-tendĕre 

“[…] & conosçer & entender el mouimiento de todos los cielos q<ue> se mue-uen. & de las estrellas q<ue> son enellos” 

C1A1142 en-2 Sentido opaco entender  Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender YMG 

“Por que este nuestro li-bro sea ma<<s>> paladino & se pueda meior en-tender. et sepan los que leyere<n> mas ayna las obras que en el son pora ayudar 

se dellas quando las ouieren mester & lo touieren guisado. pusiemos aqui enel comienço deste libro sus partes.”  

C1A1143 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendiesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

ACE 

“[…] que las mouiessen pora iugar. segu<n>t se muest<r><<a>> en este libro que fabla apar-tadamientre desto. en que faze ente<n>der que por el iuego 

dellas; que el qui las sopiere bien iogar.” 

C1A1144 en-2 Sentido opaco entendien ~ 

entendieron 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

MOA 

“La .iij<<a>>. cosa es. por q<ue> siemp<re> p<er>tenecio a Reyes. assi como es ante dicho. por q<ue> siemp<re> amaro<n> maestria de caça. e 

aq<ue>llos q<ue> entendien della. Ca assi les conuiene por q<ue> es una manera de apod<er>amiento.” 

C1A1145 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendiendo ~ 

entendi 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

EE1 

“E ayuntando otrosi las partes fizieron razon. & por la razon q<ue> uini-essen a entender los saberes. & se sopiessen ayudar dellos.”  

C1A1146 en-2 Sentido opaco entendieron ~ 

entendio  

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

interpretar, entender, 

compreender, saber 

BER 

“La madre gl<or>iosa: lo que li prometio / Benedicta sea ella: ca bien gelo cu<n>plio / Como lo dizia ella: el non lo entendio.” 

C1A1147 en-2 Sentido opaco entender ~ entendi 

~ entendio ~ 

entienden  

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

interpretar, entender, 

compreender, saber 

CRZ 
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“Que quando iudga buena andança de regnado. o mala andança de regnado. nos po-deremos entender p<or> estas reglas so-bredichas en qual regnado 

sera la buena andançia.” 

C1A1148 en-2 Sentido opaco entendio Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, ouvir, 

escutar 

LFU 

“Q-vando lo entendio legolo assi. e tentolo. dixo esta uoz es de iacob. mas las manos son de esau. Gé:27:23 nol podio connocer.” 

C1A1149 en-2 Sentido opaco entendia ~ 

entendieres ~ 

entiendio ~ 

entender ~ 

entendiendo ~ 

entendran 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

perceber, pensar, 

julgar, avaliar 

ALX 

“Entendia el infante; eneste pensamie<n>to / Amolaua los dientes; cuemo leon fanbrie<n>to / Tan bie<n> molia el fierro; cuemo si fues sarmie<n>to / 

Sabet que de dormir; nol prendia taliento.” 

C1A1150 en-2 Sentido opaco entendido ~ 

entendudo ~ 

entender ~ entendie 

~ entendio ~ 

entendiere ~ 

entendien ~ 

entediessen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

perceber, pensar, 

julgar, avaliar 

LAP 

“Et desque por este i(n)[u]dio su físico ouo entendido el bien & la grand pro q<ue> en el iazie; mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie caste- llano 

por que los om<ne>s lo ente[<n>]diessen meior; & se so- piessen del mas aprouechar. Et ayudol en este tras-ladamiento Garci perez un su clerigo que era 

otrossi mucho entendudo en este saber de astronomia.” 

C1A1151 en-2 Sentido opaco entendio ~ 

entender ~ 

entiendieren ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender APO 
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entendiessen  

“Mas qua<n>do entendieren q<ue> tu eres alc'ado / Esto s<er>ie ayna por las tierras sonado.” 

C1B474 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendera ~ 

entiende ~ entendje 

~ entenderie ~ 

entendria 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender BAG 

“[...] mas no<n> pudiero<n> cos'a s'ab<e>r nj<n> entender / a de lexos' fablaua<n> por le faz'er dez'jr / algo de la s'ente<n>c'ia su corac'o<n> 

descobrir [...].”.” 

“Veras' q<ue> bie<n> es d<ic>ha s'i bie<n> es entendida / / entiende bie<n> mj ljbro aueras' bie<n> duen[~]a garrida / / la burla q<ue> oujeres' 

no<n> la tengas' por ujl / la man<er>a del ljbro entiende la s'otil / s'ab<e>r el mal dez'ir bie<n> encobie<r>to don~jgil.”.” 

C1B475 en-2 Sentido opaco entendida ~ 

entendjda  

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio, 

sabedor 

BAG 

“Veras' q<ue> bie<n> es d<ic>ha s'i bie<n> es entendida / / entiende bie<n> mj ljbro aueras' bie<n> duen[~]a garrida / / la burla q<ue> oujeres' 

no<n> la tengas' por ujl / la man<er>a del ljbro entiende la s'otil / s'ab<e>r el mal dez'ir bie<n> encobie<r>to don~jgil.”.” 

“Com<m>o la buena duen~a era mucho letrada / s'otil & bie<n> entendjda cue<r>da & bie<n> rraz'onada / / dixe a la mj vieja q<ue> le auja enbjada.” 

C1A1152 en-2 Sentido opaco entendudos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendido, sábio, 

sabedor 

EE1 

“[…] ouieron los entendudos & quel preciaron sobre todas las otras cosas. el touieron por luz pora alumbrar los sos entendimie<n>tos & de todos los 

otros q<ue> lo sopiessen.” 

C1A1153 en-2 Sentido opaco entendimientos ~ 

entendemento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, 

sabedoria, 

entendimento, 

compreensão 

EE1 
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“[…] ouieron los entendudos & quel preciaron sobre todas las otras cosas. el touieron por luz pora alumbrar los sos entendimie<n>tos & de todos los 

otros q<ue> lo sopiessen.” 

C1A1154 en-2 Sentido opaco entendementos~ 

entendemento 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, 

sabedoria, 

entendimento, 

compreensão 

CRZ 

“[...] & por esto son otrossi de sotiles entendeme<n>-tos. & de buenas memorias.” 

“[...] & por esto son de grandes cuerpos & mucho blanchos. & ruuios. & por esto son boto<<s>> & de poco entendemento.” 

C1A1155 en-2 Sentido opaco entendimento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

compreensão 

BER 

“Aparec'iol a vn cl<er>igo: de buen entendimento / Dixoli que fizieran: en ello fallimjento.” 

C1B476 en-2 Sentido opaco entendimientos Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

compreensão, saber, 

interpretação 

FRL 

“T<itul><<o>> L<ibro> i + delos omnes (^??)[^s]on de partidos. por ent natural cosa es q<ue> los entendimi-entos et las huebras no<n> acuerde<n> 

en uno. Et por es-ta razon uiene<n> muchas discordias et muchas <con>-tiendas entre los om<ne>s.” 

C1A1156 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

pensamento 

AST 

“Et fizo las o-trossi figurar por q<ue> los q<ue> esto quisiessen apre<n>-der; lo podiessen mas de ligero saber. non tansolamientre por entendimiento 

mas aun por vista.” 

C1A1157 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, saber, 

sabedoria, 

entendimento 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 



1990 

 

C1A1158 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, saber, 

sabedoria, 

entendimento 

MOA 

“Onde rendo gr<aci>as a dios q<ue> es uno se<n>nor espirital. q<ue> no<n> le pueden p<re>nder las t<er>minationes. el q<ue> fezo sus cosas bien 

co<m>pue-stas e bien asmadas. con g<r><<a>>nd maestria e con g<r><<a>>nd en-tendimiento.” 

C1A1159 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

compreensão 

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1A1160 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

compreensão 

LEY 

“Empero si qual quier destos sobredichos fiziesse algun yerro q<ue> fuesse atal. q<ue> segund el entendimiento q<ue> los o<mne>s han naturalmientre 

deuiesse entender q<ue> era mal de la fazer; assi cuemo traycion. o aleue o adulterio.” 

C1A1161 en-2 Movimento para 

dentro 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enterrado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -terr(a)- +    

-a- + -r 

enterrar, sepultar BRE8 

“Murio amon & fue enterrado enel sepulcro del huerto aza.” 

C1A1162 en-2 Movimento para 

dentro 

_________ 

Formador de 

enterramjento Subst. Verbo Subst. Do CA en- + -terr(a)- +    

-a- + -r 

enterro, sepultamento BER 



1991 

 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“De fuera dela villa: entre vnos riberos / Alla lo soterraron
287

: no<n> entre los dezineros / Pesole ala gl<or>iosa: con este enterramjento / Que yazia el su 

sieruo: fuera de su conujento.” 

C1A1163 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

entorpado Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -torp(e)- +    

-a- + -r 

torpe, depravado, 

iludido 

BER 

“De noche q<u><<a>>ndo era: echado el p<r><<i>>or / Salia por la igl<es>ia: fuera del dormjtor / Corria el entorpado: ala mala lauor.” 

C1A1164 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

entossicada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + - tósig(o)- +    

-a- + -r < lat. toxĭcum 

intoxicado, inflamado YMG 

“El primero es pora ueuir mucho &no morir si non en ueiez. Et por sanar de ferida entossicada.” 

C1A1165 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

entossigado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + - tósig(o)- +    

-a- + -r < lat. toxĭcum 

intoxicado, 

envenenado 

LAP 

                                                             
287Observe-se o sinmorfismo prefixal entre so- (< sub-) e en- (< in-1). 



1992 

 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[…] moliendo desta piedra & fazi-endola poluos & mezclando la con qual olyo quisiere & dando la a beuer al que es entossigado; saldra el tos[si]-co por 

parte deyuso; & sanara luego.” 

C1A1166 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enuejecio Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -u(i)ej(o)- + 

-ec- + -e- + - r < lat. 

vĕtŭlus 

envelhecer LFU 

“Enuejecio ysa-ach. & fizieron se oscuros sos oios.” 

C1A1167 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enuergonc'ada Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- +  -vergun(ha)- 

+ -a- + -r < lat. 

vĕrēcŭndia 

humilhado, 

envergonhado, vexado 

APO 

“La due<n>ya por este fecho fue tan enu<er>gonc'ada / Q<ue> por tal que muriese no<n> q<ue>ria com<er> nada.” 

C1B477 em-2 Sentido opaco embiar ~ embio Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar, 

remeter, despachar 

OA1 

“[…] mandamos que el iudgador en los pleytos que ael p<er>tenesçiere<n> de li-brar/ que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te 

absente. aun que este en lugar de otra iurisdiçio<n> para q<ue> paresca antel a complir de derecho.” 

C1A1168 en-2 Sentido opaco enbio ~ enbiara ~ 

enbiare 

Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar, 

remeter, despachar 

LFU 



1993 

 

“[...] & enbio el cueruo & non torno de pues enbio el palomo Gé:8:11 & veno a ora de uiesperas aduxo ramo de olyua con sus fojas ue-rdes en su boca.” 

C1B478 en-2 Sentido opaco enbiar ~ envia Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar AC3 

“Ley vij<<a>>. com<m>o deue<n> enbiar asu fuero al debdor q<ue> fallan en casa del rey.” 

C1B479 en-2 Sentido opaco enbia Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar SPC 

“T<itul><<o>> ij<<o>> . de[ ]los q<ue> el rrey enbia A Algun logar % Et q<ue> pena deue<n> Au<er> los q<ue> no<n> q<u><<i>>ssiere<n> 

yr.” 

C1A1169 en-2 Sentido opaco enbias  Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar CID 

“Do yo uos en( )bias bien abria tal esperanc'a / Esso co<n> esto sea aiuntado.” 

C1A1170 en-2 Sentido opaco enuiaron Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar JUZ 

“El .Lx. Capitulo fabla en saber si u<er>nan los om<ne>s porq<ue> enuiaro<n> o no<n>.’” 

C1A1171 en-2 Sentido opaco enuiaua Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar GGE 

“Et por ende adelantaua dios a abel en sus fechos. & a-maual mas que a caym. & quando auien a fa-zer sus sacrificios. enuiaua dios fuego del ci-elo 

que encendiesse la offrenda de abel. & non enuiaua alo de caym.’” 

C1A1172 en-2 Sentido opaco enuio Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar LEY 

“[...] por emendar el yerro q<ue> el omne fizie-ra contra el assi cuemo sobredicho es; en-uio su fijo en el mundo. q<ue> prisiesse carne de <santa> 

Maria.” 

C1B480 en-2 Sentido opaco enbjar ~ enbja Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar BAG 

“[...] con espanto tu estauas en ese lug<a>r / del c'ielo viste ay entrar sp<irit>u s'<an>to / este s'eteno no<n> a par q<ua>ndo por ti q<ui>s'o e<n>bjar / 

djos' padre al c'ielo te fiz'o pujar / con <e>l te fiz'o asentar com<m>o a madre / s'en~ora oy al pecador ca tu fijo el s'aluador […].” 

C1A1173 em-2 Sentido opaco embiado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa encaminhado, 

chegado, alcançado 

ALX 

“Comec'o don aristotil; cuemo ombr<e> bien letrado / fijo a bona edat sodes embiado. / De seer ombre bueno; tenedes lo bien guisado.” 



1994 

 

C1A1174 en-2 Sentido opaco enbiado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar, 

despachar 

APO 

“Fue con aquestas toljarco pagado / Tenje que su negoc'io Auje bien Recabado / Tornose al Rey antioco q<ue> lo auje enbiado / Por contar le las nueuas 

& dezir le el ma<n>dado.” 

C1B481 en-2 Sentido opaco enbjada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviado, mandado BAG 

“Com<m>o la buena duen~a era mucho letrada / s'otil & bie<n> entendjda cue<r>da & bie<n> rraz'onada / / dixe a la mj vieja q<ue> le auja enbjada.” 

C1A1175 en-2 Sentido opaco enbueltos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. in-vŏlvĕre envolvido, coberto, 

inteiro 

CID 

“Crec'en estos virtos ca yentes son sobeianas / Las arobdas q<ue> los moros sacan de dia / E de noch en( )bueltos andan en armas / Muchas son [^las] 

arobdas & gra<n>de es el almofalla.”
 
 

C1A1176 en-2 Sentido opaco enuidia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência para algo 

ou alguém, lançar maus 

olhares para algo ou 

alguém’ 

inveja GGE 

“Caym quando uio que tan bien yua con dios asu hermano. & a el tan mal. ouo grand enuidia de abel. & cresciol grand sanna ademas contra el. & demu-

dos le la faz. & baxo la a tierra.” 

C1B482 e-2 ~   

jn-1 

Sentido opaco estrumentes ~ 

jnstrumentos ~ 

jnstrumento  

Verbo Verbo Subst. Do lat. instrumentum 

‘mobília, móveis’ < 

instruĕre, ‘erguer, 

preparar, instruir’ < in- +    

-struĕre 

instrumento BAG 



1995 

 

“[...] d<omi>ne labja mea en alta boz' cantar / / p<ri>mo diero<m> vnju<m> los estrume<n>t<e>s tocar.” 

C1B483 en-2 Sentido opaco enxerir Verbo Verbo Verbo Do lat. inserĕre, ‘inserir’ inserir, incluir BAG 

“Ca la mucha tris'tez'a mucho pecado pon / & por q<ue> de bue<n> seso no<n> puede om<n>e rreyr / avre algunas' burlas aq<ui> a enxerir} / cada 

q<ue> las oyer<e>s' no<n> q<ui>eras' comedjr / s'aluo en la man<er>a del trobar et dez'ir.” 

16. in-2 [negativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: en-3 ~ em-3 ~ in-2 ~ n- ~ hen- ~ jn-2 ~ yn-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1B484 en-3 Privação enffamare Subst. Adj. Verbo Do lat. infamāre < ĭnfāmis, 

-e < in- + -fama 

desonrar, difamar, 

privar de honra e 

estima 

SPC 

“Et dela pena q<ue> deue auer q<u><<i>>en matare al rrey o[ ]lo fferiere o[ ]lo p<r><<i>>ssiere o[ ]lo enffamare o[ ]descobrier ssu po-ridat.” 

C1A1177 en-3 Privação enfamedes Subst. Adj. Verbo Do lat. infamāre < ĭnfāmis, 

-e < in- + -fama 

desonrar, difamar, 

privar de honra e 

estima 

APO 

“Al Rey v<uest>ro padr<e> vos no<n> lo enfamed<e>s / Maguer gra<n>t es la p<er>dida mas val q<ue> lo called<e>s / Q<ue> al Rey & A uos / en 

mal p<re>c'io echedes.” 

C1A1178 en-3 Sentido opaco enfermas Verbo Verbo Adj. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente MOA 

“El .vi<<o>>. capitolo diz[*e co]-mo las p[*rueuan q<ue>] son enfermas o s[*anas o sj] son esforçadas.” 

C1A1179 en-3 Sentido opaco enfermos Verbo Verbo Adj. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente FJZ 



1996 

 

“Delos fisicos & delos enfermos.” 

C1B485 en-3 Sentido opaco enfermos Verbo Verbo Adj. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente VIS 

“E en obrando e<n>-ssen<n>a a ssus disçiplos ssegu<n>t galie-no jn de jngenjo & con<n>osca assi mes-mo ssy es ssabidor & despu<e>s a ssus 

enfermos ssegu<n>t. rricardus jn rregu-los generalib<us>.” 

C1A1180 en-3 Sentido opaco enfermo Verbo Verbo Adj. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente ALX 

“Comia todos labros; co<n> la grant follonia. / Semeiaua enfermo; de fiera malantia / Dezia ay mesqujno; q<u><<a>><n>do ueere el dia.” 

C1A1181 en-3 Sentido opaco enfermar Verbo Verbo Verbo Do lat. infirmāre  enfermar, adoecer YMG 

“El .xvii. pora fazer sanar dela fiebre. & el sa-no enfermar della.” 

C1A1182 en-3 Sentido opaco enfermo Verbo Verbo Verbo Do lat. infirmāre  enfermar, adoecer BER 

“Enfermo este cl<er>igo: de muy fuerte manera.” 

C1A1183 en-3 Sentido opaco enfermedades ~ 

enfermedat 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

PIC 

“Enel .viij<<o>>. grado sube una donzella que se querella de enfermedades. El qui nasçiere en el sera enfermizo que nunqua sanara.” 

C1A1184 en-3 Sentido opaco enfermedades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

YMG 

“El .x. es por non uenir mortandades nin enfermedades en qual logar quisieres q<ue> acaescen por camiamiento de ayre.” 

C1A1185 en-3 Sentido opaco enfermedades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

MOA 



1997 

 

“XIIII Capit<o>lo. De q<u><<a>>les fermedades
288

 no<n> puede<n> guarecer. I Capitolo. Delas enfermedades de [??]o e de sos mele-zinamientos. II 

Capitolo. [D]e la fermedad de [???] parte de sangre.” 

C1B486 en-3 Sentido opaco enfermedades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

VIS 

“[...] assy el medico vero por causa de bue<n> conpoto al ssen<n>or dar & los clamores q<ue>rellosos tirar. pun<n>a mucho en multipli-car en ssu 

çiençia por Razon de-las enfermedades abreujar por no<n> sseer e<n> la consorçia de los opositos en <e>sto.” 

C1A1186 en-3 Sentido opaco enfermedades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

LEY 

“Et estos atales ellos deuen responder por si. fueras ende si fues-sen mudos o sordos o ouiessen otras enfer-medades q<ue> los embargassen.” 

C1A1187 en-3 Sentido opaco enfermedat Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

CRZ 

“La casa dela enfermedat. es signo Virgo. ” 

C1B487 en-3 Sentido opaco enfermedat Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

CAS 

“Et sobr<e> esto ma<n>do. despues q<ue> cumplier siete an<n>os. sy por ue<n>tura vinyere aora de muerte & ma<n>dare dar al-gunas cosas por su 

alma sy de aq<ue>lla enfermedat muriere franq<ue>ilos yo que ayan poder de ma<n>dar […].” 

C1A1188 en-3 Sentido opaco enfermos Adj.  Adj. Subst. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente LEY 

                                                             
288Observe-se na averbação o registro das formas enfermedades ~ fermedad ~ fermedades, com e sem o prefixo en-, portanto. Parece ser muito temerário afirmar que se trata de um 

caso de expletividade, mas com certeza é um caso de alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado, motivada pela aférese da unidade prefixal. 



1998 

 

“El quinto uncion q<ue> fazen a los om<ne>s enfermos. % E los otros dos so<n> de su uoluntad. Ca no deue ninguno se-er apremiado q<ue> los reciba 

si no quisiere.” 

C1A1189 em-3 Sentido opaco emfermo Adj.  Adj. Subst. Do lat. ĭnfĭrmus < in- +     

-firmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermo, doente CRZ 

“El capitulo .xxxi<<o>>. fabla del emfer-mo quando sanara. & del preso q<ua>n<d>o saldra.” 

C1A1190 en-3 Sentido opaco enfermizo Adj.  Adj. Adj. Do CA enfermo < lat. 

ĭnfĭrmus < in- + -firmus, 

‘firme, sólido, vigoroso, 

forte, resistente’ 

enfermiço, doentio, 

enfermo 

PIC 

“Enel .viij<<o>>. grado sube una donzella que se querella de enfermedades. El qui nasçiere en el sera enfermizo que nunqua sanara.” 

C1A1191 en-3 ~ 

in-2 

Negação enemigo ~ inimigo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

FVA 

“[...] et respo<n>da & si esto no<n> firmare nol respo<n>da & el co<n>tendor negare q<ue> no[ ]lo fizo. entre pesq<u><<i>>sa o [f](s)al-uo co<n> 

.xij. qual q<u><<i>>siere el[ ]rencuroso & si rancado fuere p<er> pesq<u><<i>>sa. o p<er> saluo peche & esca enemigo.” 

C1A1192 en-3 Negação, 

oposição 

enemiga Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

EE1 

“[…] &' otrosi por la pereza q<ue> es enemiga del saber […].” 

C1B488 en-3 Negação, 

oposição 

enemjgo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

AC3 

“Ley .xlvij<<a>>. del q<ue> es echado & da-do por fechor silo p<<r>><e>nden com<m>o lo pueden matar luego. & com<m>o lo deuen oyr & q<ue> 

defensiones a. & com<m>ol deue<n> aplazar & dar por enemjgo.” 

C1A1193 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

ACE 



1999 

 

“[…] mostrando de co-mo los Reyes en el tiempo delas gue-rras en que se fazen las huestes hande guerrear a sus enemigos punnan-do delos uencer.” 

C1A1194 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo tus enemigos; a tus oios lo<<s>> uieres. / Asma su <con>tene<n>c'ia; q<u><<a>>nto meior pudieres.” 

C1A1195 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

FJZ 

“[...] ca estonce s<er>a el p<r><<i>>ncipe bie<n> auent<ur>ado c<ontr><<a>> s<us> enemi-gos [...].”  

C1A1196 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos  Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

CID 

“Esto me an buelto myos enemigos malos.” 

C1A1197 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

YMG 

“El primero cap<ito>lo es pora que non passen los enemigos por qual lo-gar quisieres” 

C1A1198 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

CRZ 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos.” 

C1B489 n- ~  

en-3 

Negação, 

oposição 

nemjga ~ enemjgos 

~ enemjgo 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

BAG 

“Por end<e> yo te djgo dic'ia mas no<n> mj amjga / q<ue> jamas' a mj no<n> vengas' nj me digas' tal nemjga / / s'i no<n> yo te mos't<ra>re com<m>o 

el leo<n> s'<an>tigua /}.” 

“[...] das mue<r>te perdurable a las' almas' q<ue> fier<e>s' / das muchos' enemjgos' / al cue<r>po q<ue> rrehier<e>s' / faz'es' p<er>der la fama al 

q<ue> mas amor dier<e>s' / a djos' & a los' omes' pie<r>de el q<ue> mas q<ui>er<e>s' [...].” 

C1B490 en-3 Negação, enemigos ~ Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, FSA 



2000 

 

oposição enemigo opositor 

“Et a los enemigos si sus parientes del muerto les firmare<n> a todo om<n>e q<ue> llos acogier en su casa o los anparar & sus en-emigos o pan les dier 

peche .d. s<ueldo>s a parie<n>-tes del muerto.” 

C1A1199 en-3 Negação, 

oposição 

enemjgo ~ 

enemjgos 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor; o demônio 

APO 

“El enemjgo malo: de belzebub ujcario.” 

C1A1200 en-3 Negação, 

oposição 

enemjga ~ enemiga 

~ enemigos ~ 

enemjgo 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor; o demônio 

APO 

“Por encobrjr vna poca d<e> en<e>miga / Perjurase om<n>e non Comid<e> que diga / Dell om<n>e p<er>iurado es La fe enemjga / Esto q<ue> yo vos 

digo la ley vos lo pedrica.” 

C1B491 hen- Negação, 

oposição 

henemjgos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

SPC 

“Et q<ue> galardon deue<n> Auer los q<ue> p<r><<i>>m<er>o entrare<n> por ffuer-ça en la villa o[ ]castiello delos henemjgos o[ ]los q<ue>[ ]los 

ffurtare<n> o los q<ue> Acorriere<n> Al rrey o A[ ]ssu ssen<n>a o[ ]A las ot<r><a>s ssen<n>as.” 

C1B492 en-3 Privação enfamado Subst. Adj. Verbo 

PP 

Do lat. infamāre < 

infāmis, -e < in- + -fama 

infame, infamado, 

desacreditado, que 

tem má reputação 

BAG 

“[...] ant<e>s' q<ue> las' comjes'e yo g<e>las' tome frias / muchas' vez'es' de furto es de su jues co<n>denado / / Por sente<n>c'ia & asi por derecho 

enfamado / / por end<e> no<n> puede ot<r><<o>> s'er acus'ado / / Ny en v<uest>ra avdienc'ia oydo nj escuchado}.” 

C1B493 jn-2 Negação jndjno Verbo  Verbo  Adj. Do lat. indignus < in- +     

-dignus 

indigno, não digno VIS 

“[...] mando el ssen<n>or arçob<is>po por ssu m<er>cet a mj esteffano medico jndjno natural de la muy noble çibdat de sseuilla [...].” 



2001 

 

C1B494 jn-2 Negação jn diuisa
289

 Adj. Adj. Adj. Do lat. indivīsus < in- +     

-divīsus 

indiviso, indivisível, 

não divisível 

VIS 

“[...] es a-q<ue>lla ssanta jnfinjta t<ri>njdat en p<er>-ssonas jn diuisa vnjdat en la ese<n>-çia [...].” 

C1B495 jn-2 Negação jnfinjta Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

infinito, não finito, 

que não tem fim 

VIS 

“Dios glorioso vno vjuo eterno e<n> Re-menbrança jnfinjta. a onrra & a loor del beatissimo. Reueren-dissimo. padre Sen<n>or. Don pedro natural de la 

honoratissima çib-dat de Toledo.” 

C1B496 in-2 Negação jnfieles Adj. Adj. Adj. Do lat. infidēlis < in- +      

-fidēlis 

infiel, não fiel, pagão VIS 

“E esto en nu<n>ca en conssilio nj<n> en o-bra sser causa de omjçimje<n>to com<m>o los ynjcos jnfieles medicos ebre-os ssegu<n>t a mj ffue dicho 

ffazen.” 

C1A1201 in-2 Sentido opaco iniurioso Subst. Adj. Adj. Do lat. injuriōsus < 

injurĭa, -ae < īnjūrĭus, -a,  

-um < in- + -jūs 

injurioso, ofensivo PIC 

“El qui nasciere en el sera iniurioso & fazedor de muchos tuertos & engen-noso.” 

C1B497 jn-2 Negação jnmaculata Adj. Adj. Adj. Do lat. immaculātus < in- 

+ -maculātus 

imaculado, sem 

mácula, sem pecado 

VIS 

“[...] a gloria de dios & a Reuerençia de la vir-gen jnmaculata maria co<n> toda la corte çelestial. & a loor del sobredicho ssen<n>or arçob<is>po & a 

p<ro>uecho de las anjmas de los me-dicos.” 

C1A1202 in-2 Negação inuisible Adj. Adj. Adj. Do lat. invisibĭlis < in- +   

-visibĭlis 

invisível, não visível YMG 

“El .xv. pora seer inuisible.” 

                                                             
289Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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C1A1203 yn-2 Sentido opaco ynepta Verbo  Verbo  Adj. Do lat. ineptus, ‘inábil, 

importuno’ < in- + -aptus 

inadequado, inepto, 

impróprio 

EE1 

“[…] Ca poderas muchas Cosas ver % por las quales te apro-uecharas & en las cosas arduas ensen<n>ado te faras % ca ssaberas qual-quier cosa si es 

açepta la tal o si es ynepta.” 

C1A1204 yn-2 Sentido opaco ynffantes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

infante, criança 

pequena, de pouca 

idade 

CID 

“Por malos mestureros de t<ie>rra sodes echado / Merc'ed ya c'id barba tan co<m>plida / Fem([^3e]) ante uos yo & u<uest>ras ffijas y([^3<n>])ffantes 

son & [^2de] dias [*chicas].” 

C1A1205 in-2 ~  

jn-2 

Sentido opaco infant ~ infante ~ 

jnfante 

Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

infante, criança 

pequena, de pouca 

idade; filho do 

monarca 

ALX 

“A cabo de pocos anos; el infant fue c<r><<i>>ado. / Nu<n>ca om<n>e uio; moc'o tan acabado. / Y a cobdic'iaua armas; & conq<ue>rir regnado. / 

Semeiaua hercules; tanto era esforc'iado.” 

C1A1206 jn-2 Sentido opaco jnfante Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca LAP 

“Et fallo en seyendo Jnfante en uida de su padre en el anno que gano el Regno de Murcia.” 

C1B498 in-2 Sentido opaco infant Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca CAS 
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“El Infant don Alfonso herm<m>ano del Rey co<n>firma.” 

C1A1207 in-2 Privação infortuna  ~ 

infortunias 

Subst. Subst. Subst. Do CA in- + -fortuna < 

lat. fortūna, -ae, ‘fortuna, 

sorte’ 

influxo negativo ou 

adverso dos signos; 

infortuna, infortúnio 

CRZ 

“El capit<u>lo .xxvij<<o>>. fabla en conocer la fortuna. & la i<n>fortuna de los signos.” 

C1A1208 in-2 Privação infortuna  ~ 

infortunas 

Subst. Subst. Subst. Do CA in- + -fortuna < 

lat. fortūna, -ae, ‘fortuna, 

sorte’ 

influxo negativo ou 

adverso dos signos; 

infortuna, infortúnio 

JUZ 

“El qui<n>to Capitulo fabla en Su<m>mas. & en dema<n>das & q<ue> el ci- elo ha fortuna & infortuna.” 

C1A1209 in-2 Privação infortunas Subst. Subst. Subst. Do CA in- + -fortuna < 

lat. fortūna, -ae, ‘fortuna, 

sorte’ 

influxo negativo ou 

adverso dos signos; 

infortuna, infortúnio 

PIC 

“Enel .ix<<o>>. grado sube un omne que pasce ga-nado. El qui nasciere en el sera de muchas in-fortunas & de muchas perdidas.” 

C1A1210 in-2 Privação infortunado Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do lat. infortunātus, -a,     

-um < in- + -fortunātus,    

-a, -um < fortunāre < 

fortūna, -ae 

infortunado, 

desventurado, infeliz 

PIC 

“Enel .ix. grado sube un omne tuerto que ti-ene en la mano una uerga. El qui nasciere en el sera de caliente complexon & infortunado & de poco conseio.” 

C1A1211 in-2 Privação infortunio Subst. Subst. Subst. Do lat. infortunĭum, -ĭi < 

in- + -fortūna, -ae, 

‘fortuna, sorte’ 

adversidade, 

infortúnio, desgraça 

CRZ 

“El capitulo .xliiij<<o>>. fabla en saber. lo q<ue> mengua el danno. & el infortu-nio. q<ue> significan las infortun(^i)as.” 

C1A1212 in-2 Sentido opaco inyquitat Adj. Subst. Subst. Do lat. iniquĭtas, -ātis < 

in- + -aequus 

iniquidade, injustiça, 

tirania 

APO 



2004 

 

“Metiolo en locura muebda del pecado / Aguisole en cabo como fuesse mal porfac'ado / Maguer por encobrjr la ssu inyquitat / Dixol apolonjo quel dixera 

falsedat.” 

C1A1213 yn-2 Sentido opaco ynjcos Adj. Adj. Adj. Do lat. inīquus < in- +      

-aequus 

iníquo, perverso APO 

“E esto en nu<n>ca en conssilio nj<n> en o-bra sser causa de omjçimje<n>to com<m>o los ynjcos jnfieles medicos ebre-os ssegu<n>t a mj ffue dicho 

ffazen.” 

17. inter- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entre-.  

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A1214 entre-  Sentido opaco entrepieça Verbo  Verbo Verbo Do lat. *ĭnterpediāre, 

variante de ĭnterpedīre < 

inter- + -pedīre
290

 

tropeçar, embaraçar(-

se) 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

18. intro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entra- ~ intro-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

                                                             
290De acordo com Lorenzo (1977), em seu glossário de La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Ainda segundo esse autor, em consonancia com Piel 

(1944), pode advir de peça. Trata-se, como se observa, de um vocábulo de étimo duvidoso. 
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FME 

C1A1215 entra- Movimento para 

dentro 

entrameten ~ 

entrametan  

Verbo Verbo Verbo Do lat. intromittĕre < 

intro- + -mittĕre 

penetrar, adentrar, 

imiscuir-se 

CRZ 

“Mas los romanos lo mas q<ue> se entrameten & la mayor su sotileza. es en mayestrias sutile<<s>>.” 

C1A1216 intro- Movimento para 

dentro 

introducto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. introducĕre < 

intro- + -ducĕre 

introduzido, iniciado JUZ 

 “[…] porq<ue> cada uno dellos se trabaia espaladin-ar los saberes enq<ue> es intro-ducto. & tornar los en lengu-a castellana. a laudor & a glo-ria del 

nombre de dios. & a on-dra & en p<re>z del antedi-cho se<n>nor el qui es el noble Rey do[<n>] Al-fonso […].” 

19. ob- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ab-2 ~ e-3 ~ o- ~ a-4 ~ ob- ~ oc- ~ of- ~ olb- ~ olu- ~ op-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A1217 ab-2 Sentido opaco abscura Adj. Adj. Subst. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’
291

 

confusão, obscuridade LFU 

“Esto fac'ie el pecado que es d<e> tal nat<ur>a. / Ca en otros muchos en q<ue> mucho Atura. / A pocos dias dobla que traye gra<n> abscura. / Traye 

mucho enxemplo desto la escriptura.” 

C1A1218 e-3 Sentido opaco escura Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

obscuro, confuso, 

maléfico 

LFU 

                                                             
291A parte da etimologia latina foi consultada na página http://etimologias.dechile.net/?oscuro, visto que nem Gaffiot (2016) nem o DLPPE (2001) esclarecem-na. 
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‘cobrir, esconder’ 

“Que abrjo la dema<n>da que era tan escura. / Esto fac'ie el pecado que es d<e> tal nat<ur>a. / Ca en otros muchos en q<ue> mucho Atura.” 

C1A1219 o- Sentido opaco oscuros Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

eclipsado, ofuscado EE1 

“[…] & los fechos q<ue> fazien las es-trellas q<ue> buscaron & sopieron los atrono-mianos con grand acucia & cuydando muc-ho en ello. &' por qual 

razon nos aparecen el sol & la luna oscuros.” 

C1A1220 o- Sentido opaco oscuros Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

cego, ofuscado LFU 

“Enuejecio ysa-ach. & fizieron se oscuros sos oios.” 

C1A1221 e-3 Sentido opaco escurec'io Adj. Adj. Verbo Do CA escuro < lat. 

obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

escurecer, ofuscar-se ALX 

“El ayre fue canbiado el sol escurec'io.” 

C1A1222 a-4 Sentido opaco atura Verbo  Verbo Verbo Provav. do lat. obturāre
292

, 

‘tapar, fechar, obstruir’ < 

ob- + raiz tur-
293

 

perseverar, durar, 

permanecer 

APO 

“Esto fac'ie el pecado que es d<e> tal nat<ur>a. / Ca en otros muchos en q<ue> mucho Atura. / A pocos dias dobla que traye gra<n> abscura. / Traye 

                                                             
292Do lat.obdurāre (‘ter paciência, perseverar’), segundo o DLE / RAE, étimo que parece ser mais convincente que o apresentado por Corominas & Pascual (1991). 
293A parte da etimologia latina foi consultada na página http://etimologias.dechile.net/?obturar, visto que nem Gaffiot (2016) nem o DLPPE (2001) esclarecem-na. 
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mucho enxemplo desto la escriptura.” 

C1A1223 ob-  Sentido opaco obedeçer ~ 

obedecido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se YMG 

“El .viiij. pora fazer obe[de]çer a rey o a qui quisi-eres los cauallares & los omnes de lid.” 

C1B499 ob-  Sentido opaco obedeçen  Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se FRL 

“Titulo delos q<ue> non obe-deçen el mandamiento del rey.” 

C1B500 ob-  Sentido opaco obedesçen  Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se SPC 

“Et los q<ue> no<n> obedesçen ssus cartas.” 

C1A1224 ob-  Sentido opaco obedec’er  Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se ALX 

“Nin q<ue> con mi maestro; me sopies perder. / Ca seria grant onta; & grant mal parec'er. / Por el Rey alexandre; a ombre obedec'er.” 

C1A1225 ob-  Sentido opaco obedeciessen ~ 

obedecer ~ 

obedezcan ~ 

obedeciera   

Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se LEY 

“E fizo ange-los buenos & limpios & claros. mas q<ue> cielo ni sol ni ninguna estrella. q<ue>l siruiessen & q<ue>l obedeciessen & q<ue>l 

acompa<n>nassen.” 

C1A1226 ob- Sentido opaco obedient Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. oboediens, -entis
294

 

< obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso LAP 

“Et es grand marauilla que el fierro que uence todos los otros metales por forta-leza que a en si; uence lo esta piedra por su p<ro>p<r><<i>>edat. & faz 

                                                             
294Segundo o DLE / RAE. 
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lo uenir contra si obedient.” 

C1A1227 ob- Sentido opaco obedientes Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do lat. oboediens, -entis < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obediente, submisso LEY 

“E otrossi les muestran co<n>noscer su sen-nor natural. en que guisal deuen seer o-bedientes & leales.” 

C1A1228 ob-  Sentido opaco obedecidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA obedecer < lat. 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecido, cumprido, 

guardado 

LEY 

“E si otro las fiziere sin su mandado; non deuen auer nombre Leyes. nin deuen seer obedecidas nin guardadas por leyes.” 

C1A1229 ob-  Sentido opaco oblaçion ~ 

oblaçiones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. oblatio, -ōnis 

< offerre, ‘levar antes, 

apresentar, ofertar’ < ob- 

+ -ferre, ‘levar, trazer’ 

oblação, oferenda BRE8 

“Sy tu oblaçion fuere de sarten de farina amasa-da con olio y syn leuadura  Le:2:6 partir-las has por pieças menudas y echaras olio de suso.” 

C1B501 ob-  Sentido opaco obligaçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. obligātĭō, -ōnis < 

obligāre, ‘ligar, atar em 

volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigação, vínculo de 

direito 

OA1 

“Titulo .xvi<<o>>[.] delas obligaçiones.” 

C1B502 ob-  Sentido opaco obligar Verbo Verbo Verbo Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

obrigar CAS 

“[...] no<n> aya poder de vender ni<n> de dar ni<n> de enage<n>nar ni<n> de obligar a fijos su h<er>edamie<n>to ni<n> su patrimo<n>io ni<n> 
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ninguna de sus cosas.” 

C1A1230 o-  Sentido opaco ocasion Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, perigo, 

infortúnio, desgraça 

ALX 

“Puede p<er>der su alma; q<ue> a dios mucho g<r><<a>>uez. / Et puede en grant ocasion; caer muy de rafez.” 

C1A1231 o-  Sentido opaco ocasion Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião BER 

“Dezir non lo sabria: sobre q<u><<a>>l ocasion / Ca nos non lo sabemos: si lo busco o non.” 

C1A1232 oc-  Sentido opaco occasiones Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, perigo, 

infortúnio, desgraça 

PIC 

“Enel .viij. grado sube una mugi-er %2 uida. que rie. El qui nasciere en el sera de much-as perdidas en su auer & de muchas occasio<n>es.” 

C1A1233 oc-  Sentido opaco occasyones Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, perigo, 

infortúnio, desgraça 

CRZ 

“Mas por las grandes guer-ras. & las otras muchas occasyones que y acaecieron; muriera la gente & ficaron los saberes como p<er>dudos; assi que muy 

poco se fallaua dello.” 

C1A1234 oc-  Sentido opaco occasion ~ 

occasiones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, perigo, 

infortúnio, desgraça 

YMG 

“El .xxiiij. pora guardar el cauallo de toda oc-casion. & seer bienandant; el qui enel ca-ualgar.” 

C1A1235 oc-  Sentido opaco occasion ~ 

occasiones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, perigo, 

infortúnio, desgraça 

CRZ 
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“El capitulo .xliij<<o>>. fabla en saber quando accaecera alguna occasion a algun ombre.” 

C1A1236 oc-  Sentido opaco occident Verbo Verbo Subst. Do lat. occĭdens, -entis, 

part. pres. de occidĕre, 

‘cair por terra’ < ob- +       

-cadĕre, ‘cair’ 

ocidente EE1 

“Estos fueron descendiendo al llano fasta q<ue> llegaron a un rio que es dicho ebro. e touieron mientes aun estrella q<ue> llama<n> espero. e por q<ue> 

parece mas a occident. llamaro<n> a aq<ue>lla tierra esperia.” 

C1A1237 oc-  Sentido opaco occidente Verbo Verbo Subst. Do lat. occĭdens, -entis, 

part. pres. de occidĕre, 

‘cair por terra’ < ob- +       

-cadĕre, ‘cair’ 

ocidente JUZ 

“[...] de orie<n>te. a occide<n>te [...].” 

C1A1238 oc-  Sentido opaco occidente Verbo Verbo Subst. Do lat. occĭdens, -entis, 

part. pres. de occidĕre, 

‘cair por terra’ < ob- +       

-cadĕre, ‘cair’ 

ocidente CRZ 

“Mas los q<ue> son dallende destos dentro a occide<n>-te & ameyo dia q<ue> son [^los] turchos & los q<ue> son llamados castrados.” 

C1A1239 oc-  Sentido opaco occidentales Verbo Verbo Adj. Do lat. occidentālis < 

occĭdens, -entis, part. pres. 

de occidĕre, ‘cair por terra’ 

< ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocidental JUZ 

“E dellos ay amargos. & dellos ay sal-gados. & dellos dulces. & dellos ag-ros. &' dellos crecie<n>tes enlos su-bimie<n>tos. & dellos me<n>gua<n>tes. 

&' de-llos ay orie<n>tales. & dellos occide<n>tal-es.” 

C1A1240 oc-  Sentido opaco occidental ~ 

occidentales 

Verbo Verbo Adj. Do lat. occidentālis < 

occĭdens, -entis, part. pres. 

de occidĕre, ‘cair por terra’ 

ocidental CRZ 
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< ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

“Et los otros dos regnados son en el medio oc-cidental del poblado.” 

C1A1241 of-  Sentido opaco offresc’emos Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar BER 

“Sy estos c'inco sesos: que dicho uos auemos / Ala madre gl<or>iosa: bien gelos offresc'emos.” 

C1A1242 of-  Sentido opaco offrec’ieron  Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar CID 

“Tres Reyes de arabia te viniero<n> adorar / Melchior & gaspar & baltasar oro & tus & mirra / Te offrec'ieron com<m>o fue tu veluntad ([^3salveste]).” 

C1A1243 o-  Sentido opaco ofrezca ~ 

ofreçieres ~ ofreçer 

~ ofresçer ~ 

ofresca ~ ofresçe ~ 

ofresçeran ~ 

ofresçera ~ 

ofresçeras ~ 

ofresçeredes ~ 

ofresçido ~ 

ofresçiere 

Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar BRE8 

“E sy toda la conpaña delos fijos de isrrael non lo sopiere y por non saber fizjeren lo que es mandamjento de dios  Le:4:14 y despues entendiere Su yerro 

ofresca bezerro por el peca-do […].” 

C1A1244 o-  Sentido opaco ofrecie Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

oferecer, ofertar GGE 
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< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

“Et abel ofre-cie dela meior leche & mas pura & mas limpia
295

. & los primeros corderos & meiores & los mas gruessos & mas sanos de toda la grey.” 

C1B503 o-  Sentido opaco ofrezcas ~ ofrecio Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar BAG 

“n<uest>ras' almas' le ofrez'c'as' & rruega por nos' / / palabra es d<e>l s'abjo & diz'e la gaton / {GL. [^jnt<er>pone tuys jnterdam gaudia caris']} / 

q<ue> om<n>e a sus' cuydados' q<ue> tiene en <e>l su corac'o<n> / ent<r><<e>>ponga plaz'er<e>s' & alegre rraz'o<n>.” 

C1A1245 o-  Sentido opaco ofresçida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecido, ofertado BRE8 

“Le:2:11 ¶ toda oblaçion que es ofresçida a di-os syn leuadura sea njn punto de leuadura njn de mjel non sea olido enel sacrifiçio de dios. .” 

C1A1246 o-  Sentido opaco ofrenda Verbo Verbo Subst. Do lat. offerĕnda, ‘as 

coisas que se devem 

oferecer’ < offerre, 

‘oferecer, expor à vista’ < 

ob- + -ferre, ‘levar, trazer’ 

oferenda BRE8 

“Le:4:32 ¶ E sy de ga-nado ofresçiere sacrifiçio por el Syn manzjlla ofresca  Le:4:33 y pongan la mano sobre su cabeça y deguellenla do sue-len degollar 

los olocaustos del ofren-da.” 

C1A1247 of-  Sentido opaco offrendas ~ 

offerendas ~ 

offrenda 

Verbo Verbo Subst. Do lat. offerĕnda, ‘as 

coisas que se devem 

oferecer’ < offerre, 

‘oferecer, expor à vista’ < 

oferenda GGE 

                                                             
295Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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ob- + -ferre, ‘levar, trazer’ 

“Mas a cayn por la maldat que ueye enel. enel talante de su coraçon & en sus offrendas desapuestas. nin cato a el nin a ellas.” 

C1B504 o-  Sentido opaco ofrenda Verbo Verbo Subst. Do lat. offerĕnda, ‘as 

coisas que se devem 

oferecer’ < offerre, 

‘oferecer, expor à vista’ < 

ob- + -ferre, ‘levar, trazer’ 

oferenda BAG 

“[...] mas q<ue> por oyr la mjs'a / nj<n> por ganar s'<an>to p<er>do<n> / q<ui>er<e>s' la mjs'a de noujos' co<n> gloria & syn rraz'o<n> / 

coxq<ue>as' a la ofrenda bien trotas' al come<n>don / acabada la mjs'a rrez'as' ta<n> bie<n> la sesta [...].” 

C1A1248 olb- Sentido opaco olbidado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA olbidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer CID 

“Sonrrisos myo c'id estaualos fablando / Ya don Rachel & vidas auedes me olbidado / Ya me exco de t<ie>rra ca del Rey so ayrado.” 

C1A1249 olb- Sentido opaco olbidaua Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer BER 

“El Jnclin e la aue: tenja bien usada / Non seli olbidaua: en njnguna uegada.” 

C1A1250 olu- Sentido opaco oluidar ~ oluidaua 

~ oluido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer ALX 
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“Se arte de musica; por natura cantar. / se fer fremosos puntos; las vozes acordar. / Sobr<e> mi auersario; la mi culpa echar. / Mas por esto loe; todo a 

oluidar.” 

C1A1251 olu- Sentido opaco olujdare Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer BRE8 

“On-bre que jurare que dixere por su boca que el mal o el bien que fizjere por ju-ra o por palabra lo afirmare y lo olujdare y despues entendiere su yerro 

faga penjtençia por el pecado ” 

C1A1252 olu- Sentido opaco oluidaran Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer EE1 

“[…] &' escri-uieron otrosi las nobles batallas de los Ro-manos & de las otras yentes q<ue> acaescieron e<n> el mundo muchas & marauillosas q<ue> se 

olui-daran si en escripto non fuessen puestas.” 

C1A1253 olu- Sentido opaco oluidaron Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer CRZ 

“Que muchos de los q<ue> conpusieron las tablas; oluidaron este mouimento. & nol guardaron.” 

C1B505 olu- Sentido opaco olujdar ~ olujda ~ 

olujdes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

olvidar, esquecer BAG 
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revestir, friccionar’ 

“E tu finq<ue>s'te co<n> amor de (^al) a el yr / no<n> es el s'esto de olujdar los dic'ipulos' alubrar / con espanto tu estauas en ese lug<a>r / del c'ielo 

viste ay entrar sp<irit>u s'<an>to / este s'eteno no<n> a par q<ua>ndo por ti q<ui>s'o e<n>bjar.” 

“[...] No<n> olujd<e>s' la duen[~]a d<ic>ho te lo h<e> de sus'o / / mug<e>r & moljno & verto sienpre q<ui>ere<n> el vs'o / / no<n> s'e paga<n> de 

dya s'<an>to en poridat nj<n> ascus'o / / nu<n>ca q<ui>er olujdo trobador lo co<n>pus'o [...].” 

C1A1254 olu- Sentido opaco oluidança Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento EE1 

“Mas el desden de non querer(^er) los omnes saber las cosas. & la oluidança en que las echan depues q<ue> las saben; fazen perder mala mie<n>-tre lo 

q<ue> fue muy bien fallado & con grand estudio.” 

C1A1255 olu- Sentido opaco olujdança Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento BRE8 

“E sy tanxiere alguna cosa dela suzjedad del on-bre por olujdança y despues le vi-njere emjente pecador sera.” 

C1A1256 olu- Sentido opaco oluido Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento EE1 

“E entendiendo por los fechos de dios que so<n> espiritales. q<ue> los saberes se perderien murien-do aquellos que lo sabien & no dexando remen-brança. 

por que no cayessen en oluido.” 
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C1B506 olu- Sentido opaco olujdo Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento BAG 

“[...] No<n> olujd<e>s' la duen[~]a d<ic>ho te lo h<e> de sus'o / / mug<e>r & moljno & verto sienpre q<ui>ere<n> el vs'o / / no<n> s'e paga<n> de 

dya s'<an>to en poridat nj<n> ascus'o / / nu<n>ca q<ui>er olujdo trobador lo co<n>pus'o [...].” 

C1A1257 op- Sentido opaco oppositas Verbo Verbo Adj. Do lat. opposĭtus < 

opponĕre, ‘pôr diante, 

opor’ < ob- + -ponĕre 

em oposição, i.e., 

quando têm longitudes 

que diferem em dois 

ângulos retos  

CRZ 

“El capitulo .xix. fabla en los iuditios de las planetas oppositas.” 

C1A1258 op- Sentido opaco opposicion Verbo Verbo Subst. Do lat. oppositĭo, -ōnis
296

 

< opponĕre, ‘pôr diante, 

opor’ < ob- + -ponĕre 

situação relativa de 

dois ou mais astros 

quando têm longitudes 

que diferem em dois 

ângulos retos  

JUZ 

“Capitulo fabla en co<n>nocer Almubtez dela coniu<n>ction. & de-la opposicion.” 

C1A1259 op- Sentido opaco oppositiones ~ 

opposition 

Verbo Verbo Subst. Do lat. oppositĭo, -ōnis
 
< 

opponĕre, ‘pôr diante, 

opor’ < ob- + -ponĕre 

situação relativa de 

dois ou mais astros 

quando têm longitudes 

que diferem em dois 

ângulos retos  

CRZ 

“Et esto segund los ayuntamentos. & las oppositiones. & los otros catam<en>tos de las quatro planetas de suso may-orment. q<ue> son Saturno. Jupiter. 

Mars. & el Sol.” 

                                                             
296Segundo o DLE / RAE. 
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20. per- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per- ~ pier- ~ por-1 ~ pre-1 ~ pes-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1260 per- Sentido opaco 

 

apercebudos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -percibir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

atento, precavido, 

percebido 

EE1 

“Mas por q<ue> los estudios de los fechos de los omnes se demudan en muchas guisas; fu-eron sobresto apercebudos los sabios ancia-nos. & escriuieron 

los fechos tan bien de los locos cuemo de los sabios.” 

C1A1261 per- Sentido opaco 

 

aperçebudos ~ 

apercebudo 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -percibir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

hábil, entendido, 

competente, apto, 

capaz, atento 

ACE 

“E como han a seer aperçebudos los jogadores de saber io-gar en guisa que ue<n>zcan; & non sean uençudos. & de como dan xaque al rey que es el 

mayor trebeio de todos los otros […].” 

C1A1262 per- Sentido opaco 

 

apercebudo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -percibir < 

percipĕre < per- + -capĕre 

lúcido, atento, 

disposto 

LEY 

“E deue seer entendudo por saber departir el derecho del tuerto. & ap<er>-cebudo de razon pora responder ciertami-entre a los q<ue>l demandaren.” 

C1A1263 pier- Sentido opaco pierda Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

FVA 

“[…] pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a pesquerir. e si fa-laren que a tuertol des a fiar pierda derecho & enemigo & peche las calonas. al[ ]senor & al[ 

]iudez.” 

C1A1264 per- Sentido opaco perderie Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

LEY 
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“& assi perderie el otrobabtismo de sp<irit>u <santo> que auie ante por la creencia que tenie.” 

C1A1265 per- Sentido opaco perdedes ~ 

perderie ~ 

perderiemos ~ 

perderas 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CID 

“Vos q<ue> por mi dexades casas & heredades / En antes q<ue> yo muera algun bie<n> uos pueda far / Lo q<ue> p<er>dedes doblado uos lo cobrar / 

Plogo a mio c'id por q<ue> crec'io en la iantar.” 

C1A1266 per-  

 

Sentido opaco perder ~ perderien 

~ perdieron 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

EE1 

“Mas el desden de non querer(^er) los omnes saber las cosas. & la oluidança en que las echan depues q<ue> las saben; fazen perder mala mie<n>-tre
297

 lo 

q<ue> fue muy bien fallado & con grand estudio.” 

C1A1267 pier-  Sentido opaco pierde  Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1A1268 pier- Sentido opaco pierde ~ pierda Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

FJZ 

“Mas aun demas n<on> dexara d<e> seer Rey. ca dexando el reg-no t<er>renal. & ganando el celestial. n<on> pierde su regno. mas acrecienta.” 

C1A1269 pier- ~ 

per-  

Sentido opaco pierde ~ perder ~ 

perdio 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

ALX 

“Sobre todo te cura; mucho [^de nol] (^d)amar mugieres. /  Ca desque se ombr<e> buelue; co<n> ellas vna vez / Siempre ua arriedro; & siemp<re> 

pierde prez.” 

                                                             
297Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C1A1270 per- Sentido opaco perdera Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder-se, condenar-se LFU 

Aplegos abra-am ael. e dyxol. e asis perdera el iusto. por el peccador.” 

C1B507 pier- ~ 

per-  

Sentido opaco pierden ~ pierda ~ 

perdio 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CAS 

“Titulo delos q<ue> dan acondesar algunas cosas et se pierden. Esto es por fuero q<ue> sy om<n>e o muger di-ere a alguno a condesar a otro om<n>e o 

a otra mug<er> & foradaren la casa & dixie-re que lleuaron aq<ue>llo quel diero<n> a condesar et delo suyo & dando apellido que venga<n> sus 

vezinos & vean la casa foradada & co<n> su salua del & de su mug<er> que lo q<ue> alli se p<er>dio non lo deue pechar.” 

C1B508 per- ~ 

pier-  

Sentido opaco perder ~ pierde ~ 

perdy ~ perdo ~ 

perdjdo 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

BAG 

“[...] das mue<r>te perdurable a las' almas' q<ue> fier<e>s' / das muchos' enemjgos' / al cue<r>po q<ue> rrehier<e>s' / faz'es' p<er>der la fama al 

q<ue> mas amor dier<e>s' / a djos' & a los' omes' pie<r>de el q<ue> mas q<ui>er<e>s' / destrues' las pres'onas' los auer<e>s' astragas [...].” 

C1B509 per- ~ 

pier-  

Sentido opaco perdieren ~ pierden Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser derrotado; 

ser privado de, cessar 

de ter  

SPC 

“Et q<ue> pena deue<n> auer los q<ue> no<n> guardare<n> los engenos o las ot<r><a>s cosas q<ue>[ ]les ffuere<n> ma<n>dado & sse 

p<er>dieren.” 

C1A1271 per- ~ 

pier-  

Sentido opaco perder ~ perdiesse Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser derrotado; 

ser privado de, cessar 

de ter  

ACE 

“Ell otro di-zie que mas ualie uentura que seso. ca si uentura ouiesse de perder o de ganar; que por ningun seso que ouiesse; non podrie estorcer dello.” 

C1A1272 per- ~ 

pier- 

Sentido opaco perder ~ pierda Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

confundir-se, 

atrapalhar-se; perder, 

ser privado de, cessar 

YMG 
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de ter 

“El .v. por auer guiamie<n>to la naf a an-dar de noche q<ue> non se pueda perder.” 

“Et por fazer perder la prennadu<m>bre alas fembras prennadas del ganado.” 

C1A1273 per- ~ 

pier- 

Sentido opaco perder ~ pierda Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

LAP 

“Et si om<n>e quisiere que esta piedra pierda su uertud; meta la en agua de aios o de cebollas de gui-sa que este cubierta toda tres dias & tres noches & 

p<er>der la a.” 

C1A1274 per- ~ 

pier- 

Sentido opaco perder ~ perdemos 

~ perdio ~ pierdas 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

danar-se, arruinar-se; 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

APO 

“Tanto que se q<ue>ria por su amor p<er>der / Ouo alo peyor la cosa ha venjr / Q<ue> ouo ssu volu<n>tat en ella ha co<n>plir / Pero sin grado lo houo 

ella d<e> consentir.” 

C1A1275 per- Sentido opaco perdidos Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido, privado CRZ 

“[…] por alumbramyento q<ue> ouo de la gracia de dyos de quien uiene<n> todos los bienes. siempre se esforço de alumbrar. & de abiuar los saberes. 

q<ue> eran perdidos al tyempo q<ue> dyos lo mando regnar en la t<ier>ra.” 

C1A1276 per- Sentido opaco perdida Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. perdĭta < 

pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, 

‘dar, conceder’ 

imoral, reprovável, 

repreensível 

BRE8 

“[…] y lo que creyo en su fee o en alguna co-sa lo engañare o le fizjere calo-ña Le:5:22 o sy fallare cosa perdida y la negare y se perjurare y qual qujer 

cosa de muchas fizjere en que los onbres suelen pecar.” 

C1A1277 per- Sentido opaco perdudos Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido, desaparecido LAP 

“Mas por las grandes guer-ras. & las otras muchas occasyones que y acaecieron; muriera la gente & ficaron los saberes como p<er>dudos; assi que muy 
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poco se fallaua dello.” 

C1A1278 per- Sentido opaco perdida Verbo  Verbo Subst. Do lat. tard. perdĭta < 

pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, 

‘dar, conceder’ 

perda, privação, 

prejuízo 

APO 

“Al Rey v<uest>ro padr<e> vos no<n> lo enfamed<e>s / Maguer gra<n>t es la p<er>dida mas val q<ue> lo called<e>s / Q<ue> al Rey & A uos / en 

mal p<re>c'io echedes.” 

C1A1279 per- Sentido opaco perdidas Verbo  Verbo Subst. Do lat. tard. perdĭta < 

pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, 

‘dar, conceder’ 

perda, privação, 

prejuízo 

PIC 

“Enel .ix<<o>>. grado sube un omne que pasce ga-nado. El qui nasciere en el sera de muchas in-fortunas & de muchas perdidas.” 

C1A1280 per- Sentido opaco perdida Verbo  Verbo Subst. Do lat. tard. perdĭta < 

pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, 

‘dar, conceder’ 

perda, privação CRZ 

“El semeiando a Salamon. en buscar. & espaladinar los saberes. doliendo se [^de] la perdida. & la mengua q<ue> auian los ladinos en las sciencias de las 

significat<i>ones sobredichas.” 

C1A1281 per- Sentido opaco perdonado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver BRE8 

“E sobre esto de la qujnta parte a aquel a qujen fizjera el daño y por el su pecado ofresca carnero syn manzj-lla dela grey  Le:5:25 y darlo ha al saçerdo-te 

segunt el asmamjento y la me-dida del pecado  Le:5:26 y rrogara por el delante dios y sera perdonado por cada cosa que peco.” 

C1A1282 per- Sentido opaco perdonador Verbo Verbo Adj. Do CA perdonar < lat. 

tard. pĕrdōnāre < per- +   

-donāre 

perdoador, 

misericordioso, 

piedoso 

PIC 

“Enel .xiiij. grado sube un carpentero que tie-ne en la mano una asta. El qui nasciere en el sera om[*ne] sofridor & perdonador & de buen go-

uernami[*ent]o.” 
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C1B510 per- Sentido opaco perdona Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver AC3 

“Ley .xxxviij<<a>>. com<m>o an de enplazar al q<ue> p<er>dona el rey.” 

C1B511 per- Sentido opaco perdone Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver OA1 

“ALFONSO mio padre que dios p<er>done a-uiendo muy grand uolun-tat […].” 

C1A1283 per- Sentido opaco perdonar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver BRE8 

“E asy fara deste bezerro como [fol. 323r-a] fizo del primero y rrogando por ellos el saçerdote perdonarlos ha dios.” 

C1A1284 per- Sentido opaco perdonan ~ 

perdona ~ perdone 

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver LEY 

“Mas si alguno recibe babtismo por enfinta. demostrando por palabra que quiere seer xp<ist>iano. & en la uoluntad no lo teniendo assi; atal cue-mo este 

no se le p<er>donan los pecados por el babtismo.” 

C1A1285 per- Sentido opaco perdonarie ~ 

perdonare  

Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver LFU 

“Pregolo & fu el abaxando. de .v. en .v. troa [fol. 2v-a] .x. edixo que si en logar ouiesse .x. omnes buenos a todos perdonarie enon los hi fallo.” 

C1A1286 per- Sentido opaco perdone Verbo Verbo Verbo Do lat. med. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver BER 

“Seria mal condempnar lo: por lo q<ue> no<n> sabemos / Mas abonde nos esto: que dicho uos auemos / Sy al fizo perdoneli: xp<istu>s en quj creemos / 

Entre las otras malas: auja vna bondat / Queli ualio en cabo: e dioli saluedat / Credia en la gl<or>iosa: de toda uoluntat.” 

C1B512 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência 

AC3 

“Ley .xxxix<<a>>. com<m>o se a de en-plazar & librar & q<u><<i>>en. el acu-sado q<ue> mata sobre trégua maguer aya carta de p<er>don saluo 



2023 

 

alef.” 

C1A1287 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência 

BRE8 

“[…] ofresca vn carnero syn manzjlla delas greyes al saçerdote segunt la medida y el asmamjento del pecado y orara por el que lo fizo non sabjendolo y 

avra perdon.” 

C1A1288 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência 

BER 

“Por el su sancto ruego: grant p<er>don ganaremos.” 

C1A1289 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência 

GGE 

“Caym quando esto oyo. dixo a di-os. bien ueyo que mayor es la mi nemiga & el mi pecado. que el perdon que yo ende merescri-a. & auria meester de 

auer.” 

C1A1290 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

LEY 

“[...] & por ganar nos perdon del pa- dre; sufrio lazerio en este mundo cuemo otro om<n>e.” 

C1B513 per- Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Dev. do lat. med. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

BAG 

“[…] tu vas' luego a la t<er>c'ia por dez'<ir> le tu rraz'o<n> / mas q<ue> por oyr la mjs'a / nj<n> por ganar s'<an>to p<er>do<n> / q<ui>er<e>s' la 

mjs'a de noujos' co<n> gloria & syn rraz'o<n> [...].” 

C1A1291 per- Perfectividade, perdurable Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < perene, perpétuo, LEY 



2024 

 

totalidade, 

acabamento 

perdurāre < per- +-durāre eterno 

“E aun por auer may-or debdo de nos dar uida p<er>durable en el<santo> parayso.” 

C1B514 per- Perfectividade, 

totalidade, 

acabamento 

perdurable Verbo Verbo Adj. Do lat. perdurabĭlis < 

perdurāre < per- +-durāre 

perene, perpétuo, 

eterno 

BAG 

“[...] el q<ue> mas a ti cree anda mas' por mal cabo / / a ellos' & a ellas' a todos' das' mal cabo / / de pecado dan~os'a de al no<n> te alabo / / t<ri>s'tez'a 

& flaq<ue>z'a al de ti no<n> rrebato / das mue<r>te perdurable a las' almas' q<ue> fier<e>s'  [...].” 

C1B515 per- Sentido opaco perentoria Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. perēmptōrĭus 

< perĭmĕre < per- +           

-emĕre 

exceção peremptória BAG 

“[...] por ca<rt>as' o por tes'tigos' / o por bue<n> jnstrume<n>t(o)[e] / / de publico notario deuje syn falljmente / es'ta tal diljtoria p<ro>uar s'e 

clarament<e> / / si se pone perentoria esto es ot<ra>ment<e> / q<ua>ndo la descumunjo<n> por diljtoria s'e pone / / Nueue djas' a de plaz'o pa 

q<ua>ndo se apone / por perentoria mas es'ta gua<r>da no<n> te e<n>co(s)[n]e /}.” 

C1A1292 per- Sentido opaco perecen Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

ter fim, perecer, 

arruinar(-se) 

LAP 

“[...] faze yr las naues contra si tan derrezio; que se pecian en las pennas & perecen.” 

C1A1293 per- Sentido opaco perec'io Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

ter fim, perecer, 

arruinar(-se) 

ALX 

“Todol mar fue irado. la t<ie>rra tremec'io. / Por poco q<ue> el mundo; todo no<n> perec'io.” 

C1B516 per- Sentido opaco perescen ~ 

peresc’en 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer; arruinar(se) 

BAG 

“[...] todos por ti peres'ce<n> en tu mala exanbre / los nesc'ios' & las nesc'ias' q<ue> vna vez' enlaz'as' [...] al vno & al ot<r><<o>> er<e>s' destruydor / 

tan bie<n> al engan~ado com<m>o al engan[~]ador / com<m>o el mur & la rrana peresc'en & peor / er<e>s' mal enemjgo faz'es' tu amador [...].” 
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C1B517 per- Sentido opaco perfectissima ~ 

perfectixjmos 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‘fazer inteiramente, 

acabar’ 

acabado, completo, 

perfeito 

VIS 

“[...] arçob<is>po de la muy noble p<er>fectissima çib-dat de Seuilla [...].” 

C1A1294 per- Sentido opaco periuraras Verbo Verbo Verbo  Do lat. perjurāre quebrar juramento, 

faltar à promessa, 

jurar falso, perjurar 

FJZ 

“[...] ca de-eu temer la sentencia q<ue> dixo dios. n<on> te p<er>iuraras enel mio no<m>bre. ni<n> ensuzi-aras el no<m>bre del tu dios en uano.” 

C1A1295 per- Sentido opaco perjurase Verbo Verbo Verbo  Do lat. perjurāre quebrar juramento, 

faltar à promessa, 

jurar falso, perjurar 

APO 

“Por encobrjr vna poca d<e> en<e>miga / Perjurase om<n>e non Comid<e> que diga / Dell om<n>e p<er>iurado es La fe enemjga.” 

C1A1296 per- Sentido opaco perjurare Verbo Verbo Verbo  Do lat. perjurāre quebrar juramento, 

faltar à promessa, 

jurar falso, perjurar 

BRE8 

“[…] o sy fallare cosa perdida y la negare y se perjurare y qual qujer cosa de muchas fizjere en que los onbres suelen pecar  […].” 

C1A1297 per- Sentido opaco periurado Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. perjurāre perjuro, que falta a seu 

juramento 

APO 

“Por encobrjr vna poca d<e> en<e>miga / Perjurase om<n>e non Comid<e> que diga / Dell om<n>e p<er>iurado es La fe enemjga / Esto q<ue> yo vos 

digo la ley vos lo pedrica […].”  

C1A1298 per- Sentido opaco pertenencia Verbo Verbo Subst. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencimento, 

domínio 

EE1 

“Ponto e Curpho. e todas las yslas menudas q<ue> yaze<n> en pertene<n>cia de costantinopla. e aun ella misma yaze en pertene<n>cia de europa.” 
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C1B518 per- Sentido opaco pertenesçieren ~ 

pertenesçen  

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir OA1 

“Nos por tirar esta dubda & alongamien-tos delos pl<e>itos que por esta razon podri-an acaesçer/ mandamos que el iudgador en los pleytos que ael 

p<er>tenesçiere<n> de li-brar/ que pueda yr por si/ o embiar su car-ta a emplazar ala p<ar>te absente.” 

C1A1299 per- Sentido opaco pertenecen ~ 

pertenesce  

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir JUZ 

“[…] porq<ue> Yhuda fide Mosse alcohe<n> su alfaqui<m> & su m<er>cet falla<n>do ta<n> noble libro & tan acabado & tan conpli-do en todas las 

cosas q<ue> p<er>tenece<n> en astronomia.” 

C1A1300 per- Sentido opaco pertenecen  Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir PIC 

“Enel segundo grado sube una mugier que tiene enla mano adu-fle. El qui nasçiere en el sera amador de solaz & de estrumentos. & de todas cosas que 

pertene-cen a alegria.” 

C1A1301 per- Sentido opaco pertenecen ~ 

pertenecio  

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir MOA 

“Pues q<ue> nos c<om>plimos las cosas q<ue> p[er]tene-ce<n> a <santa> egl<es>ia muy omildosa mient<re> co-mo deuemos.” 

C1A1302 per- Sentido opaco pertenescen ~ 

pertenescan ~ 

pertenesce ~ 

pertenescen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir LEY 

“Digo q<ue> la maestria de la caça p<er>teneçen y' tres cosas nobles.” 

C1A1303 per- Sentido opaco pertenescen ~ 

pertenescan ~ 

pertenesce ~ 

pertenescen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < tĕnēre 

pertencer, concernir LEY 

“[...] ni usar de las otras cosas que perte-nescen a cura de almas.” 
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C1A1304 por-1 Sentido opaco porfia Subst. Adj. Subst. Do lat. perfídĭa < perfidus, 

-a, -um < per- + -fides, -ei 

perfídia, porfia EE1 

“El noble p<r><<i>>ncipe de espan<n>a al qual la graçia de ih<es>u xp<rist>o % vengadora de la porfia lo saluo de toda cosa triste % 

p<r><<i>>nçipe digno de alabança alfon<so> nonbrado por nonb<re> % p<r><<i>>ncipe nu<n>ca vençido [...].’” 

C1A1305 pre-1  Sentido opaco pregunta Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

pergunta APO 

“Dio ala pregu<n>ta buen Responso conplido.” 

C1A1306 pre-1  Sentido opaco pregunto Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar LFU 

“[...] e dio abeuer ael. e asos ca-mellos. Gé:24:23 e preguntola cuya fija e-ra.” 

C1A1307 pre-1 Sentido opaco preguntare Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar YMG 

“El .xxvi. pora oyr respuesta del omne muerto de todas las cosas quel preguntare.” 

C1B519 pre-1 Sentido opaco preguntaron Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar BAG 

“[…] meresc'en los' Romanos' las leys no<n> g<e>las' njego / leuantaro<n> s'e todos en paz' & en asusiego / grant onRa ovo rroma por vn ujl andariego / 

Preguntaro<n> al g<r>iego q<ue> fue lo q<ue> dixiera / / por sus' s'ignos' al rromano & q<ue> le rrespondiera /.” 

C1A1308 pes-1 Sentido opaco pesquiran ~ 

pesquerir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. perquirĕre investigar, buscar com 

diligência 

FVA 

“Todo homne q<u><<i>>en sopiere que {RUB.} so[ ]parie<n>t mato & delexare
298

 de des afiar. Al quel mato & a otro hom<n>e desafiare por cobdicia 

de so auer. o por malq<ue>rencia. e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a 

pesquerir. e si fa-laren que a tuertol des a fiar pierda derecho & enemigo & peche las calonas. al[ ]senor & al[ ]iudez.” 

                                                             
298Observe-se a interessante grafia do atual verbo dejar, em seu processo de constituição, corroborando a rota etimológica a ele associada (< lejar, e este do lat. laxāre, ‘afrouxar’, 

influenciado por dar). 
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C1B520 pes-1 Sentido opaco pesquisas ~ 

pesquisa 

Verbo Verbo Subst. Do CA pesquerir < lat. 

perquirĕre < per- +           

-quaerĕre 

inquérito, 

investigação, 

indagação 

SPC 

“T<itul><<o>> xj<<o>> . delos pesq<u><<i>>ridor<e>s / % Et delas pesq<u><<i>>sas / % Et q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> las ffeziere 

derech~a mjent<e> / % Et q<ue> pena an a[ ]dar A[ ]los q<ue>[ ]los dessonrrasen o los fferiessen / o[ ]los matassen.” 

C1B521 pes-1 Sentido opaco pesquisas Verbo Verbo Subst. Do CA pesquerir < lat. 

perquirĕre < per- +           

-quaerĕre 

inquérito, 

investigação, 

indagação 

OA1 

“Titulo .xi<<o>>. delas pesq<u><<i>>sas.” 

C1B522 pes-1 Sentido opaco pesquisa Verbo Verbo Subst. Do CA  pesquerir < lat. 

perquirĕre < per- +           

-quaerĕre 

inquérito, 

investigação, 

indagação 

AC3 

“Ley xljx<<a>>. delos q<ue> son desafiado<<s>> en los lugar<e>s do manda su fu-ero desafiar com<m>o se deue libr<<a>><r> Ley .L<<a>> do a 

pesq<ui>sa q<u><<a>>ndo q<ue>ma o omezillo acaesciesse.” 

C1A1309 pes-1 Sentido opaco pesquisa Verbo Verbo Subst. Do CA  pesquerir < lat. 

perquirĕre < per- +           

-quaerĕre 

inquérito, 

investigação, 

indagação 

FVA 

“[...] et respo<n>da & si esto no<n> firmare nol respo<n>da & el co<n>tendor negare q<ue> no[ ]lo fizo. entre pesq<u><<i>>sa o [f](s)al-uo co<n> 

.xij. qual q<u><<i>>siere el[ ]rencuroso & si rancado fuere p<er> pesq<u><<i>>sa. o p<er> saluo peche & esca enemigo. et de istos .c. & .viij. 

M<<or>><auidis> pre<n>dat el[ ]senor el t<er>cio. et el rencuroso el otro t<er>cio & los fiadores el outro t<er>cio.” 

C1B523 pes-1 Sentido opaco pesquiridores Verbo Verbo Subst. Do CA  pesquerir < lat. 

perquirĕre < per- +           

-quaerĕre 

inquiridor, 

investigador 

SPC 

“T<itul><<o>> xj<<o>> . delos pesq<u><<i>>ridor<e>s / % Et delas pesq<u><<i>>sas / % Et q<ue> pena deue<n> Auer ssi no<n> las ffeziere 

derech~a mjent<e> / % Et q<ue> pena an a[ ]dar A[ ]los q<ue>[ ]los dessonrrasen o los fferiessen / o[ ]los matassen.” 
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21. pos- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pes-2 ~ por-2 ~ pos-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1310 pes-2  Sentido opaco pescueço Subst. Subst. Subst. Do CA *poscuezo < CA 

pos(t)- + - cuezo, ‘cogote’ 

pescoço AST 

 

“La septentrional delas dos que son en el pescueço; es en Capricornio .xxviij. g<r><<a>><dos>.”   

C1B524 por-2 Posterioridade 

espacial 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

porfac’aria ~ 

porfac’aua 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *postfaciare < lat. 

post faciem, ‘atrás da face’ 

injuriar, caluniar, 

dizer mal de alguém 

BAG 

“[...] er<e>s' cada dia logrero de rrenuevo / tomas' la grant ballena con <e>l tu poco c'euo / mucho mas te djrya s'aluo q<ue> no<n> me atreuo / por 

q<ue> de muchas' duen~as' mal q<ue>rido s'eria / mucho garc'o<n> loco de mj porfac'aria.” 

“[...] mez'claro<n> me con <e>lla & dexiero<n> le de pan / q<ue> me loaua della com<m>o de buena // cac'a / / E porfac'aua d<e>lla com<m>o sy 

fues'e carac'a / diz' la duen[~]a san[~]uda no<n> ay pan~o syn rrac'a.” 

C1A1311 por-2 Posterioridade 

espacial 

_________ 

Formador de 

porfac’ado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *postfaciare < lat. 

post faciem, ‘atrás da face’ 

injuriado, caluniado APO 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Lo q<ue> sienpre buscaua ya lo hauja fallado / Metiolo en locura muebda del pecado / Aguisole en cabo como fuesse mal porfac'ado.” 

C1B525 pos-  Posterioridade 

temporal 

pospone Verbo Verbo Verbo Do lat. postponĕre < post- 

+ -ponĕre  

aprazar, protelar, adiar  BAG 

“Nueue djas' a de plaz'o pa q<ua>ndo se apone / / por perentoria mas es'ta gua<r>da no<n> te e<n>co(s)[n]e /} / q<ue> a muchos' abogados' s'e olujda 

& s'e pospone / es toda perentoria la descomonjo<n> atal / / s'i pone cont<ra> tes'tigos' en <e>l pleyto p<ri>nc'ipal.” 

C1A1312 pos-  Posterioridade 

temporal 

postremera ~ 

postremeras 

Adv. Adj. Adj. Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter
299

 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

AST 

 

“Dela figura del pez que es la postremera delos doze signos.”   

C1A1313 pos-  Posterioridade 

temporal 

postremero Adv. Adj. Adj. Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

JUZ 

 

“[...] el qui c<r><<i>>o.(o.) & iudgo. & egualo. & guio. & ma-to. & uiuifico. se<n>nor de franq<ue>za & de m<er>cet. & de ondra. & de Regnado. el 

qui es prim<er>o sin conpeçam-iento sabudo. & postrem<er>o sin fin t<er>minada. crio los cielos circumfere<n>ciales. & las estrell-as mouientes.”   

C1A1314 pos-  Posterioridade 

temporal 

postrimera Adv. Adj. Adj. Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

BER 

 

                                                             
299De acordo com Corominas (1987). Já para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), parece advir de póstumo < lat. postŭmus, -ĭ < pos- + -tum, advérbio ‘naquele tempo’. Observe-

se que a adjunção prefixal processa-se inicialmente não sobre uma base léxica propriamente dita, mas sim, um sufixo, o -ter. 
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“Tenja que era toda: conplida la carrera / E queli uenia c'erca: la hora postrimera.” 

22. pre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pre-2 ~ pe-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B526 pre-2 Sentido opaco preçeto Verbo Verbo Subst. Do lat. praeceptum, -ī < 

praecipĕre  

preceito, norma, regra VIS 

“Por tanto en q<ua>nto yo esteffano pudiere breueme<n>te de las esselençias & virtudes del Sen<n>or arçob<is>po fablare por g<ua>rdar la 

costu<n>bre ssabia antigua ssegu<n>t q<ue> es preçeto de conseruar a todo medico.” 

C1A1315 pe- Sentido opaco pedrica Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar, apregoar, 

ensinar 

APO 

“Esto q<ue> yo vos digo la ley vos lo pedrica / Esto mismo contesc'e d<e> todos los pecados / Los hu<n>os con los otros son todos en lac[']ados.” 

C1A1316 pre-2 Sentido opaco predrica Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar, apregoar, 

ensinar 

BER 

“Non fizo penjtenc'ia: com<m>o la ley predica.” 

C1B527 pre-2 Sentido opaco predicando Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar, apregoar, 

ensinar 

VIS 

“E esto g<ua>rdando los mandamjentos del ssen<n>or & predicando & amones-tando a los suyos q<ue> los guarden.” 

C1A1317 pre-2 Sentido opaco predicando ~ 

predicar ~ 

predigando 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar LEY 

“E despues desto enuio el sp<irit>u <santo> sobre sus discip<u>los & fizo les entender todos los lenguages. por q<ue> pudiessen predicar por el 
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mundo.” 

C1A1318 pre-2 Sentido opaco preigad ~ 

preigando ~ 

preigar ~ preigara 

~ preigasse ~ 

preigo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar LEY 

“E despues ma<n>-do lo fazer a sus discipulos; quando les di-xo ide por todel mundo & preigad & bab-tizad todas las gentes.” 

C1B528 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

OA1 

“A todos los prelados & Ricos om<ne>s/ et caualleros/ & fijos dalgo/ & Conçeios & om<ne>s buenos delas çibdades & villas & lugares de los mios 

Regnos & del mio se<n>norio.” 

C1A1319 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

FJZ 

“[...] muy mas graue c<u>lpa s<er>a en l<os> p<re>lados d<e> la egl<es>ia q<ue> son mayores.” 

C1A1320 pre-2 Sentido opaco prelados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

LEY 

“[...] & los otros prela-dos de <santa> Egl<es>ia q<ue> han poder del ap<osto>ligo. ca tienen logar de n<uest>ro sennor ih<es>u xp<ist>o entierra en 

guardar la fe. & en ensennar la.” 

C1A1321 pre-2 Sentido opaco prennadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. praegnāre < prae- 

+ -gnascor 

grávida, prenhe, 

pejada 

YMG 

“Et por fazer perder la prennadu<m>bre alas fembras prennadas del ganado.” 

C1A1322 pre-2 Sentido opaco prennada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. praegnāre < prae- 

+ -gnascor 

grávida, prenhe, 

pejada 

JUZ 
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“l .xliiij. Cap<itu>lo fabla en saber dela mug<ie>r p<re>nnada si tiene vno o dos.” 

C1A1323 pre-2 Sentido opaco prennadumbre Verbo Verbo Subst. Do CA preñar < lat. 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

gravidez, prenhez YMG 

“Et por fazer perder la prennadu<m>bre alas fembras prennadas del ganado.” 

C1A1324 pre-2 Sentido opaco prennazon Verbo Verbo Subst. Do CA preñar < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

gravidez, concepção JUZ 

“El .xliij. Capitulo fabla en sab<er> si co<n>plira aq<ue>lla p<re>n[<n>]azo<n> dela mu-gier o non.” 

C1A1325 pre-2 Sentido opaco emprenne Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

YMG 

“El .v. es pora sanar el quartanario. & por que la mugier se empre<n>ne de masclo.” 

C1A1326 pre-2 Sentido opaco emprennara Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

LAP 

“Et a en si tal propriedat q<ue> si la touiere la mugier colgada sobressi o encastona-da en sortija. quando yoguiere el uaron con ella nunqua se 

emprennara si non de maslo.” 

C1A1327 pre-2 Sentido opaco enprenno  Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

GGE 

“Sobresto ouo adam a llegar asu mugier & enprenno la.” 

C1A1328 pre-2 Sentido opaco enprennaua ~ 

enprennare ~ 

enprenno ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. impraegnāre < 

praegnāre < prae- +          

-gnascor 

engravidar, 

emprenhar, conceber 

LFU 
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enprennos  

“Rachel non se enprennaua.” 

C1B529 pre-2 Sentido opaco prescripçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. praescriptĭo, -ōnis 

< praescrībĕre < prae- +  

-scrībĕre 

esgotamento de prazo 

concedido por lei; 

caducidade 

OA1 

“Titulo .ix<<o>>. delas p<re>sc<r><<i>>pçiones.” 

C1A1329 pre-2 Sentido opaco presencia Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença FJZ 

“[...] ante la p<re>sencia del Rey don sis-nando.” 

C1A1330 pre-2 Sentido opaco presentar Verbo Verbo Verbo Do lat. praesentāre < 

prae- + -sum 

apresentar LEY 

“E enel dia <santo> del yueues de la cena; de-uen uenir de cabo los arciprestes & los cl<er>igos q<ue> oyeren las confessiones daq<ue>l-los om<ne>s. 

& presentar los otra uez a la puerta dela egl<es>ia.” 

C1A1331 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

presente, existente, 

que se encontra em 

determinado lugar 

FJZ 

“Assi como nos cuydamos assaz es c<on>tradicho por el decimo c<on>ceio. & por esta ley del muy gl<or>ioso p<r><<i>>ncipe. & por este c<on>ceio 

p<re>sent<e>. alos malos fechos q<ue> entendemos q<ue> yuan cont<r><<a>> piedat.” 

C1B530 pre-2 Sentido opaco presentes Verbo Verbo Adj. Do lat. praesentĭa < prae- 

+ -sum 

presente, existente, 

que se encontra em 

determinado lugar 

CAS 

“[...] al di-cho co<n>çeio de burgos tan bie<n> alos q<ue> son p<re>sentes com<m>o alos q<ue> seran. Valedera por siempre. Et asu-eluo los 

om<n>es de burgos por todo fecho por siemp<re> q<ue> nunca peche otra cosa.” 

C1B531 pre-2 Sentido opaco preseruatyua Verbo Verbo Adj. Do lat. praeservāre, preservativo, VIS 
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‘proteger, observar 

previamente’ < prae- +     

+ -servāre, ‘guardar, 

preservar, conservar, 

salvar; reter, manter; 

observar, vigiar; ficar em, 

morar, habitar’ 

defensivo 

“[...] el p<ri>mero de vesitaçio<n> cons<er>uatj-ua q<ua>nto a la ssalud corporal de la su angelica pressona & preseruaty-ua co<n>tra las ssus 

passion<e>s corpo-rales [...].” 

C1A1332 pre-2 Sentido opaco emprestadas  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA em-+ -prestar < 

lat. praestāre < prae- +           

-stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestado, cedido FJZ 

“Delas cosas emp<re>stadas & encom<en>dadas.” 

C1A1333 pre-2 Sentido opaco prestador Verbo Verbo Subst. Do lat. praestātor, -ōris, 

‘fiador’ < praestāre < 

prae- + -stāre, ‘estar de 

pé, estar levantado’ 

prestativo, útil, 

servidor 

PIC 

“Enel .xxix. grado sube una donzella que lieua un mulo en diestro. El qui nasciere en el sera grand prestador. & metedor de paz entre las gentes.” 

C1B532 pre-2 Sentido opaco preste Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

servir, prestar, ter 

utilidade 

BAG 

“[...] enforma & ayuda a vn tu ac'ip<re>s'te / q<ue> pueda faz'<er> libro de bue<n> amor aq<ue>s'te / q<ue> los' cue<r>pos' aleg<r><<e>> & las 

almas pres'te.” 

23. pro- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pro- ~ pre-3. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B533 pro- Sentido opaco proceso Verbo Verbo  Subst. Do lat. processus < 

prōcedĕre 

processo BAG 

“[...] vis'to [^todo] el proc'es'o & q<ua>ntas' rraz'on<e>s' s'on / & las' p<ar>t[<e>]s' q<ue> piden sente<n>c'ia & al no<n> / por mj esamjnado todo el 

proc'es'o fecho / aujdo mj cons'ejo q<ue> me fiz'o p<ro>uecho.” 

 C1A1334  pro- Sentido opaco profundado Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA profundar < lat. 

profundus < pro- +            

-fundus 

aprofundado, sabedor, 

conhecedor 

APO 

“Como era apolonjo d<e> letras p<ro>fundado / Por soluer Argume<n>tos era bien dotrinado.” 

 C1A1335  pro- Sentido opaco profundos Adj. Adj. Adj. Do lat. profundus < pro- + 

-fundus 

profundo, denso, 

complexo 

CRZ 

“& estos saberes q<ue> dixie-mos. & annaden sobre los otros q<ue> an entendementos p<ro>fundos.” 

C1B534 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

FRL 

“[...] este p<r><<i>>mer capi-tulo q<ue> es dicho p<ro>logo.” 

C1A1336 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

JUZ 

“Este es el p<ro>logo del libro.” 

C1A1337 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

MOA 

“Aqui comiença el capit<o>lo del tracta-do p<r><<i>>mero. el q<ue> fa-bla del p<ro>logo del libro e delas .vii. p<ro>positio-nes.” 



2037 

 

C1A1338 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

ALX 

“No<n> uos q<u><<i>>ero g<r><<a>>nt prologo; ne<n> g<r><<a>>ndes nouas faz<er> / Luego ala mat<er>ia; me uos q<u><<i>>ero coger. / 

El c<r><<i>>ador nos lexe; bien ap<re>sos seer. / Si en aq<ue>l pecarmos; el nos de<n>ne ualer.” 

C1A1339 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

LEY 

“[E]ste es el prologo del Libro del fuero de las leyes que fizo el noble don Alffonso Rey de Castiella.” 

C1B535 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

CAS 

“Este es el libro delos fueros de castiella. et son departidos en algunas villas se-gund su costu<m>bre. Et cuenta en este p<ro>logo q<ue>l Rey Don 

ferrando dio al conçeio de burgos.” 

C1A1340 pro- Anterioridade 

temporal 

promessa Verbo Verbo Subst. Do lat. promĭssa < 

prōmĭttĕre 

promessa, promissão ALX 

“A los vnos castiga; alos ot<r><<o>>s apaga. / Que de dar q<ue> de p<ro>messa; a todos afalaga. / Esforc'ia los delantre; assi faz los de c'aga. / Con 

esta melezina; sanara esta plaga.” 

C1A1341 pro- Anterioridade 

temporal 

promessa Verbo Verbo Subst. Do lat. promĭssa < 

prōmĭttĕre 

promessa, promissão BER 

“Tan ayna ujeron: la p<ro>messa conplida.” 

C1B536 pro- Anterioridade 

temporal 

promesas Verbo Verbo Subst. Do lat. promĭssa < 

prōmĭttĕre 

promessa, promissão BAG 

“[...] com<m>o el fuego te andas' de vez'ino e<n> vez'jna / / con tus' muchas' p<ro>mes'as' / a muchos' euenjn[~]as' /.” 

C1A1342 pro- Anterioridade 

temporal 

repromesa Verbo Verbo Subst. Do CA re- + -promesa < 

lat. promĭssa < prōmĭttĕre 

promessa, promissão APO 

“Fablo el om<n>e bue<n>o diol fermosa respuesta / Merc'et ya Rey & gr<aci>as por la (re)p<ro>mesa v<uest>ra / Que amiztat vend<e>r non es 
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costumb<r>e n<uest>ra / Qujen bondat da por p<re>c'jo mala mje<n>te se denuesta / Dios A todo xpi<sti>ano que su nombr<e> toujere.” 

C1A1343 pro- Anterioridade 

temporal 

promesa Verbo Verbo Subst. Do lat. promĭssa < 

prōmĭttĕre 

promessa, prêmio APO 

“Com<m>o dize el p<ro>uerbio q<ue> suele retrayer / Que la copdic'ia mala saco suele romper / Fic'o la p<ro>mesa / a muchos fallec'<er> / Que lo 

q<ue>rrian de grado ho matar / o p<re>nder.” 

C1A1344 pro- Anterioridade 

temporal 

promission Verbo Verbo Subst. Do lat. promissio, -ōnis < 

prōmĭttĕre 

promessa, promissão LAP 

“Et fallan las en ti-erra de promission en la ribera dun ryo quel dizen al-berich que corre entre dos mo<n>tes luenne de poblado.” 

C1B537 pro- Anterioridade 

temporal 

prometidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. prōmĭttĕre prometido OA1 

“Otrossy por los dones que son dados o p<ro>metidos alo<<s>> iuezes/ o por temor que han algunas ue-zes delas partes. se aluengan los pl<e>itos.” 

C1A1345 pro- Anterioridade 

temporal 

prometer ~ 

promete 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer ALX 

“Q<u><<a>>ndo dar no<n> podieres; no<n> lexes de p<ro>meter. /  El p<r><<i>>nc'epe auarie<n>te; no<n> sabe quel contez. / Armas ni<n> 

fortaleza; de muerte nol guarez. / El dar defende las penas; & lieua todo prez.” 

C1A1346 pro- Anterioridade 

temporal 

prometiere Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer FJZ 

“[...] & pues q<ue> lo p<ro>metiere ant<e> los o-bispos d<e> dios; en ni<n>guna manera no<n> asme de q<ue>bra<n>tar el iuramjento.” 

C1A1347 pro- Anterioridade 

temporal 

prometio Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer BER 

“La madre gl<or>iosa: lo que li prometio / Benedicta sea ella: ca bien gelo cu<n>plio.” 

C1A1348 pro- Anterioridade 

temporal 

prometo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer CID 
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“A[ ]dios lo prometo a aq<ue>l q<ue> esta en alto / Ffa([^s])ta q<ue> yo me page sobre mio bue<n> cauallo.” 

C1A1349 pro- Anterioridade 

temporal 

prometo ~ promete 

~ prometio ~ 

prometer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer APO 

“Desde aqui te prometo qual cosa tu quisieres.” 

C1B538 pro- Anterioridade 

temporal 

 

promete ~ 

prometes ~ 

prometen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer BAG 

“Esta fabla co<n>puesta de ys'opete s'acada / q<ua>ndo q<ui>ere cas'ar om<n>e co<n> duen[~]a muy onrrada / promete & manda mucho desq<ue> la 

a ganada / de q<ua>nto le p<ro>mete o da poco o da nada.” 

C1B539 pro- Anterioridade 

espacial, diante 

de 

pronunçaçion Verbo Verbo Subst. Do lat. pronuntiatio, -ōnis 

< pronuntiāre < prō- +      

-nuntiāre 

pronunciação, fala, 

discurso, declaração 

BAG 

“No<n> g<e>lo p<r><<e>>c'io don ximjo / q<ua>nto val vna vil nuez' / / dixo les q<ue> bie<n> podja en la su p<ro>nu<n>c'ac'io<n> / s'uplir lo 

q<ue> es derecho / & de constituc'io<n>.” 

C1B540 pro- Anterioridade 

espacial, diante 

de 

pronunçie ~ 

pronuncio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. pronuntiāre < prō- 

+ -nuntiāre 

pronunciar julgando; 

sentenciar 

BAG 

“[...] ant<e> el juez' las p<ar>t[<e>]s' es'tan e<n> su p<r><<e>>s'enc'ia / dixo el bue<n> alcall<e> avet buena abene<n>c'ia / / ant<e> q<ue> yo 

p<ro>nu<n>c'ie yo vos' do la lic'enc'ia}.” 

C1B541 pro- Sentido opaco propincos Verbo Subst. Subst. Do lat. prŏpĭquus, -a,  -um 

< provĕnīre 

achegado, próximo, 

propínquo 

AC3 

“Ley .lxxix<<a>>. com<m>o se libra q<u><<a>>n-do algu<n>o acusa a otro. & ay ot<r><<o>> parient<e> mas p<ro>pi<n>co q<ue> no<n> es en 

la t<ier>ra & q<u><<a>>nto t<ien>po deue s<e>r ate<n>-dido.” 
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C1A1350 pro- Anterioridade 

nocional 

proposicion Verbo Verbo Subst. Do lat. propositio, -ōnis < 

prōpōnĕre  

proposição, 

questionamento, 

enigma 

APO 

“Toda la corte escuchaua tenja bue<n>a sac'on / Pusol el Rey la ssua p<ro>posi[ci]on / Q<ue> le darja la cabec'a / o la (o)soluc'ion.” 

C1A1351 pro- Anterioridade 

nocional 

propositiones Verbo Verbo Subst. Do lat. propositio, -ōnis < 

prōpōnĕre  

proposição MOA 

“Aqui comiença el capit<o>lo del tracta-do p<r><<i>>mero. el q<ue> fa-bla del p<ro>logo del libro e delas .vii. p<ro>positio-nes. e dezimos assi por 

q<ue> es costumbre de todos los q<ue> fazen libros de rend<er> p<r><<i>>me-ra mient grado e gr<aci>as a dio<<s>>.” 

C1A1352 pro- Anterioridade 

nocional 

propuso Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre apresentar, dizer, 

afirmar, proclamar 

BER 

“Propuso la gl<or>iosa: palabra colorada / Con esta alma locos: uos no<n> auedes nada.” 

C1B542 pre-3 ~ 

pro- 

Anterioridade 

nocional 

prepuso ~ propuso Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre propor; apresentar 

com argumentos; 

dizer, afirmar, 

submeter à apreciação, 

proclamar 

BAG 

“& vis'ta la rrespues'ta & las rriplicac'ion<e>s' / q<ue> prepus'o el lobo en todas' sus' rraz'ones' / & vis'to lo q<ue> pide en su rreco<n>ve[<n>]c'io<n> 

/ la comadre cont<ra> el lobo c'erca la cu<n>clus'io<n>}.” 

“Es manjfies'to & c'ie<r>to lo q<ue> la gulhara pus'o / / pronu<n>c'io q<ue>la demanda / q<ue> el fiz'o & propus'o / / No<n> le s'eya rresc'ibjda 

s'egunt d<ic>ho he de s'us'o /.” 

C1A1353 pro- Sentido opaco aprouechar Verbo Verbo Verbo Do CA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LAP 

“[…] mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie caste- llano por que los om<ne>s lo ente[<n>]diessen meior; & se so- piessen del mas aprouechar. Et 

ayudol en este tras-ladamiento Garci perez un su clerigo […].” 
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C1A1354 pro- Sentido opaco aprouechara Verbo Verbo Verbo Do CA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

BRE8 

“E porna las manos sobre la cabeça dela ofren-da y sera rresçebidera y aprovecha-ra en su aljnpiamjento de sus pe-cados. ” 

C1A1355 pro- Sentido opaco aprouecharas Verbo Verbo Verbo Do CA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

EE1 

“Ca poderas muchas Cosas ver % por las quales te apro-uecharas & en las cosas arduas ensen<n>ado te faras % ca ssaberas qual-quier cosa si es açepta 

la tal o si es ynepta.” 

C1A1356 pro- Sentido opaco aprouechasse Verbo Verbo Verbo Do CA a-+ -proveit(o)- + 

-a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LEY 

“E guardando bien estas co-sas; uiuen derechamientre. & han folgu-ra & paz. & aprouechasse cadauno de lo suyo. & a sabor dello. & enriq<ue>cen las 

ge<n>tes. & amochigua se el pueblo. & acrescientase el sen<n>orio.” 

C1A1357 pro- Sentido opaco prouechoso ~ 

prouechosa 

Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

LEY 

“[...] derecho q<ue> fallamos que es mas comu-nal & mas prouechoso pora las gentes en todo el mundo.” 

C1B543 pro- Sentido opaco prouechosas Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

OA1 

“[…] fizo leyes muy buenas & muy prouechosas […].” 

C1A1358 pro- Sentido opaco prouechosa Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

LAP 
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“Et enel arte de fisica es muy prouechosa que si a algun om<n>e die-ren a beuer limadura de fierro o alguna otra mane-ra de tossico en que aya fierro 

mezclado. o fuere ferido con fierro empozonado. moliendo desta piedra [...] & sanara luego.” 

C1A1359 pro- Sentido opaco aprouechoso Verbo Verbo Adj. Do CA a- + prouechoso < 

CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

proveitoso, i.e., que 

causa proveito ou é de 

utilidade 

PIC 

“Enel .xxiiij. grado sube agua uertida %2 El qui nasciere enel sera aprouechoso & [*a]bonda-do de mucho bien.” 

C1B544 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

VIS 

“[...] a loor del sobredicho ssen<n>or arçob<is>po & a p<ro>uecho de las anjmas de los me-dicos.” 

C1A1360 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

PIC 

“Enel .xxiij. grado sube un omne que a el unoio zarco. El [*qui] nasciere en el sera de flaco co-raçon & de po[*co] [*pr]ouecho.” 

C1A1361 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

FJZ 

“[...] o q<ue> gana-re<n>. no<n> deue<n> atender sola mient<re> el su prouecho. mas el d<er>echo d<e>l pueblo.” 

C1A1362 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo fuerez iuyz; siemp<re> iulga derecho. / Non te uenc'a cobdic'ia; ni<n> amor ni<n> despecho. / Nunq<u><<a>> ayas cuedado; 

gabarte de tu fecho. / Ca es grant leuiandat; & no<n> iaz y p<ro>uecho.” 

C1A1363 pro- Sentido opaco prouerbio Subst. Subst. Subst. Do lat. proverbĭum, ĭi < 

pro- + -verbum 

provérbio, máxima FJZ 

“On-de los antigos dize<n> tal prouerbio. Rey seras si d<er>echo fizieres. & si no<n> fizieres d<er>echo no<n> seras Rey” 

C1B545 pro- Anterioridade proueste Verbo Verbo Verbo Do lat. provenīre provir, proceder BAG 
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temporal 

“[...] torna te a tu culpa pues por ti lo erres'te / / q<ue> a mj no<n> venjsti nj<n> visti nj<n> proueste.” 

C1A1364 pro- Anterioridade 

temporal 

prouiene Verbo Verbo Verbo Do lat. provenīre provir, advir LEY 

“E q<ue> cosas ha mester la penedencia; por se-er uerdadera. E q<ue> prouiene della.” 

C1A1365 pro-  Sentido opaco prouincias Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província EE1 

“E alemanna es una de la<<s>> grandes prouincias del mundo.” 

24. re- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: re- ~ rre- ~ rie- ~ rri-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B546 re- Sentido opaco rebelle Verbo Verbo Adj. Do lat. rebellis < rebellāre 

(‘recomeçar as 

hostilidades, revoltar-se’) 

< re- +  -bellāre, 

‘guerrear, combater’ 

réu que, citado, não 

comparece para o 

oferecimento da 

defesa 

OA1 

“Et si el alcalle fiziere dos audiençias ante de comer/ la parte que pareçiere ala segunda audiençia/ no<n> sea auido por rebelle/. nin caya en e<m>pla-

zamiento/ nin en se<n>nal nin en rebellia.” 

C1B547 re- Sentido opaco rebellia Verbo Verbo Subst. Do lat. rebellis < rebellāre 

(‘recomeçar as 

hostilidades, revoltar-se’) 

rebeldia; condição do 

réu que, citado, não 

comparece para o 

OA1 
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< re- +  -bellāre, 

‘guerrear, combater’ 

oferecimento da 

defesa 

“Et si el alcalle fiziere dos audiençias ante de comer/ la parte que pareçiere ala segunda audiençia/ no<n> sea auido por rebelle/. nin caya en e<m>pla-

zamiento/ nin en se<n>nal nin en rebellia.” 

C1B548 re- Sentido opaco recebir ~ recebido 

~ reciban ~ reciben 

~ recibran 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

aceitar, deferir 

AC3 

“Ley p<ri>m<e><<r>>a delas razon<e>s q<ue> non son de recebir desq<ue> el pl<e>ito es co<n>-testado.” 

C1A1366 re- Sentido opaco rec’ebir ~ recibe ~ 

reciben ~ recibio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, dar as boas-

vindas; ganhar, 

embolsar pagamento 

ou equivalente 

CID 

“El castielo dexo en so poder el ca<m>peador caualga / Saliolos Rec'ebir co<n> esta su mesnada / Los brac'os abiertos Rec'ibe a minaya / Venides 

albarfanez una fardida lanc'a / Do yo uos en( )bias bien abria tal esperanc'a / Esso co<n> esto sea aiuntado.” 

C1A1367 re- Sentido opaco recibe ~ reciben ~ 

recibien 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar  LAP 

“Et tan grand es la uertud que re-cibe desta piedra el fierro que se llega a ella si es bien fina que tira otros fierros mas pequennos que si de guisa que se 

apegan a el bie[<n>] como ala piedra.” 

C1A1368 re- Sentido opaco rec’ebir ~ recibria 

~ rescibi ~ 

rescibiremos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar  BER 

“Mas non podio el alma: tal plazo rec'ebir / Desemparo el cuerpo: ouo ende a salir.” 

C1A1369 re- Sentido opaco recebir ~ reciba ~ 

recibe ~ reciben ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

receber, ganhar, 

acatar, acolher, sofrer, 

LEY 
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recibi ~ recibien ~ 

recibiera ~ 

recibiere ~ 

recibiesse ~ recibio 

~ recebudo 

agarrar’ padecer 

“Ca pues q<ue> en la fe de n<uest>ro se<n>nor ih<es>u xp<ist>o & de la su <santa> egl<es>ia cree q<ue> es bateado; aq<ue>l- la creencia q<ue> 

ha le abonda pora poder re-cebir orden & usar della.” 

C1B549 re- Sentido opaco reciban ~ reciba ~ 

recibio ~ recibran 

~ recibremos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber FRL 

“[...] e las desabenenci-as & los pleytos q<ue> nacie-re<n> entre ellos q<ue> sean dep<ar>-tidos de man<er>a; q<ue> los q<ue> mal fizieren reciban 

pe-na & los buenos biuan segura mient.” 

C1A1370 re- Sentido opaco reciban Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber ACE 

“[...] o los que han sabor de auer sus plazeres apartadamientre por que non reciban en ellos enoio nin pe-sar […].” 

C1A1371 re- Sentido opaco recibras ~ recibio Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber GGE 

“O. non sabes tu que si bien fizieres quelo recibras. Et si mal todo tu peccado sabido sera & uisto. Pero. Si tu cobdicias de meiorar lo. aquella cobdicia so ti 

sea. & tu sobrella pora apremer lo malo.” 

C1B550 re- Sentido opaco reçibiere Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber OA1 

“Et si el emplazado fuere peyndrado o reçibi-ere algun da<n>no por esta razon. torne le el iuez la peyndra. & el emplazador pechele el da<n>no con el 
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tres tanto.” 

C1A1372 re- Sentido opaco recibieron Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber MOA 

“La t<er>cera razon por q<ue> los re-yes altos lo recibieron del-los.” 

C1A1373 re- Sentido opaco recibiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

angariar, obter, 

receber 

EE1 

“E otrossi el fecho despanna que passo por muchos sennorios & fue muy mal trecha re-cibiendo muertes por muy crueles lides & batallas daq<ue>llos 

q<ue> la conquirie<n>. & otrosi q<ue> fa-zien ellos en defendiendo se.” 

C1A1374 re- Sentido opaco recibe ~ reciben Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber JUZ 

“E este libro pus ayuntado & conplido. q<ue> recibe to-das las man<er>as desta sciencia. del conpeçamie<n>to de s<us> rayzes. troa conplimie<n>to de 

todas s<us> par-tidas. &' conpece prim<er>a mie<n>te a fablar sobre los signos.”   

C1B551 rre- Sentido opaco rreçebieron ~ 

rrezebir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber SPC 

“Titulo viij<<o>> . com<m>o deue<n> enplazar & dar al rrey las ffortalezas q<ue> rreçebiero<n> o[ ]q<ue> ganaro<n>.” 

C1A1375 re- Sentido opaco reciba ~ recebir Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber FJZ 

“[...] & todo o<mn>e ant<e> q<ue> deue seer Rey. ante q<ue> re-ciba el Regno. ant<e> deue faz<er> sacrame<n>to q<ue> guarde esta ley en todas 

cosas [...].” 

C1A1376 re- Sentido opaco recibe ~ reciben Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     receber CRZ 
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-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

“[...] las mas de sus uillas son en Riberas de mar. q<ue> todas son yslas. & por esto recibe el ayre humjdat de la mar [...]” 

C1A1377 re- Sentido opaco recebir Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, admitir, 

submeter-se 

FVA 

“[...] & si al uiernes no<n> ueniere recebir derecho. peche. i. M<<or>><auidi> alos fiadores & el desafiado.” 

C1A1378 re- Sentido opaco rec’ibamos Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

recepcionar 

APO 

“Rey bien telo conue<n>go q<u><<i>>ero q<ue> lo tengamos / Que nos plega contigo & q<ue> te rec'ibamos.” 

C1A1379 re- Sentido opaco recibio Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

recepcionar 

LFU 

“E fues iacob aaram e vino acasa de laban so tio. Recibiol bien laban a iacob.” 

C1A1380 re- Sentido opaco reçebido Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, acolhido, 

recepcionado 

YMG 

“El .xxi. pora seer bien reçebido & bien quisto delos reyes. & de principes. & por recabdar con ellos lo q<ue> quisiere.”  

C1A1381 re- Sentido opaco recabdar Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

receber, ganhar, 

recolher, embolsar 

pagamento ou 

equivalente 

YMG 

“El .xxi. pora seer bien reçebido & bien quisto delos reyes. & de principes. & por recabdar con ellos lo q<ue> quisiere.”  
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C1B552 rre- ~ re-  Sentido opaco rrecabdeste ~ 

recabdaras 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

receber, ganhar, 

embolsar pagamento 

ou equivalente 

BAG 

“[...] Amenaz'ar no<n> deue q<ui>en q<ui>ere au<er> perdo<n> / do bien er<e>s' oydo escucha bien la rraz'o<n> / si mjs cas'tigos' fez'ieres' no<n> te 

dira mug<e>r no<n> / s'i tu fas'ta agora cos'a no<n> rrecabdes'te / / duen~as & de otr<as> q<ue> diz'es' q<ue> ames'te  [...] E no<n> s'abries mj 

man<er>a syn la de mj ap<r><<e>>nder / oye & leye bie<n> mjs castigos' / & s'abras' bie<n> faz'<er> / Recabdaras' la duen~a s'abras' a ot<ra>s' ler 

/ p<ar>a todas' mug<e>r<e>s' tu amor no<n> co<n>viene /}.” 

C1A1382 re- Sentido opaco recabado ~ 

recapdar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

receber, ganhar, 

recolher, embolsar 

pagamento ou 

equivalente 

APO 

“Fue con aquestas toljarco pagado / Tenje que su negoc'io Auje bien Recabado / Tornose al Rey antioco q<ue> lo auje enviado / Por contar le las nueuas 

& dezir le el ma<n>dado / Dixol que d<e> apolonjo fuesse bien descuydado / Que era con su mjedo d<e> tierra desterrado […].” 

C1A1383 re- Sentido opaco recabda ~ 

recabdado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

receber, acolher, 

guardar 

ALX 

“Recabda el messaie; cuemo bon messaiero.” 

C1A1384 re- Sentido opaco recapdada ~ 

recapdado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

recebido, recolhido, 

guardado  

BER 

“Por que lo fazias todo: yo bien lo sabia /  Sepas que es tu cosa: toda bien recapdada / Esta es en [^q<ue>] somos: la cabera iornada.” 

C1A1385 re- Sentido opaco recabdo Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

recato, cuidado, 

cautela, ponderação 

PIC 
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receptāre, mais tarde 

recaptāre 

“Enel .ix. grado sube un omne que deman-da regnado. El qui nasciere en el sera de poca pro & de poco recabdo.” 

C1A1386 re- Sentido opaco recabdo Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. recapitāre, 

deriv. do lat. cláss. 

receptāre, mais tarde 

recaptāre 

precaução, cuidado, 

cautela, ponderação 

APO 

“Qual pleyto tu q<u><<i>>sieres nos tal tel(e)[o] fagamos / Si menester te fuere q<ue> contigo muramos / Estrangilo por la cosa mas en recabdo poner / 

Por buscar a apolonjo tan estran<n>yo plac'er / Entro en la C'iudat mando pregon meter / Que se llegassen a conc'ejo qua era menester.” 

C1A1387 re- Sentido opaco recabdo Verbo Verbo Subst. Dev. de recadar < lat. 

vulg. recapitāre, deriv. do 

lat. cláss. receptāre, mais 

tarde recaptāre 

notícia, informação, 

mensagem, 

informação 

JUZ 

“El .Lvij. Capitulo fabla enel messagero si trae recabdo o non.” 

C1A1388 re- Sentido opaco recudio ~ recodir Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcŭtĕre responder APO 

“Recudiol apolonjo alo q<ue>l demandaua / Por q<ue>l pidie la fija q<ue> el mucho Amaua / Et q<ue>l termj<n>e el viesso con q<ue> nos embargaua 

/ Por esso me seguda ca esso lo Agraujaua.” 

C1A1389 re- Iteração reconciliados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. reconciliātus, -a,    

-um < reconciliāre 

reconciliar, conciliar 

novamente 

LEY 

“E quando la aca-baren; deue los reconciliar el obispo. cano lo puede otro fazer. E desq<ue> fueren reconciliados; pueden entrar en la e-glesia.” 

C1A1390 re- Iteração reconciliar Verbo Verbo Verbo Do lat. reconciliāre reconciliar, conciliar 

novamente 

LEY 

“E quando la aca-baren; deue los reconciliar el obispo. cano lo puede otro fazer. E desq<ue> fueren reconciliados; pueden entrar en la e-glesia.” 

C1B553 rre- Reversão rreconvenc’ion Verbo Verbo Subst. Do CA re- + -convención reconvenção, i.e., BAG 
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< lat. conventio, -ōnis demanda que por 

contestar interpõe o 

demandado contra 

quem lhe promoveu o 

juízo 

“[...] diz' luego la marfus'a / s'en~or [^sea[n]] tenjdos' / En rreconvenc'io<n> pido que muera<n> & no<n> oydos' / / enc'erraro[<n>] rraz'on<e>s' de 

toda su p<or>fia / / pediero<n> al alcall<e> q<ue> asinas'e dja / / en q<ue> diz'e s'ente<n>c'ia q<ua>l el por bie<n> tenja /.” 

C1B554 rre- Reversão rreconvenir Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -convenir < 

lat. conventio, -ōnis 

reconvir, i.e., propor 

(o réu) reconvenção 

contra (o autor da 

demanda) 

BAG 

“[...] E cont<ra> juez' publjco ca su proc'es'o no<n> val / q<ui>en de ot<ra> g<u>is'a lo pone yerra lo & faz'e mal / fallo q<ue> la gulpeja pide mas 

q<ue> no<n> puede pedir / ca de ygual jn crimjnal no<n> puede rreco<n>venjr / por exuc'io<n> no<n> pude condenar nj<n> punjr.” 

C1B555 re-  Sentido opaco recuda ~ recudan Verbo Verbo Verbo Do lat. recutĕre, ‘repelir, 

rechaçar’ < re- + -quatĕre 

(‘agitar, bater, golpear) 

responder, acudir, 

acorrer, fazer-se 

presente, socorrer 

CAS 

“Esto es por fuero que ay algun m<er>yno demandare a otro om<n>e sin querelloso que non Recuda sy non fuere por sus derechos conosçidos. Mas puede 

deman-dar fiador por cada demanda que fiziere a<n>te q<u><<a>>l quier juez.” 

“[…] & el alcall<e> ma<n>de-la ap<re>ciar a su mug<er> con otras bue<n>nas mugeres & que sean co<n>iuradas & que Recudan ame<n>. Et que 

no<n> sean aq<ue>llas mugeres çerca<n>nas de pare<n>tesco de aq<ue>lla mug<er> que se querella por forçada.” 

C1B556 re-  Sentido opaco recusaciones Subst. Verbo Subst. Do lat. recusatĭo, -ōnis < 

recusāre < re- + -causa
300

 

ato com o intento de 

apartar um juiz ou 

testemunha, por sua 

relação com os fatos 

ou com as partes 

OA1 

                                                             
300Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Titulo .v<<o>>. delas sospechas & recu-saciones q<ue> son puestas contra los iudgadores.” 

C1B557 rre-  Sentido opaco rredepmtor Verbo Verbo Adj. Do lat. redemptor, -ōris < 

rĕdĭmĕre, ‘resgatar, remir’ 

< red- +  -emĕre, ‘tomar, 

receber, comprar’ 

o Redentor, o 

Salvador, i.e., Jesus 

Cristo 

VIS 

“[...] aq<ue>l consejo q<ue>l n<uest>ro rredepmtor dio a todos.” 

C1A1391 re-  Sentido opaco redemir Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < red- +  

-emĕre, ‘tomar, receber, 

comprar’ 

redimir, remir FJZ 

“[...] se q<u><<i>>-so aiu<n>tar en una p<er>sona como om<n>e mor-tal. por redemir los pecadores.” 

C1A1392 re-  Sentido opaco redimio Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕdĭmĕre < red- +  

-emĕre, ‘tomar, receber, 

comprar’ 

redimir, remir LEY 

“Ca de-ue amar a dios de todo su coraçon & de su uoluntad. segund su seso & su poder. por el bien q<ue> fizo al linage de los om<ne>s q<ue> los crio & 

los redimio. & los gouierna. & les dara gualardon en el otro sieglo.” 

C1A1393 re-  Sentido opaco referir Verbo Verbo Verbo Do lat. refĕrre < re- +        

-ferre 

dar a conhecer, aludir, 

referir 

ALX 

“Cabdiella bien tus azes; passo ies manda yr. / Qui arramar q<u><<i>>sier; faz lo tu referir. / Di ies q<ue> se no<n> q<u><<i>>eran; por nada 

desordir / ffasta q<ue> uie<n>ga lora; q<ue> ies ma<n>des ferir.” 

C1B558 rre-  Sentido opaco rrefrigerio Verbo Verbo Subst. Do lat. refrigerĭum, -ĭi < 

refrīgĕrāre, ‘refrescar, 

refrigerar’ < re- +              

-frīgĕrāre, ‘arrefecer, 

esfriar’ 

refrigério, consolo, 

alívio 

VIS 

“Mas por auer rrefrigerio por causa de auer pote<n>-çia a dios sienp<re> com<m>o piedra firme sserujr & darle cue<n>ta com<m>o bue<n> pas-tor 
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de las ssus ouejas. q<ui>so pues el criador glorioso ordeno Remedio. a las passion<e>s.” 

C1B559 re- Sentido opaco refusadero  Verbo Verbo Adj. Talvez do lat. *refusāre < 

refūsus (‘rechazado’), part. 

pass. de refundĕre, ‘voltar 

a verter um líquido a seu 

recipiente’ 

inaceitável, 

reprovável, recusável, 

rechaçável 

CAS 

“Et desta costumbre mala. uos asueluo & uos libro. et de sobre todo esto de aq<ue>l vso aborresçiente & de todo en todo Re-fusadero del q<u><<a>>l 

usaua<n> del portago q<ue> sy om<n>e era p<re>-so en esta tierra doblaua el portadgo (el portadgo) q<ue> auya de dar & no<n> mas.” 

C1A1394 re-  Sentido opaco relampagos Verbo Verbo Subst. Do lat. re- + -*lampicare 

< lampāre, ‘brillar’ 

relâmpago LFU 

“Trametio nuestro sennor sobre aquellas cibdades su maldi-cion. eueno fuego del çielo. e truenos. & relampagos. & fol-dres & sufre efueron destroidas en 

toda la plana. segor la .v.a destas cibdades fue enparada da quel fuego.” 

C1A1395 re-  Sentido opaco religion Verbo Verbo Subst. Do lat. relĭgĭo, -ōnis < 

religāre 

religião, na acepção 

de ordem religiosa 

LEY 

“[…] o si los pusiessen los obis-pos por seruir algunas egl<es>ias parro-chiales; q<ue> fuessen daq<ue>lla religion onde ellos son.” 

C1A1396 re-  Sentido opaco religioso Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular; devoto, 

espiritual 

PIC 

“El qui nasciere en el sera omne re-ligioso & de muchas orationes & lazrara en fa-zer plazer a dios.” 

C1A1397 re-  Sentido opaco religiosos Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular 

LEY 

“Pero este poder no lo han los otros om<ne>s religiosos.” 

C1A1398 re-  Intensificação relumbre Verbo Verbo Verbo Do lat. relumināre < re- +        resplandecer, reluzir, YMG 
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-lumināre refulgir, relumbrar 

“El .xiij. pora fazer alguna senna que relu<m>bre mucho. & maguer sea de noche q<ue> semeie de dia aquantos la uieren.” 

C1B560 rre- Intensificação rreluzientes Verbo Verbo Adj. Do lat. relucens, -entis, 

part. pass. de relucēre, 

‘reluzir, luzir’ 

reluzente, brilhante, 

luzidio 

BAG 

“[...] bus'ca mug<e>r de talla & de cabec'a peq<ue>n~a / / cabellos' amariellos' no<n> sea<n> de alhen~a / las c'e(^u)[^j]as' apartadas' luengas' altas' 

en pen~a / angos'ta de cabellos' es talla de duen~a / ojos' grand<e>s' someros' pintados' rreluz'ie<n>t<e>s'.” 

C1B561 re- ~ rre- Movimento para 

si  

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arremanga ~ 

rremanga 

Subst. Verbo Verbo Do CA a- + remangar < 

CA re- +- mang(a) + -a- + 

-r           

Levantar, recolher 

para cima as mangas 

ou a roupa 

BAG 

“Nu<n>ca vy sacristano vie<r>peras' mejor tanga / / todos' los jnstrumentos' tocas' co<n> ch(c)[i]ca ma<n>ga / / la q<ue> vjene a tus biesperas' / por 

bie<n> q<ue> s'e arrema<n>ga / co<n> vjrga<m> vjrtut<i>s' tue faz'es' q<ue> ay rrema<n>ga
301

 / s'ede a des'tris' meys' diz'es' a la q<ue> bie<n> / 

Cantas' letat<us> su<m> s'i ay s'e detiene / / Ylit enjt acenderu<nt> q<ua>lq<ui>er q<ue> a ti s'e tie<n>.” 

C1A1399 re- Sentido opaco remanida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. remanēre retirado, recolhido CID 

“Com<m>o ala mi alma yo tanto uos q<ue>ria / Ya [^lo] vedes q<ue> partir nos (^en vida) emos en vida / Yo yre & uos fincaredes remanida %3 mis fijas 

/ Plega a[ ]dios & a <santa> maria q<ue> aun co<n> mis manos case esta<<s>>.” 

C1B562 re- Iteração  remec’e Verbo Verbo Verbo Do lat. remiscēre 

(‘misturar de novo’) < re-

remexer; mover 

reiteradamente de um 

BAG 

                                                             
301Observe-se na averbação o registro do verbo com e sem o prefixo a-, corroborando a expletividade e a alternância de lexema com e sem prefixo, mas idêntico significado. 
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+ -miscēre lado a outro 

“[...] com<m>o mula c'amuc'a aguz'a rros't<r><<o>> & dient<e>s' / / Remec'e la cabec'a a djablos' tiene mje<n>t<e>s' / / tu le rruys a la oreja & das 

la mal co<n>s'ejo /” 

C1A1400 re-  Sentido opaco remedio  Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, 

solução, alívio 

FJZ 

“Onde acoitar se deue<n> d<e> sacar l<os> coytados d<e>las q<ue>bra<n>ta<n>cias. q<ue> daq<u><<i>> adelant<e> n<on> ayan poder los 

mal<os> d<e> enpeecer. & todo o<mn>e cuytado aya en-tendimiento q<ue> aya remedio d<e> su coyta por esta n<uest>ra ley.” 

C1B563 re- ~ rre- Sentido opaco remedio ~ 

rremedio 

Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio VIS 

“[...] q<ui>so pues el criador glorioso ordeno Remedio. a las passion<e>s. el q<ua>l rremedio es la medeçina corporal.” 

C1B564 re- Iteração  remenbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

recordação, memória VIS 

“Dios glorioso vno vjuo eterno e<n> Re-menbrança jnfinjta. a onrra & a loor del beatissimo. Reueren-dissimo. padre Sen<n>or. Don pedro natural de la 

honoratissima çib-dat de Toledo.” 

C1A1401 re- Iteração remenbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória, 

intenção 

EE1 

“E entendiendo por los fechos de dios que so<n> espiritales. q<ue> los saberes se perderien murien-do aquellos que lo sabien & no dexando remen-

brança. por que no cayessen en oluido.” 

C1A1402 rre- Iteração rremenbrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória, 

intenção 

BRE8 

“Le:5:12 y darla ha al saçer-dote y tomara el puño lleno de-llo y quemarlo ha sobre el altar en rremenbrança del que lo ofresçe Le:5:13 y rrogara por el y 
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sera aljnpiado y la otra parte avra el en don. ” 

C1A1403 re- Iteração remembrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

LFU 

“Aqui taio nuestro sennor firmança con el  Gé:9:12 e diol sennal & dixol. Gé:9:13 porne myo arco en nuues de los cielos euerloan : por remembrança el 

firmamento del sieglo entre [fol. 37v-a] dios y el omne  […].” 

C1B565 re-  Iteração remembrança Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

lembrança, 

recordação, memória 

CAS 

“Por aq<ue>sto que los fijos delos Reyes & delos p<r><<i>>nçipes sean reme<m>brança. son come<n>çados por beneficio desc<r><<i>>ptura.” 

C1B566 rre- Sentido opaco rremendar Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + emendāre, 

‘emendar, corregir’
302

 

remendar BAG 

“[...] q<ue> todos no<n> lo faz'en co<n> art<e> muy s'otil / fallaras' muchas' garc'otas' no<n> fallaras' vn hueuo / / rremendar bie<n> no<n> s'abe 

todo alfayate de Nueuo / / a trobar co<n> locura no<n> creas' q<ue> me mueuo / lo q<ue> bue<n> amor diz'e en rraz'o<n> te lo prueuo /” 

C1B567 re- Iteração remjra Verbo Verbo Verbo Do CA re- + mirar < lat. 

mirāri, ‘admirarse’ 

olhar novamente; 

reconhecer; esmerar-

se no que faz; olhar ou 

considerar algo com 

admiração ou 

recreação 

BAG 

“El corac'o<n> le tornas' de mill oras' ala ora / / s'i oy cas'ar la q<ui>er<e>n oy de ot<r><<o>> s'e enamora / / a las' vez'es' en s'aya ot<ra>s' en 

alcandora / Remjra s'e la loca / do tu lucura mora / / el q<ue> mas a ti cree anda mas' por mal cabo / / a ellos' & a ellas' a todos' das' mal cabo [...].” 

C1A1404 re- Sentido opaco rendas Verbo  Verbo Subst. Do lat. reddĕre < re- +     

-dāre 

renda, receita BER 

“ERa un om<n>e pobre: que ujuja de raciones / Non auja rendas: nj otras effurc'iones.” 

                                                             
302Sobreprefixação no latim, mas não subsistente no castelhano.   
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C1A1405 re- Sentido opaco rendian ~ 

rendieron 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. reddĕre < re- +     

-dāre 

prestar, oferecer BER 

“Todos li rendian gr<<a>><ci>as: q<u><<i>>sque de su partida.” 

C1A1406 re- Sentido opaco rendian ~ render Verbo  Verbo Verbo Do lat. reddĕre < re- +     

-dāre 

prestar, oferecer APO 

“T(o)odos lo q<ue>rie<n> vey<e>r que hauje<n> d<e> ssabor / Rendian grandes & chicos gracias al crjador.” 

C1A1407 re- Sentido opaco rendamos Verbo  Verbo Verbo Do lat. reddĕre < re- +     

-dāre 

prestar, oferecer JUZ 

“Laores & gr<aci>as rendamos a di-os padre u<er>dadero om<n>ipote<n>t qui en este n<uest>ro tiempo nos de<n>no dar se<n>nor en t<ier>ra. 

co<n>noce-dor de derechuria & de todo bi-en. amador de u<er>dat. escodri<n>-nador de sciencias. requirid-or de doctrinas & de ense<n>nami-entos.” 

C1A1408 re- Iteração renouo Verbo  Verbo Verbo Do lat. rĕnŏvāre < nŏvāre renovar, revigorar CRZ 

“[...] ccccLviiij. de la era de los alara- ues. & estuençes se renouo el apode- ramento de las significat<i>ones de la coniunction primera.” 

C1B568 rre- Sentido opaco rrenuevo Verbo  Verbo Subst. Do lat. rĕnŏvāre < nŏvāre usura, lucro BAG 

“[...] er<e>s' cada dia logrero de rrenuevo / tomas' la grant ballena con <e>l tu poco c'euo / mucho mas te djrya s'aluo q<ue> no<n> me atreuo / por 

q<ue> de muchas' duen~as' mal q<ue>rido s'eria / mucho garc'o<n> loco de mj porfac'aria.” 

C1A1409 re- Sentido opaco repentir Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, compungir-

se, arrepender-se 

LEY 

“E dixieron q<ue> penedencia es repentir se & do-ler se om<n>e de sus pecados.” 

C1A1410 re- Sentido opaco repentidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

arrependido BER 
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-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

“Toujeron que el lazo: floxo gelo dexaron / Ffueron mal repentidos: que nolo degollaron.” 

C1A1411 re- Sentido opaco repentenc’a Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrependimento, pesar, 

remorso 

ALX 

“Grado a ti maestro; assaz' se sapienc'ia. / No<n> temo de riq<ue>za; nu<m>q<u><<a>> auer fallenc'a. / Mas viure co<n> rancura; morire co<n> 

repentenc'a. / Si de p<re>mia de dario; no<n> saco yo a grec'ia. / No<n> seria pora Rey; uida tan aontada. / Terria por meior; de morir muerte onrrada.” 

C1A1412 re- Sentido opaco repintenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrependimento, 

contrição 

APO 

“Entendio la fallenc'a & el suc'io pecado / Como si lo ouiese por su ojo p<ro>uado / Auja grant / repinte<n>c'ia por q<ue> era hi uenjdo / Entendio bien 

q<ue> era en fallenc'a caydo.” 

C1B569 rre- Iteração rrepiso Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do CA re- + -pisar  repisar BAG 

“[...] asi fue q<ue> un t<ien>po vna duen~a me p<ri>so} / del s'u amor no<n> fuy en ese t<ien>po rrepis'o / s'ienpre auja della buena fabla & bue<n> 

rris'o / nu<n>ca al por mj fiz'o nj<n> creo q<ue> faz'er q<ui>s'o.” 
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C1A1413 re- Sentido opaco reposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

descanso, repouso, 

folgança 

FJZ 

“[...] & auera reposo & folgan-cia
303

 por siemp<re>. depues la uida deste mundo.” 

C1A1414 re- Sentido opaco reprendedera Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕprĕhĕndĕre censurável, 

repreensível, 

defectível 

APO 

“Dexole hu<n>a fija genta d<e> grant man<er>a / Nol sabian en <e>l mundo d<e> beltat co<n>panyera / Non sabian en su cuerpo sen<n>yal 

rep<re>ndedera / Muchos fijos d<e> Reyes la ujniero<n> pedir.” 

C1A1415 re- Expletivo repromesa
304

 Subst. Subst. Subst. Do CA re- + -promesa < 

lat. promĭssa < prōmĭttĕre 

promessa, promissão APO 

“Fablo el om<n>e bue<n>o diol fermosa respuesta / Merc'et ya Rey & gr<aci>as por la (re)p<ro>mesa v<uest>ra / Que amiztat vend<e>r non es 

costumb<r>e n<uest>ra / Qujen bondat da por p<re>c'jo mala mje<n>te se denuesta / Dios A todo xpi<sti>ano que su nombr<e> toujere.” 

C1A1416 rre- Intensificação rresplandeçeras Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

EE1 

“O espan<n>a si tomas los dones que te da la sabiduría del Rey rresplandeçeras % Otrosi en fama & for-mosura creçeras. % el Rey que es formosura de 

espa<n>na & thesoro dela filosofia % ensen<n>anças da alos yspanos tomen las buenas los buenos & den las vanas A los vanos.” 

C1A1417 re- Sentido opaco respiramiento Verbo Verbo Subst. Do lat. respīrāre, ‘tomar 

fôlego, expirar, tornar a si, 

renascer’ < re- + -spīrāre, 

‘soprar’ 

ar, sopro, fôlego, 

respiração, essência 

GGE 

                                                             
303Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
304Sobreprefixação. 
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“Onde formo enpos esto nuestro sennor dios el cuerpo dell omne del limo dela tierra. Et aspiro enel respiramiento de uida.” 

C1B570 re- Sentido opaco responder Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se; 

responder a uma ação 

judicial 

OA1 

“Et si lo p<ro>uare en estos ocho dias/. non sea tenudo de responder ala de-manda.” 

C1A1418 re- Sentido opaco responda ~ 

respondan 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se; 

responder a uma ação 

judicial 

FVA 

“[...] et respo<n>da & si esto no<n> firmare nol respo<n>da & el co<n>tendor negare q<ue> no[ ]lo fizo. entre pesq<u><<i>>sa o [f](s)al-uo co<n> 

.xij. qual q<u><<i>>siere el[ ]rencuroso & si rancado fuere p<er> pesq<u><<i>>sa. o p<er> saluo peche & esca enemigo.[...].” 

C1A1419 re- Sentido opaco respondades Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se 

FJZ 

“[...] & q<ue> respo<n>da-des a x<rist><<o>> bie<n> d<e>la uez q<ue> uos dio.” 

C1B571 re- Sentido opaco respondera Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se; 

responder a uma ação 

judicial 

AC3 

“Ley .xxxv<<a>>. sobre q<ue> cosas respo<n>-dera el q<ue> falla<n> en la corte.” 

C1A1420 re- Sentido opaco respondio Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

responder, replicar; 

responsabilizar-se 

BER 
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prometer, obrigar-se’ 

“Dela otra partida: respondio el uozero.” 

C1A1421 re- Sentido opaco responder Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se 

LEY 

“E deue seer entendudo por saber departir el derecho del tuerto. & ap<er>-cebudo de razon pora responder ciertami-entre a los q<ue>l demandaren.” 

C1A1422 re- Sentido opaco respuso ~ 

respondio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar GGE 

“Caym quando esto o-yo. ouo miedo que sabido era el su peccado. & respusol que non sabie del. & que much auie quel non uiera. Demandol essora dios 

affinca-damente que fuera de su hermano abel. ¶ Ca-ym fue sannudo por ello. & respondiol braua mientre
305

.” 

C1A1423 re- Sentido opaco respuso Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar ALX 

“Respuso el infant<e>; nu<n>ca uistes meior. / yo so tu escolar; tu eres mi doctor; / Aprendre lo q<ue> dixieres; muy de bon amor. / Espero tu conseie; 

cuemo del c<r><<i>>ador.” 

C1A1424 re- Sentido opaco respuso Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar LFU 

“Respuso ysaac & dyxo.” 

                                                             
305Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C1B572 rre- ~ re- Sentido opaco rrespondy ~ 

respondi ~ 

respondio ~ 

rresponde ~ 

responder ~ 

rrespondiera ~ 

rrespondiero 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder BAG 

“[...] yo le rrespondy q<ue>l daria a el vna tal pun~ada / / q<ue> en <e>l t<ien>po de sus dias' nunca la abra vengada / desq<ue> ujo q<ue> la pelea 

tenja mal aparejada / dexo s'e de amenaz'ar do no<n> le p<r><<e>>c'iaua<n> nada / / Por es'to diz'e la pas't<ra>na d<e> la vieja fardida.” 

C1A1425 re- Sentido opaco responder ~ 

respondio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder APO 

“Si estorc'er pudieres s<er>as bien aventurado / Respondio apolonjo Como Ascal<e>ntado.” 

C1A1426 re- Sentido opaco responso Verbo Verbo Subst. Do lat. responsum < 

rĕspŏndĕre < re- +            

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responso, responsório LEY 

“E en echando los; deuen ir los cl<er>i-gos empos ellos; diziendo un responso que comiença assi.” 

C1A1427 re- Sentido opaco responso Verbo Verbo Subst. Do lat. responsum < 

rĕspŏndĕre < re- +            

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta APO 

“Dio ala pregu<n>ta buen Responso conplido.” 
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C1B573 re- ~ rre- Sentido opaco respuesta ~ 

rrespuesta 

Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta BAG 

“[…] diz'e verdat la fabla q<ue> la duen~a co<n>puesta / s'y no<n> q<ui>ere el mandado no<n> da buena respuesta / dixo la duen~a cuerda a la mj 

me<n>s'agera.” 

C1A1428 re- Sentido opaco respuesta  Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta YMG 

“El .xxvi. pora oyr respuesta del omne muerto de todas las cosas quel preguntare.” 

C1A1429 re- Sentido opaco respuesta  Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta BAG 

“Fablo el om<n>e bue<n>o diol fermosa respuesta / Merc'et ya Rey & gr<aci>as por la (re)p<ro>mesa v<uest>ra / Que amiztat vend<e>r non es 

costumb<r>e n<uest>ra / Qujen bondat da por p<re>c'jo mala mje<n>te se denuesta / Dios A todo xpi<sti>ano que su nombr<e> toujere.” 

C1B574 rre-  Sentido opaco rrepuesto Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do part. de reponer < 

repostus, var. de reposĭtus 

< re- + -pŏnĕre 

dignidade, recato, 

apostura 

BAG 

“[...] faz'es' por mug<e>r fea / perder om<n>e apues'to / / pie<r>de se por vil om<n>e duen~a de grant rrepues'to / / plaz'e te co<n> q<ua>lq<ui>er do 

el ojo as pues'to / / bie<n> te puedo yo dez'<ir> antojo por denues'to [...].” 

C1B575 rre- Sentido opaco rrehieres  Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

requerir, solicitar, 

inducir, pretender 

BAG 
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“[...] das mue<r>te perdurable a las' almas' q<ue> fier<e>s' / das muchos' enemjgos' / al cue<r>po q<ue> rrehier<e>s' / faz'es' p<er>der la fama al 

q<ue> mas amor dier<e>s' / a djos' & a los' omes' pie<r>de el q<ue> mas q<ui>er<e>s' / destrues' las pres'onas' los auer<e>s' astragas [...].” 

C1A1430 re- Sentido opaco requiridor Verbo Verbo Subst. Do CA requerer < lat. 

requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

indutor, que induz; 

conhecedor, inspirador 

JUZ 

“Laores & gr<aci>as rendamos a di-os padre u<er>dadero om<n>ipote<n>t qui en este n<uest>ro tiempo nos de<n>no dar se<n>nor en t<ier>ra. 

co<n>noce-dor de derechuria & de todo bi-en. amador de u<er>dat. escodri<n>-nador de sciencias. requirid-or de doctrinas & de ense<n>nami-entos.” 

C1A1431 re- Sentido opaco refertar Verbo Verbo Verbo Do CA refertar (‘altercar, 

contender’) < lat. referre, 

'replicar', 'rechaçar' 

contender, replicar ALX 

“El infant<e> al maestro; nol ousaua catar. / Daual grant reuere<n>c'ia; no<n> q<u><<i>>so refertar. / Dema<n>do ge lic'ec'ia; quel ma<n>dasse 

fablar. / Otorgola el maestro; ma<n>do ge co<m>pec'ar.” 

C1B576 rre- Sentido opaco rrehiertas Verbo Verbo Verbo Do CA refertar (‘altercar, 

contender’) < lat. referre, 

'replicar', 'rechaçar' 

rechaçar, repreender, 

ter contenda 

BAG 

“No<n> diras' mal d<e>l ljbro q<ue> agora rrehiertas' / / do cuydar<e>s' q<ue> mjent<e> diz'e mayor verdat [...]”. 

C1B577 rre- Sentido opaco rrehierta Verbo Verbo Subst. Do CA refertar (‘altercar, 

contender’) < lat. referre, 

‘replicar, rechaçar’ 

contenda, altercação, 

questão 

BAG 

“[…] fallo q<ue> la marfus'a en p<ar>te bie<n> ac'ie<r>ta / Con sus' defension<e>s' escus'as' & rrehierta / / la exuc'io<n> p<ri>m<er>a es en si 

perentoria / mas la excumunjo<n> aq<ui> es (v)[d]ilatoria […].” 

C1B578 re- Sentido opaco resuscito
306

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + reviver, ressuscitar, FRL 

                                                             
306Sobreprefixação. 
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-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reanimar 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio 

<con> ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A1432 re- Sentido opaco resusc'ito
307

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

BER 

“Resusc'ito el cuerpo: que era ya pasado / Espantaron se todos: ca era agujsado.” 

C1A1433 re- Sentido opaco resuc’itest
308

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CID 

“Del agua fezist vino & dela piedra pa<n> / Resuc'itest a lazaro ca fue tu voluntad.” 

                                                             
307Sobreprefixação. 
308Sobreprefixação. 
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C1A1434 re- Sentido opaco resucito ~ 

resucitaremos
309

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

LEY 

“[...] & atercer dia resucito en carne.” 

C1A1435 re- Sentido opaco resucitamiento
310

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

LEY 

“[...] por q<ue>l uiessen et fuessen ciertos que el su resucitamiento no era por semeiança; mas de uerdat.” 

C1A1436 re- Sentido opaco resurreccion
311

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

EE1 

“[…] & dell annunciamiento. &del nacimiento. & de la passion. & de la resur-reccion. & de la ascension de nuestro sennorih<es>u xp<rist>o.” 

C1A1437 re- Sentido opaco resurrecion
312

 Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

LEY 

                                                             
309Sobreprefixação. 
310Sobreprefixação. 
311Sobreprefixação. 
312Sobreprefixação. 
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“El septimo es creer que sera resurrec<i>on.” 

C1A1438 re- Movimento para 

si 

retenedor Verbo Verbo Adj. Do lat. retinēre retenedor; que retém 

para si 

CID 

“Asmo myo c'id co<n> toda su conpan<n>a / Q<ue> enel castiello no<n> y aurie morada / E q<ue> serie Retenedor mas no<n> y[ ]aurie agua / Moros 

en paz ca escripta es la carta.” 

C1A1439 re- Movimento para 

si 

retenidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. retinēre retido, que retém para 

si 

JUZ 

“Los doze sig-nos son en el cielo se-meiantes alos mie<m>-bros del cu-erpo. & de s<us> naturas se gouiern-an los quatro elementos los q<ue> son rayzes 

de los cuerpos. & son retenidos en ellos.” 

C1B579 rre- Iteração rretenjentes Verbo Verbo Adj. Do lat. retinnīre, ‘ressoar, 

retinir’ < lat. re- + -tinnīre, 

‘tinir, emitir som, retinir’ 

ressoado, retinido, 

ecoado 

BAG 

“[…] dixo me luego en pos esto q<ue> le paras'e mje<n>t<e>s' / / q<ue> me daria grant palmada en los' oydos rretenje<n>t<e>s' / / yo le rrespondy 

q<ue>l daria a el vna tal pun~ada / / q<ue> en <e>l t<ien>po de sus dias' nunca la abra vengada.” 

C1A1440 rre- Intensificação rretorçer ~ 

rretuerça 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. retŏrcēre < 

lat. retŏrquēre < re- +       

-torquēre 

retorcer BRE8 

“Le:5:8 y dallos al saçerdote el que ofresçiere primero por el pecado rretorçerle ha la cabeça alas peño-las asy que se ayunte el cuello y non le rronpa de 

todo en todo  Le:5:9 y espar-zera dela sangre por la pared del altar […].” 

C1A1441 re- Intensificação retorcimiento Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. retŏrcēre < 

lat. retŏrquēre < re- +       

-torquēre 

retorsão, retorcedura, 

curva 

AST 

“Et la treynta & tresena es la septentri-onal delas tres primeras que son en el retorcimi-ento dellagua.” 

C1A1442 re- Movimento 

espacial para 

retornamiento Verbo Verbo Subst. Do CA re- + tornar < lat. 

tornāre, ‘tornear, trabalhar 

retorno, volta AST 
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trás com o torno’ 

“Et delas tres que son de fuera dela forma; es la primera la delantrera delas tres que siguen al retornamiento del agua.” 

C1A1443 re- Movimento 

espacial para 

trás 

retornamiento Verbo Verbo Subst. Do CA re- + tornar < lat. 

tornāre, ‘tornear, trabalhar 

com o torno’ 

retorno, volta LAP 

“Et esta uertud recibe dela estrella que es en el re-tornamiento del ryo.” 

C1A1444 re- Movimento para 

si 

retouo Verbo Verbo Verbo Do lat. retinēre reter CID 

“El campeador por las [^parias] fue ent<r><<a>>do / Gra<n>des au<er>es p<r><<i>>so & mucho[^2s] sobeianos / Retouo dellos q<u><<a>>nto 

q<ue> fue algo / Por ([^3q<ue>]) en vino a aq<ue>sto por q<ue> fue acusado.” 

C1B580 rre- Movimento para 

si 

rretraes Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre retrair, tirar, recolher, 

esconder 

BAG 

“[...] ap<r><<e>>ndiero<n> abogados' en <e>s'ta disputac'ion / tal eres' com<m>o el lobo rretraes' lo q<ue> faz'es' / estran~as' a los' ot<r><<o>>s' 

el lodo en q<ue> yaz'es' / eres' mal enemjgo a todos' q<ua>ntos' plaz'es [...].” 

C1A1445 re- Sentido opaco retraer Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre referir, contar, narrar ALX 

“Aprendra bonas gestas; q<ue> sepa retraer. / Auer loan por ello; muchos a co<n>nosc'er.” 

C1A1446 re- Movimento para 

si 

rretraes Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre referir, contar, narrar APO 

“De hu<n> ermjta<n>yo santo oyemos retrayer. / Por quel fic'o el pecado el vino beuer. / Ouo en adulterio por ello / A cayer. / Depues en adulterios las 

manos / a meter.” 

C1B581 re- Sentido opaco reuerençia Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

veneração, reverência VIS 

“[...] a gloria de dios & a Reuerençia de la vir-gen jnmaculata maria co<n> toda la corte çelestial. & a loor del sobredicho ssen<n>or arçob<is>po & a 

p<ro>uecho de las anjmas de los me-dicos.” 
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C1A1447 re- Sentido opaco reuerenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

respeito, deferência, 

reverência 

ALX 

“El infant<e> al maestro; nol ousaua catar. / Daual grant reuere<n>c'ia; no<n> q<u><<i>>so refertar. / Dema<n>do ge lic'ec'ia; quel ma<n>dasse 

fablar. / Otorgola el maestro; ma<n>do ge co<m>pec'ar.” 

C1A1448 re- Sentido opaco reuerenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

vênia, inclinação, 

reverência 

BER 

“Ffazia ala su ymagen: reu<er>enc'ia cada dia.” 

C1B582 re- Sentido opaco reuerendissimo Verbo Verbo Adj. Do lat. reverendus < 

reverĕri < verēri 

reverendo, digno de 

reverência 

VIS 

“Dios glorioso vno vjuo eterno e<n> Re-menbrança jnfinjta. a onrra & a loor del beatissimo. Reueren-dissimo. padre Sen<n>or. Don pedro natural de la 

honoratissima çib-dat de Toledo.” 

C1B583 re- Iteração reuocado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. revocāre < re- +    

-vocāre 

reconvocar, convocar 

novamente 

AC3 

“Ley .xiij<<a>>. com<m>o es reuocado el p<er>son<e><<r>>o. si se alço. & el sen<n>or del pl<e>ito pide el alçada.”
 
 

C1A1449 re- Sentido opaco reuoluciones Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. revolutio,        

-ōnis < revŏlvĕre < lat. re- 

+ -vŏlvĕre 

movimento completo 

de um astro sobre a 

sua órbita 

ZRQ 

“Tabla de los logares de la cabec'a del dragon en el come<n>c'amie<n>to de cada an<n>o de los an<n>os de s<o>s reuolucio<n>es.”
 
 

C1A1450 re- Sentido opaco reuoluciones ~ 

reuolutiones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. revolutio,        

-ōnis < revŏlvĕre < lat. re- 

+ -vŏlvĕre 

movimento completo 

de um astro sobre a 

sua órbita; revolução, 

mudança 

JUZ 

“E(e)nel ochauo libro fabla delas reuoluciones delos a<n>nos del mu<n>-do. &' aquis acaba el libro conpli-do enlos iudizios delas estrellas.” 

C1A1451 re- Sentido opaco reuolucion ~ Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. revolutio,        movimento completo CRZ 
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reuolutiones ~ 

reuolution 

-ōnis < revŏlvĕre < lat. re- 

+ -vŏlvĕre 

de um astro sobre a 

sua órbita; levante ou 

sublevação popular 

“Digo q<ue> estas constellationes q<ue> estos omnes dizen q<ue> les deue-mos parar mientes quando nos accaecieren en algunos conpeza-mentos. quier 

en nacençia. o en con-peçamento de regnado. o en reuolu-cion.”
 
 

C1A1452 re- Iteração reuoluia Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < re- +   

-vŏlvĕre 

movimentar-se, 

deslocando(-se) de 

lugar, remexer, 

revolver, revirar-se, 

retorcer-se 

ALX 

“Q<u><<a>>ndo iaz en la ca<m>ma; & vee la uenac'ion. / No<n> la puede prender; & bateiel corac'on. /  Reuoluia se a menudo; & torc'ia los dedos. / 

No<n> podia co<n> pesar; los brac[']os tener q<ue>dos. / Ia anda p<re>ando; las tierras delos medos.” 

C1A1453 re- Iteração reboluer Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < re- +   

-vŏlvĕre 

revolver, voltar 

novamente 

APO 

“El pecado q<ue> nu<n>ca en paz suele seyer / Tanto pudo el malo boluer & reboluer / Q<ue> fic'o ha antiocho en ella entend<e>r}.” 

C1A1454 rie- Sentido opaco rienda Verbo Verbo Subst. Do lat. *retĭna < retinēre, 

‘retener’ 

correia, cinta ou corda 

unida ao freio, levadas 

por quem governa o 

cavalo 

CID 

“Ca en yermo o en poblado poder nos [^3han] alcanc'ar / Soltaro<n> las Riendas piessan de andar / C'erca viene el plazo por el Reyno q<u><<i>>tar.” 

C1B584 rri- Sentido opaco rriplicac’iones Verbo Verbo Subst. Do lat. replicatio, -ōnis, 

‘giro em torno de seu eixo’ 

< replicāre 

réplica, resposta em 

oposição, refutação 

BAG 

“& vis'ta la rrespues'ta & las rriplicac'ion<e>s' / q<ue> prepus'o el lobo en todas' sus' rraz'ones' / & vis'to lo q<ue> pide en su rreco<n>ve[<n>]c'io<n> 

/ la comadre cont<ra> el lobo c'erca la cu<n>clus'io<n>}.” 
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25. retro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: retro-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1455 retro- Movimento 

espacial para 

trás, recuo, 

retorno 

retrograadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. retrogrădus < 

retrogrădĭor < rĕtrō- +     

-grădĭor 

com movimento em 

sentido horário 

CRZ 

“Et los encerra-dos dizen ellos por las planetas quando fueren retrog<r><<a>>(^<<a>>)das.” 

26. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ssobre- ~ sobre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B585 ssobre- ~ 

sobre- 

Posição acima ssobredicho ~ 

ssobredichos ~ 

sobredicho 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado VIS 

“E cada vesitaçio<n> destas por conssilios notorios de los medicos discretos aujdos. vt bon<us> pastor ssapiens a con<n>oçer & aconsejar a las ssus 

ouejas el bie<n> q<ue> an de fa-zer por auer el galardon ssobredi-cho.” 

C1A1456 sobre- Posição acima sobredichas Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado ZRQ 



2071 

 

“Tabla pora sacar qual era quier de las tres eras q<ue> son de Alexandre. & de diez deiarch el perssiano. & de diocleciano ell egipciano. por qual era 

quier de las tres sobredichas.” 

C1A1457 sobre- Posição acima sobredicho ~ 

sobredichas 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado EE1 

“Tod esto cuenta moysen en este sobredicho libro. q<ue> es enel comienço de la biblia.” 

C1A1458 sobre- Posição acima sobredicho ~ 

sobredichos ~ 

sobredicha ~ 

sobredichas 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado LEY 

“Empero si qual quier destos sobredichos fiziesse algun yerro q<ue> fuesse atal. q<ue> segund el entendimiento q<ue> los o<mne>s han naturalmientre 

deuiesse entender q<ue> era mal de la fazer [...].” 

C1A1459 sobre- Posição acima sobredichas ~ 

sobredichos ~ 

sobredicho 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado CRZ 

“[…] nos po- deremos entender p<or> estas reglas so-bredichas en qual regnado sera la buena andançia.”
 
 

“El capitulo. .xxx<<o>>. fabla en saber en quales terras o en quales regna-dos accaeceran los accidentes so-bredichos.” 

C1B586 sobre- Posição acima sobre dicho ~ sobre 

dita
313

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dito < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado CAS 

“Mas si çiubdada<n>no al-gu<n>no dela dicha çiubdat fuere p<re>so furtant el portadgo doble el portadgo. Ot<r><<o>>sy pierda todo a-q<ue>llo de 

q<ue> deuia dar el portadgo sobre dicho.”
 
 

“Et demás den al Rey decimillia abrioru<m>. fecha carta en. burgos la sobre dicha & dos setibus. Era dozie<n>-tos & çinq<u>enta & çinco Reyne de 

                                                             
313Observe-se, nas duas ocorrências, a separação gráfica do prefixo à respectiva base, o que pode confirmar o processo de gramaticalização em curso de tal partícula. 



2072 

 

p<r><<i>>mo.” 

C1B587 ssobre- Excesso, 

posição 

(nocional) além 

de 

ssobregane Verbo Verbo Verbo Do CA sobre- + -ganar < 

talvez do gót. *ganan, 

‘cobiçar’ 

ganhar com vantagem 

ou excesso; ganhar 

além 

VIS 

“[…] porq<ue> q<ua>ndo venjere a la cue<n>ta con ssu Sen<n>or cu<n>pla aq<ue>l consejo q<ue>l n<uest>ro rredepmtor dio a todos. matey 

visseçimo & q<ui>nto. diziendo. çi<n>co talentos me diste. ahey otros çi<n>co q<ue> ssobregane. assy el medico vero por causa de bue<n> conpoto al 

ssen<n>or dar & los clamores q<ue>rellosos tirar. pun<n>a mucho en multipli-car en ssu çiençia por Razon de-las enfermedades abreujar [...].” 

C1A1460 sobre- Sentido opaco sobrepuiant Verbo Verbo Adj. Do lat. *superpŏdiāre sobrepujante, excelso FJZ 

“[...] & depues esto el deuandicho Rey el q<ue> es frucho sobrepuiant & muy glo-rioso p<r><<i>>ncipe. q<u><<i>>so seer p<re>sente en n<uest>ra 

conpania. & entro co<n> los barones muy grandes & mucho onrrados.” 

C1A1461 sobre- Sentido opaco sobrepuja Verbo Verbo Verbo Do lat. *superpŏdiāre ultrapassar, exceder, 

sobrepujar 

EE1 

“[…] por meresçimientos sobrepuja atodas alabanças % el qual ala venga<n>-ça los enga<n>nos con fierro condena % al qual la fama de qual quier cosa 

lo perpetua % los fechos de espan<n>a faze manifiestos en este libro.” 

27. sub- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: so- ~ su- ~ sof- ~ suf- ~ son- ~ sso- ~ sub- ~ sob-1 ~ suu- ~ suc- ~ sup-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1462 so- ~ su- Sentido opaco sofrir ~ sufre Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar 

LAP 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 
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C1A1463 so- ~ su- Sentido opaco sofrir ~ sofrido ~ 

sufran ~ sufrio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

aguentar 

LEY 

“Ca assi cue-mo en el babtismo se alimpian de to-dos los pecados; assi en la confirmacio<n> reciben el sp<irit>u <santo>. q<ue> les da fortaleza pora 

lidiar contral diablo. & sofrir sus tenta-ciones.” 

C1B588 su-  Sentido opaco sufra Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer CAS 

“Et si algu<n>no q<u><<i>>siere co<n>tral-lar o ensayar de desfaz<er> loca me<n>te este p<r>iuille-gio de un asoluimie<n>to & de mi 

franq<ue>za. La yra de dios om<n>ipotente ue<n>ga sobre el sen<n>eramente. Et co<n> iudas traydor sufra pe<n>nas en el ynfierno.” 

C1A1464 sof- Sentido opaco soffrir Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

aguentar, suportar ACE 

“POr que toda mane-ra de alegria quiso dios que ouiessen los omnes en si na-turalmientre por q<ue> pudiessen soffrir la<<s>> cueytas & los traba-ios 

quandoles uini-essen; por end los omnes buscaro<n> muchas maneras por que esta a-legria pudiessen auer complida-mientre.” 

C1A1465 so-  Sentido opaco sofrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar  

FJZ 

“[...] & por end<e> l<os> mesq<u><<i>>nos n<on> auia<n> esp<er>ancia d<e> ni<n>gu<n> galardo<n> recebir. mas esp<er>aua<n> d<e> 

sofrir t<r><<a>>baio en muert<e> [...].” 

C1B589 so-  Sentido opaco sofrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar  

FRL 

“[...] & sofrir fam-bre & set & ot<r><<o>>s t<r><<a>>uaios much<<o>>s e recibio muert enla cruz [...].” 

C1B590 so-  Sentido opaco sofrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, padecer, 

suportar  

VIS 

“[...] q<ui>so p<ri>mero visitar el ssu cuerpo por conseios medeçinales por mas co<n>-plidame<n>te sofrir las labores este-riores [...].” 

C1A1466 so-  Sentido opaco sofrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, aguentar, 

suportar  

ALX 
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“El infante el ruydo; nol pudo encobrir. / Pesol de corac'on; no lo pudo sofrir. / Depe<n>nos duna torre; onde ouo de morir; / ffijo dixo su padre; dios te 

faga beuir.”   

C1A1467 so-  Sentido opaco sofrir  Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, aguentar, 

suportar  

APO 

“Dios q<ue> nunq<u><<a>> quiso la sob[<e>]ruja sofrir / Destorbo esta cosa non se pudo conplir / Nol pudieron fallar nil pudieron nozir / Deujemos 

Atal senyor laudar & bendiz[i]r […].” 

C1A1468 suf-  Sentido opaco suffrio Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

sofrer, aguentar, 

suportar  

BER 

“E al sancto apostolo: clauero c'elestial / Que por saluar su monge: suffrio porfazo tal.” 

C1A1469 su-  Sentido opaco sufrenc'ia Verbo Verbo Subst. Do CA sufrir < lat. 

*sŭffĕrĕre, por sŭffĕrre 

sofrimento, pena  ALX 

“[...] venc'io poro & darjo dos Reys de g<r><<a>>nt potenc'ia / Nunca co<n>nosc'io / om<n>e su par enla sufrenc'ia.” 

C1A1470 sof- Sentido opaco soffridor Verbo Verbo Adj. Do CA sufrir < lat. 

*sŭffĕrĕre, por sŭffĕrre 

que sustenta, que 

suporta, que contém 

PIC 

“Enel .x. grado sube un omne que lieua otro omne. El qui nasciere en el sera onrrado & grand soffridor & limpio & ensennado.”   

C1A1471 so-  Sentido opaco sofridor Verbo Verbo Adj. Do CA sufrir < lat. 

*sŭffĕrĕre, por sŭffĕrre 

que sustenta, que 

suporta, que contém 

JUZ 

“[...] & postrem<er>o sin fin t<er>minada. crio los cielos circumfere<n>ciales. & las estrell-as mouientes. & el cielo cobri-dor. & la t<ier>ra sofridor.” 

  

C1A1472 so-  Posição abaixo sometidos Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. submittĕre < sub- + 

-mittĕre 

súdito, subordinado FJZ 

“Del amonestami-ento d<e>los ob<is>pos c<ontr><<a>> los p<r><<i>>ncipes como deuen seer ma<n>ssos. & ate<m>plados c<ontr><<a>> s<us> 

so-metidos.” 
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C1A1473 so-  ~  

son- 

Sentido opaco sosachar ~ sosacar 

~ sosacauan ~ 

sonsacauan 

Verbo Verbo Verbo Do CA so- + -sacar extrair ou 

compreender o que 

estava oculto, 

descobrir, desvender 

CRZ 

“Mas los p<er>sios. & los grie-gos auian muchas sotilezas en esta scientia. & en departir las razo-nes della. & en sosac(^h)ar las sus sig-nificat<i>ones. 

& de q<ue> guysa llegan. & pareçen sus fechos. & sus accide<n>tes en los cuerpos del mundo de gene-ration & corruption. & auian signi-ficationes por 

sosacar los tempos en q<ue> compeçauan aquellos acci-dentes. & quanto durauan. & los tempos [^en] q<ue> finauan. & sosacauan los tempos de las 

malas occasio-nes. & los tempos de las fortunas.” 

C1A1474 so-  Sentido opaco sossaca Verbo Verbo Verbo Do CA so- + -sacar extrair ou 

compreender o que 

estava oculto, 

descobrir, desvender 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1A1475 sso-  Sentido opaco ssosacar  Verbo Verbo Verbo Do CA so- + -sacar extrair ou 

compreender o que 

estava oculto, 

descobrir, desvender 

APO 

“Por fincar co<n> su fija escusar casamje<n>to / Q<ue> pudiesse con ella co<n>plir su mal talie<n>to / Ouo ha ssosacar hu<n> mal ssosacamje<n>to / 

Mostrogelo el diablo vn bestion mascorje<n>to / Por fincar sin v<er>gue<n>c'a q<ue> non fuese reptado [...].” 

C1A1476 sso-  Sentido opaco ssosacamjento Verbo Verbo Subst. Do CA so- + -sacar descoberta, achado  APO 

“Por fincar co<n> su fija escusar casamje<n>to / Q<ue> pudiesse con ella co<n>plir su mal talie<n>to / Ouo ha ssosacar hu<n> mal ssosacamje<n>to / 

Mostrogelo el diablo vn bestion mascorje<n>to / Por fincar sin v<er>gue<n>c'a q<ue> non fuese reptado [...].” 

C1A1477 so- Sentido opaco sopla Verbo Verbo Verbo Do lat. sufflāre < sub- +    

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

soprar, assoprar PIC 
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“Enel .xxix. grado sube un omne que sopla fuego. El qui nasciere en el sera alcahuet. & de muy mala uoluntat.” 

C1A1478 so- Sentido opaco soplando ~ soplar Verbo Verbo Verbo Do lat. sufflāre < sub- +    

-flāre, ‘soprar, exalar’ 

soprar, assoprar LEY 

“Otrossi quando alguno començasse a fazer xp<ist>iano soplandol & diziendo sobrel las oraciones que deue<n> dezir.” 

C1A1479 so- Sentido opaco sospechar Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +             

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

receiar, suspeitar, 

desconfiar 

LEY 

“Ca en tal dubda quando acaeciere a alguno; deuemos sospechar q<ue> no es bateado.” 

C1B591 sso- Sentido opaco ssospechas Verbo Verbo Subst. Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +              

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

suspeita, indício, 

suspeição, receio 

fundamentado 

SPC 

“T<itul><<o>> . ij<<o>> . delas ssospech~as cont<r><a> los judgador<e>s.” 

C1B592 so- Sentido opaco sospechas Verbo Verbo Subst. Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +              

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

suspeita, indício, 

suspeição, receio 

fundamentado 

OA1 

“Titulo .v<<o>>. delas sospechas & recu-saciones q<ue> son puestas contra los iudgadores.” 

C1A1480 so- Sentido opaco sospecha Verbo Verbo Subst. Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +              

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

receio, 

pressentimento, 

suspeita 

CID 

“Q<u><<a>>ndo a[ ]t<ier>ra de moros en( )tro q<ue> grant au<er> saco / Non duerme sin sospecha q<u><<i>> au<er> t<r><<a>>e monedado.” 

C1A1481 su- Sentido opaco suspicion Verbo Verbo Subst. Do lat. suspectĭo, -ōnis < receio, suspeita, JUZ 
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 suspīcĕre < sub- +              

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

suspeição, 

desconfiança 

“El .xviij. Capitulo fabla enla suspicion si es uera o falsa.” 

C1A1482 so- Sentido opaco sospira ~ sospiro Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar CID 

“Alas sus fijas en[ ]brac'o las p<re>ndia / Legolas al corac'o<n> ca mucho las q<ue>ria / Lora delos oios ta<n> fuerte mientre Sospira / Ya don<n>a 

ximena la mi mug<ier> tan co<m>plida / Com<m>o ala mi alma yo tanto uos q<ue>ria / Ya [^lo] vedes q<ue> partir nos (^en vida) emos en vida […].” 

C1A1483 so- Sentido opaco sospirarando Verbo Verbo Verbo Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspirar LEY 

“[…] deue se leuantar el obispo de la oracion. & poner las manos sobre las cabeças de aquellos penedenciales. Et poner les la ceniza en ellas. echandoles 

del agua benita. & cubriendo gelas con cilicio. & dezir les estas palabras sos-pirando & llorando.” 

C1B593 so- Sentido opaco sospiro Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

BAG 

“No<n> te q<ui>ero amor nj<n> al s'ospiro tu fiio / faz'es' me andar de balde & dixo me dixo dixo /.” 

C1A1484 so- Sentido opaco sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

FJZ 
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“[...] & rogo nos & pidionos co<n> lag<r><<i>>mas mu-chas & co<n> sospiros.” 

C1A1485 so- Sentido opaco sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

ALX 

“Daua grandes sospiros; ca tenie grant maziella.” 

C1A1486 so- Sentido opaco sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrāre < sub- + 

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

APO 

“Los pueblos dolorjdos afiblados los mantos / Lagrimas & sospiros no<n> otros dulc'es cantos.” 

C1A1487 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterrare Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
314

     enterrar, soterrar, 

sepultar 

FVA 

“QVi om<n>e sot<e>rrare uiuo si no<n> {RUB.}  muriere & sil firmare<n> como es foro peche. [.]xij. M<<or>><auidis>.” 

                                                             
314Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
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C1A1488 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterro ~ soterrado Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
315

    enterrar, soterrar, 

sepultar 

EE1 

“Estos uiniero<n> por mar a uenecia e moraron y grand tiempo poblando la fasta q<ue> murio antheno. e soterrol priamo so hermano en padia una cibdat 

q<ue> es en lombar-dia. e pues q<ue>l ouo soterrado tomo grand poder e gano una tierra por fuerça.” 

C1A1489 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterraron ~ 

soterro 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
316

     enterrar, soterrar, 

sepultar 

LFU 

“Soterraronle sos fijos. ysaac & ysmael. en la cueua dela en-deuolgadura. que compro de effren e-theo ala uista de mambre.” 

C1A1490 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

soterraron Subst. Verbo Verbo Do lat. *sŭbtĕrrāre
317

     enterrar, soterrar, 

sepultar 

BER 

                                                             
315Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
316Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
317Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“De fuera dela villa: entre vnos riberos / Alla lo soterraron: no<n> entre los dezineros / Pesole ala gl<or>iosa: con este enterramjento
318

 / Que yazia el su 

sieruo: fuera de su conujento.” 

C1A1491 so- Movimento para 

dentro, posição 

abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soterradas Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA soterrar < lat. 

*sŭbtĕrrāre
319

     

enterrado, soterrado JUZ 

“El xxxix. cap<itu>lo fabla enlos %2 regar. thesoros. & enlas cosas sot<er>radas.” 

C1A1492 so-  Sentido opaco sotil  Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

aguçado 

ALX 

“Sabet q<ue> en las paias; el corac'on no<n> tenia. /  Por su sotil enie<n>no; q<ue> tanto decoraua. / A maestre natanao; dezian q<ue> semeiaua.” 

C1A1493 so- ~ su- Sentido opaco sotil ~ sotiles ~ 

sutiles 

Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

discreto 

CRZ 

“& por la grant ca-lentura que los q<ue>ma. & por esto non [^an] sotil entendemento. ni an sennorio.” 

                                                             
318Observe-se o sinmorfismo prefixal entre so- (< sub-) e en- (< in-1). 
319Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no latim (sub- + -terr(a)- + -a- + -re). 
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C1A1494 so- ~ 

sub- 

Sentido opaco sotil ~ subtil
320

 Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, astuto BER 

Tanto podio bullir: el subtil ad uersario / Que corronpio al monge: e fizo lo fornjcario.” 

C1A1495 so-  Sentido opaco sotil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

discreto 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1B594 so-  Sentido opaco sotil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

discreto 

BAG 

“Veras' q<ue> bie<n> es d<ic>ha s'i bie<n> es entendida / / entiende bie<n> mj ljbro aueras' bie<n> duen[~]a garrida / / la burla q<ue> oujeres' 

no<n> la tengas' por ujl / la man<er>a del ljbro entiende la s'otil / s'ab<e>r el mal dez'ir bie<n> encobie<r>to don~jgil.”.” 

“Com<m>o la buena duen~a era mucho letrada / s'otil & bie<n> entendjda cue<r>da & bie<n> rraz'onada / / dixe a la mj vieja q<ue> le auja enbjada.” 

C1A1496 so-  Sentido opaco sotileza  Subst. Adj. Subst. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutileza, agudeza, 

profundidade 

JUZ 

“E el sabio en-tendudo. & sotil. & agudo. sossacala de si por so ente[<n>]dimie<n>to. & por su sotileza. & por la agudeza de su na-tura. &' el nescio 

q<ue> passa por ella app<re>ssurado entrepieça enella. & pierde la por su neciedat. & por su app<re>ssuramie<n>to.” 

C1B595 so-  Sentido opaco sotilezas Subst. Adj. Subst. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutileza, 

complexidade 

OA1 

“Por ende han a tirar todo aquello que seria carrera dela alongar o embargar. Et por que por las sollempnidades & las sotilezas delos derechos que se 

vsaron de guardar en la ordenaçion delos iuyzios […].” 

C1A1497 so-  Sentido opaco sotileza ~ sotilezas Subst. Adj. Subst. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutileza, agudeza, 

profundidade 

CRZ 

                                                             
320Observe-se no mesmo documento a variação entre a forma patrimonial e a forma popular do prefixo. 
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“Mas los p<er>sios. & los grie-gos auian muchas sotilezas en esta scientia.” 

C1A1498 sub- Sentido opaco sube ~ suben Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender, elevar PIC 

“Enel .xij. grado sube un omne que tiene en la mano un açote.” 

C1A1499 sub- Sentido opaco sube Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender, elevar LAP 

“Et quando la mediana dellas sube enel oryzon de parte de oryente; aura ma-yor fuerça & mas uertud en todas estas obras que aue-mos dichas.” 

C1B596 sub- Sentido opaco subio Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender, elevar FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio <con> 

ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A1500 sub- Sentido opaco subiu Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender, elevar LEY 

“E desi subio a los cielos uisiblemientre en cuerpo & en alma.” 

C1A1501 sub- Sentido opaco subiu Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender LFU 

“Loth ouo miedo de seer en segor esubio alas mon-tannas con sus .ij. fijas.” 

C1A1502 sub- Sentido opaco suben Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender MOA 

“XXIX Cap<ito>lo. Delos gusanos q<ue> sube<n> delas moliellas.” 

C1A1503 sub-  Sentido opaco subir  Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, elevar-se CRZ 

“El capitulo .xxxv<<o>>. fabla en saber de (de) algun ombre si ade subir a dig<n><<i>>-dat. o [^a] alguna alteza. & quando sera aquel tiempo.” 

C1B597 sob-1 ~ 

sub- ~ 

suu- 

Sentido opaco sobia ~ sobir ~ 

sube ~ subjo ~ 

suujs'te 

Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, elevar-se BAG 

“[...] el q<ui>nto plaz'er oujs'te q<ua>ndo al tu fiio viste / sobir a los' c'ielos' & dis'te grr<ac'i>as' a dios' do s'obia.” 

C1A1504 sub- ~ 

sob-1 

Sentido opaco sube ~ suben ~ 

sobir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender YMG 
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“El .ij. pora fazer semeiança que sube el omne por el ayre & descende.” 

C1A1505 sub-  Sentido opaco sube Verbo Verbo Verbo Do lat. sŭbīre subir, ascender JUZ 

“[...] & el dia. & endereçan se. % &' q<ua>n<d>o vn signo destos sube en vna parte; paras el so <con>t<r><<a>>rio enel (^el) otra parte [...].” 

C1A1506 sub-  Sentido opaco subimientos Verbo Verbo Subst. Do CA subir < lat. sŭbīre ascensão, elevação JUZ 

“E dellos ay amargos. & dellos ay sal-gados. & dellos dulces. & dellos ag-ros. &' dellos crecie<n>tes enlos su-bimie<n>tos. & dellos me<n>gua<n>tes. 

&' de-llos ay orie<n>tales. & dellos occide<n>tal-es.” 

C1B598 su- Sentido opaco suditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito VIS 

“Es avn assemejado a los an-geles por co<n>tjnuo s<er>uiçio & loor faziendo al ssen<n>or exçelsso no<n> çe-ssando dia & noche & mandando a-los 

ssus suditos q<ue>l ssen<n>or le aco-mendo.” 

C1A1507 sub- Sentido opaco subiectos Verbo  Verbo Subst. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

súdito, subordinado FJZ 

“[...] ca algunos ui-uos ya q<ue> pues q<ue> fuero<n> fechos reyes. q<ue> fazia<n> l<os> pueblos pobres & ganaua<n> pora si las co-sas d<e> 

s<us> subiectos [...].” 

C1A1508 suc-         Sentido opaco successores Verbo Verbo Subst. Do lat. successor, -ōris < 

succēdĕre 

sucessor FJZ 

“[...] no<n> las deue auer ni<n>guno de sus fijos. si no<n> como mandare el Rey. & las cosas q<ue> fincare<n> por ordenar; deue<n> las a-uer s<us> 

successores.” 

C1B599 sup-  Sentido opaco supplicaçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. supplicatĭo, -ōnis < 

supplicāre < sub- +            

-plicāre 

suplicação, recurso OA1 

“Titulo .xiiij<<o>>[.] delas supplicaçiones.” 

C1B600 su-  Sentido opaco supliciado Verbo Verbo Verbo Del lat. supplicium, 

‘súplica, ofrenda, 

punir, sentenciar, 

julgar 

BAG 
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PP tormento’ < supplex, -ĭcis, 

‘suplicante’ < prov. de sub- 

+ -plectĕre (‘ser castigado 

ou punido’) 

“[…] allj los abogados' dexjero<n> cont<ra> el juez' / q<ue> auja errado & perdjdo s'u bue<n> prez' / / por ho lo q<ue> auja d<ic>ho & supl[i]c(i)ado 

es'ta vez' /.” 

C1B601 su- Sentido opaco suplir Verbo  Verbo Verbo Do lat. supplēre  suprir, completar, 

complementar, 

substituir 

BAG 

“No<n> g<e>lo p<r><<e>>c'io don ximjo / q<ua>nto val vna vil nuez' / / dixo les q<ue> bie<n> podja en la su p<ro>nu<n>c'ac'io<n> / s'uplir lo 

q<ue> es derecho / & de constituc'io<n> / Ca el de fecho ageno / no<n> fez'iera me<n>c'io<n>.” 

C1B602 su- Sentido opaco resuscito Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio 

<con> ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A1509 su- Sentido opaco resusc'ito Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

BER 
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“Resusc'ito el cuerpo: que era ya pasado / Espantaron se todos: ca era agujsado.” 

C1A1510 su- Sentido opaco resuc’itest Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

CID 

“Del agua fezist vino & dela piedra pa<n> / Resuc'itest a lazaro ca fue tu voluntad.” 

C1A151143

8 

su- Sentido opaco resucito ~ 

resucitaremos 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

LEY 

“[...] & atercer dia resucito en carne.” 

C1A1512 su- Sentido opaco resucitamiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

LEY 

“[...] por q<ue>l uiessen et fuessen ciertos que el su resucitamiento no era por semeiança; mas de uerdat.” 

C1A1513 su- Sentido opaco resurreccion Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

EE1 
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“[…] & dell annunciamiento. &del nacimiento. & de la passion. & de la resur-reccion. & de la ascension de nuestro sennorih<es>u xp<rist>o.” 

C1A1514 su- Sentido opaco resurrecion Verbo Verbo Subst. Do lat. ressurrēctĭō, -ōnis 

< resurgĕre < subrigĕre < 

sub- + -regĕre, ‘dirigir, 

guiar, conduzir’ 

ressurreição, 

reanimação, 

reavivamento 

LEY 

“El septimo es creer que sera resurrec<i>on.” 

28. trans- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: tra- ~ trans- ~ tras-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1515 tra- Através de atrauiessan Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. tardio  *ad- 

+ -transvĕrsāre, ‘remexer 

através’ 

atravessar, cortar, 

cruzar, passar através 

EE1 

“Y estos montes comiençan se ala gra<n>d mar mayor. ca-bo la uilla q<ue> es llamada bayona q<ue> yaze en essa mar misma. contra cierço. e 

atrauiessan toda la tierra fastal mar mediterraneo. e acabansse allí cab una uilla q<ue> dizen colibre.” 

C1B603 tra- Sentido opaco traycion  Verbo Verbo Subst. Do lat. traditio, -ōnis < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traição, deslealdade FSA 

“[…] se se podier saluar con .xij. o-m<n>es a iura o a lide qual quisieren los parie<n>tes del muerto que non mato por conseio ne<n> por traycion mays 

por baraya que lle auieno en a-quella ora & peche .c. mor<auedis> & salga por enemi-go.” 

C1A1516 tra- Sentido opaco traycion  Verbo Verbo Subst. Do lat. traditio, -ōnis < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traição, deslealdade EE1 

“[…] & fueron ellos sennores del-la. % &' como por el desacuerdo q<ue> ouieron los godos con so sennor el rey Rodrigo. & por la tra-ycion q<ue> urdio 

el conde do[<n>] Jllan & ell arc[']obispo oppa. passaron los daffrica & ganaron todo lo (^de)-mas despanna.” 
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C1A1517 tra- Sentido opaco traycion ~ 

trayciones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. traditio, -ōnis < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traição, deslealdade LEY 

“Empero si qual quier destos sobredichos fiziesse algun yerro q<ue> fuesse atal. q<ue> segund el entendimiento q<ue> los o<mne>s han naturalmientre 

deuiesse entender q<ue> era mal de la fazer; assi cuemo traycion. o aleue o adulterio. o omicidio.” 

C1A1518 tra- Sentido opaco traycion ~ 

trayciones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. traditio, -ōnis < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traição, deslealdade CRZ 

“El capitulo .xlviiij<<o>>. fabla en las costellationes q<ue> significan mata<n>za de los Reys. sin lid. & sin batalla. por trayciones. & por engannos.” 

C1B604 tra- Sentido opaco traydor Verbo Verbo Adj. Do lat. tradĭtor, -ōris < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traidor FSA 

“[...] & si al-gu<n> om<n>e fiziere su h<er>edade co<m>pradiza no<n> le p<re>ste & sea t<ra>ydor & peche .x. mill s<ueldo>s & salga de la uilla.” 

C1A1519 trans- Além de transido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. transīre < trans- + 

-īre 

morrer, finar BER 

“Resusc'ito el monge: el que fuera transido.” 

C1A1520 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a 

outro
321

 

trasladamiento Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

tradução LAP 

“Et desque por este i(n)[u]dio su físico ouo entendido el bien & la grand pro q<ue> en el iazie; mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie caste- llano 

por que los om<ne>s lo ente[<n>]diessen meior; & se so- piessen del mas aprouechar. Et ayudol en este tras-ladamiento Garci perez un su clerigo […].” 

C1A1521 trans-  Transferência;  

Movimento de 

um lado a outro 

transladar ~ 

translado ~ 

transladado ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traduzir CRZ 

                                                             
321O sentido do prefixo em questão se justifica através de fluxos metafóricos, pois se pode pensar que para o ato de traduzir (trasladar, no CA) na época medieval era necessário 

ladear o manuscrito/códice de partida e o manuscrito/códice de chegada, ou seja, o texto-fonte e o texto-alvo. E daí o sentido de ‘mudança ou transferência de um lado para outro’. 
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transladei 

“[...] & mandolo transladar de arauigo en lenguage castellano.” 

C1A1522 tras-  Transferência;  

Movimento de 

um lado a outro 

traslato Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traduzir JUZ 

“Aly fide aben Ragel. por ma<n>dado del antedicho n<uest>ro se<n>nor a qui di-os de uida. traslatolo de lengua arauiga en Castellana.” 

C1A1523 tras-  Transferência;  

Movimento de 

um lado a outro 

trasladar ~ 

traslado  

Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traduzir LAP 

“Et desque por este i(n)[u]dio su físico ouo entendido el bien & la grand pro q<ue> en el iazie; mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie caste- llano 

por que los om<ne>s lo ente[<n>]diessen meior.” 

C1A1524 tras-  Além de trasmontana Adj. Adj. Adj. Do lat. transmontānus < 

trans- + -montānus 

trasmontano LAP 

“[…] & otras figuras muchas que estan en el ochauo cielo que son figuradas otrossi de estrellas. las unas a parte de septentrion q<ue> es ala es-trella 

q<ue> llaman trasmontana.” 

C1A1525 tras- Através de traspassa Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -passar < 

lat. vulg. *passāre 

traspassar, atravessar, 
passar através de  

LAP 

“Et esta piedra es cardena en su color assi q<ue> semeia al safir en la cardenor mas no<n> en la luz. ca a esta no<n> traspassa el uiso como al safir faze 

ca la su color es mucho espes-sa & turuia.” 

C1A1526 tras- Além de traspasadora Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA traspasar < CA 

tras- + -passar < lat. vulg. 

*passāre 

transgressor, violador BRE8 

“Sy el alma traspasadora destos mandamjentos por herror pecare enlas cosas que son santiguadas de dios ofresca por su pecado car-nero syn manzjlla 

delas greyes que pueda ser conprado por dos sy-clos segunt el santuario y emen-dara el daño que fizo. ” 
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C1A1527 tras- Além de trasponer Verbo Verbo Verbo Do lat. transponĕre transpor, atravessar APO 

“Oujeron en fuerte pu<n>to las naues ha p<ar>tir / Avien vientos derechos fac'ien les bien correr / Non podien los d<e> tarso los ojos dellos toller / Fasta 

q<ue> se fueron yendo & oujeron lA trasponer / El mar q<ue> nunq<u><<a>> touo leyaltat (^nj) nj belmez.” 

C1A1528 tras- Mudança trastornaron Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -tornar transtornar, alterar, 

mudar 

CRZ 

“Et depues desto trastornaron la fi-gura. & pusieron en la quinta figura.” 

C1A1529 tras- Mudança trastornan ~ 

trastornar 

Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -tornar transtornar, alterar, 

mudar de partido ou 

posição, virar, tombar 

APO 

“Tornados se le(s) son enemigos mortales / Dios confonda tal sieglo men(t)[c]ales / Se trastorna<n> los om<n>es por sseer desleyal<e>s.” 

“Non auie hi marin<er>o q<ue> non fuese cont<ur>vado / Non les valien las Ancoras q<ue> non podien trauar / Los q<ue> eran maestros non podien 

gou<er>nar / Alc'auan se las naues q<ue>rian se trastornar / Tanto q<ue> ellos mismos non se sabien conseiar.” 

C1B605 tras- Mudança trastorne Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -tornar transtornar, inquietar, 

alterar, mudar 

BAG 

“[...] si es duena tu amjga q<ue> con <e>sto no<n> co<n>po<n> / / tu catoljca alla cata / man<er>a q<ue> la tras'torne .” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PRIMEIRA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE II – PREFIXOIDES OU SEMIPREFIXOS 

01. bem- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ben- ~ bene- ~ benj- ~ bien-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1530 ben- Bem
322

 bendiziendo Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer, 

bendizer 

CID 

“Los moros & las moras bendiziendol esta<n> / Vansse fenares arriba q<u><<a>>nto pued(^a)[^e]n andar.” 

C1A1531 ben- Bem bendecir ~ 

bendixiere ~ 

beneyzen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer, 

bendizer 

LEY 

“E por ende. quando cossagran al o-bispo. dize aq<ue>l q<ue>l unge las manos. sen-nor dios tu denna bendezir estas manos assi q<ue> por esta uncion 

<santa>. & por la n<uest>ra be<n>-dicion todas las cosas q<ue> cossagrare; sea<n> cossagradas. & las q<ue> bendixiere sean ben-dichas en el tu 

<santo> nombre. Esta misma bendicion dize el obispo; quando unge las manos al cl<er>igo q<ue> ordena de missa.” 

C1A1532 ben- Bem bendixo ~ 

bendiziendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer, 

bendizer 

GGE 

                                                             
322Parafraseável (nesta e nas demais ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo positivo’, ‘condição favorável’, ‘muito’, ‘demasiado’ etc. 



2092 

 

“Et desi bendixo los dios & dixo les que creçiessen & amuchiguassen & enchiessen la tierra.” 

C1A1533 ben- Bem bendixo ~ bendezir 

~ bendiga ~ 

bendixiere ~ bendix 

~ bendiz  

Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer, 

bendizer 

LFU 

“E beso a so fijo. & abraçolo. E dixo. olor de mio fijo. co-mo olor de campo pleno bendixo el criador.  Gé:27:28 de ati Dios del rucio delos cielos.”” 

C1B606 ben- Bem bendexies'e ~ 

bendecio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer BAG 

“[...] el aparto el menudo / p<ar>a el leo<n> q<ue> comjes'e / & p<ar>a si la canal la mayor q<ue> om<n>e vies'e / al leo<n> dixo el lobo q<ue> la 

mes'a bendexies'e / s'en~or tu es'tas' flaco es'ta vianda ljujana.” 

C1A1534 ben- Bem bendic'ia ~ 

bendizir 

Verbo Verbo Verbo Do lat. bĕnĕdīcĕre abençoar, benzer; 

agradecer, exaltar 

APO 

“Por qual logar q<ue>ria fac'ia su posada / Qui no<n> lo bendic'ia no<n> se tenja por nada.” 

“Dios q<ue> nunq<u><<a>> quiso la sob[<e>]ruja sofrir / Destorbo esta cosa non se pudo conplir / Nol pudieron fallar nil pudieron nozir / Deujemos 

Atal senyor laudar & bendiz[i]r / El Rey Antioco vos q<u><<i>>ero destaiar / Quiero en apolonjo la materja tornar / En tarso lo lexamos bien nos deue 

membrar.” 

C1A1535 ben- ~ 

bene- 

Bem bendicto ~ 

benedicta 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < lat. 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, bento, 

santificado 

BER 

“Vn monge bendicto: fue en vna mongia / El logar non lo leo: dezir non lo sabria.” 

C1A1536 bene-  Bem benedicto Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. benedictus < lat. 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, bento, 

santificado 

LFU 

“Benedicto sea a-braam de dyos el alto.” 

C1A1537 ben-  Bem bendichas ~ 

beneyta ~ benita ~ 

Verbo Verbo Adj. Do lat. benedictus < lat. bendito, bento, LEY 
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benito PP bĕnĕdīcĕre santificado 

“[…] & por la n<uest>ra be<n>-dicion todas las cosas q<ue> cossagrare; sea<n> cossagradas. & las q<ue> bendixiere sean ben-dichas en el tu 

<santo> nombre. Esta misma bendicion dize el obispo; quando unge las manos al cl<er>igo q<ue> ordena de missa.” 

C1A1538 ben- Bem bendicion Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

lat. bĕnĕdīcĕre 

benção, i.e., ato de 

benzer ou abençoar 

LEY 

“[…] q<ue> por esta uncion <santa>. & por la n<uest>ra be<n>-dicion todas las cosas q<ue> cossagrare; sea<n> cossagradas. & las q<ue> bendixiere 

sean ben-dichas en el tu <santo> nombre. Esta misma bendicion dize el obispo; quando unge las manos al cl<er>igo q<ue> ordena de missa.” 

C1A1539 ben- Bem bendic'ion Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

lat. bĕnĕdīcĕre 

benção BER 

“Com<m>o es la gl<or>iosa: plena de bendic'ion.” 

C1A1540 ben- Bem bendiciones Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

lat. bĕnĕdīcĕre 

benção, sacramento FVA 

“[...] et de istos .c. & .viij. M<<or>><auidis> pre<n>dat el[ ]senor el t<er>cio. et el rencuroso el otro t<er>cio & los fiadores el outro t<er>cio. e si[ ]la 

forzada e sos parie<n>tes se abinieren que case co<n> el forzador a bendiciones no<n> peche nada.” 

C1A1541 ben- Bem bendicion Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

lat. bĕnĕdīcĕre 

benção LFU 

“E quit bendixiere sea pleno de bendicion.” 

C1B607 bene-  Bem beneficio Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < lat. 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, privilégio, 

vantagem 

CAS 

“Por aq<ue>sto que los fijos delos Reyes & delos p<r><<i>>nçipes sean reme<m>brança. son come<n>çados por beneficio desc<r><<i>>ptura. por 

la q<u><<a>>l cosa yo Don ferrando por la gra<cia> de dios Rey de Castiella de toledo.” 

C1A1542 benj-  Bem benjgnjdat Verbo Adj. Subst. Do lat. benignus < bene- + 

raiz gen- (genĕre) 

bondade, benignidade BER 

“A la sancta reygna: madre de piadat / Que fizo tal mjraglo: por su benjgnjdat.” 
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C1A1543 bien- Bem bien andança
323

 ~ 

bienandança
324

 

Subst. Subst. Subst. Do CA bien- + -andança 

> andar > provav. do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‘dar voltas, rodear’ 

< ambi- + -īre 

felicidade, ventura, 

fortuna 

CRZ 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos. 

acercando se unos a otros en sus uillas. de lo q<ue> lis accaece & de bien andança o de mala<n>da<n>ça. de muerte o de p<re>sio<n>. o de paz.”  

C1A1544 bien- Bem bienandant ~ 

bienandantes
325

 

Subst. Subst. Adj. Do CA bien- + -andante > 

andar > provav. do lat. 

*ambĭtāre, do cláss. 

ambīre, ‘dar voltas, rodear’ 

< ambi- + -īre 

feliz, ditoso, 

afortunado 

YMG 

“El .viij. pora seer el alcalde bienandant en sus iuyzios. & nunqua seer despuesto daq<ue>l grado.” 

C1A1545 bien- Bem bien auenturado
326

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

-aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

FJZ 

“[...] ca estonce s<er>a el p<r><<i>>ncipe bie<n> auent<ur>ado c<ontr><<a>> s<us> enemi-go [...].”  

C1A1546 bien- Bem bien auenturado
327

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

-aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

APO 

                                                             
323Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
324Sobreprefixação. 
325Sobreprefixação. 
326Sobreprefixação. 
327Sobreprefixação. 
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“Del Rey Antioco eres desafiado / Nin en Ciudat nj en burgo no<n> s<er>as alb<e>rgado / Quie<n> matar te pudiere s<er>a bien soldado / Si estorc'er 

pudieres s<er>as bien auenturado.”  

C1A1547 bien- Bem bien auenturado
328

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

-aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

YMG 

“El .vij. es pora seer omne bien aue<n>turado en todas sus faziendas”  

C1A1548 bien- Bem bien quisto ~ bien 

quistas 

Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

-querer < lat. quaerĕre, 

‘buscar, pedir’  

benquisto, estimado, 

querido 

YMG 

“El .xxi. pora seer bien reçebido & bien quisto delos reyes. & de principes. & por recabdar con ellos lo q<ue> quisiere.”  

“El .xi. es pora seer las mugieres amadas & bien quistas delos omnes.” 

02. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B608 contra- Oposição contradiçiones Verbo Verbo  Subst. Do lat. contradictĭo, -ōnis 

< contradīcěre 

contestação, 

impugnação, 

contradição, alegação 

OA1 

“[...] & en los pla-zos/ & en las contradiçiones delos testigo<<s>> [...].” 

C1A1549 contra- Oposição contradicho Verbo Verbo  Adj. Do lat. contradīcěre contradito, FJZ 

                                                             
328Sobreprefixação. 
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PP contraditado, 

impugnado 

“Assi como nos cuydamos assaz es c<on>tradicho por el decimo c<on>ceio. & por esta ley del muy gl<or>ioso p<r><<i>>ncipe. & por este c<on>ceio 

p<re>sent<e>. alos malos fechos q<ue> entendemos q<ue> yuan cont<r><<a>> piedat.” 

C1A1550 contra- Oposição contradixiesse Verbo Verbo  Verbo Do lat. contradīcěre contradizer, opor-se LEY 

“E si algun xp<ist>ia-no qual quiere cl<er>igo o lego de gra<n>t gui-sa o de peque<n>na. uaron o mugier no<n> q<u><<i>>si-esse creer todos estos 

articulos. o los con-tradixiesse todos o algunos dellos; es he-rege co<n>nosçudo.” 

C1A1551 contra- Sentido opaco contrafecha Verbo Verbo  Subst. 

PP 

Do CA contra- + -facer imitação, falsificação, 

cópia 

LAP 

“La segunda cosa es que sepan connosçer las piedras & las colores & las faiciones dellas. & otrossi q<ue> sepan ciertamiente los logares sennalados o se 

crian & o se fallan. & estremar la contrafecha dela natural. & departir otrossi las que natural miente
329

 se semeian en uno connosciendo las por peso […].” 

03. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1552 mal- Mal
330

 mal andancias ~ 

malandança ~ 

malandantias 

Subst. Subst. Subst. Do CA mal- + -andanza desgraça, má fortuna CRZ 

“El capitulo .viij<<o>>. fabla en las cos[*te]l-lationes de los accaecem<en>tos q<ue> a[*cc]ae-çen entr(^o)[^e] los Reyes. & los sus ene-migos. 

acercando se unos a otros en sus uillas. de lo q<ue> lis accaece & de bien andança o de mala<n>da<n>ça. de muerte o de p<re>sio<n>. o de paz.” 

                                                             
329Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
330Parafraseável (nesta e noutras ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo negativo’, ‘condição desfavorável’, ‘negação’ etc. 
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C1A1553 mal- Mal maldicion Verbo Verbo Subst. Do lat. maledictĭō, -ōnis < 

maledicěre 

maldição, imprecação LFU 

“Trametio nuestro sennor sobre aquellas cibdades su maldi-cion.” 

C1A1554 mal- Mal maldicho ~ maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, amaldiçoado PIC 

“Enel .xx. grado suben serpientes bueltas las unas conlas otras. El qui nasciere en el sera luxurioso & maldicho.” 

C1A1555 mal- Mal maldito ~ malyto Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, amaldiçoado LFU 

“E dela grosura de la ti-erra abondo. ceuera & uino.  Gé:27:29 sir-uante pueblos & adorente tribus. E sennor de tos ermanos. E en-coruen se ante ti. fijos 

de tu madre. Qui te maldixiere sea maldito. E quit bendixiere sea pleno de bendicion.” 

C1A1556 mal- Mal maledito  Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, amaldiçoado FJZ 

“[...] & en ot<r><<o>> lugar dize maledi-to es todo o<mn>e q<ue> iura mentira e<n> el no<m>bre de su sen<n>or dios.” 

C1A1557 mal- Mal maldixo Verbo Verbo Verbo Do lat. maledicěre amaldiçoar LFU 

“[...] & maldixo los grieue mientre
331

 a el & a ella & ala serpient |...| Gé:3:16 & a eua por quela escuchara & lo conseiara al marido. ” 

C1A1558 mal- Mal maldixiere Verbo Verbo Verbo Do lat. maledicěre maldizer, amaldiçoar LFU 

“E dela grosura de la ti-erra abondo. ceuera & uino.  Gé:27:29 sir-uante pueblos & adorente tribus. E sennor de tos ermanos. E en-coruen se ante ti. fijos 

de tu madre. Qui te maldixiere sea maldito. E quit bendixiere sea pleno de bendicion.” 

C1A1559 mal- Mal malfazer Verbo Verbo Verbo Do lat. malefacĕre fazer mal, prejudicar, 

danar 

FJZ 

“[...] sea descomulgado & c<on>da<m>pnado d<e>la s<e>n<tenc>ia d<e> x<rist><<o>>. & d<e> partido d<e> dios. & uea por q<ue> oso malfa-

                                                             
331Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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zer. & q<ue> el regnado le sea tornado en pena.” 

C1B609 mal- Mal mal fechor
332

 Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes ou 

ações condenáveis 

AC3 

“Ley .lxxv<<a>>. com<m>o se libra & de la pena en q<ue> cae el ladron q<u><<a>>ndo toman con<e>l p<ri>mer furto o el mal fechor es tomado en 

faziendo el fecho malo.” 

C1A1560 mal- Mal malfechores Verbo Verbo Subst. Do lat. malefactor, -ōris < 

malefacĕre 

malfeitor, i.e., aquele 

que comete crimes ou 

ações condenáveis 

FJZ 

“Delos q<ue> acusan los malfechores.” 

C1A1561 mal- Mal malmeten Verbo Verbo Verbo Do CA mal- + -meter < 

lat. mittĕre 

assolar, devastar CRZ 

“El capitulo .Liiij<<o>>. fabla en las coste-llationes q<ue> significan acercam<en>to} delos castiellos. & de las uillas quando son uencidos o destruydos. 

los qui estan dentro. & se prende la uilla. o el castiello. & lo malmeten.” 

C1A1562 mal- Mal malquerencia Verbo Verbo Subst. Do CA mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

maldade, 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

FVA 

“Al quel mato & a otro hom<n>e desafiare por cobdicia de so auer. o por malq<ue>rencia. e si dissiere el[ ]des-afiado a tuertom desafia qua sabe 

quie<n> mato so pariente. pesq<u><<i>>ran los que[ ]an a pesquerir.” 

C1B610 mal- Mal malquerencia Verbo Verbo Subst. Do CA mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

FSA 

“[...] tome .iiij. de sus parientes e iu-re co<n> los .ij. parientes que mas acerca ouier & se parientes no<n> ouier iure con .ij. ueçinos derechos que no<n> 

                                                             
332Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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sean iuradiços que n<on> demanden por o-tra sanna nen por otra malquerencia mas por-que era su pariente aquel que mataron.” 

C1B611 mal- Mal malquerenc’ia Verbo Verbo Subst. Do CA mal- + -querer < 

lat. quaerĕre 

animadversão, 

malquerença, 

inimizade 

BAG 

“E faz<er> malas' obras' & ten<er> malq<ue>renc'ia / d<e>l bie<n> q<ue> om<n>e diz'e si a sabiendas' me<n>gua / es el corac'o<n> fals'o & 

mj<n>tros'a la lengua / confonda djos' el cue<r>po do tal corac'o<n> fuelga / lengua ta<n> enconada djos' del mundo la tuelga.” 

C1A1563 mal- Mal mal trecha
333

 ~ 

maltrecha 

Subst. Verbo Adj. Do CA mal- + -trecho < 

lat. tractus, part. pas. de 

trahĕre 

maltratado, molestado EE1 

“E otrossi el fecho despanna que passo por muchos sennorios & fue muy mal trecha re-cibiendo muertes por muy crueles lides […].” 

04. não- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: non-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1564 non- Negação non estable Adj. Adj. Adj. Do CA non- + - estable < 

lat. stabĭlis 

instável, que não é 

estável 

PIC 

“Enel .xi. grado sube una aue que dizen abu-kalim. El qui nasciere enel sera omne non estable en sus conseios nin firme en sus fe-chos. ” 

C1A1565 non- Negação non ljnpia ~ non 

ljnpias 

Adj. Adj. Adj. Do CA non- + - ljnpio < 

lat. limpĭdus 

impuro, que não é 

puro, sujo 

BRE8 

“E el alma que tanxie-re alguna cosa non ljnpia o lo que matare bestia o muriere por sy o alguna otra cosa delas que rrastran y se le olujdare que non es 

ljnpia culpado es y erro. ” 

                                                             
333Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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“[…] asy como la toma del bezerro del ofrenda delas colas de paz y olerlo ha so-bre el altar del olocausto  Le:4:11 mas el pellejo y la carne toda conla ca-

beça y con los pies y con los esten-tinos y las otras cosas non ljnpias. ” 

C1B612 non- Negação non vsado Adj. Adj. Adj. Do CA nõ- + -usado < lat. 

usāre 

inusado, inusual BAG 

“Respondiero<n> rromanos' q<ue> los' plaz'ia de g<ra>do / p<ar>a la desputac'io<n> pusiero<n> pleyto firmado / / mas por q<ue> no<n> 

ente[<n>]dria<n> el lenguje no<n> vs'ado / / q<ue> desputas'en por signos' & por s'en[~]al[<e>]s' de let<ra>do.” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

PRIMEIRA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE III – PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA DERIVAÇÃO 

01. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1566 contra- Oposição  contraria Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, 

desfavorável 

ACE 

“[…] que el qui las sopiere bien iogar. que aun q<ue> la suer-te delos dados le sea contraria; que por su cordura podra iogar con las tabla<<s>> de 

manera que esquiuara el danno quel puede uenir por la auentura delos dados.” 

C1A1567 contra- Oposição contraria Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrārĭus contrário, oposto FJZ 

“[...] son fechos en muchas egl<es>ias despania & en muchas maneras. en como no<n> deue<n>. como en las ot<r><<a>>s costu<m>bres q<ue> son 

fechas por cont<r><<a>>ria.” 

C1B613 contra- Oposição contrarios Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus adversário, inimigo, 

rival 

OA1 

“Por que acaesçe muchas ueze<<s>> que algunos q<ue>riendo traer lo<<s>> pl<e>itos ala n<uest>ra corte por fazer da<n>no assus 

cont<r><<a>>rios. ganan cartas dela n<uest>ra chançelleria p<ar>a los em-plazar.” 

C1A1568 contra- Oposição contrario Prep. / Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, antagônico, LAP 



2103 

 

Adv. oposto 

“Et esto faze por que ella es caliente & seca & quando la queman encierra se en ella la uertud del fuego & encubre se & por ende fuye del agua que es el 

contrario della fria & humida & ayunta se con la sufre que es a su semeiant caliente & seca.” 

C1A1569 contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

BER 

“El enemjgo malo: de belzebub ujcario / Que siempre fue e es: delos buenos <con>trario.” 

C1A1570 contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto JUZ 

“[...] & el dia. & endereçan se. % &' q<ua>n<d>o vn signo destos sube en vna parte; paras el so <con>t<r><<a>>rio enel (^el) otra parte [...].” 

C1B614 contra- Oposição contrariar Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do CA contrario < lat. 

contrārĭus 

contrariar, opor-se, 

obstar 

VIS 

“E a la t<er>çera virtud. a-ssi com<m>o el Ruby & las girgonças & assi de las otras margaritas pre-çiosas en cont<ra>riar & ssanar las poço-n<n>as 

mortales del anjma.” 

C1A1571 contra- Oposição contrariedat Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrariĕtas, -ātis 

< contrārĭus 

contrariedade, 

oposição, diferença 

LAP 

“Et por esto se mu-estra que este tirar es mas por fuerça de contrariedat que de semeiant.” 

C1A1572 contra- Oposição contralliadores Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso, 

antagônico, oposto 

CRZ 

“El capitulo cinq<ue>nteno fabla en las costellationes q<ue> significa<n> ma(<n>)ta<n>ças de los enemigos. & de los contrallia-dores del rey.” 

02. intra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entr-1. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO 

C1A1573 entr-1 Movimento para 

dentro  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada LEY 

“Entrada es el babtis-mo {RUB. L<ey> .x<<a>>.}pora llegar el om<n>e a rece-bir por el los otros sagramien-tos.” 

C1A1574 entr-1 Movimento para 

dentro  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada GGE 

“Gé:3:24 puso el en la entrada del parayso un angel con una espada de fuego. que numqua iamas al-la dexasse entrar a ninguno nin a ellos. nin a otro 

omne si dios lo non fizies.” 

C1A1575 entr-1 Movimento para 

dentro  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada BRE8 

“Sy fuere cabra su oblaçion y la ofresçiere Le:3:13 sobre la cabeça dela cabra y degollarla ha enla entrada dela tienda del testimonjo y espar-zjran los fijos 

de aaron la sangre en-derredor del altar.” 

C1A1576 entr-1 Movimento para 

dentro  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada BER 

“Sy q<u><<i>>er ala salida: si q<u><<i>>er ala entrada / Delante del altar: li cadia la passada.” 

C1A1577 entr-1 Movimento para 

dentro  

entrada Prep. / 

Adv. 

Verbo Subst. Do lat. ĭntrāre < intra- entrada APO 

“Por ganar tal tresoro gana<n>c'ia tan famada. / Muchos Aujen cobdic'ia non la tenie<n> c'elada. / Por matar / a apolonio por qual q<u><<i>>ere 

entrada.” 

C1A1578 entr-1 Movimento para 

dentro 

entramientos Verbo Verbo Subst. Do CA entrar < lat. ĭntrāre 

< intra 

entrada, ingresso JUZ 

“E porel posa-miento delas planetas enlos si-(si)gnos. & sos entramie<n>tos en el-los. & sos sallimie[<n>]tos dellos; se fazen las diu<er>sidades delos 

tie<m>pos.” 
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C1A1579 entr-1 Movimento para 

dentro 

entra Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

LAP 

“Esta piedra es fallada enel monte que es cerca la ca-sa del templo en unos logares q<ue> a y que semeia<n> cueuas & qui entra dentro sie<n>te cuemo 

calentura de ba<n>no. & como olor de fumo.” 

C1A1580 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar ~ entrassen Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

GGE 

“Gé:3:24 puso el en la entrada del parayso un angel con una espada de fuego. que numqua iamas al-la dexasse entrar a ninguno nin a ellos. nin a otro 

omne si dios lo non fizies.” 

C1A1581 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrara ~ entra Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, ingressar, 

iniciar 

ZRQ 

“Tabla de saber en qual dia entrara qual mes quier de los meses Romanos por la oppinion de quien pone el bissiesto en la fin del Mes de deziembre.” 

C1A1582 entr-1 Movimento para 

dentro 

entre ~ entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

YMG 

“El .xxvi. pora que non entre ladron en q<u><<a>>l casa quisieres.” 

C1A1583 entr-1 Movimento para 

dentro 

entran ~ entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

ALX 

“Los vieios por los ni<n>nos; no<n> dexes d<e>los leuar. / Ca dan firmes <con>seios; q<ue> ualen en lidiar. / Q<u><<a>>ndo entran en ca<m>po; 

no<n> se q<u><<i>>eren rancar.” 

C1A1584 entr-1 Movimento para 

dentro 

entre ~ entro Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

APO 

“La hora del pedir veyer non la cuydaua / Vino ha Antiocha entro en <e>l Reyal / Saluo al Rey antiocho & ala corte gen<er>al.” 

C1A1585 entr-1 Movimento para 

dentro 

entro Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

FJZ 

“[...] & depues esto el deuandicho Rey el q<ue> es frucho sobrepuiant & muy glo-rioso p<r><<i>>ncipe. q<u><<i>>so seer p<re>sente en n<uest>ra 
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conpania. & entro co<n> los barones muy grandes & mucho onrrados.” 

C1B615 entr-1 Movimento para 

dentro 

entraren  Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

SPC 

“Et q<ue> galardon deue<n> Auer los q<ue> p<r><<i>>m<er>o entrare<n> por ffuer-ça en la villa o[ ]castiello delos henemjgos o[ ]los q<ue>[ ]los 

ffurtare<n> o los q<ue> Acorriere<n> Al rrey o A[ ]ssu ssen<n>a o[ ]A las ot<r><a>s ssen<n>as.” 

C1A1586 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar  Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

BER 

“Madre dixo el fijo: non seria derechura / Tal alma de tal om<n>e: entrar en tal folgura.” 

C1B616 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrando Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

AC3 

“Ley .xli<<a>>. delos q<ue> an tregua q<ue> se fieren entrando el uno los bien<e>s del otro.” 

C1A1587 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar  Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

LEY 

“[…] no deuen comulgar ni tomar paz en aq<ue>llos dias con los otros. ni entrar des-pues en la egl<es>ia.” 

C1A1588 entr-1 Movimento para 

dentro 

entraran ~ entraua 

~ entrar ~ entro ~ 

entrando 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

CID 

“Todos yscamos fuera q<ue> nadi non raste / Si non dos peones solos por la puerta guardar / Si nos murieremos en campo en castiello nos 

ent<r><<a>>ran.” 

C1A1589 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar  Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar, ser inserido 

CRZ 

“[…] & non an sennorio. nin decrietos. nin leyes. nin sectas. nin se entrameten de sci-encias nin de saberes. & por esto no<n> deuen entrar en la cuenta de 

las yentes del poblado.” 

C1A1590 entr-1 Movimento para entra  Prep. / Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, ingressar, LFU 



2107 

 

dentro Adv. adentrar 

“[…] & tu entra en el archa e todo to casado.” 

C1B617 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar ~ entrare Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, iniciar CAS 

“Esto es por fuero que todo om<n>e que deua deuda a otro sy q<u>iere entrar en plazo deue mandar el alcall<e> al juez & al sa-yon que a cabo de diez 

dias que tomen pen-nos del.” 

“Et de q<ue> entrare mayo deue ap<re>çiar & pechar el da<n>no del demandador assy com<m>o es fuero.” 

C1B618 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar  Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

BAG 

“E tu finq<ue>s'te co<n> amor de (^al) a el yr / no<n> es el s'esto de olujdar los dic'ipulos' alubrar / con espanto tu estauas en ese lug<a>r / del c'ielo 

viste ay entrar sp<irit>u s'<an>to / este s'eteno no<n> a par q<ua>ndo por ti q<ui>s'o e<n>bjar.” 

C1A1591 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrados Prep. / 

Adv. 

Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntrāre < intra- adentrado, ingressado LFU 

“Qvando fueron todos entrados como acomendo nuestro Sennor. Cerro la puerta.” 

C1A1592 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrante Prep. / 

Adv. 

Verbo Adj. 

 

Do lat. ĭntrāre < intra- que está por entrar, 

por começar 

ALX 

“El dezembrio exido; entrante el Janero. / En tal dia nasciera; en dia de santero.” 

03. inter- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entr-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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C1A1593 entr-2 Posição interna entrannas Prep. Subst. Subst. Do lat. ĭnterānĕa, plural de 

ĭnterānĕus < inter- 

ventre, entranhas, 

útero 

LFU 

“E enprenos [fol. 3v-a] rrebeca de dos fijos. Gé:25:22 & combatian se en el vientre. E demando conseio a nuestro sennor.  Gé:25:23 & dixo aella. .ij. gentes 

a ento vientre. & .ij. pu-eblos de tus entrannas ystran. e pliego a pliego esforçara. & el mayor seruira al menor.’” 

04. extra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: estr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1594 estr- Posição exterior estranas Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho CID 

“Rachel a[ ]myo c'id la manol ba besar / Ya ca<m>peador en bue<n> ora c'inxiestes espada / De castiella uos ydes pora las yentes estranas / Assi es 

u<uest>ra [^uentura] grandes son u<uest>ras gananc'ias.” 

C1A1595 estr- Posição exterior estrannas Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus diferente, estranho, 

desconhecido, raro 

ACE 

“E otrossi como en el tiempo delas pazes han de mostrar sus thesoros & sus riq<ue>-zas & las cosas que tienen nobles & es-trannas.” 

C1A1596 estr- Posição exterior estranos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estrangeiros FJZ 

“[...] aq<ue>lla i<us>ticia ue<n>ce l<os> enemigos la q<ue> deffend<e> el p<r><<i>>ncipe. & por esso destrue mas l<os> enemigos 

est<r><<a>>nos por el su pueblo en paz.” 

C1A1597 estr- Posição exterior estrannos Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, 

desconhecido 

CRZ 

“[...] & estos griegos auian no-bles scientias. & ondrados saberes & estrannos. mas los griegos son destruidos en este n<uest>ro tiempo.” 

C1A1598 estr- Posição exterior estrannyo Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estranho, raro, 

desconhecido 

CRZ 
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“Estrangilo por la cosa mas en recabdo poner / Por buscar a apolonjo tan estran<n>yo plac'er / Entro en la C'iudat mando pregon meter.” 

C1A1599 estr- Posição exterior estrannas Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estrangeiro, forasteiro, 

pagão 

LFU 

“E dixol no prendas mugier de las estrannas.” 

C1B619 estr- Posição exterior estrañas Prep. Adj. Verbo Do lat. extraneāre 

‘considerar estranho’ < 

extrānĕus 

estranhar, considerar 

estranho, censurar, 

incomodar-se 

BAG 

“[...] ap<r><<e>>ndiero<n> abogados' en <e>s'ta disputac'ion / tal eres' com<m>o el lobo rretraes' lo q<ue> faz'es' / estran~as' a los' ot<r><<o>>s' 

el lodo en q<ue> yaz'es' / eres' mal enemjgo a todos' q<ua>ntos' plaz'es [...].” 

05. infer- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: infier- ~ jnfier- ~ ynfier-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1B620 infier- Posição inferior infiernos  Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno, limbo, regiões 

inferiores 

FRL 

“[…] en alma descen-dio alos infiernos. & saco dend sus <santos> & sus fieles e despues resuscito enla: carne. et mostrosse alos dicipulos. & comio 

<con> ello<<s>>. & dexolos confortados en la su fe catholica. E subio alos cielos en cuerpo & en deydat.” 

C1A1600 infier- 

~ 

jnfier-  

Posição inferior infierno ~ infiernos 

~ jnfierno 

Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno, limbo, regiões 

inferiores 

LEY 

“E demientre q<ue>la carne fue muerta; en alma descendio a los infiernos.” 

C1A1601 ynfier-  Posição inferior ynfiernos Prep. / Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < inferno, limbo, regiões CID 
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Adv. infĕrus, -a, -um inferiores 

“Enel monumento Resuc'itest ([^2&]) fust alos ynfiernos / Com<m>o fue tu voluntad / Q<ue>branteste las puertas & saq<ue>ste lo[^2s] padres 

<santos>.” 

C1A1602 ynfier-  Posição inferior ynfierno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno LAP 

“Et dizen le otros-si ryo dynfierno.” 

C1B621 ynfier- Posição inferior ynfierno Prep. / 

Adv. 

Subst. Subst. Do lat. infernus, de infra < 

infĕrus, -a, -um 

inferno CAS 

“Et co<n> iudas traydor sufra pe<n>nas en el ynfierno.” 

06. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C1A1603 mal- Mal maliciosamientre Verbo Adj. Adv. Do lat. malitiōsus < 

malitĭa < malus 

maliciosamente, 

perfidamente, com 

malícia 

LEY 

“[…] & des-pues desto algunol bateasse si no en la manera que manda <santa> egl<es>ia. faziendo lo dotra guisa por soberuia o por desden. o por 

despreciamiento del babtismo. o por otra razon qual quier q<ue> lo fiziesse maliciosamientre; deuen amos ados seer desterrados por ende.” 

C1A1604 mal- Mal maldat ~ maldades Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, malícia LEY 

“La quarta manera; es maldat q<ue> han los om<ne>s en si naturalmie<n>tre.” 

C1A1605 mal- Mal maldat  Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, 

GGE 
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perversidade 

“Mas a cayn por la maldat que ueye enel. enel talante de su coraçon & en sus offrendas desapuestas. nin cato a el nin a ellas.” 

C1B622 mal- Mal maldat  Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  maldade, iniquidade, 

impiedade, 

perversidade 

BAG 

“com<m>o el mur & la rrana peresc'en & peor / er<e>s' mal enemjgo faz'es' tu amador / toda maldat del mundo & toda pestilenc'ia / s'abra la fals'a 

lengua mj<n>tros'a paresc'enc'ia [...].” 

07. retro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: redr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C1A1606 redr- Sentido opaco redrados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA arredrado < lat. 

ad- + -retro, com 

supressão do a- 

apartado, separado, 

afastado, retraído 

CRZ 

“[...] & por esto non [^an] sotil entendemento. ni an sennorio. ni leyes nin decretos. nin se entremeten de sciencias nin de saberes. & esto es por q<ue> son 

redrados de la egualdat. & de la tempradura.” 

08. sobre- 

ETIMOLOGIA: Prefixo vernáculo proveniente do antepositivo latino super-, ligado, por sua vez, ao advérbio e prep. de acusativo e ablativo latino super, 

que apresentava os sentidos ‘por cima de, em cima de, sobre’; ‘a mais’; ‘além de’.  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sob-2 ~ sober- ~ sobr-. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO 

C1A1607 sob-2 Sentido opaco sobeianas ~ 

sobeianos 

Subst.  Subst. Adj. Do lat. *sŭpĕrcŭlus excessivo, demasiado CID 

“Crec'en estos virtos ca yentes son sobeianas / Las arobdas q<ue> los moros sacan de dia / E de noch en( )bueltos andan en armas / Muchas son [^las] 

arobdas & gra<n>de es el almofalla.” 

C1A1608 sober- Sentido opaco soberuia Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância LEY 

“[…] & des-pues desto algunol bateasse si no en la manera que manda <santa> egl<es>ia. faziendo lo dotra guisa por soberuia o por desden. o por 

despreciamiento del babtismo. o por otra razon qual quier q<ue> lo fiziesse maliciosamientre; deuen amos ados seer desterrados por ende.” 

C1A1609 sober- Sentido opaco soberuja Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância APO 

“Mas aguiso dios la cosa en ot<r><<a>> man<er>a. / Dios q<ue> nunq<u><<a>> quiso la sob[<e>]ruja sofrir / Destorbo esta cosa non se pudo 

conplir.” 

C1A1610 sober- Sentido opaco soberuios Verbo Adj. Adj. Do lat. superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberbo EE1 

“Mas por q<ue> ellos eran muy soberuios e no connocien ni temien a dios.” 

C1A1611 sober- Sentido opaco soberuio ~ 

soberuios 

Verbo Adj. Adj. Do lat. superbus, -a, -um < 

super- + *bho 

soberbo LEY 

“E despues q<ue> esta iusticia ouo fecha deste angel soberuio; quiso dar pena al om<n>e por el pecado que fiziera.” 

C1A1612 sobr- Sentido opaco sobranc'aria Sufixo Verbo Subst. Do lat. tard. superantia < 

superăns, -antis < 

superāre 

soberba ALX 
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“Dezia ay mesqujno; q<u><<a>><n>do ueere el dia. / Que pueda rancurar; esta sobranc'aria.” 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 

PARTE I
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES)1 

SEGUNDA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE I – PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

01. ad- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-1 ~ ad- ~ ac- ~ al-1 ~ ap- ~ ar-1 ~ as-1 ~ ha- ~ at-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O.
2
 ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C01 a-1 Expletivo abastar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

abastecer, dar o 

suficiente, satisfazer 

PN9 

“Mas no puede la my pena crec'er en (^tal) [^tan] alto grado abastar la su cadena.” 

C2D01 a-1 Expletivo abaste Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -bastar < lat. 

bastāre < gr. bastázo, 

‘levar, sustentar (um 

peso)’ 

bastar, satisfazer, ser 

suficiente 

M18 

“E quan-do les acaesçiere alguna cosa a que no abaste lo que en<e>ste libro es escrip-to: demanden consejo de algunos de los fisicos que complidamente 

                                                             
1Abreviaturas utilizadas neste morfemário: ÁR. (árabe); CLÁSS. (clássico); CÓD. (código); FME (formante da margem esquerda, i.e., prefixo ou prefixoide); C. F. (classe-fonte); C. 

A. (classe-alvo); C. O. (classe da ocorrência); LAT. (latim); CA (castelhano arcaico); GR. (grego); FR. (francês); IT. (italiano); DERIV. (derivado); VULG. (vulgar); ECLES. 

(eclesiástico); INF. (infinitivo); MED. (medieval); PART. PRES. (particípio presente); PART. PASS. (particípio passado). 
2Leia-se classe da ocorrência como a classe gramatical do produto tal qual presente na averbação, no contexto frasal-encunciativo, que, muitas vezes difere da classe-alvo primeva (original) 

da derivação prefixal. 



2118 

 

sabe<n> esta arte.” 

C2C02 a-1  Sentido opaco abatio Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. abbat(u)ĕre < 

ad- +  batuĕre, ‘bater, 

combater’ 

matar, abater, derrubar 

 

CCM 

“Sem<pronio>. abatio se el girifalte & vine le en-derec'ar enel alcandara.” 

C2C03 a-1 Sentido opaco  auinieron Verbo Verbo Verbo

. 

Do lat. advenīre concorrer, juntar-se, 

aglomerar-se; pôr-se 

de acordo, concordar 

SLI 

“[…] no es cosa de creer quan facilmente se auinie-ron.” 

C2C04 a-1 Sentido opaco abogados Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

MTV 

“Titulo .xjx. de los abogados.” 

C2C05 ad- Sentido opaco aduocada Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

DC1 

“[...] pues eres aquellya que los peccadores / desean tener por buena aduocada [...].” 

C2D02 ad- Sentido opaco aduocata Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. advocātus < 

advocāre 

advogado, defensor, 

protetor 

CHA 

“[...] la virgen gloriosa madre suya n<uest>ra aduocata [...].” 

C2C06 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

abrac’ada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -braç(o)- +    

-a- + -r < lat. brac(c)hĭum 

ligado, associado, 

abraçado 

P13 
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ou stricto sensu 

“[...] dixo tener la conc'ienc'ia abrac'ada co<n> lo q<ue> fuese dere-cho [...].” 

C2C07 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

abrasada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA abrasar < a- +       

-bras(a)- + -a- + -r 

acendido, abrasado, 

encendido, vivo 

ENC 

“[...] oy se amata la centella / q<ue> estava muy abrasada [...]” 

C2C08 a-1 Sentido opaco abreuiar Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. abbreviāre < 

ad- + -breviāre 

tornar breve, reduzir a 

duração, encurtar, 

abreviar 

JOS 

“Enla qual empresa fauorec'ida dela mano de dios: por abreuiar lo que ala lar-ga han de pronu<n>ciar los historicos.” 

C2C09 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- +      

-a- + -r < lat. capŭt 

terminar, findar, 

chegar ao fim, acabar 

SLI 

“Pore<n>de la co<n>iuraci-on de cathilina lo mas v<er>daderame<n>-te & breue q<ue> podre: e<n>tie<n>do d<e> acabar.” 

C2C10 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

acabes Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

CCM 
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ou stricto sensu 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

C2C11 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

P13 

“[...] las Riquezas son de amar / ca syn ellas gra<n>des cosas / manjficas njn famosas / non se pueden acabar […].” 

C2D03 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabasse Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

findar, terminar, 

concluir 

M18 

“[...] final-mente se acabasse con muerte [...].” 

C2C12 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acabe Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -cab(o)- + -a- 

+ -r < lat. capŭt 

acabar, terminar, 

findar 

PN9 

“Senyora merc'ed te pydo / que por ty sola se acabe / y se vea fenesc'ido / my dolor tan dolorydo.” 

C2C13 a-1 Sentido opaco acaec’e Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    ocorrer, acontecer, MGO 



2121 

 

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

suceder 

“E asy acaec'e muchas vezes que algunos ombres antes dela espyrienc'ia de los males futuros no conoc'en los bienes presentes.” 

C2C14 a-1 Sentido opaco acaesc’e Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder, haver 

P13 

“[...] dezir mas a[ ]q<ui>en fallesc'e / o mengua morada pobre / sea de nudoso Robre / o de can~as sy acaesc'e [...].” 

C2D04 a-1 Sentido opaco acaecer ~ 

acaecieren 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

CHA 

“[...] no hizo mas de afirmar acaecer algunas vezes la tal passio<n> o pleuresis pestilencial [...].” 

C2D05 a-1 Sentido opaco acaecen ~ 

acaescen ~ 

acaescia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer, 

suceder 

LTO 

“E otros iuegos a y de mu-chas maneras. pero todos fueron fech-os a semeiança delas cosas que aca-ecieron […].” 

C2D06 a-1 Sentido opaco acaesçiere Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, advir, 

acontecer 

M18 

“E quan-do les acaesçiere alguna cosa a que no abaste lo que en<e>ste libro es escrip-to: demanden consejo de algunos de los fisicos que complidamente 

sabe<n> esta arte.” 

C2C15 a-1 Sentido opaco acaesc’en ~ 

acaesciere ~ 

acaesciesen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg.                    

*accadescere < ad- +        

-cadĕre, ‘cair’ 

ocorrer, acontecer BAE 

“[…] los fecho<<s>> que acaesc'en en todos los t<ien>pos.” 
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C2C16 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acarrean Subst. Verbo Verbo Do CA a- + carr(o)- + -e- 

+ -a- + -r < lat. carrus < 

gaulês carros 

ocasionar, acarretar, 

acarrear 

BAE 

“[...] tristezas & pesares & pe<n>samj-entos & aflic'iones del sp<irit>u que muchas de uezes atraen & causan & acarrean alos p<r><<i>>n-c'ipes los 

sus muchos & arduos negoc'ios rreales [...].” 

C2D07 a-1 Sentido opaco acata Verbo Verbo Verbo  Do lat. *accaptare < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’
3
 

considerar, observar 

com cuidado, atentar, 

acatar 

ALV 

“[…] se aprouecha<n> de las ropas & p<ro>-uisiones de sus casas no acata<n>do q<ue> en los tales lugares ta<n>bien esta el ayre dañado.’” 

C2C17 a-1 Sentido opaco acata Verbo Verbo Verbo  Do lat. *accaptare < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’ 

aceitar, corresponder 

a, acatar, obedecer 

CHI 

“[…] cada arte acata su fin para el qual consegujr es ordenada asi com<m>o del arte millitar su fin es victoria & del arte de medeçina su fin es sanidat.’” 

C2D08 a-1 Sentido opaco acatando Verbo Verbo Verbo  Do lat. *accaptare < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’ 

aceitar, corresponder 

a, acatar, obedecer 

LTO 

“[…] & acata<n>do ser justo lo suso dicho & informados del gran daño que d<e>sto se recrescia mandaro<n> sobre ello platicar alos del su 

co<n>sejo.” 

C2C18 a-1 Sentido opaco acatado Verbo Verbo Verbo 

PP  

Do lat. *accaptare < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

obedecer, respeitar, 

acatar 

MGO 

                                                             
3Já para o DLE/RAE, advém do CA a- + -catar (‘olhar’) < lat. captāre, ‘pegar’. 
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‘tomar, agarrar’ 

“[…] en tiempo de diuisyon el rrey que es cabec'a no es acata-do.” 

C2C19 a-1 Sentido opaco acatamiento Verbo Verbo Subst.  Do CA acatar < lat. 

*accaptare < ad- +            

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’ 

contemplação, 

observação, 

pensamento 

CCM 

“Por cierto los gloriosos sanctos q<ue> se deleyta<n> enla vision diuina no gozan mas q<ue> yo agora enel acatamie<n>to tuyo.” 

C2C20 a-1 Sentido opaco ac’eptada ~  

aceptado 

Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. acceptāre < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’ 

acolhido, aceito, 

acatado 

P13 

“Por el qual ac'eptada diziendo q<ue> el non se fiaua de fa-blar fuera delos muros de su c'ibdat […].” 

C2C21 a-1 Sentido opaco ac’eptase Verbo Verbo Verbo  Do lat. acceptāre < ad- +      

-captāre, freq. de capĕre, 

‘tomar, agarrar’ 

acolher, aceitar, acatar P13 

“E como des-pues de muchos Ruegos & grandes afincamj<ent><<o>>s la ac'ep-tase.” 

C2C22 a-1 Sentido opaco acesorio Subst. Verbo Subst.  

 

Do lat. med. accesōrĭus < 

accedĕre, ‘juntar’ < ad- + 

-cedĕre 

que se junta ao 

principal, 

suplementar, acessório 

GEN 

“[...] so sile<n>-cio lo p<ri>ncipal relatando: lo menos p<ri>ncipal: o acesorio no fue remo<n>tado por mi [...].” 

C2D09 a-1 Sentido opaco açepto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. acceptāre, 

‘receber’, freq. de accipĕre 

< ad- + -capĕre 

aceitável, adequado, 

proveitoso 

M18 

“Para que my seruicio le fuesse açepto y resultasse en algund prouecho y vtilidad […].” 

C2D10 a-1 Expletivo ac’ertare Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -cert(o)- +     acertar, encontrar uma 

solução, atuar com 

RHJ 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-a- + -r < lat. cĕrtus acerto 

“[...] en caso tan agravad<<o>> / (^p?) temjendo no ac'ertare / no avja njngun priuado / q<ue> osase consejare.” 

C2D11 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acertar Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -cert(o)- +     

-a- + -r < lat. cĕrtus 

acertar, atuar com 

acerto 

ALV 

“Usar la triaca p<ar>a p<re>seruar no es segura avnq<ue> esta alabada por to-dos porq<ue> requiere ta<n>tas co<n>diciones p<ar>a 

rectame<n>te vsar d<e>lla q<ue> he por difficile acertar en ello los q<ue> viue<n> en possession de sanos.” 

C2C23 ac-  

 

Sentido opaco acc’identes Verbo Verbo Subst. Do lat. accĭdens, -entis < 

de accidĕre < ad- +           

-cedĕre 

acontecimento, fato, 

pormenor 

JOS 

“[…] quando ya me vie-da la edad: & los acc'ide<n>tes della […].” 

C2D12 ac-  

 

Sentido opaco accidentes  Verbo Verbo Subst. Do lat. accĭdens, -entis < 

de accidĕre < ad- +           

-cedĕre 

acontecimento, fato ALV 

“Assi mis-mo muestra q<ue> sera gran daño en el coraço<n> y pecho & accide<n>tes dellos q<ue> son tristezas [...].” 

C2D13 a-1 Sentido opaco acelerados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. accelerātus, -a,      

-um < accelerāre < ad- + 

-celerāre 

célere, rápido CHA 
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“[...] Dolores de costado pestile<n>ciales: ta<n> peligrosos: ta<n> acelerados como a todos es manifiesto [...].” 

C2C24 a-1 Sentido opaco acogio
4
 Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< de colligĕre (‘recolher’) 

< cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar, hospedar 

VS1 

“[…] de como lo acogio Jacob en su casa […].” 

C2C25 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acompañar
5
 Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo
6
 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia 

CCM 

“Ca<listo>. cierra la ventana & dexa la teniebla acompan~ar al tri-ste & al desdichado la ceguedad.” 

C2C26 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acompañaron
7
 Subst. Verbo Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir VS1 

“E gays tomo cinco caualleros que lo a[ ]compan~aron.” 

C2C27 a-1  Expletivo aconpañados
8
 Subst. Verbo Adj. Do lat. *accompaniāre < seguido, P13 

                                                             
4Sobreprefixação. 
5Sobreprefixação. 
6Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
7Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

PP lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhado 

“[...] syempre son aco<n>pan~ados los q<ue> tienen qua<n>do van o q<ua>ndo vienen [...].” 

C2D14 a-1 Expletivo acontecido
9
 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CHA 

“[…] en mu-chos casos esperimenta<n>do me ha aco<n>tecido […].” 

C2C28 a-1 Expletivo acontescimiento
10

 Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

fato, acontecimento CCM 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2C29 a-1 Expletivo 

 

acopilada
11

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do CA a- + -copilar < lat. 

compilāre < cum- +           

- pilāre 

coligido, reunido, 

compilado 

BAE 

“[…] & puso aquj al comjenc'o desta su obra vna acopilada escriptura com<m>o a manera de prologo o de arenga […].” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8Sobreprefixação. 
9Sobreprefixação. 
10Sobreprefixação. 
11Sobreprefixação. 
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C2C30 a-1 Expletivo 

 

acopilo
12

 Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -copilar < lat. 

compilāre < cum- +           

- pilāre 

coligir, reunir, 

compilar 

BAE 

“[…] dicho libro con la gracia & a-yuda & bendic'io<n> & esfuerc'o del muy soberano bien que es dios n<uest>ro sen~or fizo & or-deno & conpusso & 

acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2C31 a-1 Sentido opaco ac’ores Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. *acceptor,     

-ōris < lat. accipiter, ‘açor’ 

< accipĕre < ad- + -capĕre 

açor BAE 

“[…] cac'a<n>do co<n> falcones & con ac'ores [...].” 

C2C32 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordaron Subst. Verbo Verbo Do lat. *acchordāre, de 

cor, cordis
13

 

concordar, convir, 

entrar em acordo 

VS1 

“E quando fueron ante el & vieron la su dolencia acordaro<n> cada vno por si que todos en vno curassen del emperador.” 

C2C33 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acuerde Subst. Verbo Verbo Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

lembrar, recordar DC1 

“Acuerde se te de guardar / la cosa que sera dada […].” 

                                                             
12Sobreprefixação. 
13Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C2D15 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordauan ~ 

acorde 

Subst. Verbo Verbo Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordar, convir, 

entrar em acordo; 

lembrar, recordar 

CHA 

“Costumbre ha sido entre los anti-guos y avn agora permanece en-tre los modernos quando alguna obra scie<n>tifica acordaua<n> de hazer 

atribuye<n>la a algu<n> varo<n>.” 

C2C34 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordar, ajustar, 

pactuar 

JOS 

“Mas ambos enel orden delos libros tra<n>s-ladados muestran auer acordado: que puestos en vn volumen: antece-diesse aquello donde se faze 

me<n>c'ion del comienc'o delos siglos.” 

C2D16 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acordado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

concordar, ajustar, 

pactuar 

LTO 

“[...] & con ellos consultado fue acordado q<ue> deuian ma<n>dar proueer sobrello [...].” 

C2C35 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

acuerdo Subst. Verbo Subst. Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

resolução, decisão, 

acordo 

VS1 



2129 

 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] veyan que cada dia empeoraua & houieron d<e> acuerdo q<ue> ouiessen fisicos & c'urujanos […].” 

C2C36 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acuerdo Subst. Verbo Subst. Do lat. *accordāre, de cor, 

cordis 

resolução, decisão, 

acordo 

JOS 

“Por ende fue mi acuerdo continuar las mas breues delos siete libros […].” 

C2C37 a-1 Sentido opaco acorred Verbo Verbo Verbo Do lat. accŭrrĕre ‘correr 

para’ < ad- + -cŭrrĕre, 

‘correr’ 

acorrer, socorrer, 

defender 

DAN 

“[...] nj<n>. duq<ue> esforc'ado q<ue> della me pueda agora defender acorred me todos mas no<n> puede ser.” 

C2C38 a-1 Sentido opaco acortar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -cortar < lat. 

curtāre, ‘encurtar, reduzir, 

cortar’ 

encurtar, abreviar, 

reduzir 

DAN 

“Acortarse mj vida & p<er>der los sentidos [...].” 

C2C39 a-1 Expletivo acostumbran
14

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

SLI 

                                                             
14Sobreprefixação. 
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‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

“[…] yo quando moc'o al comienc'o como muchos acostumbran del studio delas letras […].” 

C2D17 a-1 Expletivo acostunbran
15

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

LTO 

“E luego yncontinente este d<ic>ho dia mes & año suso d<ic>hos estando ala boca d<e>la costanilla donde se suelen & acostunbran pregonar las se-

mejantes cosas.” 

C2D18 a-1 Expletivo acostumbrado
16

 Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

ALV 

“[...] & las co<n>seruas en açucar de las cosas di-chas: es mejor vino tinto que blanco: & los que no han acostumbra-do a lo beuer es bien que en este 

tie<m>po no lo comie<n>çen.” 

C2C40 a-1 Expletivo acostunbradas
17

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

acostumado, 

habituado, de costume  

CHI 

                                                             
15Sobreprefixação. 
16Sobreprefixação. 
17Sobreprefixação. 
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pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

“[...] medeçinas q<ue> vosotros conosçedes de aquellas cosas q<ue> los om<ne>s suelen comer por vianda / o echa<<r>> en las viandas 

acostunbradas q<ue> destas tales po-dedes vsar […].” 

C2C41 a-1 Expletivo acostumbrado
18

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado 

JOS 

“[...] es acostu<m>bra-do seguir opinio<n>es generales.” 

C2D19 a-1  Sentido opaco  acresçentar Verbo Verbo Verbo Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

incrementar, 

favorecer, fomentar, 

acrescentar 

M18 

“E conosciendo qua<n>to vuestra señoria dessea a-cresçentar el culto diuino […].” 

C2C42 a-1  Sentido opaco  acrecentados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *accrescentāre, 

baseado em accrescens,     

-entis, part. presente de 

accrēscĕre < ad- +             

-crescĕre 

acrescentado, 

aumentado, crescido 

TES 

                                                             
18Sobreprefixação. 
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“Que si lo<<s>> cabellos en las sus rayzes dellos fuere<n> huntados co<n> esta agua sera<n> guaridos d<e> las ca-nas & tornara<n> amariellos & 

muy acrece<n>tados en sy.” 

C2C43 a-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

acusaron Subst. Verbo Verbo Do lat. accūsāre < ad- +       

-causa 

acusar, denunciar, 

delatar  

VS1 

“[...] lo acusaron ante el adela<n>tado Pilatos.” 

C2C44 a-1 Sentido opaco adelantados
19

 Prep. Verbo Subst. 

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

alto dignatário que 

levava a cabo (ou seja, 

adiante) uma empresa 

jurídica, militar ou 

civil por mandato real  

MTV 

“Titulo .xiij[.] de los adelantados & merjnos.” 

C2C45 a-1 Sentido opaco adelantados
20

 Prep. Verbo Subst. 

PP 

Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

-ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

alto dignatário que 

levava a cabo (ou seja, 

adiante) uma empresa 

jurídica, militar ou 

civil por mandato real  

BAE 

“[...] todos los gra<n>des sen~ores de sus Reynos & sen~orios asy los p<er>lados jnfantes duques co<n>des adelantados almirantes [...].” 

C2C46 a-1 Sentido opaco adelantado
21

 Prep. Verbo Subst. Do CA adelantar < a- +    

-delante < lat. de- + -in- + 

alto dignatário que 

levava a cabo (ou seja, 

VS1 

                                                             
19Sobreprefixação. 
20Sobreprefixação. 
21Sobreprefixação. 
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PP -ante, ‘de frente a, diante 

de’ 

adiante) uma empresa 

jurídica, militar ou 

civil por mandato real 

“[...] lo acusaron ante el adela<n>tado Pilatos.” 

C2C47 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

adebdados
22

 Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -deud(a)- +    

-a- + -r < lat. debita < 

debēre < de- + -habēre 

compelido, obrigado  BAE 

“[...] todos lo<<s>> om<n>es son adebda-dos de amar a todos [...].” 

C2D20 a-1 Sentido opaco aditamento Verbo Verbo Subst. Do lat. additamēntum, -i < 

*additāre < addĭtus, part. 

de addĕre < ad + -dāre 

adição, acréscimo, 

aditamento 

CHA 

“[...] solame<n>te so<n> apostemas del pecho sin a-ditame<n>to de venenosidad [...].” 

C2C48 a-1 Sentido opaco adeuinar Verbo Verbo Verbo Do lat. *ad-dīvīnāre predizer, adivinhar, 

desvendar 

MGO 

“Arriolor & batic'inor son dos verbos latinos que qui- eren dezir adeuinar & profetizar.” 

C2C49 a-1 Sentido opaco adeuino Verbo Verbo Subst. Do CA adivinar < lat. *ad-

dīvīnāre 

adivinhador, adivinho, 

vidente 

MGO 

“La ynuenc'ion desta obra fue fengir vn profeta o ade-uino en figura de pastor llamado gil arriuato. ” 

C2D21 ad- Sentido opaco administracion Verbo  Verbo  Subst. Do lat. administratĭo, -ōnis 

< administrāre < ad- +      

administração LTO 

                                                             
22Sobreprefixação. 



2134 

 

-ministrāre 

“[…] ala buena administracion de nuestra iusticia […].” 

C2D22 ad- Sentido opaco administrar Verbo  Verbo  Verbo Do lat. administrāre < ad- 

+ -ministrāre 

recomendar, ministrar, 

administrar 

ALV 

“Assi mismo q<ue> el fisico no diffiera los remedi-os: antes sea muy acucioso en los administrar […].” 

C2C50 ad- Sentido opaco admirables Verbo  Verbo  Adj. Do lat. admirabĭlis, -e <  

admirāre < ad- + -mirāre 

maravilhoso, 

admirável 

ENC 

“[...] y del angel saludada / por muy admirables modos […].” 

C2C51 a-1 Sentido opaco adobos Verbo  Verbo  Subst. Do CA adobar < ant. fr. 

adober, ‘armar cavaleiro’, 

deriv. do lat. *addŭbāre e, 

este, do frâncico *dubban, 

‘golpear, bater’ 

molho, condimento 

usado em iguaria, 

tempero 

BAE 

“[…] muchos & dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos diuerssos sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan mas los corac'ones.” 

C2C52 ad- Sentido opaco adorar ~ adorare 

~ adoraron 

Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre  

adorar, venerar, 

reverenciar 

EEP 

“[...] vimos su estrella en oriente & venj-mos a lo adorar […].” 

C2C53 ad- Sentido opaco adora ~  adorar ~ 

adorado 

Verbo Verbo Verbo 

PP  

 

Do lat. adorāre < ad-+      

-orāre 

adorar, venerar, 

reverenciar 

ENC 

“[…] pario sin corrompimiento / la virgen nuestra sen~ora: / oy se hizo tratadora / de la paz de n<uest>ra guerra / oy su hijo mesmo adora / oy es hecha 

emperadora.” 

C2C54 ad- Sentido opaco adoraua Verbo Verbo Verbo Do lat. adorāre < ad-+      adorar, venerar, VS1 
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-orāre reverenciar 

“[...] a-doraua los ydolos [...].” 

C2C55 a-1 Sentido opaco aduzir ~ aduxe Verbo Verbo Verbo Do lat. addūcēre  expor, apresentar, 

aduzir 

JOS 

“E podiendo lo yo aduzir a deseada conclusion: a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera junta me<n>te con la presente 

ya fenecida.” 

C2C56 ad- Sentido opaco adqujrir Verbo Verbo Verbo Do lat. adquirĕre < ad- + -

quaĕrere 

obter, adquirir CHI 

“[...] breue conpendio de medeçina con cuya dot<ri>-na podades aq<ue>lla perdida adqujrir & adq<ui>rida conseruar [...].” 

C2C57 ad- Sentido opaco adquirida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adquirĕre < ad- + -

quaĕrere 

obtido, adquirido CHI 

“[...] breue conpendio de medeçina con cuya dot<ri>-na podades aq<ue>lla perdida adqujrir & adq<ui>rida conseruar [...].” 

C2C58 ad- Sentido opaco aduersa Verbo Verbo Adj. Do lat. adversus, part. 

pass. de advertĕre < ad- +    

-vertĕre 

desfavorável, 

impróprio, adverso 

CCM 

“Ca<listo>.yre como aq<ue>l contra q<u><i>en solame<n>te la aduersa fortuna pone su estudio con odio cruel.” 

C2C59 a-1 Expletivo desaenconan
23

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -a- +           

-enconar < lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’  

curar, cessar a dor CCM 

“[...] dexemos llorar al que dolor tiene: que las lagrimas & sospiros mucho des(a)[e]ncona<n> el co-rac'on dolorido.” 

C2C60 a-1 Expletivo afeytes Verbo Verbo Subst. Do arag. ou leon. afeitar < adorno, ornamento, LDE 

                                                             
23Sobreprefixação (des- + -a- + -en). 
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lat. affectāre, frequent. de  

afficĕre < ad- + -facĕre 

afeite 

“E troxole sus afeytes & sus donas por dar A ella las siete las moças las pertenesçientes que pertenesçian A ella de casa del Rey.” 

C2C61 a-1 Sentido opaco desafios Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafio, duelo MTV 

“Titulo [.]jx[.] de los rrieptos & desafios.” 

C2C62 a-1  Sentido opaco afirman Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +   

-firmāre 

declarar, asseverar, 

afirmar 

BAE 

“Segund q<ue> dispo-nen & determjna-da mente afir-man los filoso-fos & sabios [...].” 

C2D23 a-1  Sentido opaco afirmar Verbo Verbo Verbo Do lat. affirmāre < ad- +   

-firmāre 

declarar, asseverar, 

afirmar 

CHA 

“[...] no hizo mas de afirmar acaecer algunas vezes la tal passio<n> o pleuresis pestilencial [...].” 

C2C63 a-1 Sentido opaco aficamjentos Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -fi(n)car < lat. 

vulg. *figĭcāre, de figĕre, 

‘cravar’ 

insistência, afinco P13 

“E como des-pues de muchos Ruegos & grandes afincamj<ent><<o>>s la ac'ep-tase.” 

C2C64 a-1 Sentido opaco afecc’ion ~ 

afection 

Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭo, -ōnis < 

afficĕre < ad- + facĕre 

afinco, empenho BAE 

“[…] conpusieron & escriuyero<n> ponjendo en todo ello su leal afecc'i-on & estremado poderyo.” 

C2C65 a-1 Sentido opaco aficcion Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭo, -ōnis < 

afficĕre < ad- + facĕre 

afinco, empenho PN9 

“Con toda aficcion loando.” 
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C2C66 a-1 Sentido opaco aficiones Verbo Verbo Subst. Do lat. affectĭo, -ōnis < 

afficĕre < ad- + facĕre 

inclinação, atração, 

desejo 

ENC 

“[...] y todos los corac'ones / de tal suerte penetrava / que viendo sus perfeciones / las carnales aficiones / en las entran~as matava.” 

C2C67 a-1 Sentido opaco aflicion Verbo Verbo Subst. Do lat. afflictĭo, -ōnis < 

affligĕre < ad- + -fligĕre 

agonia, tormento, 

aflição 

PN9 

“Comol senyor mes testigo / que yo en[ ]aflicion puesto / porque turbado / e molesto / non yncorra en[ ]algud vicio.” 

C2C68 a-1 Sentido opaco afliciones Verbo Verbo Subst. Do lat. afflictĭo, -ōnis < 

affligĕre < ad- + -fligĕre 

agonia, tormento, 

aflição 

BAE 

“[...] tristezas & pesares & pe<n>samj-entos & aflic'iones del sp<irit>u [...].” 

C2D24 a-1 Sentido opaco afligida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. affligĕre < ad- +    

-fligĕre  

atormentado, aflito CHA 

“[...] auie<n>do co<n>sideracio<n> qua<n> afligida y q<ua>n lastimada ha sido y avn esta la ge<n>te en esta prouincia.” 

C2C69 a-1 Sentido opaco afligidos Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do lat. affligĕre < ad- +    

-fligĕre  

atormentado, aflito, 

desditoso 

CCM 

“[...] dize<n> los sabios q<ue> es grande descanso alos afligidos tener con quien puedan sus cuytas llorar.” 

C2C70 a-1 Sentido opaco afoga Verbo Verbo Verbo Do lat. *affocāre < 

offocāre, ‘estrangular, 

sufocar’
24

 

extinguir, eliminar, 

acabar 

TES 

“[...] ite<m> moia el panno e<n> esta ag<ua> & po<n>lo sobre la mordedura d<e> la culuebra. o de ot<ra> poçonya. o s<er>pie<n>-te. o de ot<ra> 

poçonia de anjmallia & afoga & mata to-das poçonias % et guarda la laga de todo mal.” 

C2C71 a-1 Expletivo afortunado Subst. Verbo Adj. Do CA afortunar < a- +    

-fortun(a)- + -a- + -r < 

ditoso, venturoso, 

afortunado 

P13 

                                                             
24Já para o DLE/RAE, advém do lat. *adfocāre < suffocāre. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

lat. fortūna, -ae 

“[…] preguntado q<ui>en fuese entre los onbres mal afortunado […].” 

C2D25 a-1 Sentido opaco desagravare Verbo  Verbo Verbo Do CA des- + -agravar < 

lat. aggravāre <  ad- + 

gravāre 

reparar (ofensa ou 

insulto), desagravar 

RHJ 

“[...] matara me vna palomjlla / dent<r><<o>> de mj palomare / pe<n>sando bus[c]ar socorro / p<er>o la desagravare / puso el rrey barua en 

onb(^s)[^<r>o] / comenc'ara de pe<n>sare.” 

C2C72 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agradassen Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -grad(o)- +      

-a- + -r < gratus, -a, -um 

aprazer, agradar, 

contentar 

JOS 

“E siendo ambas muy castas: & approbadas: ouo muchos q<ue> se agradassen mas d<e>la de Ruffino por la facilidad.” 

C2C73 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agradan ~ 

agradara 

Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -grad(o)- +      

-a- + -r < gratus, -a, -um 

aprazer, agradar BAE 
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“[…] dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos diuerssos sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan
25

 mas los corac'ones.” 

C2C74 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agradable ~ 

agradables 

Adj. Verbo Adj. Do CA a- + -grad(o)- +      

-a- + -r < gratus, -a, -um 

aprazível, agradável BAE 

“[…] la obra tan famosa deste dicho libro sea mas agradable & mejor entendida alos leyentes […]” 

C2C75 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

agradable Adj. Verbo Adj. Do CA a- + -grad(o)- +      

-a- + -r < gratus, -a, -um 

satisfatório, agradável PN9 

“Pero la entencion munda / no es a[ ]dios poco agradable.” 

C2D26 a-1 Sentido opaco agravado Verbo Verbo Adj. 

PP 

 Do lat. aggravāre < ad- + 

-gravāre 

grave, agravado RHJ 

“[...] en caso tan agravad<<o>> / (^p?) temjendo no ac'ertare / no avja njngun priuado / q<ue> osase consejare.” 

C2C76 a-1 Sentido opaco agrauios Verbo Verbo Subst.  Do lat. agraviar < 

aggravāre < ad- +             

-gravāre 

afronta, injúria, 

agravo 

MGO 

“[…] desean ver su rrey por que no tienen otro rrecurso enlas tierras para rremedio de sus agrauios […].” 

                                                             
25Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C2C77 a-1 Expletivo aguardar Verbo  Verbo  Verbo Do CA a- + -guardar < lat. 

guardāre 

preservar algo do dano 

que lhe pode sobrevir, 

guardar, proteger 

TES 

“[...] ite<m> ot<r><<o>>sy aguarda esta agua to-das los ymaginamie<n>tos d<e> la pele<n>sya. q<ue> faze a om<n>e caer en tierra. [...] & afoga 

& mata to-das poçonias % et guarda
26

 la laga de todo mal.” 

C2C78 a-1 Sentido opaco ayuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio BAE 

“[…] dicho libro con la gracia & a-yuda & bendic'io<n> & esfuerc'o del muy soberano bien que es dios n<uest>ro sen~or fizo & or-deno & conpusso & 

acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2C79 a-1 Sentido opaco ayuda Verbo Verbo Subst. Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajuda, auxílio SLI 

“Assi cadaq<u><<a>>l destas cosas por si siendo imperfe-ta/ layuda dela otra requiere.” 

C2D27 a-1 Sentido opaco ayuda Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

ajudar, auxiliar, servir-

se, ser de ajuda 

ALV 

“[…] a la q<ua>l ayu-da mucho la ocasio<n> de las cosas deste suelo baxo […].’” 

C2C80 a-1 Sentido opaco ayude Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

ajudar, auxiliar, ser de 

ajuda 

ENC 

                                                             
26Observe-se que no mesmo texto ocorre o lexema sem prefixo (mas com idêntico sentido), o que confirma a expletividade do formativo. 
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prazer’ 

“[…] y con ella buscare / quien me ayude sin fatiga / que es aquel de quien dire / a quien yo suplicare […].” 

C2D28 a-1 Sentido opaco ayudar Verbo Verbo Verbo Do lat. adjūtāre, freq. de 

adjūvāre, de ad- +             

-jūvāre,‘agradar, causar 

prazer’ 

auxiliar-se, servir-se, 

favorecer-se 

M18 

“Capitulo primero del prolog de este libro enel qual se contiene la ra-zon porque fue este libro hecho: E la manera en como se deue hombre del ayudar.” 

C2C81 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aiuntaron Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar, congregar 

SLI 

“Aquestos despues que dentro de vna muralla se aiuntaron […].” 

C2C82 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntaron Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

agregar, juntar 

LDE 

“[...] fizo y dio Raçion commo poder del Rey  Est:2:19 quando ayuntaron las don-zellas segunda ves.” 

C2C83 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

ayunto Adj. 

PP 

Verbo Verbo Do CA a- + -junt(o)- +     

-a- + -r < lat.  junctus, 

part. pass. de jungĕre 

ajuntar, reunir, 

congregar 

EEP 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“E ayunto atodos los prinçipes delos saçerdotes & a-los escriuanos del pueblo & sotil mente queria saber de aquellos on-de nasçiera Christo.” 

C2C84 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntados
27

 

 

Adj. 

PP 

Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

reunido, aglomerado, 

ajuntado, 

VS1 

“[...] en pocos dias fue-ron ayu<n>tados muchos fisicos & c'urujanos en Roma […].” 

C2D29 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ayuntamiento Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

junção, acercamento, 

aproximação 

 

CHA 

“[...] el ayuntamie<n>to destos dos planetas ha sido en el signo de leo […].” 

C2C85 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ayuntamiento Adj. 

PP 

Verbo Subst. Do CA a- + -junt(o)- +      

-a- + -r < lat. junctus, part. 

pass. de jungĕre 

junção, união 

 

GEN 

                                                             
27No mesmo documento registra-se a forma verbal sem prefixo, com idêntico significado à forma ayuntado, o que pode indicar uma expletividade prefixal. Trata-se da variação de 

lexemas corradicais (sinonímicos): “[...] & ma<n>do le q<ue> fiziesse fazer cartas & ma<n>do por todo el jmperio d<e> par-te del emperador a todos los Reyes & duques & 

co<n>des q<ue> dende e<n> ciertos dias fuesen ju<n>tados en Roma por razon q<ue> el emperador queria tener cortes [...].”. 
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ou stricto sensu 

“[...] se muestra como se haze la mistio<n>: o ayu<n>tamiento de las dos simientes d<e>l baro<n> & d<e> la muger […].” 

C2C86 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alança ~ alançan Subst. Verbo Verbo  

 

Do CA a-+ -lanç(a)- +      

-a- + -r < lat. lancĕa, -ae, 

‘lança, dardo’ 

propelir, projetar, 

lançar 

GEN 

“[…] la simie<n>te q<ue> la muger ala<n>ça de los vasos esper-maticos q<ue> tiene [...].” 

C2D30 a-1 Sentido opaco alegue Verbo Verbo Verbo Do lat. allegāre ‘enviar em 

deputação, mandar, alegar, 

apresentar como prova’ < 

ad- + -legāre 

alegar, apresentar, 

citar (para justificar ou 

fundamentar algo) 

LTO 

“[…] alegue que no son vsadas ni guardadas […].” 

C2C87 a-1 Expletivo
28

 

 

allegue Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre  < ad- + 

-plicāre 

achegar(-se), 

aproximar(-se) 

ENC 

“[…] allegue se a dios el ho<m>bre pues es ya dios humanado […].” 

C2C88 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

alimpya ~ alinpia Adj. Verbo Verbo

. 

Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus
29

 

limpar, purificar TES 

                                                             
28No mesmo documento registra-se a forma verbal sem prefixo, com idêntico significado à forma allegar, o que pode indicar uma expletividade prefixal. Trata-se da variação de 

lexemas corradicais (sinonímicos): “Enla prim<er>a parte fabla en q<u><<a>>n-tas cosas son menester a saber enlos iudizios ante q<ue> llegue om-ne ala q<ue>stion.”. 
29Não obstante, o DLE / RAE aponta que o vocábulo advém da forma latina tardia elimpidāre, com uma suposta troca de prefixo, portanto. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“Si co<n> esta ag<ua> metieres la t<er>cera p<ar>te d<e>l ag<ua> rosa-da al<i>mpya la faz. & guarda la ma<n>cebia. % ite<m> alin-pia todas las 

enfermedades q<ue> viene<n> de frio […].” 

C2C89 a-1  

 

Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alimpiauan Adj. Verbo Verbo

. 

Do CA a- + -limpi(o)- +    

-a- + -r < lat. limpĭdus 

limpar, purificar JOS 

“[…] se alimpiauan delas mes-quitas las spurc'ic'ias Mahometicas […].” 

C2D31 al-1 Sentido opaco almorzar Verbo Verbo Verbo  Do lat. admordēre < ad- +  

-mordēre 

almoçar ALV 

“[…] conuiene almorzar a cada vno segun su co<m>plexion & costu<m>bre.” 

C2C90 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

alunbrar  Subst. Verbo Verbo Talvez do CA a- +            

-lumbr(e)- + -a- + -r < 

lumbre ‘luz’ < lat. lumen,  

-ĭnis 

aclarar, iluminar, 

esclarecer 

BAE 

“[…] & toujeron lo por luz para alu<n>brar a sus entendymje<n>tos […].” 

C2C91 a-1 Expletivo  amata
30

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -matar < lat. extinguir, eliminar, ENC 

                                                             
30Ocorre no mesmo documento o verbo sem o a- (e idêntico significado), corroborando a expletividade prefixal: “[...] y todos los corac'ones / de tal suerte penetrava / que viendo 

sus perfeciones / las carnales aficiones / en las entran~as matava.”. 
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mactāre matar 

“[...] oy se amata la centella / q<ue> estava muy abrasada [...]” 

C2C92 a-1 Sentido opaco  amenaza Subst. Subst. Verbo Do CA amenaza < lat. 

mĭnācia  ‘ameaças’ < 

minax, -ācis, ‘iminente’ 

ameaçar, intimidar MGO 

“Enlas otras quatro coplas que se syguen le amenaza.” 

C2C93 a-1 Sentido opaco amonestan Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

DAN 

“[...] los sabios pedricadores le<<s>> diz'en & amonestan de cada dia […].” 

C2C94 a-1 Sentido opaco amonesta Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

SLI 

“[...] la hystoria mesma nos amonesta […].” 

C2C95 a-1 Sentido opaco amonesta ~ 

amonestar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

MGO 

“E amonesta que faga orac'io<n> y confesion […].” 

C2C96 a-1 Sentido opaco amonestado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *admonestāre, 

provável cruzamento de 

admonēre com molestāre 

admoestar, aconselhar, 

advertir 

EEP 

“[…] su padre temjo de yr alla & a-monestado en sueños fue enlas par-tes de galilea [...].” 

C2C97 a-1 Sentido opaco anunc’ya Verbo Verbo Verbo Do lat. annuntĭāre < ad- + 

-nuntĭāre 

prenunciar, apontar MGO 
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“[...] muestra algunas sen~ales por do<n>de anu<n>c'ya que han de venyr turbac'iones enel Pueblo [...].” 

C2C98 a-1 Sentido opaco apacientan Verbo Verbo Verbo Do lat. adpascens, -entis < 

adpascĕre < ad- + pascĕre 

sustentar, nutrir, 

apascentar 

ENC 

“[...] deste pan nuestro mexias / nuestras almas se apacie<n>ta<n> / las celestes co<m>pan~ias / ordenes y gerarchias / con este pan se sustentan.” 

C2C99 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

apañauan ~ 

apanen 

Subst. Verbo Verbo Do CA a- + pañ(o)- + -a- 

+ -r < lat.  pannus, -i 

agarrar, capturar, 

apanhar 

LDE 

“E fue en ser el mandamjento del Rey E su pregon commo apañauan moças muchas a susante el Alcaçar A mano de hagay.” 

C2C100 a-1 Sentido opaco aparato Verbo Verbo Subst. Do lat. apparātus, -us < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

ostentação, pompa DAN 

“[…] no<n> es ya t<ien>po de perdones dar nj<n> de celebrar en grande aparato.” 

C2C101 a-1 Sentido opaco aparesçio Verbo Verbo Verbo Do lat. apparēscĕre < 

appārēre < ad- + -pārēre, 

‘aparecer, mostrar-se’ 

aparecer, surgir, 

manifestar-se, tornar-

se visível ou 

perceptível 

EEP 

“E ahe el angel del señor le apare-sçio en sueño […].” 

C2C102 a-1 Sentido opaco apareja ~ 

aparejedes 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, dispor, 

aparelhar 

VS1 
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“E luego ga-ys el senescal se apareja para passar e<n> Jhesusalem por ma<n>-dado del emperador.” 

C2C103 a-1 Sentido opaco aparejad Verbo Verbo Verbo  Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparar, dispor, 

aparelhar 

EEP 

“Aqueste es el que es dicho por ysayas el profeta dizjente boz de llamante enel desierto aparejad la via del señor derechas fazed sus sendas.” 

C2C104 a-1 Sentido opaco aparejada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

apto, adequado, 

idôneo, propício 

BAE 

“[...] su buena dis-pusic'ion sea presta & aparejada [...].” 

C2D32 a-1 Sentido opaco aparejado ~ 

aparejadas 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

apto, adequado, 

idôneo, propício 

ALV 

“E entre las otras causas porq<ue> en vna cibdad es vn ba-rio mas aparejado q<ue> otro es esta.” 

C2C105 a-1 Sentido opaco aparejadas ~ 

aparejados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

preparado, disposto MGO 

“[...] las voluntades delos mayores del rreyno es-tauan contraryas & muy aparejadas para fazer diuisio<n> [...].” 

C2C106 a-1 Sentido opaco aparexada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. apparĭculāre < 

apparāre, ‘preparar’ < ad- 

+ -parāre ‘preparar, 

arranjar’ 

apto, idôneo, propício DC1 
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“[...] qujeras seuer tu senyora aparexada / rogar atu fijo sea de mj[ ]bando [...].” 

C2C107 a-1 Sentido opaco aparejos Verbo Verbo Subst. Do CA aparejar < lat. 

apparĭculāre < apparāre, 

‘preparar’ < ad- + -parāre 

‘preparar, arranjar’ 

instrumento, 

instrumental 

JOS 

“[…] toda via presente: & instante exhor-tadora: que nin por co<n>trastes dela fortuna: ni por falta de continuos aparejos: se rec'ibiesse desuio: o al-

guna interposicion de tiempo: po-diesse alos enemigos dela fe indu-zir nueuas esperanc'as […].” 

C2C108 a-1 Sentido opaco aparejo Verbo Verbo Subst. Do CA aparejar < lat. 

apparĭculāre < apparāre, 

‘preparar’ < ad- + -parāre 

‘preparar, arranjar’ 

instrumento, 

instrumental 

CCM 

“[…] porque si possible es sanar sin arte ni aparejo: mas ligero es guarescer por arte.” 

C2D33 a-1 Sentido opaco aparejo Verbo Verbo Subst. Do CA aparejar < lat. 

apparĭculāre < apparāre, 

‘preparar’ < ad- + -parāre 

‘preparar, arranjar’ 

instrumento, 

possibilidade, 

disposição 

ALV 

“Porque en los tiempos que ay corrupcio<n> en el ayre la q<ua>l haze pestilencia en los cuerpos humanos & ma<n>tenimie<n>tos no pueden todos 

arredrarse ni tiene<n> aparejo p<ar>a ello: es menester orde<n> en la p<re>seruacio<n> & cura en el tal caso.” 

C2D34 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartan Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se 

ALV 

“[...] los q<ue> se aparta<n> de los lugares infectos [...].” 
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C2D35 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, apartar-se, 

pôr-se à parte, separar-

se 

M18 

“Para vsar delos buenos: & apartarse delos malos.” 

C2C109 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartan Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar-se, isolar-se, 

apartar-se 

MGO 

“Otros ay que se apartan por que son tan esquiuos que no pueden oyr.” 

C2C110 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartar Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar, apartar BAE 

“[…] auera rreposo & descansso enlos trabajos & afanes & enojos & otrosi desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas […].” 

C2C111 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

apartado Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

afastar, apartar, pôr à 

parte, separar 

SLI 
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ou stricto sensu 

“Mas torna<n>do al come<n>c'ado studio de do<n>de la mala codicia de ho<n>ra me hauia apartado […].” 

C2C112 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

apartado, separado; 

distante, longínquo 

LDE 

“E dixo haman Al Rey hasueros Ay un pueblo espar-zido E apartado entre los pueblos E en todas las çib-dades de tus Regnos sus leyes demudadas […].” 

C2C113 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

isolado, arredio, 

separado, retirado, 

solitário, apartado 

MGO 

“Metido por las caban~as ombres ay que de su natural ynclinac'io<n> son apartados & huyen delas gentes.” 

C2C114 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apartimientos Subst. Verbo Subst. Do CA a- + -part(e)- + -a- 

+ -r < lat. pars, părtĭs
 
 

isolamento, separação, 

apartamento, distância 

MGO 

“[...] muchos rreyes que por sus esquiuezas & estre-mos apartimientos & por los deleytes ylic'itos q<ue> bus-cauan osaron sus subditos profazar dellos.” 

C2C115 a-1 Sentido opaco apelaçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. appellatĭo, -ōnis < 

appellāre (‘chamar, 

apelação, i.e., recurso 

das decisões 

MTV 
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proclamar’) < ad- +           

-pellāre 

definitivas de primeira 

instância 

“Titulo [.]xvj[.] de las apelaçiones.” 

C2D36 a-1 Expletivo  

 

desaperçebido
31

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -apercibir < 

CA a- + -percibir < lat. 

percipĕre < per- + -capĕre 

desacautelado, 

descuidado, 

desprevenido 

M18 

“Mas estando muy desaperçebido dela muerte mueren muchas vezes muertes supitañas.” 

C2D37 a-1 Sentido opaco apeteçe Verbo Verbo Verbo Do lat. appetĕre < ad- +    

-petĕre 

desejar, ansiar, 

apetecer 

M18 

“Que la razon siempre apeteçe & desea lo mejor [...].” 

C2C116 a-1 Sentido opaco apetito Verbo Verbo Subst. Do lat. appetĭtus, -us < 

appetĕre < ad- + -petĕre 

desejo, apetência, 

apetite 

GEN 

“[...] el baro<n> se mueue al a-cto carnal por vn apetito na-tural [...].” 

C2C117 a-1 Sentido opaco apetito Verbo Verbo Subst. Do lat. appetĭtus, -us < 

appetĕre < ad- + -petĕre 

desejo, apetência, 

apetite 

SLI 

“[...] la naturaleza formo enclinadas a obedescer ala sensualidat & apeti-to del vientre.” 

C2C118 a-1 Sentido opaco apetytos Verbo Verbo Subst. Do lat. appetĭtus, -us < 

appetĕre < ad- + -petĕre 

desejo, apetência, 

apetite 

BAE 

“E otrosi son conparados alos muchos & diuersos & prec'iosos manjares ca por ser muchos & dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos diuerssos 

sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan mas los corac'ones.” 

C2C119 a-1 Sentido opaco apetito ~ apetitos Verbo Verbo Subst. Do lat. appetĭtus, -us < 

appetĕre < ad- + -petĕre 

desejo, disposição, 

ânimo, apetência, 

MGO 

                                                             
31Sobreprefixação (des- + -a- + -per). 
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apetite 

“E como estomago fastidioso no demandase manjares nueuos que le despierte<n> el apetito para la dotrina que rrequiere la saluac'ion final que todos 

desean.” 

C2C120 a-1 Sentido opaco aplazen Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -plazer < lat. 

placēre 

agradar, aprazer BAE 

“E otrosi son conparados alos muchos & diuersos & prec'iosos manjares ca por ser muchos & dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos diuerssos 

sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan mas los corac'ones.” 

C2C121 a-1 Sentido opaco aplican Verbo Verbo Verbo Do lat. applicāre < ad- +           

-plicāre 

dedicar-se, aplicar-se MGO 

“La terc'era es delos ombres que ny saben ny se aplican a[ ]saber.” 

C2C122 a-1  Expletivo aposturas Subst. Subst. Subst. Do CA a- + -postura  ordem, posição, 

disposição; enfeite, 

adorno, complemento 

DAN 

“A estas (^y) [^&] a todos por las aposturas Dare fealdad. La vida partida..” 

C2D38 a-1 Expletivo  apregonadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -pregonar < 

lat. tard. praeconāre 

publicado, divulgado, 

apregoado 

LTO 

“[...] fueron leydas e apregonadas por pedro de burgos [...].” 

C2D39 a-1 Expletivo  apregonar Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -pregonar < 

lat. tard. praeconāre 

publicar, divulgar, 

apregoar 

LTO 

“E sellar con plomo & publica<<r>> & apregonar estas leyes e se pongan Enel archiuo & por virtud d<e>la d<ic>ha çedula su señoria mando llamar 

ante sy los al<ca>ld<e>s de est<<a>> d<ic>ha corte & les. mando luego las fuesen a pregonar
32

 publica mente
33

 enla plaça.” 

                                                             
32Observe-se que no mesmo parágrafo do texto se registra o lexema sem prefixo (mas com idêntico sentido), o que confirma a expletividade do formativo. 
33Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C2C123 a-1 Sentido opaco apremiar Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -premiar < lat. 

premĕre  

pressionar, apertar, 

espremer, apremer 

CCM 

“Con todo quiero le dexar vn poco: desbra-ue. madure. que oydo he dezir que es peligro abrir o apremiar las postemas duras: porque mas se enco-nan.” 

C2D40 a-1 Sentido opaco aprender Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, conhecer, 

saber 

M18 

“Ca algunos hombres no las puede<n> aprender. aunq<ue> lo tienen mucho de-seo.” 

C2C124 a-1 Sentido opaco aprenden Verbo Verbo Verbo Do lat. apprehendĕre < ad- 

+ -prehendĕre, ‘agarrar, 

tomar, segurar’ 

aprender, instruir-se, 

adquirir conhecimento 

MGO 

“[...] grande culpa les deue seer ymputada sy no aprenden [...].” 

C2D41 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apressura Subst. Verbo Verbo Do CA apre(s)surar < a- 

+ -presur(a)- + -a- + -r < 

lat. pressūra 

acelerar, apressurar, 

apressar 

ALV 

“E es c<on>traria q<ua>lq<ui>er cosa q<ue> ap<re>ssura el alie<n>to como es andar apriessa o mucho.” 

C2C125 ap- ~ a-1 Expletivo approbadas ~ 

aprobada 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. approbāre < ad- + 

-probāre  

aprovado JOS 

“E siendo ambas muy castas: & approbadas: ouo muchos q<ue> se agradassen mas d<e>la de Ruffino por la facilidad.” 

C2C126 a-1 Expletivo aprouechar
34

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- aproveitar, utilizar, CHI 

                                                             
34Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

empregar, tirar 

proveito 

“Aqui comiença<n> las Razones & calidades que han de concurrir para lo que e<n> <e>ste conpe<n>-dio contenjdo pueda aprouechar.” 

C2D42 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechar
35

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -provech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, servir de 

proveito 

CHA 

“[…] mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres […]. ” 

C2C127 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechar
36

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -provech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

JOS 

“E por que lo resta<n>te dela vida no se me passasse sin aprouechar enlo q<ue> sentiesse de verdad fructuoso & con-forme ala tal empresa […]. ” 

C2C128 a-1 Expletivo aprouecha
37

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -provech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

aproveitar, servir de PN9 

                                                             
35Sobreprefixação. 
36Sobreprefixação. 
37Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

profacĕre < facĕre proveito 

“[…] a[ ]my triste corac'on / que le plaze que me parta / como desentydo / e loco / e con solo escreuyr me farta / mas que aprouecha la carta / donde la 

vysta es poco […]. ” 

C2D43 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechan ~ 

aprouecha
38

 

Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

ALV 

“[…] los q<ue> va<n> & viene<n> co<n>tinuamente. en especial q<ue> se aprouecha<n> de las ropas & p<ro>-uisiones de sus casas no acata<n>do 

q<ue> en los tales lugares ta<n>bien esta el ayre dañado.’” 

C2D44 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouechar
39

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -provech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos para que se ayan de im-premir & cada vno se 

pueda aprouechar dellos […].” 

                                                             
38Sobreprefixação. 
39Sobreprefixação. 
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C2C129 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

aprouecha
40

 Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -provech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < facĕre 

aproveitar, servir de 

proveito 

DAN 

“[...] no<n> vos aprouecha echar la cruz'ada […].” 

C2C130 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

apure Adj. Verbo Verbo Do CA a- + -pur(o)- +  -a- 

+ -r < lat. purus, -a, -um 

tornar puro, purificar CHI 

“[...] & cuega todo fasta que sea çerca de-gastado el vino & coladlo & espremjdlo bien & dexadlo congelar & tomad lo congelado & ponedlo aparte & 

todas las fezes & caldo q<ue> fincare tornadlo a cozer fasta q<ue> se apure del todo [...].” 

C2C131 a-1 Sentido opaco aquexado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA a-+ -quejarse < lat. 

vulg. *quassiare <lat. 

quassāre, ‘golpear 

violentamente, sacudir 

com força, quebrantar’ 

inquieto, 

desassossegado, 

irrequieto 

SLI 

“Era aquexado su feroce corac'on [...].” 

C2C132 ar-1 Sentido opaco arraygada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. arradicāre, 

‘enraizar, firmar raiz’ < 

ad- + - radicāre 

assentado, enraizado MGO 

                                                             
40Sobreprefixação. 
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“La primera cosa q<ue> el rrey ha de tener en su anymo arraygada es el temor d<e> dios [...].” 

C2D45 ar-1 Sentido opaco  arrancar Verbo Verbo Verbo Talvez do lat. *arrancāre expelir, extrair, 

arrancar 

CHA 

“[…] no podia<n> toser ni arra<n>car lo q<ue> tenia<n> en el pecho […].” 

C2D46 ar-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

arredrar Adv. Verbo Verbo Do CA *arredrar (ad- +   

-retro- + -a- + -r), deriv. 

do lat. ad rĕtro 

afastar, separar, 

arredar 

ALV 

“Porque en los tiempos que ay corrupcio<n> en el ayre la q<ua>l haze pestilencia en los cuerpos humanos & ma<n>tenimie<n>tos no pueden todos 

arredrarse ni tiene<n> aparejo p<ar>a ello: es menester orde<n> en la p<re>seruacio<n> & cura en el tal caso.” 

C2C133 ar-1 Expletivo arrepintio
41

 Verbo Verbo Verbo Do CA a- + repentir < lat. 

vulg. repoenĭtēre, ‘sentir 

pesar’ < re- + -poenĭtēre, 

‘não estar satisfeito com, 

estar descontente com, ter 

pesar de, arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, compungir-

se, arrepender-se 

VS1 

“[…] se arrepintio dela traycio<n> […].” 

C2D47 as-1  Expletivo 

 

assentados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

sentado, assentado LTO 

“[…] oydores d<e>l avdiençia de su alteza asenta-dos Enlos estrados publica mente
42

 […].” 

                                                             
41Sobreprefixação. 
42Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C2C134 a-1  Expletivo 

 

asentado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

sentar, assentar LDE 

“E estaua mordohay Asentado A la puerta del alcaçar del Rey .” 

C2D48 a-1  Sentido opaco asentar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

anotar, registrar, 

assentar 

LTO 

“[...] lo mandaron asy asentar por testymonjo [...].” 

C2C135 a-1  Sentido opaco asentamjentos Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -sentar < lat. 

*sedentāre, de sedens,       

-entis, ‘que está sentado’ 

anotação, registro, 

assentamento 

MTV 

“Titulo .jx<<o>>; de los asentamjentos.” 

C2C136 a-1  Sentido opaco 

 

asonadas Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA asonar, ‘reunir 

gente’ < locução do CA de 

so uno  

reunião tumultuária e 

violenta para 

conseguir algum fim 

MTV 

“Titulo [.]x[.] de las asonadas.” 

C2C137 as-1 Expletivo assazonado Adj. 

PP  

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA a- + -sazonado < 

CA sazonar < CA sazón < 

lat. satio, -ōnis, ‘ação de 

semear’ 

temperado, 

condimentado, 

sazonado, preparar 

ENC 

“[…] fue muy hen~ido y sovado / en la tabla de la cruz / fue tanbien assazonado / tanbien cozido y tostado […].” 

C2C138 a-1 Expletivo aseñalada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -señalar < CA 

señal < lat. med. signale < 

lat. tard. signālis 

insigne, destacado, 

famoso 

SLI 

“Ca los que hau-ran fecho alguna obra asen~alada […] todos son loados.” 
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C2D49 as-1 Sentido opaco assistentes Verbo Verbo Adj. Do lat. assistens, -entis, 

part. pres. de assistĕre < 

ad- + -sistĕre 

auxiliar, assistente LTO 

“[...] & a todos los corregidores & assiste<n>tes [...].” 

C2C139 a-1 Sentido opaco atenc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. attentĭo, -ōnis < 

attĕndĕre <  ad- +             

-tendĕre 

consideração, atenção P13 

“[...] a[ ]qujen con grant atenc'io<n> fue Rogado % vista la disposic'ion & abilidat suya […].” 

C2C140 a-1 Sentido opaco atended ~ 

atenderiades 

Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre <  ad- + 

-tendĕre 

acatar, atender, 

obedecer 

CHI 

“E q<ua>ndo para vos las fizjerdes atendedles su t<iem>po & sazon […].” 

C2C141 a-1 Sentido opaco atyendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < ad- +  

-tendĕre 

esperar, aguardar PN9 

“Ya mys penas dymynuyr / no pueden syno crec'iendo / ny mys males menos ser / syn su tormento poder / dar me la fyn que atyendo.” 

C2C142 a-1 Sentido opaco atiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. attĕndĕre < ad- +  

-tendĕre 

esperar, aguardar, 

considerar 

P13 

“[...] gloria nj<n> trihu<n>fo mu<n>dano no<n> lo atiendo [...].” 

C2C143 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

athesorastes Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -tesor(o)- +   

-a- + -r < lat. thesaūrus, -i 

< gr. θησαυρός 

reunir, acumular e 

guardar bens, 

entesourar 

DAN 

“[...] aq<u><<i>> p<er>deredes el v<uest>ro cabdal. / q<ue> athesorastes co<n> gra<n>d tyranja.” 
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C2C144 a-1 Sentido opaco atento Verbo Verbo Adj. Do lat. attentus, -a, -um, 

part. de attĕndĕre < ad- +  

-tendĕre 

concentrado, atento DC1 

“[...] sey atento alo que digo [...]” 

C2C145 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormenta Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -torment(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

tormentum, -i 

afligir, agoniar, 

acabrunhar, 

atormentar 

CCM 

“Se<m><pronio>. di-go q<ue> como pued<e> ser mayor el fuego q<ue> atorme<n>ta vn vi-uo q<ue> el q<ue> quemo tal cibdad & tanta multitud de 

gente.” 

C2C146 a-1  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

atormento Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -torment(o)- 

+ -a- + -r < lat. 

tormentum, -i 

torturar, afligir, 

agoniar, acabrunhar, 

atormentar 

VS1 

“[...] pilatos juz-go lo & atorme<n>to lo muy mal [...].” 

C2C147 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

desatinada Subst. Verbo  Adj. 

PP 

Do CA desatinar < CA 

des- + -atinar  < CA a- +  

-tin(o)- + -a- + -r < 

origem incerta 

desvairado, sem tino JOS 
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ou stricto sensu 

“[...] rebelion muy desatinada & procediente dela diui-nal indignacion q<ue> los traxo ala exe-cucion postrimera [...].” 

C2C148 a-1 Sentido opaco atraen Verbo Verbo Verbo Do lat. attrahĕre < ad- +         

-trahĕre 

atrair, trazer para si BAE 

“[...] muchas de uezes atraen & causan & acarrean alos p<r><<i>>n-c'ipes los sus muchos & arduos negoc'ios rreales [...].” 

C2D50 a-1 Sentido opaco atraya Verbo Verbo Verbo Do lat. attrahĕre < ad- +         

-trahĕre 

atrair, trazer para si CHA 

“[...] la parte contraria muchas vezes se atraya el dolor [...].” 

C2C149 ha- Sentido opaco hatrahe Verbo Verbo Verbo Do lat. attrahĕre < ad- +         

-trahĕre 

atrair, trazer para si TES 

“Jte<m> hatrahe a ssi todas las v<ir>tudes de las yeruas [...].” 

C2C150 a-1  Sentido opaco atreuiera Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se JOS 

“E si yo me atreuiera ala grandeza dela ma-yor narracion: en que se contienen los veynte libros.” 

C2D51 a-1  Sentido opaco atreuer Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrever-se, ousar-se CHA 

“[...] la co<n>cie<n>cia me ha co<m>pelido a atreuerme a ser tenido an-tes por atreguado q<ue> por auaro.” 

C2C151 a-1  Sentido opaco atreuida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

atrevido, ousado JOS 

“Mas la ve-jes es con razon poco atreuida alas mas lue<n>gas jornadas.” 

C2C152 at- Sentido opaco attreuimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar, atribuir’ 

atrevimento, ousadia SLI 
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“Ca en lugar de vergue<n>c'a de absti-ne<n>cia/ & virtud: attreuimie<n>to/ aua-ricia/ & subornaciones eran en pre-cio.” 

C2C153 a-1  Sentido opaco atreuimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar, atribuir’ 

atrevimento, ousadia CCM 

“[…] la paga sera tan fiera qual la merece tu loco atreuimie<n>to & el intento de tus pala-bras [...].” 

C2C154 a-1  Sentido opaco atreuimientos Verbo Verbo Subst. Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar, atribuir’ 

atrevimento, ousadia JOS 

“[…] despues de innu<m>erables contrastes p<ro>cedientes delas discor-dias & atreuimientos passados [...].” 

C2D52 a-1  Sentido opaco atribuyen ~ 

atribuyr 

Verbo Verbo Verbo Do lat. adtrĭbŭĕre, 

‘assinar, dar’ 

dedicar, oferecer, 

atribuir 

CHA 

“Costumbre ha sido entre los anti-guos y avn agora permanece en-tre los modernos quando alguna obra scie<n>tifica acordaua<n> de hazer 

atribuye<n>la a algu<n> varo<n>.” 

C2C155 a-1 Sentido opaco bien auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

beato, ditoso, feliz, 

bem-aventurado 

JOS 

“[...] bien aue<n>turado santo Ambrosio doctor canonizado [...].”  

C2D53 a-1 Sentido opaco bien auenturado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

M18 

“[...] virtudes que hazen al hombre bien auenturado [...].”  

C2C156 a-1 Sentido opaco bienauenturança Verbo  Verbo Subst. Do CA bien- +                   

-aventurança < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

glória, beatitude, 

suprema felicidade 

GEN 
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“[...] aq<ue>-lla bie<n>auenturança: p<ar>a q<ue> fuymos cri-ados [...].”  

C2C157 a-1 Sentido opaco bienauenturanc'a Verbo  Verbo Subst. Do CA bien- +                   

-aventurança < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

glória, beatitude, 

suprema felicidade 

CCM 

“Mas o triste que enesto deferimos: que ellos purame<n>te se glorifican sin temor de caer de tal bienaue<n>tura<n>c'a [...].”  

C2C158 a-1 Sentido opaco bienauenturadas ~ 

bienauenturada 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

CCM 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

C2C159 a-1 Sentido opaco desauenturadas Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -aventurado 

< CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

CCM 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

C2D54 a-1 Sentido opaco desauentura Verbo  Verbo  Subst. Do CA des- + -aventura < 

CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

desgraça, infelicidade, 

desdita, desaventura 

M18 

“Mas por nuestra desauentura como adan nuestro padre traspasso co<n> vicio.” 

C2C160 a-1 Sentido opaco desauentura Verbo  Verbo  Subst. Do CA des- + -aventura < 

CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

desgraça, infelicidade, 

desdita, desaventura 

CCM 
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ad- + -venīre 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2C161 a-1 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

avergoño Subst. Verbo Verbo Do CA a- + -vergonh(a)- 

+ -a- + -r < lat. 

verecundĭa, -ae 

envergonhar, vexar, 

causar vergonha 

P13 

“[...] pitagoras non pidio / en publico njn en oculto / njn avergon~o su bulto […].” 

02. ab-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ab- ~ as-2 ~ es-1 ~ a-2 ~ au-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C162 ab-  Sentido opaco abundar Verbo Verbo Verbo Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

sobejar, abundar P13 

“[...] abu<n>dar en Riquezas obra es dela fortuna.” 

C2C163 ab- Sentido opaco abundados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abundāre, 

‘transbordar, correr em 

abundância, ser excessivo’ 

profuso, farto, 

abundante 

P13 
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< ab- + -undāre, ‘estar 

agitado (mar), abundar, 

estar cheio de’ 

“[…] en gra<n>t copia de mantenjmj<ent><<o>> abundados […].” 

C2C164 ab- Sentido opaco abundancia Verbo  Verbo Subst. Do lat. abundantĭa < 

abundāre, ‘transbordar, 

correr em abundância, ser 

excessivo’ < ab- +             

-undāre, ‘estar agitado 

(mar), abundar, estar cheio 

de’ 

abastança, abundância JOS 

“[...] segund la abunda<n>cia delos excelentes meritos de v<uest>ra re-al prudencia.” 

C2C165 ab- Sentido opaco aboresca Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre
43

 < 

ab- + -horrēscĕre, 

incoativo de horrēre, 

‘erguer-se, pôr-se em pé, 

eriçar-se’ 

ter aversão, 

amargurar, detestar, 

aborrecer 

PN9 

“[...] syenta el dolor que me fyere / y qua<n>do mas ledo fuere / le aboresca la vida.” 

C2C166 ab- Sentido opaco aborrescio Verbo Verbo Verbo Do lat. abhorrescĕre < ab- 

+ -horrēscĕre, incoativo 

de horrēre, ‘erguer-se, pôr-

se em pé, eriçar-se’ 

ter aversão, repudiar, 

abominar, detestar, 

odiar 

P13 

“[…] tanto se dio a la c'ienc'ia moral q<ue> todas las otras cosas aborresc'io […].” 

C2C167 ab- Sentido opaco aborrida Verbo Verbo Adj. Do lat. abhorrēre, ‘ter 

aversão (a algo)’ < 

triste, aborrecido DAN 

                                                             
43Segundo o DLE/RAE. Corominas & Pascual (1991) veiculam-no a abhorrēre, ‘ter aversão (a algo)’ < horrēre, ‘eriçar-se’. 
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PP 

 

horrēre, ‘eriçar-se’ 

“Por syenpre jamas. muy t<r><<i>>ste aborrida.” 

C2C168 ab- Sentido opaco aborrescimiento Verbo Verbo Subst. Do CA aborrescer < lat. 

abhorrescĕre
44

 < ab- +        

-horrēscĕre, incoativo de 

horrēre, ‘erguer-se, pôr-se 

em pé, eriçar-se’ 

aversão, repulsa, 

horror 

JOS 

“En q<ue> aq<ue>l muy ensen~ado varon mostro ta<n> llena amistad alo verda-dero: & tan gra<n>de aborrescimiento alas maluadas costu<m>bres 

delos Ju-dios sus conte<m>poraneos.” 

C2C169 ab- Sentido opaco 

 

absencia Verbo Verbo Subst. Do lat. absentĭa, -ae, 

‘ausência, afastamento’ < 

abesse, ‘estar ausente’ < 

ab- + -esse, ‘ser, estar’ 

ausência CCM 

“[…] yo misto me alegro co<n> recelo del esquiuo torme<n>to q<ue> tu absencia me ha de causar.” 

C2C170 ab- Sentido opaco abstener Verbo Verbo Verbo Do lat. abstinēre, ‘abster-

se’ < abs- + -tenēre, ‘ter, 

possuir, habitar’ 

privar-se, abster-se P13 

“[…] a[ ]qujen se q<ui>ere abstener y le plaze bien beujr.” 

C2C171 ab- Sentido opaco abstinencia Verbo Verbo Subst. Do lat. abstinēntĭa, 

‘abstinência, contenção, 

desinteresse’ < abstinēre, 

‘abster-se’ < abs- +           

continência, 

moderação, 

abstinência 

SLI 

                                                             
44Corominas & Pascual (1991) veiculam-no a abhorrēre, ‘ter aversão (a algo)’ < horrēre, ‘eriçar-se’. 
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-tenēre, ‘ter, possuir, 

habitar’ 

“Ca en lugar de vergue<n>c'a de absti-ne<n>cia/ & virtud: attreuimie<n>to/ aua-ricia/ & subornaciones eran en pre-cio.” 

C2C172 as-2 Sentido opaco ascondidas
45

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

escondido, oculto BAE 

“E por buen ente<n>dy-mjento & sana discrec'ion conosc'ie-ron las cosas q<ue> eran dubdosas & as-condidas.” 

C2C173 es-1 Sentido opaco escondieron
46

 Verbo Verbo Verbo Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

ocultar, esconder  CCM 

“[...] tenia a otro consi-go llamado crito: al qual escondiero<n> [...].” 

C2C174 es-1 Sentido opaco escondida mente
47

 Verbo Verbo Adv. Do lat. abscōndĕre, 

‘esconder’ < abs- +           

-cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

ocultamente, 

secretamente 

VS1 

                                                             
45Sobreprefixação. 
46Sobreprefixação. 
47Sobreprefixação. 
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“[...] & predicaua aqui en Roma e mochas gentes escondida mente
48

 por miedo de vuestro padre [...].” 

C2C175 es-1 Sentido opaco escondida mente
49

 Verbo Verbo Adv. Do CA escondida < lat. 

abscōndĕre, ‘esconder’ < 

abs- + -cōndĕre, ‘colocar, 

guardar, encerrar, 

esconder’ < cum- + -dăre, 

‘dar, oferecer’ 

de modo oculto, 

ocultamente 

EEP 

“E Josep su marido commo fuesse justo & non qujsiese tomar la quj-sola dexar escondida mente
50

.” 

C2C176 a-2 Sentido opaco asoluer Verbo Verbo Verbo Do lat. absolvĕre, 

‘absolver, perdoar’ < ab- 

+ -solvĕre, ‘desatar, soltar, 

dissolver’ 

absolver, livrar, 

dispensar 

BAE 

“[...] mandar & vedar & penar & asoluer & condenar & mantener & sostener en ordenada justic'ia & buena dispu-syc'ion & sabya ordenanc'a todas sus 

gentes [...].” 

C2D55 au- Sentido opaco auentaja Prep.  Prep. Subst. Do fr. avantage < *avant 

+ suf. *-age < lat. tard. 

abante, ‘avante, diante’’ < 

ab- + -ante
51

 

vantagem, 

prerrogativa 

M18 

“E pues fue assi dessamparado de to-das las noblezas que hauia de auen-taja sobre las vestias perdio el seño-rio natural que sobre ellas tenia.” 

03. al- 

                                                             
48Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
49Sobreprefixação. 
50Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
51Rota etimológica reconstruída com base em Corominas & Pascual (1991) e em informações sobre o vocábulo francês avantage disponíveis na página do Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL (http://www.cnrtl.fr). 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: a-3 ~ al-2 ~ ar-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D56 a-3 Sentido opaco açafran Subst. Subst. Subst. Do ár. hisp. za
c
farân

52
  açafrão ALV 

“[…] media onça açafran […].” 

C2C177 a-3 Sentido opaco axedrez Subst. Subst. Subst. Do ár. šiṭránǧ, de origem 

sânscrita
53

 

xadrez BAE 

“[...] ju-gando otros juegos de tablas de axedrez & dados con q<ue> se deporta<n> los sen~ores.” 

C2C178 a-3 Sentido opaco ac’otado Subst. Subst. Verbo 

PP 

Do CA açote < ár. sáuṭ, 

‘açoite’
54

 

chicotear, açoitar VS1 

“[...] el fue ac'otado & corona-do de espinas & fue enclauado con gra<n>des clauos [...].” 

C2D57 a-3 Sentido opaco açucar Subst. Subst. Subst. Do ár. súkkar
55

 açúcar ALV 

“[...] & las co<n>seruas en açucar de las cosas di-chas: es mejor vino tinto que blanco […].” 

C2C179 a-3 Sentido opaco açunbre Subst. Subst. Subst. Do ár. ṯúmn, ‘oitava parte’, 

deriv. de ṯamâniya, ‘oito’
56

 

medida de capacidade 

para líquidos 

equivalente a cerca de 

dois litros 

CHI 

“[…] poned del azey-te vna libra para cada açunbre de vino […].” 

                                                             
52Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. azza‘farán < ár. cláss. za‘farān. 
53Segundo o DLE / RAE, advém do ár. hisp. aššaṭranǧ ou aššiṭranǧ < ár. cláss. šiṭranǧ < persa médio čatrang < sânscr. čaturaṅga, ‘de quatro membros’ 
54Já para o DLE / RAE, o verbo azotar advém do ár. hisp. assáwṭ e este do ár. cláss. sawṭ. 
55Já para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. assúkkar < ár. cláss. sukkar < gr. σάκχαρι (sákchari) < persa šakar < sánscr. sarkarā. 
56Do ár. hisp. aṯṯúmn < ár. cláss. ṯum[u]n, ‘oitava parte’, conforme o DLE / RAE. 
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C2C180 al-2 Sentido opaco alcaçar Subst. Subst. Subst. Do ár. qaṣr, ‘fortaleza, 

palácio’ < lat. castrum, 

‘acampamento, castelo’
57

 

castelo, palácio, 

fortaleza, 

LDE 

“E estaua mordohay Asentado A la puerta del alcaçar del Rey.” 

C2D58 al-2 Sentido opaco alcaldes ~ alcalde 

~ alcaydes 

Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’
58

 

alcaide, autoridade, 

representante, senhor 

LTO 

“[...] los d<ic>hos al<ca>ld<e>s lo mandaron asy asentar por testymonjo [...].” 

C2C181 al-2 Sentido opaco alcalde Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

CHI 

“[…] su alcal-de & examinador mayor de los físicos […].” 

C2C182 al-2 Sentido opaco alcaldes Subst. Subst. Subst. Do ár. qâḍī, ‘juiz’, part. 

ativo de qáḍà, ‘resolver, 

julgar’ 

alcaide, i.e., antigo 

oficial de justiça ou 

governador de castelo 

ou província 

MTV 

“Titulo .xv; de los alcaldes & juezes.” 

C2C183 al-2 Sentido opaco alcandara Subst. Subst. Subst. Do ár. kándara
59

 alcândora, poleiro CCM 

“Sem<pronio>. abatio se el girifalte & vine le en-derec'ar enel alcandara.” 

C2C184 al-2 Sentido opaco alguaziles Subst. Subst. Subst. Do ár. wazîr, ‘ministro’, da 

raiz w-r-z, ‘suportar um 

aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

MTV 

                                                             
57Do ár. hisp. alqáṣr < ár. cláss. qaṣr < lat. castra, ‘acampamento’, segundo o DLE / RAE. 
58Para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alqáḍi < ár. cláss. qāḍī, ‘juiz’. 
59Para o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alkándara < ár. cláss. kandarah < provav. persa kande rāh. 
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peso’
60

 judicial 

“Titulo .xiiij; de los alguaziles.” 

C2C185 al-2 Sentido opaco alguaziles Subst. Subst. Subst. Do ár. wazîr, ‘ministro’, da 

raiz w-r-z, ‘suportar um 

peso’ 

aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

LDE 

“[…] mando haman Alos alguaziles del Rey y los-condes que sobre çibdad & çibdad eran […].” 

C2D59 al-2 Sentido opaco alguazil Subst. Subst. Subst. Do ár. wazîr, ‘ministro’, da 

raiz w-r-z, ‘suportar um 

peso’ 

aguazil, i.e., antigo 

funcionário militar e 

judicial 

LTO 

“Antonjo de sedaño escr<iuan><<o>> d<e>la carçel & {BLNK.} de Svsa alguazil e el bachi-ll<e>r villa Relator d<e>la d<ic>ha avdiencia.” 

C2D60 al-2 Sentido opaco almiuar Subst. Subst. Subst. Do ár. mîba, palavra de 

origem persa
61

 

calda de açúcar ALV 

“[...] es bueno en qualquiera edad o guindas o co<n>serua de guindas co<n> pa<n> / o almiuar d<e> guindas con poco pan […].” 

C2D61 al-2 Sentido opaco almisque Subst. Subst. Subst. Do ár. misk
62

 almíscar ALV 

“Es bueno mascar hinojo & anis & las pomas q<ue> se haze<n> de lapda-no: ambra: almisque: estoraq<ue> son buenas […].” 

C2D62 al-2 Sentido opaco aluerchigas Subst. Subst. Subst. De uma forma moçárabe 

procedente do lat. 

persĭcum, ‘pêssego’ < lat. 

malum persicum, ‘fruta da 

Pérsia’
63

 

damasco ALV 

                                                             
60Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alwazír < ár. cláss. wazīr. 
61Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. alwazír < ár. cláss. wazīr. 
62Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. almísk < ár. cláss. misk < persa mušk < sânscr. muska. 
63Conforme o DLE / RAE, advém do ár. hisp. *albéršiq < gr. περσικόν (persikón). 
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“[…] aluerchigas: membrillos: ciruelas endrinas […].” 

C2C186 a-3 Sentido opaco arebatamjento Verbo Verbo Subst. Do CA arrebatar < CA al- 

+ rebatar < ár. ribât, 

‘ataque contra os infiéis’, 

deriv. de râbat, ‘dedicar-se 

com zelo a um assunto; 

ameaçar as fronteiras 

inimigas’
64

 

furor, ira, paixão   P13 

“[...] dos cosas son muy contrarias enlos conseios. yra & aRebatamjento. % la yra faze pe-resc'er el dia. E el ARebatamj<ent><<o>> traspasalo [...].” 

C2C187 ar-2 Sentido opaco arrebatado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA arrebatar < CA al- 

+ rebatar < ár. ribât, 

‘ataque contra os infiéis’, 

deriv. de râbat, ‘dedicar-se 

com zelo a um assunto; 

ameaçar as fronteiras 

inimigas’ 

violento, precipitado  CCM 

“Ca<listo>. vete de ay no me fables: si[ ]no q<u><i>c'a ante del tie<m>po de mi rabiosa muerte mis manos cau- sara<n> tu arrebata(t)[d]o fin.” 

C2C188 a-3 Sentido opaco azeyte ~ azeite Subst. Subst. Subst. Do ár. záit
65

 azeite CHI 

“[…] poned del azey-te vna libra para cada açunbre de vino […].” 

04. amb(i)-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: an-1. 

CÓD. FME SENTIDO / LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO FONTE 

                                                             
64Do ár. hisp. almíba < ár. cláss. maybah < persa mey be, ‘néctar de marmelo’, segundo o DLE / RAE. 
65Do ár. hisp. azzáyt < ár. cláss. azzayt < aramaico zaytā, segundo o DLE / RAE. 
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FUNÇÃO DO 

FME 

PRODUTO  

C2C189 an-1 Sentido opaco anduvo Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

caminhar, andar, 

deslocar-se 

ENC 

“Este pan fue dado a Elias / con que gran esfuerc'o tuvo / en cuya virtud anduvo / cuarenta noches y dias.” 

C2D63 an-1 Sentido opaco andar ~ andouo Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se 

ALV 

“Qua<n>to a lo particular en la p<re>seruacion digo q<ue> es menester andar poco por las calles en especial por partes suzias.” 

C2C190 an-1 Sentido opaco andar  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se; seguir; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

DC1 

“[...] por tal que yo veo enel mundo los legos / con oijos abiertos andar como ciegos […].” 

C2C191 an-1 Sentido opaco andaua  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

andar, caminhar, 

deslocar-se 

LDE 
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‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

“E en cada dia & dia mordohay andaua delante dela corte.” 

C2C192 an-1 Sentido opaco andaua Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

estar, achar-se, andar GEN 

“[…] al tie<m>po q<ue> el ga-nado andaua en celo ponia en el a-gua do venian a beuer vnas baras pintadas d<e>l color que q<ue>ria que salie-se lo 

que engendrasen [...].” 

C2C193 an-1 Sentido opaco anda ~ andan ~ 

andando ~ andar ~ 

andas ~ andase ~ 

andouiere 

Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

andar, percorrer, 

deslocar-se, mover-se; 

seguir, permanecer, 

estar, achar-se 

MGO 

“Anda tras los zagales. q<ue>xase aqui el pueblo que su rrey anda tras los moc'os […].” 

C2C194 an-1 Sentido opaco andando ~ andouo Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

percorrer, deslocar-se, 

mover-se, andar 

P13 

“[...] andando la naue para se p<er>der [...].” 

C2C195 an-1 Sentido opaco andar  Verbo Verbo Verbo  De uma forma romance 

*amlare, pronúncia 

estar, achar-se, andar, DAN 
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descuidada do lat. 

ambulāre, dim. de ambīre, 

‘dar voltas, rodear’ < 

ambi- + -īre 

permanecer 

“No<n> vos enojedes sen<n>or padre s<an>to De andar en mi danc'a. q<ue> te<n>go / ordenada […].” 

05. ante- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: am- ~ han- ~ an-2 ~ ante- ~ anti- ~ em-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C196 am-  Sentido opaco amparar  Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar, 

apoiar, defender 

JOS 

“[...] valiente para amparar la pátria [...].” 

C2C197 am-  Sentido opaco amparo ~ ampare Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

amparar, ajudar, 

apoiar, defender 

ENC 

“Quanto mas yo que no se / amparo de que me ampare.” 

C2C198 han- ~ 

an-2 

Sentido opaco hanparad ~ 

anparar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *anteparāre, 

‘prevenir de antemão, 

dispor um parapeito diante 

de algo’ < ante- + -parāre 

proteger, defender, 

amparar, ajudar 

DAN 
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“[...] hanparad me todos por fuerc'a de lanc'a [...].” 

C2D64 am-  Sentido opaco dessamparado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, 

desamparar  

M18 

“E pues fue assi dessamparado de to-das las noblezas que hauia de auen-taja sobre las vestias perdio el seño-rio natural que sobre ellas tenia.” 

C2C199 em-1 ~ 

am- 

Sentido opaco desempararon ~ 

desamparado 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, 

desamparar 

VS1 

“[...] no quedo fisico nin-guno ni c'urujano en Roma que todos le desempararon […].” 

C2D65 em-1 Sentido opaco desamparado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

sem amparo, 

desamparado, 

abandonado, 

destituído 

M18 

“[...] & por derecha justi-çia de dios fue luego desamparado de todas las gracias […].” 

C2C200 ante- Anterioridade 

espacial 

antecediesse Verbo Verbo Verbo Do lat. antecedĕre, 

‘marchar à frente, 

anteceder, ultrapassar 

(física ou moralmente) < 

ante- + -cedĕre, ‘marchar, 

caminhar’ 

anteceder, preceder JOS 

“[…] muestran auer acordado: que puestos en vn volumen: antece-diesse aquello donde se faze me<n>c'ion del comienc'o delos siglos.” 

C2C201 ante- Anterioridade 

espacial 

antecedente ~ 

antecedentes 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. antecēdens, -entis 

< antecedĕre, ‘marchar à 

frente, anteceder, 

ultrapassar (física ou 

moralmente) < ante- +         

-cedĕre, ‘marchar, 

antecedente, 

precedente 

DC1 
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caminhar’ 

“[...] et en la sancta trinjdat / ponlo por antecedente [...]” 

C2C202 ante- Anterioridade 

temporal 

antec’essores Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. antecessor, -ōris < 

antecedĕre, ‘marchar à 

frente, anteceder, 

ultrapassar (física ou 

moralmente) < ante- +         

-cedĕre, ‘marchar, 

caminhar’ 

antecedente, 

precedente, antecessor 

BAE 

“[...] los muy esclaresc'ido<<s>> sus antec'essores antigos enperado-res [...]” 

C2C203 anti- Anterioridade 

temporal 

anticipar Verbo Verbo Verbo Do lat. anticipāre < ante- 

+ -capĕre 

adiantar, antecipar JOS 

“Pare-c'e con todo que se deua anticipar la excusacion delo que algunos por ve<n>-tura dirian [...].” 

C2D66 ante- Anterioridade 

temporal 

antepassados Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do CA ante- + -passar < 

lat. vulg. *passāre < 

passus, ‘passo’ 

ascendente, 

precedente, 

antepassado  

CHA 

“[...] hago como los antepassados no fiziero<n> [...].” 

C2C204 ante- Anterioridade 

temporal 

ante pasados
66

  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA ante- + -pasar < 

lat. vulg. *passāre < 

passus, ‘passo’ 

anterior, precedente, 

antepassado  

MTV 

“[...] leyes & pragmaticas fechas & or-denadas por los rreyes de gloriosa memoria ante pasados [...].” 

C2C205 ante- Anterioridade 

espacial 

anteponer Verbo Verbo Verbo Do lat. anteponĕre < ante- 

+ -ponĕre 

pôr(-se) antes de, 

antepor  

JOS 

                                                             
66Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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“[...] verdad honrrosa a<n>teponer a q<u><<a>>lquier otro negoc'io [...].” 

C2C206 ante- Anterioridade 

espacial 

antepone Verbo Verbo Verbo Do lat. anteponĕre < ante- 

+ -ponĕre 

pôr(-se) antes de, 

antepor  

CCM 

“[...] si delante me tiene mas comi-go se encendera. que el sol mas arde donde puede re-uerberar. la vista a quien objecto no se antepone ca<n>-sa [...].” 

06. apo- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: —— 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D67 apo-  Sentido opaco apostema Verbo  Subst.  Subst. Do lat. apostēma < gr. 

ἀπόστημα 

abscesso, apostema CHA 

“[...] se dilataua el apostema por todo el pecho […].” 

07. arce- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: arço- ~ archi-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D68 arço-  Preeminência arçobispado Subst.  Subst.  Subst. Do CA arçobispo < lat. 

ecles. archiĕpĭscŏpus, 

‘primeiro entre os bispos’ 

< gr. archiepískopos 

arcebispado, i.e., 

território eclesiástico 

sob a jurisdição de um 

arcebispo  

M18 
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“[...] eneste su arçobispado para el bien de sus súbditos […].” 

C2D69 arço-  Preeminência arçobispo Subst.  Subst.  Subst. Do lat. ecles. 

archiĕpĭscŏpus, ‘primeiro 

entre os bispos’ < gr. 

archiepískopos 

arcebispo, i.e., bispo 

investido de maiores 

poderes e atribuições  

M18 

“[...] dignissimo arçobispo de Granada.” 

C2D70 archi-  Preeminência archiduquesa Subst.  Subst.  Subst. Do CA archi- + -duque < 

< fr. ant. duc < lat. dŭx, 

dŭcis, ‘guia, condutor’ 

arquiduquesa, i.e., 

esposa de um 

arquiduque ou 

duquesa de autoridade 

superior a de outras 

duquesas 

LTO 

“Pri<n>-cesa de Aragon & de Sicilia. Archiduq<ue>sa de Austria.” 

08. bis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: vis-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D71 vis- Duas vezes visahuelo Subst. Subst. Subst. Do CA bis- + -ahuelo < 

lat. vulg. *aviolus 

bisavô LTO 

“[…] las leyes delas siete partidas quel rey don Alfonso n<uest>ro visahuelo ma<n>do ordenar […].” 
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C2C207 vis- Duas vezes visnjeto Subst. Subst. Subst. Do CA bis- + -nieto
67

 < 

lat. vulg. nĕpta, de nĕptis, 

relacionado com nepōs, 

nepōtis, ‘neto’ 

bisneto LDE 

“E fizolo asi Est:2:5 ¶ varon judio era en susante el alcaçar su nonbre mordohay fijo de yayr njeto de simonj visnjeto de quis de tribo de beñamjn.” 

09. circum- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: circun-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D72 circun-  posição ao redor circunstantes Verbo Verbo Adj. 

PPres 

Do lat. circumstans, -antis, 

part. pres. de circumstāre, 

‘estar em torno, manter-se 

ao redor’ < circum- +        

-stāre 

circunstante, que está 

ao redor 

CHA 

“[...] ha sido y avn esta la ge<n>te en esta prouincia y avn en las circu<n>sta<n>tes de peligro-sas y avn mortales enfermedades […].”  

10. com-  

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: cu- ~ co- ~ com- ~  con- ~  cum- ~ cuen- ~ cor-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

                                                             
67Segundo o DLE / RAE. 
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C2C208 cu- Sentido opaco cubra ~ cubran Verbo Verbo Verbo Do lat. cooperīre < cum- + 

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

cobrir, encobrir CHI 

“En esta manera deuedes cozer la cosa en vino blanco que se cubra & Remoje p<ri>mero vna no-che & otro dia […].” 

C2C209 cu- Sentido opaco descubrir Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. dĭscŏŏpĕrīre < 

dis- + -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, manifestar ENC 

“Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir: / dissimular y en cubrir / el temor grande que tiene.”   

C2C210 co-  Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

BAE 

“E non q<u><<i>>-syeron encobrir njn enc'elar njn-guna cossa [...].” 

C2C211 cu-  Sentido opaco en cubrir
68

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

ENC 

“Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir: / dissimular y en cubrir / el temor grande que tiene.”  

C2C212 co- Sentido opaco encobrir Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

P13 

“[...] asayo de encobrir la su defectuosa nesc'essidat [...].” 

                                                             
68Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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C2C213 co- Sentido opaco acogio Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *accŏllĭgĕre 

< de colligĕre (‘recolher’) 

< cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

acolher, receber, 

aceitar, hospedar 

VS1 

“[…] de como lo acogio Jacob en su casa […].” 

C2C214 co- Sentido opaco escoje ~ escogido Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger P13 

“Escoje los amigos & delibra grant tiempo enlos elegir. ” 

C2D73 co- Sentido opaco recoger Verbo Verbo Verbo Do lat. recolligĕre <  re- + 

-colligĕre <  colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

retirar, apreender, 

recolher 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos […].” 

C2C215 co- Sentido opaco colgaron Verbo Verbo Verbo Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

suspender, pendurar, 

dependurar 

LDE 

“E fue buscada la cosa y fue fallada y colgaron los anbos ellos sobre la forca.” 

C2C216 co- Sentido opaco colgar Verbo Verbo Verbo Do lat. collocāre, ‘colocar’ 

< cum- +-locāre 

enforcar VS1 

“[...] & q<ue> se fue a colgar & que los diablos le lle-raro<n> la su anima a los jnfier(u)[n]os […].” 

C2C217 co- Sentido opaco coligido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. colligĕre < cum- + 

-legĕre 

reunido, coligido JOS 
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“E despues de coligido el vniuersal vocabula-rio [...]” 

C2D74 co-  Sentido opaco comarcas Subst. Subst. Subst.  Do CA co- + -marca, 

‘província’ < baixo lat. 

marca < germ. *mark, 

‘territorio fronteiriço’ 

comarca LTO 

“[...] cosas q<ue> se enellas co<n>tiene en aq<ue>llo q<ue> no fuere<n> con-trarias alas leyes d<e>ste n<uest>ro libro & alos fueros sobredichos & 

porq<ue> los fijos dalgo de n<uest>ros reynos han en algunas comarcas fuero de aluedrio […].” 

C2C218 com- Companhia combatir Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *combattĕre, 

cláss. combattuĕre < com- 

+ -battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

guerrear, combater, 

lutar 

MGO 

“[...] las tentac'iones que suelen combatir [...].’” 

C2C219 com-  Sentido opaco comenc’o Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CCM 

“ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- yo amor preso come<n>c'ole de hablar.” 

C2C220 com-  Sentido opaco comiençan  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CHI 

“Aqui comiença<n> las Razones & calidades que han de concurrir para lo que e<n> <e>ste conpe<n>-dio contenjdo pueda aprouechar.” 

C2C221 com-  Sentido opaco comienc’a  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar VS1 

“AQui comienc'a la ystoria del noble Ue-spesiano emperador d<e> Roma.” 

C2C222 com-  Sentido opaco comienc’a Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < começar, iniciar ENC 
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cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

“Comienc'a la nati-vidad de nuestro salvador.” 

C2C223 com-  Sentido opaco comiença  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar GEN 

“Comie<n>ça el noueno tracta-do de la generacio<n>.” 

C2C224 com-  Sentido opaco comiença  Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar MTV 

“Aquj comiença la tabla de los libros & titulos desta COMPILAçio<n> de leyes que mandaron fazer & copilar […].” 

C2D75 com-  Sentido opaco comenc’ara Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar RHJ 

“[...] matara me vna palomjlla / dent<r><<o>> de mj palomare / pe<n>sando bus[c]ar socorro / p<er>o la desagravare / puso el rrey barua en 

onb(^s)[^<r>o] / comenc'ara de pe<n>sare.” 

C2C225 com-  Sentido opaco comenc’ando ~ 

comjençe ~ 

comjença ~ 

comjenço 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar DAN 

“Come<n>c'ando diz'e ansy.” 

C2C226 com-  Sentido opaco comenc’ando ~ 

començastes 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar JOS 

“[…] come<n>c'ando del principio dela creacion del mundo […].” 
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C2C227 com-  Sentido opaco comenc’aron ~ 

començar 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar SLI 

“[...] come<n>c'aro<n> a soiuzgar ciuda-des & naciones estran~as [...].” 

C2C228 com-  Sentido opaco comjença ~ 

comjençan 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar EEP 

“Aquj comjença el santo euangelio de sant matheo.” 

C2D76 com-  Sentido opaco començassen ~ 

començar ~ 

començado 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar M18 

“E finalmente reçelan que no lo podrian continuar aunque lo co-mençassen. E porende no lo osan co-mençar: o lo dexan desque lo han co-mençado.” 

C2C229 com-  Sentido opaco comienc’a ~ 

comjenca 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar BAE 

“Aqui se comienc'a el muy notable & famoso libro […].” 

C2D77 com-  Sentido opaco comiençen ~ 

comiençan 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar ALV 

“[...] & las co<n>seruas en açucar de las cosas di-chas: es mejor vino tinto que blanco: & los que no han acostumbra-do a lo beuer es bien que en este 

tie<m>po no lo comie<n>çen.” 

C2D78 com-  Sentido opaco comence Verbo Verbo Verbo  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começar, iniciar CHA 

“[...] porq<ue> despues q<ue> de la manera q<ue> abaxo dire los come<n>ce a curar [...].” 



2186 

 

C2C230 com-  Sentido opaco encomjença Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -comenc’ar 

< lat. vulg. cominitiāre < 

cum- +-initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

principiar, iniciar, 

começar 

DAN 

“Faz'ed lo q<ue> digo no<n> vos detardedes Que ya la muerte encomjenc'a. a hordenar.” 

C2C231 com- Sentido opaco començado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começado, iniciado SLI 

“Mas torna<n>do al come<n>c'ado studio de do<n>de la mala codicia de ho<n>ra me hauia apartado […].” 

C2D79 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início ALV 

“[…] al comie<n>ço del comer: aluerchigas: membrillos […].” 

C2C232 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início CHI 

“[...] dietas & tristeles & vomitos q<ue> podedes fazer en el comienço [...].”  

C2C233 com-  Sentido opaco comienc’o Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

princípio, início, 

começo 

SLI 

“[…] yo quando moc'o al comienc'o como muchos acostumbran del studio delas letras […].” 

C2D80 com-  Sentido opaco comienço Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início M18 

“[...] enel comienço del mun-do [...].” 
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C2C234 com-  Sentido opaco comjenc’o ~ 

comienc’o ~ 

comjenc’os 

Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início BAE 

“[…] & puso aquj al comjenc'o desta su obra vna acopilada escriptura com<m>o a manera de prologo o de arenga […].” 

C2C235 com-  Sentido opaco comienc’o  Verbo Verbo Subst.  Do lat. vulg. cominitiāre < 

cum- + -initiāre, ‘iniciar, 

começar’ 

começo, início JOS 

“[…] muestran auer acordado: que puestos en vn volumen: antece-diesse aquello donde se faze me<n>c'ion del comienc'o delos siglos.” 

C2D81 co- Sentido opaco comendadores Verbo Verbo Subst. Do lat. commendātor, -ōris 

< commendāre < cum- +    

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

comendador LTO 

“[...] oydores delas mis audie<n>cias, & alos come<n>dadores & subcomendadores [...].” 

C2D82 co- Sentido opaco subcomendadores Verbo Verbo Subst. Do CA sub- + -

comendador < lat. 

commendātor, -ōris < 

commendāre < cum- +      

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

subcomendador LTO 

“[...] oydores delas mis audie<n>cias, & alos come<n>dadores & subcomendadores [...].” 

C2C236 co- Sentido opaco encomjende ~ 

encomendo 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encarregar, incumbir LDE 

“E dixeron […] sus serujdores busquen Al Rey moças escosas bue-nas de vista Est:2:3 & encomjende el Rey mayorales en todas las çibdades del Regno.” 
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C2D83 co- Sentido opaco encomiendan Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

recomendar, 

aconselhar, preconizar 

ALV 

“E<n>comie<n>da<n> todos los antiguos & modernos para p<re>seruar este daño p<ro>curar q<ue> este el cuerpo suelto de camaras & limpio [...].” 

C2C237 co- Sentido opaco encomiendas Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomenda MTV 

“Titulo .x. de las encomiendas.” 

C2C238 com- Sentido opaco comer  Verbo Verbo Subst. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentação EEP 

“E su comer eran langostas & mjel salua-je.” 

C2D84 com- Sentido opaco comer  Verbo Verbo Subst. Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir ALV 

“[…] al comie<n>ço del comer: aluerchigas: membrillos […].” 

C2D85 com- Sentido opaco comer ~ coman ~ 

comieren 

Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar-se 

ALV 

“Digo q<ue> los q<ue> no suelen comer mas de dos ve-zes al dia q<ue> coma<n> otra de mañana […].” 

C2C239 com- Sentido opaco comer  Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, ingerir, 

alimentar-se 

CHI 
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“[...] aquellas cosas q<ue> los om<ne>s suelen comer por vianda / o echa<<r>> en las viandas acostunbradas q<ue> destas tales po-dedes vsar […].” 

C2C240 com- Sentido opaco comamos Verbo Verbo Verbo Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

comer, alimentar-se ENC 

“[...] comamos deste pan [...]” 

C2C241 com- Sentido opaco comido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. comĕdĕre < cum- 

+ -ĕdĕre, ‘comer, 

consumir’ 

consumido, destruído, 

carcomido 

TES 

“Jte<m> si todo cuerpo muerto q<ue> sea metudo en esta ag<ua> por un dia. o por vna noche dura mucho por-lo<n>gadame<n>te q<ue> no<n> 

s<er>a corro<n>pido nj<n> comido.” 

C2D86 com- Sentido opaco comidas Verbo Verbo Subst. Do CA comer < lat. 

comĕdĕre < cum- +           

-ĕdĕre, ‘comer, consumir’ 

refeição, almoço ALV 

“Es bien no comer muchos manjares juntos & q<ue> sea<n> las comidas & cenas en menos quantidad q<ue> en tie<m>po sano.” 

C2C242 com- Sentido opaco commouedora Verbo Verbo Adj. Do lat. commovēre < cum- 

+ - movēre 

promovedor, 

fomentador, 

comovedor 

JOS 

“U<uest>ra alteza fue del todo principal co<m>mouedora enla consultac'io<n>: Y en las expediciones marauillosa p<ro>uee-dora.” 

C2C243 com- Sentido opaco compadeçen Verbo Verbo Verbo Do lat. compăti < cum- +  

-pătī 

comiserar-se, 

compadecer-se 

MGO 

“[…] no se compadec'en [...].” 

C2C244 com-  Companhia 

 

acompañar Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

acompanhar, seguir, 

fazer companhia 

CCM 
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lat. gaul. companìo
69

 

“Ca<listo>. cierra la ventana & dexa la teniebla acompan~ar al tri-ste & al desdichado la ceguedad.” 

C2C245 com-  Companhia 

 

acompañaron Subst. Subst. Verbo Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

acompanhar, seguir VS1 

“E gays tomo cinco caualleros que lo a[ ]compan~aron.” 

C2C246 con-  Companhia 

 

aconpañados Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do lat. *accompaniāre < 

lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

seguido, 

acompanhado 

P13 

“[...] syempre son aco<n>pan~ados los q<ue> tienen qua<n>do van o q<ua>ndo vienen [...].” 

C2C247 com-  Companhia compañias  Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha, séquito 

ENC 

“[...] deste pan nuestro mexias / nuestras almas se apacie<n>ta<n> / las celestes co<m>pan~ias / ordenes y gerarchias / con este pan se sustentan.” 

C2C248 com-  Companhia compañja Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

convivência 

P13 

“Nauega<n>do bias em compan~ja de vnos malos onbres […].” 

                                                             
69Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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C2C249 com-  Companhia compaña ~ 

compañas 

Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha, séquito, 

tropa 

VS1 

“Assi que e<n> pocos dias fuero<n> aju<n>-tados e<n> Roma [...] muchos gra<n>des ho<m>bres & muy muchas compan~as.” 

C2C250 com-  Companhia compania Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *companĭa, 

formado de cum ‘com’ + 

panis ‘pão’, paralelo ao 

lat. gaul. companìo 

companhia, 

companha,  séquito, 

cortejo 

MGO 

“Y no se espera otra cosa dela compan~ia de los ombres […].” 

C2D87 com- Sentido opaco comparacion Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. comparatio, -ōnis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

comparação M18 

“Ca muy mayor es sin comparacion el deudo que las criaturas han con dios que conel hombre.” 

C2C251 com- Sentido opaco comparar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre < cum- 

+ -parāre 

comparar MGO 

“[…] y si fuera de obedienc'ia andouiere bien se puede comparar ala rres q<ue> quiere dezir cosa que a<n>da perdida [...].” 

C2C252 com- Sentido opaco comparar Verbo Verbo Verbo Do lat. comparāre < cum- 

+ -parāre 

comparar DC1 

“[…] bien se puede comparar / aquesti de qujen yo fablo [...].” 

C2D88 com- Sentido opaco comparado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. comparāre < cum- 

+ -parāre 

comparar M18 

“E por ende es ya comparado alas vestias insensibles [...].” 

C2C253 con- Sentido opaco conparados ~ Verbo Verbo Adj. Do lat. comparāre < cum- cotejado, comparado BAE 
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conparadas PP + -parāre 

“E otrosi son conparados alos muchos & diuersos & prec'iosos manjares ca por ser muchos & dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos diuerssos 

sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan mas los corac'ones.” 

C2C254 com- Sentido opaco incomparable Verbo Verbo Adj. Do lat. incomparabĭlis < 

in- + -comparabĭlis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

incomparável, não 

comparável 

CCM 

“[…] o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C255 com- Sentido opaco encomparablemente Verbo Verbo Adv. Do CA incomparable < 

lat. incomparabĭlis < in- +      

-comparabĭlis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

incomparavelmente, 

de modo não 

comparável 

CCM 

“[...] sin duda enco<m>parablemente es ma-yor tal galardon q<ue> el seruicio [...].” 

C2C256 com-  Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

compiesa Subst. Verbo Verbo  Do CA com- + -pieza- +   

-a- + -r
70

 

 

começar, iniciar, 

principiar 

DC1 

“[…] el pro-hemio compiesa por emine<n>te estillo del alto tractado.” 

C2D89 com- Sentido opaco compelido Verbo Verbo Verbo Do lat. compellĕre < cum- 

+ -pellĕre 

impelir, compelir CHA 

                                                             
70Rota etimológica conjectural, pois não há indicações sobre ela no lastro lexicográfico etimológico consultado. Se empeçar/empezar advêm do CA en- + -pieza 

(COROMINAS, 1987; COROMINAS & PASCUAL, 1991; DLE/RAE), quiçá seja possível cogitar que compeçar/compezar advenham do CA en- + -pieza. 
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PP  

 

“[...] la co<n>cie<n>cia me ha co<m>pelido a atreuerme a ser tenido an-tes por atreguado q<ue> por auaro.” 

C2C257 co- Sentido opaco copilar Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. compilāre < cum- 

+ - pilāre 

reunir, compilar MTV 

“Aquj comiença la tabla de los libros & titulos desta copilaçio<n> de leyes que mandaron fazer & copilar […].” 

C2C258 co- Sentido opaco copilaçion Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. compilatĭo, -ōnis 

(‘saque, plágio’) < 

compilāre < cum- +           

- pilāre 

reunião, compilação MTV 

“Aquj comiença la tabla de los libros & titulos desta copilaçio<n> de leyes que mandaron fazer & copilar […].” 

C2C259 co- Sentido opaco acopilada Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do CA a- + -copilar < lat. 

compilāre < cum- +           

-pilāre 

coligido, reunido, 

compilado 

BAE 

“[…] & puso aquj al comjenc'o desta su obra vna acopilada escriptura com<m>o a manera de prologo o de arenga […].” 

C2C260 co- Sentido opaco acopilo Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA a- + -copilar < lat. 

compilāre < cum- +           

- pilāre 

coligir, reunir, 

compilar 

BAE 

“[…] dicho libro […] fizo & or-deno & conpusso & acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2D90 com-  Sentido opaco complexion Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis 

< cum- + -plectēre 

compleição, 

constituição física 

ALV 

“[…] conuiene almorzar a cada vno segun su co<m>plexion & costu<m>bre.” 
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C2D91 com-  Sentido opaco complixion ~ 

complexion 

Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis 

< cum- + -plectēre 

compleição, 

constituição física 

M18 

“E la buena sangre buena complixion. E dela buena complexion buenas costumbres & virtudes que hazen al hombre bien auenturado.” 

C2C261 con-  Sentido opaco conplision Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis 

< cum- + -plectēre 

compleição, 

constituição física 

TES 

“[...] p<ar>a la<<s>> duennas q<ue> son de fria c<on>plision & q<ue> q<ui>ere<n> tener las fazes luzie<n>tes.” 

C2C262 con-  Sentido opaco conplisyon Verbo Verbo Subst. Do lat. completio, -ōnis 

< cum- + -plectēre 

compleição, 

constituição física 

DAN 

“[…] E tu q<ue>daras por s<er> bie<n> co<n>puesta / la tu co<n>plisyon & q<ue> durara [...].” 

C2C263 con- Sentido opaco conplido  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

pleno, completo, 

cabal, perfeito, total 

DAN 

“[...] q<ue>redes [^2aver] conplido perdon [...].” 

C2C264 con- Sentido opaco conplidera Verbo Verbo Adj. Do CA cumplido < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

conveniente, 

importante 

JOS 

“[...] ser aq<ue>lla translacio<n> por muchas razones muy conplide-ra ala principal nobleza.” 

C2C265 cum- Sentido opaco cumpliesse Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

satisfazer, cumprir ENC 
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“[...] mandava Cesar Agusto / todo el mu<n>do se escriviesse: / y como Joseph se fuesse / con su esposa virginal / a Belen do lo cumpliesse.” 

C2C266 com-  Sentido opaco complir  Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

levar a cabo, cumprir, 

realizar 

CCM 

“Ni otro poder mi volu<n>tad humana pue-de co<m>plir.” 

C2D92 con- ~ 

cum- 

Sentido opaco conplir ~ cumplia 

~ cumple 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

observar, cumprir, 

obedecer; levar a 

cabo, realizar 

M18 

“[…] porq<ue> esto pueda<n> conplir […].” 

C2D93 cum- ~ 

con- ~ 

com- 

Sentido opaco cumplan ~ cumpla 

~ cumple ~ 

cumpliendo ~ 

conplido ~ complia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

observar, cumprir, 

obedecer 

LTO 

“[…] enla dicha ordinacion decisio<n> & de-terminacion de los pleytos & causas guarden & cumplan la dicha ley […].” 

C2C267 cum- Sentido opaco cumple Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

caber, cumprir MGO 

“[...] les cumple ser lo segund el cargo que tienen.” 

C2C268 cum- Sentido opaco cumplio ~ cumpla 

~ cumpliese 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

realizar, cumprir EEP 
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“[...] estonçes se cump-lio el dicho por geremjas el profeta [...].” 

C2C269 con- ~ 

com- 

Sentido opaco conpljr ~ complian Verbo Verbo Verbo Do lat. complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

completar, findar, 

terminar, cumprir 

LDE 

“[…] y en conpljr se los dias estos fizo A todo el pue-blo que fueron fallados en susante el alcaçar de grande fasta pe-queño yantar.” 

C2C270 con- Sentido opaco conplida mente  Verbo Verbo Adv. Do CA conplida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cabalmente, 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

BAE 

“[...] no<n> saben los om<n>es co<n>plida me<n>te njnguna cossa de aquel tiempo p<r><<e>>-ssente.” 

C2C271 com- Sentido opaco complidamente  Verbo Verbo Adv. Do CA conplida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

cabalmente, 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

MGO 

“E tan complidamente en cada vna que fazer aqui dellas rrelac'ion seria prolixidad.” 

C2D94 com- Sentido opaco complidamente  Verbo Verbo Adv. Do CA conplida < lat. 

complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

perfeitamente, 

integralmente, 

completamente 

M18 

“E quan-do les acaesçiere alguna cosa a que no abaste lo que en<e>ste libro es escrip-to: demanden consejo de algunos de los fisicos que complidamente 

sabe<n> esta arte.” 

C2D95 com- Sentido opaco complimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. complementum < perfeição, M18 
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complĕre (‘encher 

completamente, encher, 

preencher’) < cum- +        

-plēre, ‘encher’ 

acabamento, 

totalidade; 

cumprimento, 

execução 

“No viene en todos los hombres a complimiento ni a perfe-cion qual deue por razon que las sci-ençias nolas puede ningun hombre saber sin las aprender 

co<n> grande es-tudio.” 

C2D96 com-  Sentido opaco componiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

pôr em ordem, 

ordenar, sistematizar 

CHA 

“[...] sabie<n>-do las causas de pleuresis y de pestile<n>cia co<m>ponie<n>do & diui-die<n>do todo fisico prude<n>te las podra hallar.” 

C2C272 con-  Sentido opaco conpusso ~ 

conpusieron ~ 

conposieron 

Verbo Verbo Verbo Do lat. compōnĕre < cum- 

+ -pōnĕre, ‘pôr de parte, 

por de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

compor, escrever, 

produzir, criar 

BAE 

“[…] dicho libro […] fizo & or-deno & conpusso & acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2C273 com-  Sentido opaco yncomportables Verbo Verbo Adj. Do CA in- + -comportable 

< CA comportar < lat. 

comportāre < cum- +         

- portāre 

intolerável, não 

tolerável 

MGO 

“Pero metidos en nec'esydad<e>s yncom-portables estonc'es lo entiende mejor […].” 

C2C274 con-  Sentido opaco conposturas Verbo Verbo Subst. Do lat. compositūra, -ae  < 

composĭtus, -a, -um < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

adorno, compostura DAN 
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abandonar, deixar’ 

“Mas no<n> les valdran flores (^??) [^&] Rosas nj<n> las conposturas q<ue> poner solian.” 

C2C275 com-  Sentido opaco compuesto Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, escrito, 

constituído 

MGO 

“[…] fue compuesto este nombre arriuato.” 

C2C276 con-  Sentido opaco conpuesta Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. composĭtus < 

compōnĕre < cum- +         

-pōnĕre, ‘pôr de parte, por 

de lado, afastar, 

abandonar, deixar’ 

composto, constituído, 

formado 

DAN 

“E tu q<ue>daras por s<er> bie<n> co<n>puesta / la tu co<n>plisyon & q<ue> durara […].” 

C2C277 con- Sentido opaco conpras Verbo Verbo Subst. Do lat. comparāre 

(‘preparar, decidir, 

adquirir’) < cum- +           

-parāre, ‘preparar, 

arranjar’ 

aquisição mediante 

pagamento; compra 

MTV 

“Titulo .vij. de las vendidas & conpras.” 

C2C278 com- ~ 

con- 

Sentido opaco complazer ~ 

conplazen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. complacēre < cum- 

+ -placēre 

agradar, servir, 

comprazer 

P13 

“Estudia de complazer alos honestos.” 

C2C279 con- Sentido opaco conplazer Verbo Verbo Verbo Do lat. complacēre < cum- 

+ -placēre 

agradar, servir, 

comprazer 

BAE 
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“[...] afection & grand deseo de ag<r><<a>>dar & conplazer [...].” 

C2C280 con- Sentido opaco conplazer Verbo Verbo Verbo Do lat. complacēre < cum- 

+ -placēre 

agradar, servir, 

comprazer 

DC1 

“[...] por consigiente a tu madre / sienpre deues conplazer [...].” 

C2C281 com- Sentido opaco comprender Verbo Verbo Verbo Do lat. comprehendĕre < 

cum- + -prehendĕre 

entender, 

compreender 

ENC 

“[…] y sin dios no ay ningun ser ni se puede comprender y en todo esta todo entero […].” 

C2D97 com- Sentido opaco comprehender Verbo Verbo Verbo Do lat. comprehendĕre < 

cum- + -prehendĕre 

entender, 

compreender 

CHA 

“[…] q<ua>lseq<ui>er prude<n>te podra co<m>prehe<n>der q<ue> cosa sea q<ua>nto a la difinicio<n> del no<m>bre […].” 

C2D98 com- Sentido opaco comprouada Adj. Adj. Verbo Do lat. comprobāre < 

cum- + -probāre 

corroborar, comprovar CHA 

“[…] razo<n> co<m>prouada con esperimento […].” 

C2C282 co- Sentido opaco comun Adj. Adj. Adj. Do lat. commūnis < cum- 

+ -munis, ‘que cumpre o 

seu dever’ 

habitual, usual, 

comum, comunal 

GEN 

“[...] la mas cierta: & comu<n> opi-nio<n>[...].” 

C2D99 co- Sentido opaco comun Adj. Adj. Adj. Do lat. commūnis < cum- 

+ -munis, ‘que cumpre o 

seu dever’ 

comum, comunal, 

regular 

CHA 

“[...] auaro y celador d<e>l bie<n> comu<n> [...].” 

C2C283 co- Sentido opaco comunes Adj. Adj. Subst. Do lat. commūnis < cum- 

+ -munis, ‘que cumpre o 

seu dever’ 

leigo, comum, secular MGO 
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“[...] los predica-dores tan bien como los comunes anda<n> perdidos [...].” 

C2D100 co- Sentido opaco comunmente Adj. Adj. Adv. Do CA comun < lat. 

commūnis < cum- + -

munis, ‘que cumpre o seu 

dever’ 

habitualmente, 

regularmente, 

comumente 

M18 

“[...] pocos hombres tienen comu<n>-mente todas las co<n>diciones que son menester […].” 

C2D101 com-  Sentido opaco communicacion Adj. Adj. Subst. Do lat. communicatĭo,       

-ōnis < commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

contato, exposição, 

comunicação 

ALV 

“[…] alguna infecio<n> por la mucha vezindad & por la comunicacio<n> de los q<ue> va<n> & viene<n> co<n>tinuamente […].’” 

C2C284 co-  Sentido opaco comunycac’ion Adj. Adj. Subst. Do lat. communicatĭo,       

-ōnis < commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

contato, convívio, 

diálogo, comunicação 

MGO 

“Pero algunas lo faze<n> afin de es-tar libres de toda comunycac'ion que les ympida la co<n>-templac'ion.’” 

C2C285 co-  Sentido opaco comunicar Adj. Adj. Verbo Do lat. commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

expor, comunicar CCM 

“Uete vete d<e> ay torpe: que no puede mi paciencia tollerar que aya subido en corac'on huma-no comigo el ylicito amor comunicar su d<e>leyte.’” 

C2D102 co-  Sentido opaco comunicassen Adj. Adj. Verbo Do lat. commūnĭcāre < 

cummunis < cum- +           

-munis, -e 

expor, difundir, 

comunicar 

M18 

“Por que del prouecho que del resultasse comunicassen & supiessen los hom-bres: quales manjares eran prouechosos […].’” 

C2C286 con- Sentido opaco concaujdades Adj. Adj. Subst. Do lat. concavĭtas, -ātis < concavidade P13 
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concăvus < cum- +            

-cavus, -a, -um, ‘oco, 

côncavo’ 

“[…] nos dio las co<n>caujdades / delas pen~as y oq<ue>dades […].” 

C2C287 con- Sentido opaco concebia ~ 

concibio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

conceber, gerar ENC 

“[...] tu quitaste nuestro luto / bendita virgen Maria: / quien tal fruto concebia / que sera sino ecelente [...].” 

C2C288 con- Sentido opaco conçibira Verbo Verbo Verbo Do lat. concĭpĕre < cum- + 

-capĕre 

conceber, gerar EEP 

“Ahe la vir-gen conçibira & parira fijo.” 

C2C289 con- Sentido opaco concecion Verbo  Verbo Subst. Do lat. conceptĭo, -ōnis < 

concipĕre < cum- +           

-capĕre 

geração, conceição, 

concepção 

GEN 

“[...] la simie<n>te d<e> la fe<m>bra como d<e>l macho sea<n> menester ju<n>tarse p<ar>a la co<n>cecion d<e> la criatura.” 

C2D103 con- Sentido opaco concedido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. concedĕre < cum- 

+ -cedĕre 

permitir, conceder CHA 

“[...] pues q<ue> por todos mayorme<n>te los modernos es co<n>cedido auer la tal en-fermedad […].” 

C2C290 con- Sentido opaco conçeder ~ 

concediessen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. concedĕre < cum- 

+ -cedĕre 

permitir, conceder JOS 

“[...] plogo a dios: conc'eder vos en esto victoria […].” 

C2C291 con- Sentido opaco concejo Verbo  Verbo Subst. Do lat. concĭlĭum, -ĭī < 

cum- + -calāre, ‘baixar a 

voz’ 

concelho, i.e., 

circunscrição 

administrativa 

LDE 
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“[...] fizo yantar A todos sus mayorales & sus vasallos & Al concejo de padas y de maday que son dos çibdades cabeçeras del Regno [...].” 

C2C292 con- Sentido opaco concernientes Verbo Verbo Adj. 

 

Do CA concernir < lat. 

concernĕre < cum- +         

-cernēre 

referente, concernente JOS 

“[...] pude emplear en principales negoc'ios concerni-entes a v<uest>ra real corona […].” 

C2C293 con- Sentido opaco concertando Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ordenar, retificar, 

corrigir, consertar 

GEN 

“[...] o acesorio no fue remo<n>tado por mi: concertandome co<n> razo<n>: y co-(co)me<n>dandolo a la memoria fasta el punto final del cerrar de 

nuestra o-bra […].” 

C2D104 con- Sentido opaco concertar ~ 

concertedes 

Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ordenar, retificar, 

corrigir, consertar 

LTO 

“[...] nos man-damos las requerir & co<n>certar & eme<n>dar en algunas cosas q<ue> co<m>plia & assi co<n>certadas & eme<n>-dadas por que 

fuero<n> sacadas & tomadas delos dichos delos santos padres […].” 

C2D105 con- Sentido opaco concertadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ordenado, retificado, 

corrigido, consertado 

LTO 

“[...] nos man-damos las requerir & co<n>certar & eme<n>dar en algunas cosas q<ue> co<m>plia & assi co<n>certadas & eme<n>-dadas por que 

fuero<n> sacadas & tomadas delos dichos delos santos padres […].” 

C2C294 con- Sentido opaco concertado ~ 

concertando 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. concertāre < cum- 

+ -certāre 

ordenar, retificar, 

corrigir, consertar 

GEN 

“[...] he querido ponerlo en este fin lo menos mal co<n>certado: y autoriza-do q<ue> puedo […].” 

C2C295 con- Sentido opaco concierto Verbo Verbo Subst. Do CA concertar < lat. 

concertāre < cum- +          

-certāre 

acordo, pacto, 

concerto 

GEN 
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“Laban que tenia fecho co<n> el tal co<n>cierto q<ue> le diese por su trabajo de la guarda del ganado las crias que saliesen de tal color.” 

C2C296 con- Sentido opaco conc’ienc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência P13 

“[...] dixo tener la conc'ienc'ia abrac'ada co<n> lo q<ue> fuese dere-cho [...].” 

C2C297 con- Sentido opaco consciencia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência JOS 

“[...] & limpia consciencia [...].” 

C2C298 con- Sentido opaco conscientia Verbo Verbo Subst. Do lat. cōnscientĭa < 

cōnscīre < cum- + -scīre, 

‘saber, conhecer, ter 

conhecimento’ 

consciência, 

conhecimento 

SLI 

“[...] por mengua de bie-nes/ & por co<n>scientia de crimines.” 

C2C299 con- Sentido opaco conciliador Verbo Verbo Subst. Do lat. conciliātor, -ōris < 

conciliāre < concilium < 

cum- + -calāre 

conciliador GEN 

“[...] el co<n>ciliador el Filo<nio> [...].” 

C2C300 con-   Sentido opaco concluye Verbo Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+  -claudĕre  

concluir, deduzir BAE 

“Onde de aquj se concluye q<ue> si todos los om<n>es natural mente desean saber todas las cosas […].” 

C2C301 con-   Sentido opaco concluye Verbo Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+  -claudĕre  

concluir, deduzir GEN 



2204 

 

“Asi co<n>cluyese esta materia venir de todas las p<ar>tes del cuerpo & estar alli depositado como es dicho.” 

C2C302 con-   Sentido opaco concluye Verbo Verbo Verbo Do lat. concludĕre < cum- 

+  -claudĕre  

concluir, encerrar, 

findar 

MGO 

“[...] enestas treynta & dos coplas se concluye todo el tractado.” 

C2C303 con-  Sentido opaco conclusyon Verbo Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +          

-claudĕre  

conclusão P13 

“E en conclusyon. este Sera n<uest>ro tema.” 

C2C304 con-  Sentido opaco conclusion Verbo Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +          

-claudĕre  

conclusão, 

encerramento, termo 

MGO 

“Asy que la conclusion desta copla es que la rrepublica por dicho del profeta estaua flaca.” 

C2C305 con-  Sentido opaco conclusion Verbo Verbo Subst. Do lat. conclusĭo, -ōnis < 

concludĕre < cum- +          

-claudĕre  

conclusão, 

encerramento, termo 

JOS 

“E podiendo lo yo aduzir a deseada conclusion: a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera junta me<n>te con la presente 

ya fenecida.” 

C2C306 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordia Subst. Adj. Subst. Do lat. concordĭa, ae < 

concors,  -cordis < cum- +                

-cor, cordis
71

 

harmonia, concórdia ENC 

                                                             
71Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“[...] firmeza que nos sostiene / fuente de paz y concordia [...].” 

C2C307 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

concordia Subst. Adj. Subst. Do lat. concordĭa, ae < 

concors,  -cordis < cum- +                

-cor, cordis 

união, concórdia CCM 

“Parmeno fue conoscido de celestina: la qual mucho le dize delos fechos & co-noscimiento de su madre induziendole a amor & con-cordia de sempronio.” 

C2C308 con- Companhia concurrir Verbo  Verbo Verbo Do lat. concurrĕre < cum- 

+ -currĕre 

coexistir, concorrer CHI 

“Aqui comiença<n> las Razones & calidades que han de concurrir para lo que e<n> <e>ste conpe<n>-dio contenjdo pueda aprouechar.” 

C2C309 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde DAN 

“[...] o duq<ue> & conde exc'elente [...].”. 

C2C310 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde P13 

“[...] al conde de alua [...].”. 

C2C311 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde VS1 

“[...] a todos los Reyes & duques & co<n>des q<ue> dende e<n> ciertos dias fuesen ju<n>tados en Roma [...].”. 

C2D106 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde LTO 

“[…] Infantes. Duques. Perlados. Condes. Marqueses. Ricosomes […].” 
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C2C312 con- Sentido opaco conde Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde MGO 

“[…] el sen~or conde de haro condestable de castilla […].” 

C2C313 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde BAE 

“[...] todos los gra<n>des sen~ores de sus Reynos & sen~orios asy los p<er>lados jnfantes duques co<n>des adelantados almirantes [...].” 

C2C314 con- Sentido opaco condes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes, -ĭtis < cum- 

+ -īre 

conde LDE 

“[…] mando haman Alos alguaziles del Rey y los-condes que sobre çibdad & çibdad eran […].” 

C2C315 con- Sentido opaco condestable Verbo  Verbo  Subst. Do lat. comes stabŭli < 

comes, -ĭtis < cum- + -īre 

condestável MGO 

“[…] el sen~or conde de haro condestable de castilla […].” 

C2C316 con- Sentido opaco condenado Verbo  Verbo Verbo  

PP 

Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar ENC 

“[...] el mundo fue condenado [...].” 

C2C317 con- Sentido opaco condenar  Verbo  Verbo Verbo Do lat. condemnāre < 

cum- + -damnāre 

condenar BAE 

“[...] penar & asoluer & condenar & mantener & sostener en ordenada justic'ia & buena dispu-syc'ion & sabya ordenanc'a todas sus gentes [...].” 

C2C318 con- Sentido opaco condyçiones ~ 

condicion 

Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

índole, condição, 

estado 

PN9 

“[...] dama de tales faziones / virtudes y co<n>dyc'iones / que jamas fuesen syn par [...].” 

C2C319 con- Sentido opaco condic’ion ~ Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < requisito, condição MGO 
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condiciones condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

“Y sy esta postrera condic'ion es d<e>-fectuosa en todo ombre Mucho mas lo es qual quier q<ue>tyene gouernac'ion de gentes [...].” 

C2D107 con- Sentido opaco condicion Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição LTO 

“[...] personas de q<u><<a>>lquier co<n>dicion [...].” 

C2D108 con- Sentido opaco condiciones Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

requisito, condição M18 

“[...] pocos hombres tienen comu<n>-mente todas las co<n>diciones que son menester […].” 

C2D109 con- Sentido opaco condiciones Verbo  Verbo Subst. Do lat. conditiōnem < 

condīcĕre < cum- +           

-dīcĕre 

condição ALV 

“[...] requiere ta<n>tas co<n>diciones p<ar>a rectame<n>te vsar d<e>lla q<ue> he por difficile acertar en ello los q<ue> viue<n> en possession de 

sanos.” 

C2C320 con- Sentido opaco  confesion Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. confessare, 

formado sobre confessus, 

part. de confitērī < cum- + 

-fatērī, ‘confessar, 

reconhecer falta ou erro’ 

confissão MGO 

“E amonesta que faga orac'io<n> y confesion […].” 

C2D110 con-  Companhia confirmacion Verbo Verbo Subst. Do lat. confirmātĭō, -ōnis 

< confirmāre < cum- +     

-firmāre, ‘fazer ou tornar 

firme, dar consistência a, 

confirmação, 

ratificação 

CHA 
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tornar sólido, fortificar’ 

“[...] y después de la co<n>firmacio<n> de la postema […].” 

C2C321  con- Ação de uma 

parte em relação 

a outra 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

confuerta Adj. Verbo Verbo Do lat. confŏrtāre < cum- 

+ -fortis, ‘forte, sólido, 

vigoroso, robusto’
72

 

aliviar, sanar, 

confortar 

TES 

“Jte<m> co<n>fuerta la flaq<ue>za d<e> los neruios. si desta ag<ua> beuiere.” 

C2C322 con-  Perfectividade congelar ~ 

congelad 

Verbo Verbo Verbo Do lat. congelāre < cum- 

+ -gelāre 

congelar CHI 

“[...] & cuega todo fasta que sea çerca de-gastado el vino & coladlo & espremjdlo bien & dexadlo congelar & tomad lo congelado [...].” 

C2C323 con-  Perfectividade congelado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. congelāre < cum- 

+ -gelāre 

congelado CHI 

“[...] & cuega todo fasta que sea çerca de-gastado el vino & coladlo & espremjdlo bien & dexadlo congelar & tomad lo congelado [...].” 

C2D111 co-  

 

Sentido opaco congoxas Verbo Verbo Subst. Do cat. congoixa < lat. 

vulg. congustia (co- +        

-angustia) < lat. angustĭa  

angústia, aflição, 

desmaio, fadiga 

ALV 

“Assi mis-mo muestra q<ue> sera gran daño en el coraço<n> y pecho & accide<n>tes dellos q<ue> son tristezas: co<n>goxas: fantasias & 

accide<n>tes de cabeça por partici-pacion d<e> los paños del pecho & coraço<n>.” 

                                                             
72Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim. 
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C2D112 con- Contiguidade conjunciones Verbo Verbo Subst. Do lat. coniunctio, -ōnis < 

conjungĕre < cum- +         

-jungĕre 

alinhamento, 

sobreposição, 

proximidade, 

aproximação 

ALV 

“E ta<n>bien parece q<ue> en caso de ygualdad las co<n>junciones en estos dos signos sera<n> peores.” 

C2D113 con- Contiguidade conjuncta Verbo Verbo Adj. Do lat. conjūnctus, -a, -um 

< conjungĕre < cum- +         

-jungĕre 

adjacente, contíguo CHA 

“[...] despues de la co<n>firmacio<n> de la postema euacua<n>do de la parte co<n>jun-cta siguie<n>do ansi mismo el processo de los antiguos […].” 

C2C324 con- Companhia coniuracion Verbo  Verbo Subst. Do lat. conjūrāre < cum- + 

-jūrāre, ‘jurar, afirmar com 

um juramento’ 

conspiração, trama, 

inconfidência, 

conjuração 

SLI 

“Pore<n>de la co<n>iuraci-on de cathilina lo mas v<er>daderame<n>-te & breue q<ue> podre: e<n>tie<n>do d<e> acabar.” 

C2C325 co-  

 

Sentido opaco 

 

 

connosçuda Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

público, notório; 

conhecido, manifesto 

TES 

“Jte<m> si la bondat desta ag<ua> es connosçuda en panno de lino q<ue> si el panno fuer moiado en esta ag<ua>. & legarent al panno moia-do a la 

candela arde el pan<n>o. & echa lama. & no<n> se q<ue>-ma el panno.” 

C2C326 co-  

 

Sentido opaco 

 

conosçedes ~ 

conosçido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

CHI 

“[...] medeçinas q<ue> vosotros conosçedes de aquellas cosas q<ue> los om<ne>s suelen comer por vianda / o echa<<r>> en las viandas […].” 

C2C327 co-  

 

Sentido opaco 

 

conosçia Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

ter trato, relacionar-se EEP 
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tomar conhecimento’ 

“[...] & tomo su muger & non la conosçia fasta que pario asu fi-jo.” 

C2C328 co-  

 

Sentido opaco 

 

conoscia ~ 

conoscido 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, saber, 

reconhecer, 

compreender 

SLI 

“[…] ahun no conoscia codicia ninguna […].” 

C2C329 co-  

 

Sentido opaco 

 

conosc’ieron ~ 

conoscen ~ 

conoscan ~ 

conosceran 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber, 

reconhecer 

BAE 

“E por buen ente<n>dy-mjento & sana discrec'ion conosc'ie-ron las cosas q<ue> eran dubdosas & as-condidas.” 

C2C330 co-  

 

Sentido opaco 

 

cognosc’er ~ 

conoscido 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

PN9 

“[...] por me fazer cognosc'er / que qua<n>to mas es la cosa / dyfficille de aver / tanto mas por la perder / es la vyda trabajossa […].” 

C2C331 co-  

 

Sentido opaco 

 

conocer ~ 

conocido 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, manifestar, 

mostrar 

ENC 

“Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir […].”   

C2C332 co-  

 

Sentido opaco 

 

conoc’en ~ 

conocer 

Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, entender, 

compreender, saber 

MGO 

“[...] no conoc'en losbienes presentes.” 

C2D114 co-  Sentido opaco conosciendo ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

ter consciência de, 

saber, conhecer, 

M18 
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  conosçer tomar conhecimento’ compreender 

“E conosciendo qua<n>to vuestra señoria dessea a-cresçentar el culto diuino […].” 

C2C333 co-  Sentido opaco 

 

conociesen Verbo Verbo Verbo Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecer, ver, ser 

apresentado a 

DC1 

“[...] e[ ]seyendo virtuosos /  aso senyor conociesen [...].” 

C2D115 co-  Sentido opaco 

 

desconosçio ~ 

desconosçiera 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -conosçer < 

lat. cognoscĕre < cum- +   

-gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

esquecer, ignorar, 

desconhecer 

M18 

“E porque el hombre desconos-çio a nuestro señor dios: la obedien-çia & la seruidumbre quel deuia co-mo a su criador […].” 

C2C334 co-  Sentido opaco 

 

conoscido Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecido, familiar CCM 

“Parmeno fue conoscido de celestina: la qual mucho le dize delos fechos & co-noscimiento de su madre induziendole a amor & con-cordia de sempronio.” 

C2C335 co-  Sentido opaco 

 

conosçientes Verbo Verbo Adj. Do CA conocer < lat. 

cognoscĕre < cum- +         

-gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

consciente, 

entendedor, 

conhecedor, 

reconhecedor 

EEP 

“[...] & bautizauan se enel jorrdan por el conosçientes sus peccados.” 

C2C336 co- Sentido opaco conoscimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. cognoscĕre < cum- 

+ -gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

conhecimento, 

entendimento, saber 

CCM 

“Parmeno fue conoscido de celestina: la qual mucho le dize delos fechos & co-noscimiento de su madre induziendole a amor & con-cordia de sempronio.” 
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C2C337 con- Sentido opaco conpasyon Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. compassĭo,     

-ōnis < compatĭor < cum- 

+ - patĭor 

compaixão, piedade, 

coparticipação em um 

sofrimento ou pena 

PN9 

“Esfuerc'a se my pasyon / y no consyente que muera / y mata syn rede<n>pc'ion / la pyadad y conpasyon / que my corac'on espera.” 

C2C338 com- Sentido opaco compassion Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. compassĭo,     

-ōnis < compatĭor < cum- 

+ - patĭor 

compaixão, piedade, 

coparticipação em um 

sofrimento ou pena 

ENC 

“Es de tanta compassion / aquesta virgen doncella / que todos hallan en ella / gran socorro y defension.” 

C2C339 com- Sentido opaco compendio Verbo Verbo Subst. Do lat. compendium, -ii < 

compendĕre < cum- +         

-pendĕre 

compêndio GEN 

“[...] o co<m>pen-dio de todas las e<n>ferme-dades d<e>l ho<m>bre [...].” 

C2C340 con- Sentido opaco conpendio Verbo Verbo Subst. Do lat. compendium, -ii < 

compendĕre < cum- +         

-pendĕre 

compêndio CHI 

“[...] breue conpendio de medeçina con cuya dot<ri>-na podades aq<ue>lla perdida adqujrir & adq<ui>rida conseruar [...].” 

C2C341 com- Sentido opaco compendiosa Verbo Verbo Adj. Do lat. compendiōsus, -a,  

-um < compendium, -ii < 

compendĕre < cum- +         

-pendĕre 

sumário, resumido, 

sucinto, compendioso 

GEN 

“[...] mi inte<n>cion es vna via epilogal/ o <com>pe<n>diosa
73

 […].” 

C2D116 con- Sentido opaco conpetente Verbo Verbo Adj. Do lat. compĕtens, -entis < 

competĕre < cum- +           

adequado, competente ALV 

                                                             
73Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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-petĕre, ‘pedir, buscar’ 

“El carnero no es este caso muy co<n>pe-tente hasta q<ue> enfrie el tie<m>po.” 

C2C342 con- Sentido opaco consagrada ~ 

consagrado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tardio consacrāre 

(de consecrāre < cum- +           

-sacrāre, ‘consagrar, dar 

voto a uma divindade, 

tornar sagrado, celebrar) 

consagrado, sagrado, 

santificado 

ENC 

“Esta virgen consagrada / de tantos loores dina / en la preciencia divina / ab inicio fue criada” 

C2C343 con-  Sentido opaco conseyar Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar DC1 

“Como yo vea errar / enel mundo muchas gentes por muc'hos inconuenjentes / no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / 

por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2D117 con-  Sentido opaco consejare Verbo Verbo Verbo Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

aconselhar, orientar RHJ 

“[...] en caso tan agravad<<o>> / (^p?) temjendo no ac'ertare / no avja njngun priuado / q<ue> osase consejare.” 

C2C344 con- Sentido opaco conseguido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. consequĕre < 

consĕqui < cum- + -sequor 

alcançar, obter, 

conseguir 

JOS 

“[…] qua<n>do ouieran conseguido el fin d<e> tan enhiesta emp<re>sa.’” 

C2C345 con- Sentido opaco consegujr Verbo Verbo Verbo Do lat. consequĕre < 

consĕqui < cum- + -sequor 

alcançar, obter, 

conseguir 

CHI 

“[…] cada arte acata su fin para el qual consegujr es ordenada asi com<m>o del arte millitar su fin es victoria & del arte de medeçina su fin es 

sanidat.’” 
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C2C346 con- Sentido opaco consigas Verbo Verbo Verbo Do lat. consĕqui < cum- + 

-sequor 

alcançar, obter CCM 

“Ca<listo>. assi los diablos te ganen assi por infortunio arrebatado perezcas: o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable 

ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2D118 con- Sentido opaco consiguiente  Verbo Verbo Adj. Do lat. consĕquens, -ēntis 

consĕqui < cum- + -sequor 

conseguinte CHA 

“[…] tal pleuresis ser co<n>tagioso: & por el co<n>siguie<n>te pestile<n>cial.’” 

C2C347 con- Sentido opaco conseguiente ~ 

consigiente 

Verbo Verbo Adj. Do lat. consĕquens, -ēntis 

consĕqui < cum- + -sequor 

conseguinte DC1 

“[…]aso senyor conociesen / por conseguiente podiesen / alo meyor declinando / et faziendo el que mando / sancta gloria mereciesen.” 

C2C348 con- Sentido opaco consejo  Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação 

MGO 

“[...] deuen tomar el consejo delos vyejos por la espirienc'ia que tienen […].” 

C2C349 con- Sentido opaco conseio ~ conseios Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação; 

conselho, corpo 

consultivo e/ou 

deliberativo e/ou 

administrativo 

P13 

“[…] se tomo conseio q<ue> a[ ]bi-as & a ellos fuese demandada & moujda fabla.” 

C2C350 con- Sentido opaco consejo  Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

opinião, parecer, 

conselho 

VS1 

“[...] & assi como fueron ayu<n>tados houiero<n> de consejo q<ue> fuessen todos a ver al emperador […].” 
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C2D119 con- Sentido opaco consejo  Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, orientação; 

conselho, corpo 

consultivo e/ou 

deliberativo e/ou 

administrativo 

M18 

“[...] demanden consejo de algunos de los fisicos que complidamente sabe<n> esta arte.” 

C2D120 con- Sentido opaco consejo ~ conseios Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, corpo 

consultivo e/ou 

deliberativo e/ou 

administrativo 

LTO 

“[…] mandaro<n> sobre ello platicar alos del su co<n>sejo.” 

C2C351 con- Sentido opaco consejo Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, 

recomendação, 

orientação 

CCM 

“Mas puesto que entre no quiere consolacion ni consejo.” 

C2D121 con- Sentido opaco consejo ~ consejos Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, opinião, 

parecer, 

recomendação 

ALV 

“[...] es loable co<n>sejo q<ue> avnq<ue> las tales cale<n>turas comie<n>ça<n> assi ma<n>sas: los pacie<n>tes no se engañen: antes deue<n> 

muy p<re>stame<n>te llamar al medico.” 

C2C352 con- Sentido opaco consejo Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, i.e, corpo 

consultivo e/ou 

deliberativo e/ou 

administrativo 

MTV 

“Titulo .iij<<o>>. del consejo del rrey.” 
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C2C353 con-  Sentido opaco consejo Verbo Verbo Subst. Do lat. consĭlĭum, -ĭī < 

consulĕre, ‘consultar, 

deliberar’ 

conselho, 

recomendação, 

orientação 

DAN 

“[...] bueno & san(^a)[^o] consejo [...].” 

C2C354 con- Sentido opaco conseruar Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < cum- 

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

conservar, guardar, 

preservar  

CHI 

“[...] breue conpendio de medeçina con cuya dot<ri>-na podades aq<ue>lla perdida adqujrir & adq<ui>rida conseruar [...].” 

C2C355 con- Sentido opaco conserua Verbo  Verbo Verbo Do lat. conservāre < cum- 

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

preservar, conservar, 

guardar 

SLI 

“Ca el im-perio facilme<n>te con aquellas artes se conserua [...].” 

C2C356 con- Sentido opaco conseruada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. conservāre < cum- 

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

guardado, preservado DC1 

“[...] que sea mj obra bien conseruada [...].” 

C2D122 con- Sentido opaco conseruacion Verbo  Verbo Subst. Do lat. conservatĭo, -ōnis 

< conservāre < cum- +      

-servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

preservação, 

manutenção, 

conservação  

M18 

“Para conseruacion d<e> su ser.” 
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C2D123 con- Sentido opaco conseruas ~ 

conserua 

Verbo  Verbo Subst. Do CA conservar < lat. 

conservāre < cum- +         

-servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

conserva  ALV 

“[...] & las co<n>seruas en açucar de las cosas di-chas: es mejor vino tinto que blanco […].” 

C2D124 con- Sentido opaco conseruador Verbo  Verbo Adj. Do lat. conservāre < cum- 

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

conservador, que 

conserva, que preserva  

M18 

“[...] mantenedor & guardador & con-seruador delas [...].” 

C2C357 con- Sentido opaco conseruadores Verbo  Verbo Adj. Do lat. conservāre < cum- 

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar, observar, 

habitar’ 

conservador, que 

conserva, que preserva  

MTV 

“Titulo .vij<<o>>. de los conseruadores.” 

C2C358 con- Sentido opaco 

 

consyentes  Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

sensação ou sentimento’ 

deixar, permitir, anuir, 

consentir, aceitar 

MGO 

“Por que consye<n>tes que aya dy-uision enella como sea verdad que todo rreyno dyuyso sea destruydo […].” 

C2C359 con- Sentido opaco 

 

consiente ~ 

consyente 

Verbo Verbo Verbo Do lat. consentīre < cum- 

+ -sentīre, ‘perceber pelos 

sentidos, sentir, 

experimentar uma 

anuir, aceitar, aprovar, 

consentir, permitir 

PN9 
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sensação ou sentimento’ 

“Es asi naturalmente / el coracon ordenado / que baldio / e sossegado / estar nunqua se consiente [...].” 

C2D125 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consideracion Subst. Verbo Subst. Do lat. consideratĭo, -ōnis 

< considerāre (‘examinar, 

observar, pensar’) < cum- 

+ -sidus,  -ĕris, 

‘constelação’
74

 

ponderação, 

consideração 

CHA 

“[...] auie<n>do co<n>sideracio<n> qua<n> afligida y q<ua>n lastimada ha sido y avn esta la ge<n>te en esta prouincia.” 

C2D126 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

considerando Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’
75

 

considerar, examinar, 

observar, meditar, 

ponderar 

CHA 

“Yo co<n>sidera<n>do anxioso q<ue> muchas vezes he visto como agora dolores de costado pestile<n>ciales [...].” 

C2D127 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

considrando Subst. Verbo Verbo Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’ 

considerar, examinar, 

observar, meditar, 

ponderar 

RHJ 

                                                             
74Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
75Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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“[...] dies'tes' melo po<r> marido / aq<ue>l q<ue> mato al mj padre / considrando el benefic'io / q<ue> Rec'ibre en perdonalle.” 

C2C360 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

consyderar Subst. Verbo Subst. Do lat. considerāre 

(‘examinar, observar, 

pensar’) < cum- + -sidus,  

-ĕris, ‘constelação’
76

 

consideração, atenção PN9 

“[...] pero tu co<n>syderar / no<n> puede gualardonar / el my poco poderyo.” 

C2C361 con- Sentido opaco consolac’iones Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolo, consolação PN9 

“[...] como enla prosperidade / las ledas consolac'iones / todos las saben tomar […].” 

C2C362 con- Sentido opaco consolacion Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolação CCM 

“Mas puesto que entre no quiere consolacion ni consejo.” 

C2C363 con- Sentido opaco consolacion Verbo Verbo Subst. Do lat. consolātĭō, -ōnis < 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

consolação ENC 

                                                             
76Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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apaziguar, acalmar’ 

“[…] que todos hallan en ella / gran socorro y defension: / los cativos redención / y los enfermos salud / los tristes consolacion / los pecadores perdon.” 

C2C364 con- Sentido opaco consolar Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

confortar, consolar CCM 

“[...] lo mas sano es entrar &  sofrir le & consolar le [...].” 

C2C365 con- Sentido opaco consolar Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

confortar, consolar EEP 

“[...] & non se qujso consolar.” 

C2D128 con- Sentido opaco consolar Verbo Verbo Verbo Do lat. consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

confortar, consolar RHJ 

“[...] aq<ue>l q<ue> mato a mj padre / sin pe<n>sar d<e> co<n>solarme / com<m>o enemjgo mortale / po<r> me has'e<r> desposare [...].” 

C2C366 con- Sentido opaco consuelo Verbo Verbo Subst. Do CA consolar < lat. 

consōlarī < cum- +            

-sōlārī, ‘procurar aliviar, 

consolar, reconfortar; 

apaziguar, acalmar’ 

consolação, consolo ENC 

“[…] a los tristes dio consuelo […].” 

C2C367 co- Sentido opaco costantes Verbo Verbo Adj. Do lat. constans, -antis < 

constāre < cum- + -stāre 

devotado, constante PN9 
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“[...] pero en las persecuc'iones / se muestra<n> los corac'ones / costa[n]tes en byen amar […].” 

C2C368 co-  Sentido opaco costreñidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. constrĭngĕre < 

cum- + -stringĕre, 

‘apertar, estreitar, unir, 

comprimir; restingir; ferir 

ligeiramente’ 

obrigado, impelido, 

forçado, constrangido 

CHI 

“[...] somos costreñidos A amar n<uest>ra salud tenporal [...].” 

C2C369 con-  Sentido opaco consume Verbo Verbo Verbo Do lat. consumĕre < cum- 

+ -sumĕre 

extinguir, acabar, 

destruir, consumir 

TES 

“Si algun om<n>e fle-matico moiare co<n> esta ag<ua> la frue<n>te & el logar dol do<<li>>ere. & q<ue> te<n>ga della en la boca una poca suelue 

la rre-uma & co<n>sume la flema [...].” 

C2C370 con-  Sentido opaco consumiese Verbo Verbo Verbo Do lat. consumĕre < cum- 

+ -sumĕre 

aplicar, gastar, 

consumir 

JOS 

“[...] oue por bien expendido tiempo el que consumi-esse enla traduccio<n> dela historia [...].” 

C2D129 con-  Sentido opaco contado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

determinado, contado, 

calculado, computado 

LTO 

“[…] dentro de vn año primero siguiente & dende en adelante contado desde la da-ta destas nuestras leyes todos los letrados […].”  

C2C371 con-  Sentido opaco contaua ~ contase 

~ conto 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, narrar, dizer LDE 

“E no contaua ester su Pueblo njn la su nasçençia que mordohay mando A ester que no lo con-tase.” 

C2C372 con- Sentido opaco contaron Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- contar, discorrer, PN9 
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+ -putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

narrar 

“Las quexas que se contaron / conte<n>pla my byen sy gozes / mys lagrymas las causaron […].” 

C2C373 cuen-  Sentido opaco cuente Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

narrar, contar, 

discorrer 

ENC 

“[...] da me gracia y discrecion / con q<ue> tu nacer yo cuente [...].” 

C2C374 cuen- Sentido opaco cuenta Verbo  Verbo Verbo Do lat. cŏmpŭtāre < cum- 

+ -putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

narrar, dizer, contar P13 

“[...] asy mjsmo se cuenta [...].” 

C2C375 con-  Sentido opaco recontado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, referir
77

 

 

 

P13 

“E el fermoso acto esten-sa me<n>te Recontado les fuese syn dilac'ion alguna [...].” 

C2C376 con-  Sentido opaco reconte Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

contar, referir
78

 SLI 

                                                             
77Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, referir 

novamente’. 
78Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, referir 

novamente’. 
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-putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

“[...] las quales dos cosas con aquellas artes hauia aumentado. que poco antes reconte.” 

C2C377 con-  Sentido opaco recontar Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, referir
79

 PN9 

“Ya mys penas recontar / sobreseen mys querellas / pero no deues dubdar / que me esfuerc'o alo callar / por ser tu la causa dellas.” 

C2C378 con-  Sentido opaco rrecontaron Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

contar, referir
80

 BAE 

“[...] rrecontaron todos los grandes fechos passados delos e<n>-peradores [...].” 

C2D130 con- Sentido opaco contagioso Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. contagiōsus < 

contagĭium < contĭngĕre < 

cum- + -tangĕre 

contagioso CHA 

“[…] tal pleuresis ser co<n>tagioso: & por el co<n>siguie<n>te pestile<n>cial.’” 

C2C379 con- Sentido opaco contemplaçion Subst. Verbo Subst. Do lat. contemplātĭō, -ōnis 

< contemplārē < cum- +    

meditação, 

contemplação 

MGO 

                                                             
79Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, referir 

novamente’. 
80Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, referir 

novamente’. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

-templum, -ī, ‘templo, 

santuário’
81

 

“Pero algunas lo faze<n> afin de es-tar libres de toda comunycac'ion que les ympida la co<n>-templac'ion.” 

C2C380 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contemplar ~ 

contemplando 

Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < 

cum- + -templum, -ī, 

‘templo, santuário’
82

 

admirar, contemplar ENC 

“[...] no devemos olvidar / a quien nunca nos olvida / devemos le contemplar / y contemplando adorar […].” 

C2C381 con- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

contenpla Subst. Verbo Verbo Do lat. contemplārē < 

cum- + -templum, -ī, 

‘templo, santuário’ 

apreciar, observar, 

contemplar 

PN9 

“Las quexas que se contaron / conte<n>pla my byen sy gozes / mys lagrymas las causaron […].” 

C2C382 con- Companhia contemporaneos ~ 

contemporaneo 

Adj. Adj. Adj. Do lat. contemporanĕus,   

-a, -um < cum- +               

contemporâneo JOS 

                                                             
81Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
82Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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-temporanĕus 

“[...]  maluadas costu<m>bres delos Ju-dios sus conte<m>poraneos.” 

C2D131 con- Sentido opaco acontecido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CHA 

“[…] en mu-chos casos esperimenta<n>do me ha aco<n>tecido […].” 

C2C383 con- Sentido opaco contendistes Verbo Verbo Verbo Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

batalhar, lutar, 

contender 

JOS 

“[...] ambos juntamente contendistes [...].” 

C2D132 con- Sentido opaco contiendas Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento 

LTO 

“[…] por do se librassen los pleytos & las co<n>tie<n>das que acaecen entre ellos […].” 

C2C384 con- Sentido opaco contienda Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, dar; prolongar; 

dirigir-se para; lutar’ 

litígio, contenda, 

enfrentamento, 

batalha, guerra, 

disputa 

SLI 

“Gran contienda fue entre los mortales […].” 

C2C385 con- Sentido opaco contienda Verbo  Verbo  Subst. Do lat. contĕndĕrĕ < cum- 

+ -tendērĕ, ‘estender; 

apresentar, dar; prolongar; 

litígio, contenda, 

enfrentamento, 

disputa 

P13 
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dirigir-se para; lutar’ 

“[...] syn debate & syn contie<n>da […].” 

C2C386 con- Sentido opaco contienen Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si GEN 

“[…] & otras co-sas q<ue> en el presente tractado se co<n>tie-nen […]” 

C2D133 con- Sentido opaco contiene ~ 

contenido 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si LTO 

“[...] cosas q<ue> se enellas co<n>tiene en aq<ue>llo q<ue> no fuere<n> con-trarias alas leyes d<e>ste n<uest>ro libro & alos fueros […].” 

C2C387 con- Sentido opaco contiene ~ 

contyene 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si MGO 

“Asy que esta copla contiene seys preguntas […].” 

C2C388 con- Sentido opaco contienen ~ 

contiene 

Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

conter, ter em si JOS 

“E si yo me atreuiera ala grandeza dela ma-yor narracion: en que se contienen los veynte libros.” 

C2D134 con- Sentido opaco contiene Verbo Verbo Verbo Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

conter, ter em si M18 
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obrigado a’ 

“Capitulo primero del prolog de este libro enel qual se contiene la ra-zon porque fue este libro hecho.” 

C2C389 con- Sentido opaco contenjdas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

encerrado, contido BAE 

“E muy singulares cosas que enel son escriptas & contenjdas.” 

C2C390 con- Sentido opaco contenjdo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contĭnēre < cum- + 

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, ser 

obrigado a’ 

contido CHI 

“Aqui comiença<n> las Razones & calidades que han de concurrir para lo que e<n> <e>ste conpe<n>-dio contenjdo pueda aprouechar.” 

C2C391 con- Sentido opaco contentase Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA contento < 

contentus, a-, -um, part. 

pas. de continēre < cum- + 

- tinēre
83

 

satisfazer, contentar MGO 

“Lo qual esta asaz copiosa mente
84

 dy-cho sy la natura vmana ynclinada a[ ]mal se contentase.” 

C2C392 con- Sentido opaco contentaua Verbo Verbo Verbo 

 

Do CA contento < 

contentus, a-, -um, part. 

pas. de continēre < cum- + 

- tinēre 

satisfazer, contentar SLI 

“[...] & cadauno delo suyo se contentaua [...].” 

C2C393 con- Sentido opaco contentar Verbo Verbo Verbo Do CA contento < satisfazer, contentar JOS 

                                                             
83De acordo com Corominas (1987). Já para o DLE/RAE, advém do lat. contentāre. 
84Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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 contentus, a-, -um, part. 

pas. de continēre < cum- + 

- tinēre 

“[...] con todo aquesto no quiso contentar se [...].” 

C2C394 con- Sentido opaco contestaçiones Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. contestārī < cum- 

+ -testārī, ‘depor como 

testemunha; atestar, 

declarar; invocar uma 

testemunha’ 

contestação, 

impugnação 

MTV 

“Titulo .iij<<o>>. de las contestaçiones.” 

C2C395 con- Sentido opaco contynua Verbo Verbo Adj. Do lat. continuus < 

continuāre < continēre < 

cum- + -tenēre, ‘ter, 

segurar; dirigir; atingir, 

obter, guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguido, contínuo, 

constante 

P13 

“[...] huespeda muy enojosa / es la contynua pobreza [...].” 

C2C396 con- Sentido opaco continuando Verbo Verbo Verbo Do lat. continuāre < 

continēre < cum- + -tenēre 

dar continuidade, 

continuar 

MGO 

“Continua<n>do las quexas q<ue> el rreuulgo da de su pastor […].” 

C2C397 con- Sentido opaco continuas Verbo Verbo Verbo Do lat. continuāre < 

continēre < cum- + -tenēre 

dar continuidade, 

continuar 

DC1 

“[...] si continuas ler / e[ ]muy bien lo entendieres […].” 

C2C398 con- Sentido opaco continuar Verbo Verbo Verbo Do lat. continuāre < 

continēre < cum- +             

dar continuidade, 

continuar 

JOS 
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-tenēre 

“Por ende fue mi acuerdo continuar las mas breues delos siete libros […].” 

C2D135 con- Sentido opaco continuar Verbo Verbo Verbo Do lat. continuāre < 

continēre < cum- + -tenēre 

dar continuidade, 

continuar 

M18 

“E finalmente reçelan que no lo podrian continuar aunque lo co-mençassen.” 

C2D136 con- Sentido opaco continuamente Verbo Verbo Adv. Do CA continua < lat. 

continuus < continuāre < 

continēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguidamente, 

continuamente, 

constantemente 

LTO 

“[…] casos que mas co<n>tinuame<n>te suelen ocurrir [...].’” 

C2D137 con- Sentido opaco continuamente Verbo Verbo Adv. Do CA continua < lat. 

continuus < continuāre < 

continēre < cum- +            

-tenēre, ‘ter, segurar; 

dirigir; atingir, obter, 

guardar, manter; ser 

obrigado a’ 

seguidamente, 

continuamente, 

constantemente 

ALV 

“[…] alguna infecio<n> por la mucha vezindad & por la comunicacio<n> de los q<ue> va<n> & viene<n> co<n>tinuamente [...].’” 

C2C399 con- Sentido opaco continuos ~ 

continua 

Verbo Verbo Adj. Do lat. continuāre < 

continēre < cum- + -tenēre 

sucessivo, continuado, 

contínuo 

JOS 

“[…] toda via presente: & instante exhor-tadora: que nin por co<n>trastes dela fortuna: ni por falta de continuos aparejos […].” 

C2C400 con- Sentido opaco descontentamiento Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -contentar 

< contentāre < continēre 

desgosto, insatisfação, MGO 
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< cum- + - tinēre descontamento 

“Los que estan en descontentamiento syempre los vereys el c'ejo echado [...].” 

C2D138 con- Sentido opaco descontento Verbo Verbo Adj. 

 

Do CA des- + -contento < 

contentus, a-, -um, part. 

pas. de continēre < cum- + 

- tinēre 

desgostoso, 

insatisfeito, 

descontente, não 

contente, sem 

contentamento 

CHA 

“[...] me ha tenido & tiene co<n> mucho desco<n>te<n>to [...].” 

C2D139 con-  Sentido opaco acontecido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

acontecer, suceder, 

ocorrer 

CHA 

“[…] en mu-chos casos esperimenta<n>do me ha aco<n>tecido […].” 

C2C401 con-  Sentido opaco acontescimiento Verbo Verbo Subst. Do CA a- + -contecer < 

lat. *contigescĕre, 

incoativo de *contĭgĕre, do 

lat. cláss. *contĭngĕre 

fato, acontecimento CCM 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2C402 con-  Sentido opaco contrechos Verbo Verbo Adj. Do lat. contractus, part. 

pass. de contrahĕre, 

‘contrair, encolher’ < cum- 

+ -trahĕre 

disforme, aleijado VS1 

“[...] & sanaua los co<n>trechos & sanaua los e<n>demoniados & resuscitaua los muertos […].” 

C2D140 con-  Sentido opaco conuenible Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

adequado, apropriado, 

conveniente 

LTO 
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aparecer, mostrar-se’ 

“[...] poner reme-dio co<n>uenible a esto […].” 

C2C403 con-  Sentido opaco conuenjbles Verbo Verbo Adj. Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

adequado, apropriado, 

conveniente 

P13 

“[...] fablar cosas conuenjbles & co<n>gruas […].” 

C2C404 con- Sentido opaco conuertida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA converter < lat. 

convĕrtĕre < cum- +         

-vertĕre, ‘voltar, virar (-

se); mudar, converter; 

traduzir; desviar, afastar’ 

transformado, 

mudado, convertido 

P13 

“[...] podria ser conuertida en gra<n>t enemjstad [...].” 

C2C405 con-  Sentido opaco conujene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir BAE 

“Conujene a saber buscando & corryendo en las alta<<s>> & grandes montan~as [...].’” 

C2C406 con-  Sentido opaco conujene ~ 

conviene 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir P13 

“Conujenete de buscar / casa nueua donde bjuas [...].’” 

C2C407 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conujene 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir CHI 

“[…] a todo varon enseñado con-uiene en cada cosa tanta çerte-dunbre inquirir quanta na-tura requiere [...].’” 



2232 

 

C2D141 con-  Sentido opaco conuiene  Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir CHA 

“[...] co<n>uiene saber en principio [...].” 

C2D142 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conueniesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir LTO 

“[…] interpetra-remos las dichas leyes como conuiene a seruicio de dios.” 

C2D143 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conuenga ~ 

conuinen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir ALV 

“[…] conuiene almorzar a cada vno segun su co<m>plexion & costu<m>bre.” 

C2C408 con-  Sentido opaco conuiene ~ 

conuienen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir GEN 

“[...] y ta<m>bie<n> d<e> los p<ri>ncipales. co<n>uiene saber [...].” 

C2C409 con-  Sentido opaco conuiene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir DAN 

“Conuiene q<ue> mueras q<u><<a>>ndo lo tirar co<n> esta mj frecha cruel traspasante [...].” 

C2D144 con-  Sentido opaco conuiene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir M18 

“E conuieneles de passar en otra ma-nera la su vida [...].” 



2233 

 

C2C410 con-  Sentido opaco conuiene Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir MGO 

“[...] as quatro virtudes cardinales conuiene a saber [...] .” 

C2C411 con-  Sentido opaco convenia ~ 

conviene 

Verbo Verbo Verbo Do lat. convenīre < cum- 

+ -venīre, ‘vir, chegar; 

aparecer, mostrar-se’ 

convir ENC 

“[...] parto de tanta alegria / por cierto no convenia / si no a dios tan sola mente.” 

C2C412 con-  Sentido opaco conueniente Verbo  Verbo  Adj. Do lat. convenĭens, -entis 

< convenīre < cum- + 

venīre 

conveniente, 

adequado 

CCM 

“[...] & en tan co<n>uenie<n>te lu-gar q<ue> mi secreto dolor mani-festar te pudiesse [...].” 

C2C413 con-  Sentido opaco inconuenjentes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

objeção, obstáculo, 

adversidade 

DC1 

“Como yo vea errar / enel mundo muchas gentes por muc'hos inconuenjentes / no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / 

por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2D145 con-  Sentido opaco inconuenientes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

acontecimento 

desagradável ou 

inesperado, obstáculo, 

adversidade 

M18 

“O se-guir algunos inco<n>uenientes que ha<n> en sus haziendas [...].” 

C2D146 con-  Sentido opaco inconueniente Verbo  Verbo  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

inconveniente, não 

conveniente 

ALV 
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venīre 

“[...] antes sea muy acucioso en los administrar: porq<ue> en los tales ca-sos poca tarda<n>ça es mucho inco<n>uenie<n>te [...].” 

C2D147 con-  Sentido opaco inconueniente Verbo  Verbo  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

dano, prejuízo LTO 

“[...] la prolixidad & muchedu<m>bre delas opi-niones delos doctores ha traydo mayor daño & inco<n>ueniente
85

 [...].” 

C2C414 con-  Sentido opaco inconuenientes Verbo  Verbo  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

inconveniente, não 

conveniente 

CHI 

“[...] conuiene in-quirir la mas sana parte de que menos inco<n>-uenientes se pueden seguir segu[<n>]t la huma-na natura [...].” 

C2C415 con-  Sentido opaco ynconuenientes Verbo  Verbo  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

prejuízo, 

desvantagem, risco, 

perigo, inconveniente 

MGO 

“[...] proc'eden grandes ynco<n>uenientes enlos rreynos [...].” 

C2C416  con- Companhia 

 

conujujesen Verbo Verbo Subst. Do lat. convivĕre  < lat. 

cum- +  -vivĕre  

coabitar, conviver EEP 

“[…] su madre maria con josep ante que conujujesen fue fallada prenada de spiritu sancto.” 

C2C417  co- Sentido opaco 

 

copiosa mente Subst. Subst. Adv. Do CA copioso < lat. 

copiōsus  < cōpĭa, -ae < 

cum- +  -ops, opis 

abundantemente, 

copiosamente 

MGO 

                                                             
85Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 



2235 

 

“Lo qual esta asaz copiosa mente dy-cho […].” 

C2C418  cor- Sentido opaco correciones Verbo Verbo Subst. Do lat. correctĭo, -ōnis < 

corrĭgĕre < cum- + -regĕre 

(‘dirigir, guiar, conduzir’) 

< rex, regis 

correção, emenda MGO 

“Myra myra como todo esta perdido la qual perdic'y-on prouiene de my pastor que anda tras sus d<e>lectac'yo-nes & no cura de mis correc'iones.” 

C2C419  cor- Sentido opaco corriga Verbo Verbo Verbo Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

retificar, corrigir, 

emendar 

DC1 

“[...] emjende o corriga aquellyo que vea no seyer bien dicho a su parecer […].” 

C2C420  cor- Sentido opaco corregidores Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

magistrado que tem 

jurisdição sobre todos 

os outros juízes de um 

território; alcalde 

nomeado pelo rei 

MTV 

“Titulo xvj. de las corregidores.” 

C2D148  cor- Sentido opaco corregidores Verbo Verbo Subst. Do lat. corrĭgĕre < cum- + 

-regĕre (‘dirigir, guiar, 

conduzir’) < rex, regis 

magistrado que tem 

jurisdição sobre todos 

os outros juízes de um 

território; alcalde 

nomeado pelo rei 

LTO 

“[...] & a todos los corregidores & assiste<n>tes [...].” 

C2C421 cor- Sentido opaco corrompidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pervertido, torpe, 

depravado 

SLI 
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pertubar’ 

“[...] las corrompidas costu<m>bres dela ciudad.” 

C2C422 cor- Sentido opaco corronpido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

deteriorado, 

consumido, destruído, 

carcomido 

TES 

“Jte<m> si todo cuerpo muerto q<ue> sea metudo en esta ag<ua> por un dia. o por vna noche dura mucho por-lo<n>gadame<n>te q<ue> no<n> 

s<er>a corro<n>pido nj<n> comido.” 

C2C423 cor- Sentido opaco corrompimiento Verbo Verbo Subst. Do CA corromper < lat. 

corrŭmpĕre < cum- +        

-rumpĕre, ‘romper, 

quebrar; separar; violar, 

infringir; pertubar’ 

alteração, violação, 

corrupção 

ENC 

“[…] pario sin corrompimiento / la virgen nuestra sen~ora: / oy se hizo tratadora / de la paz de n<uest>ra guerra / oy su hijo mesmo adora […].” 

C2D149 cor- Sentido opaco corrompimiento Verbo Verbo Subst. Do CA corromper < lat. 

corrŭmpĕre < cum- +        

-rumpĕre, ‘romper, 

quebrar; separar; violar, 

infringir; pertubar’ 

deterioração, 

decomposição, 

degeneração, alteração 

M18 

“[...] esta su noble y-magen fuesse guardada & sostenida sin soffrir muerte ni corrompimiento.” 

C2C424 cor- Sentido opaco corrucion Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

alteração, violação, 

corrupção 

ENC 
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“[…] parir muger sin varon: / y virgen sin corrucion / nunca tal misterio fue.” 

C2D150 cor- Sentido opaco corrupcion Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

contaminação, 

alteração, degeneração 

ALV 

“Porque en los tiempos que ay corrupcio<n> en el ayre la q<ua>l haze pestilencia en los cuerpos humanos & ma<n>tenimie<n>tos no pueden todos 

arredrarse ni tiene<n> aparejo p<ar>a ello: es menester orde<n> en la p<re>seruacio<n> & cura en el tal caso.” 

C2C425 cor- Sentido opaco corrupc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. corrŭmpĕre < cum- 

+ -rumpĕre, ‘romper, 

quebrar, rasgar; fender, 

separar; violar, infringir; 

pertubar’ 

contaminação, 

alteração, degeneração 

DAN 

“[...] no<n> eres c'ierto sy en pu<n>to verna / sobre ty a dessora alguna corrupc'io<n> / de landre / o carbonco […].” 

C2C426 co- Sentido opaco acostumbran Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

SLI 

“[…] yo quando moc'o al comienc'o como muchos acostumbran del studio delas letras […].” 

C2D151 co- Sentido opaco acostunbran Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

LTO 
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‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

“[...] estando ala boca d<e>la costanilla donde se suelen & acostunbran pregonar las se-mejantes cosas.” 

C2D152 co- Sentido opaco acostumbrado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo,    

-ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumar, habituar, 

ser de costume 

ALV 

“[...] es mejor vino tinto que blanco: & los que no han acostumbra-do a lo beuer es bien que en este tie<m>po no lo comie<n>çen.” 

C2C427 co- Sentido opaco acostunbradas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado, de costume 

CHI 

“[...] medeçinas q<ue> vosotros conosçedes de aquellas cosas q<ue> los om<ne>s suelen comer por vianda / o echa<<r>> en las viandas 

acostunbradas q<ue> destas tales po-dedes vsar […].” 

C2C428 co- Sentido opaco acostumbrado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -costumbr(e)- 

+ -a- + -r < lat. vulg. 

co(n)stumĭne (‘meditado, 

pensado’) < consuetūdo, -

ĭnis < consuescĕre, 

‘acostumar, habituar’ < 

cum- + -suescĕre 

acostumado, 

habituado 

JOS 
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“[...] es acostu<m>bra-do seguir opinio<n>es generales.” 

C2C429 co- Sentido opaco costumbres ~ 

costunbres 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume SLI 

“[...] las corrompidas costu<m>bres dela ciudad.” 

C2C430 co- Sentido opaco costumbres  Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume JOS 

“[...] maluadas costu<m>bres delos Ju-dios sus conte<m>poraneos.” 

C2D153 co- Sentido opaco costumbres ~ 

costumbre 

Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume LTO 

“[...] costu<m>bres a<n>tiguas d<e>spaña [...].” 

C2C431 co- Sentido opaco costumbres  Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

costume P13 
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-suescĕre 

“[…] mas alta & extensa mente escrjujo de las vidas & costumbres delos philosofos.” 

C2D154 co- Sentido opaco costumbre  Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume ALV 

“[…] conuiene almorzar a cada vno segun su co<m>plexion & costu<m>bre.” 

C2D155 co- Sentido opaco costumbre Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume CHA 

“Costumbre ha sido entre los anti-guos y avn agora permanece en-tre los modernos quando alguna obra scie<n>tifica acordaua<n> de hazer 

atribuye<n>la a algu<n> varo<n>.” 

C2D156 co- Sentido opaco costumbres Verbo Verbo Subst. Do lat. vulg. co(n)stumĭne 

(‘meditado, pensado’) < 

consuetūdo, -ĭnis < 

consuescĕre, ‘acostumar, 

habituar’ < cum- +            

-suescĕre 

costume M18 

“E dela buena complexion buenas costumbres & virtudes que hazen al hombre bien auenturado.” 

C2C432 cu-  Sentido opaco cuytas Verbo Verbo Subst. Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

dor, aflição, pena, 

desgosto 

CCM 
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pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

reunir, congregar’) < cum- 

+ agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

“[...] dize<n> los sabios q<ue> es grande descanso alos afligidos tener con quien puedan sus cuytas llorar.” 

C2C433 cu- Sentido opaco cuytado Verbo Verbo Subst. 

PP 

Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

congregar’) < cum- + 

agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

desventurado, 

apoucado, desditoso 

DAN 

“Creo q<ue> es la muerte q<ue> no<n> ha dolor / De om<n>e q<ue> sea gra<n>de / o cuytado.” 

C2C434 cu-  Sentido opaco cuytedes Verbo Verbo Verbo Do provenç. coitar < lat. 

vulg. *coctare, de *coctus 

por coāctus, -a,  -um, part. 

pass. de  cogĕre (‘reunir, 

conduzir em conjunto, 

congregar’) < cum- + 

agĕre, ‘empurrar para a 

frente, conduzir, impelir’ 

afligir-se, sofrer, 

preocupar-se 

DAN 

“Enperador muy gra<n>de en<e>l mu<n>do pote<n>te no<n> vos cuytedes. ca no<n> es t<ien>po tal.” 
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C2D157 cu- Sentido opaco cuydado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’)
86

 

< cogitāre < cum- +              

-agităre 

preocupação, atenção, 

cuidado, pensamento 

M18 

“[…] las ha de aprender muy quito & muy desem-bargado de todo otro cuydado […].” 

C2D158 cu- Sentido opaco cuidados Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

pensamento; aflição, 

pena 

ALV 

“[...] & q<ua>lq<ui>era demasiada solicitud: assi q<ue> ta<n>bien es mala la tristeza & muchos cuidados […].” 

C2D159 cu- Sentido opaco cuydado Verbo Verbo Subst. Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

atenção, cuidado, 

pensamento 

CHA 

“Puesto desta causa em mucho cuydado co<n> la mayor diligencia q<ue> yo pude rebolui en el caso las escrituras.” 

C2C435 cu- Sentido opaco cuydado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. cōgĭtātum 

(‘pensamento, reflexão’) < 

cogitāre < cum- +              

-agităre 

cuidar, preocupar-se, 

atentar-se; pensar, 

imaginar, cogitar 

DAN 

“[...] la mj venjda me detardare. avisate bie<n> q<ue> yo llegare. aty adesora. q<ue> no<n> he cuydado.” 

11. de- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-1 ~ di-1 ~ des-1. 

                                                             
86Segundo Corominas (1987) e Cunha (2010). Já para o DLE/RAE, adviria do lat. cogitātus (‘pensamento’), enquanto que, para Houaiss & Villar (2009), seria oriundo do lat. 

cogitātus, -a, -um. 
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CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C436 de-1 Sentido opaco debate Verbo Verbo Subst. Do CA debatir < lat. 

debattuĕre, ‘bater, sacudir, 

ir de encontro’ < de- +       

- battuĕre, ‘bater, 

combater, brigar’ 

disputa, contenda, 

altercação, debate 

 

P13 

“[...] syn debate & syn contie<n>da […].” 

C2C437 de-1 Sentido opaco adebdados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA a- + -deud(a)- +    

-a- + -r < lat. debita < 

debēre < de- + -habēre 

compelido, obrigado  BAE 

“[...] todos lo<<s>> om<n>es son adebda-dos de amar a todos [...].” 

C2C438 de-1 Sentido opaco decaer Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulgar *decadĕre < 

decidĕre, ‘cair, decair’ 

diminuir, decair DC1 

“[…] nunca[ ]temas decaer […].” 

C2D160 de-1  Sentido opaco decision Verbo  Verbo Subst. Do lat. decisĭo, -ōnis < 

decidĕre <de- + -cadĕre 

declarar, afirmar, 

esclarecer 

LTO 

“[...] enla de-cision delos pleytos [...].” 

C2D161 de-1  Sentido opaco declarar ~ 

declaremos ~ 

declarassen 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

declarar, aclarar, 

afirmar, esclarecer 

LTO 

“Tratado nueuo no menos vtil q<ue> necessario en q<ue> se declara de q<ue> manera se ha d<e> curar el mal [...].” 

 de-1  Sentido opaco declara ~ declaro Verbo  Verbo Verbo Do lat. declarāre, de declarar, aclarar, OA1 
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clarāre, de clārus afirmar, esclarecer 

“Tratado nueuo no menos vtil q<ue> necessario en q<ue> se declara de q<ue> manera se ha d<e> curar el mal [...].” 

C2C439 de-1  Sentido opaco declarados Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. declarāre, de 

clarāre, de clārus 

mancionado, 

apontado, informado 

BAE 

“[...] seran declarados sus nonbres de todos ellos & Rela-tadas sus obras de cada vno [...].” 

C2D162 de-1  Sentido opaco declaracion Verbo  Verbo Subst. Do lat. declaratĭo, -ōnis < 

declarāre, de clarāre, de 

clārus 

aclaração, 

esclarecimento 

LTO 

“[…] fueros delas partidas q<ue> en tal caso recurran a nos & alos reyes que de nos venieren para la interpetracion & de-claracion dellas […].” 

C2C440 de-1  Sentido opaco declinando Verbo  Verbo Verbo Do lat. declināre < de- +  

-clināre 

inclinar-se, dedicar-se DC1 

“[…] aso senyor conociesen / por conseguiente podiesen / alo meyor declinando / et faziendo el que mando / sancta gloria mereciesen.” 

C2D163 de-1  Sentido opaco declinar Verbo  Verbo Verbo Do lat. declināre < de- +  

-clināre 

inclinar-se, dedicar-se ALV 

“Es dañoso dormir entre dia & generalme<n>te en tal tie<m>po es necessa-rio declinar a velar mas que a dormir.” 

C2D164 de-1 Sentido opaco dedicar Verbo Verbo Verbo Do lat. dedicāre < de- +    

-dicāre 

devotar, tributar, 

dedicar 

CHA 

“[…] a nadie mejor ni tam-bien se podria dedicar qualsequier buena obra q<ue> aq<ue>l q<ue> es principio y fin de todas las obras.” 

C2D165 de-1 Sentido opaco defeto Verbo Verbo Subst. Do lat. defectus, -us < 

deficĕre < de- + -facĕre 

imperfeição, falha, 

defeito 

LTO 

“[…] en defeto delos dichos ordenamientos premati-cas & fueros mandamos que se determinen los pleitos […].” 

C2C441 de-1 Sentido opaco defectuosa ~ 

defectuoso 

Verbo Verbo Adj. Do CA defecto < lat. 

defectus, -us < deficĕre < 

imperfeito, defeituoso MGO 



2245 

 

de- + -facĕre 

“Y sy esta postrera condic'ion es d<e>-fectuosa en todo ombre Mucho mas lo es qual quier q<ue>tyene gouernac'ion de gentes [...].” 

C2C442 de-1 Sentido opaco defectuosa Verbo Verbo Adj. Do CA defecto < lat. 

defectus, -us < deficĕre < 

de- + -facĕre 

imperfeito, defeituoso P13 

“[...] asayo de encobrir la su defectuosa nesc'essidat [...].” 

C2C443 de-1 Sentido opaco defiende Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

vetar, proibir MGO 

“[...] la sacra escriptura nos defiende estrecha mente
87

 en muchos logares la diuision delos rreynos […].” 

C2C444 de-1 Sentido opaco defender Verbo Verbo Verbo Do lat. dēfendĕre < de- +            

-fendĕre 

defender, auxiliar, 

proteger 

DAN 

“[...] nj<n>. duq<ue> esforc'ado q<ue> della me pueda agora defender acorred me todos mas no<n> puede ser.” 

C2C445 de-1 Sentido opaco defensiones Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

defensão, defesa; 

impedimento, 

embargo 

MTV 

“Titulo ;viij<<o>>. de las exepçiones & defensiones.” 

C2C446 de-1 Sentido opaco defension Verbo Verbo Subst. Do lat. defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

amparo, defensão, 

defesa 

ENC 

“Es de tanta compassion / aquesta virgen doncella / que todos hallan en ella / gran socorro y defension.” 

C2C447 de-1 Sentido opaco defensa Verbo Verbo Subst. Do lat. defensa, -ae < 

defensāre, freq. de 

dēfendĕre < de- + -fendĕre 

alegação, defensão, 

defesa 

P13 

                                                             
87Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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“Como entiendes en defensa / o puedes la presumjr / o me cuydas Resistir.” 

C2C448 di-1 Sentido opaco difinicion Verbo Verbo Subst. Do lat. definitĭo, -ōnis < 

dēfinīre < de- + -finīre 

definição GEN 

“E esto baste p<ar>a la difinicio<n> d<e>ste .j. ca<pitulo>.” 

C2D166 di-1 Sentido opaco difinicion Verbo Verbo Subst. Do lat. definitĭo, -ōnis < 

dēfinīre < de- + -finīre 

definição CHA 

“[…] q<ua>lseq<ui>er prude<n>te podra co<m>prehe<n>der q<ue> cosa sea q<ua>nto a la difinicio<n> del no<m>bre […].” 

C2C449 de-1 Sentido opaco deletacion Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

prazer, deleite, gozo ENC 

“Este es el pan de gran don / que a los judios dios dava / y el mana que el embiava / de toda deletacion.” 

C2C450 de-1 Sentido opaco delectac’yones ~ 

delectacion ~ 

delectaciones 

Verbo Verbo Subst. Do lat. delectatĭo, -ōnis < 

delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

prazer, deleite, gozo MGO 

“Myra myra como todo esta perdido la qual perdic'y-on prouiene de my pastor que anda tras sus d<e>lectac'yo-nes & no cura de mis correc'iones.” 

C2C451 de-1 Sentido opaco deleytan Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

deliciar, deleitar, 

regalar 

CCM 
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seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

“Por cierto los gloriosos sanctos q<ue> se deleyta<n> enla vision diuina no gozan mas q<ue> yo agora enel acatamie<n>to tuyo.” 

C2C452 de-1 Sentido opaco deleytaua Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deliciar, deleitar, 

regalar 

VS1 

“[...] & deleytauase enlos vicios carnales [...].” 

C2C453 de-1 Sentido opaco deleytara Verbo Verbo Verbo Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

deliciar, deleitar, 

regalar 

BAE 

“[...] se agradara & deleytara & folgara
88

  [...].” 

C2C454 de-1 Sentido opaco deleytes Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

prazer, deleite, gozo MGO 

“[...] muchos rreyes que por sus esquiuezas & estre-mos apartimientos & por los deleytes ylic'itos q<ue> bus-cauan osaron sus subditos profazar dellos.” 

                                                             
88Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 



2248 

 

C2D167 de-1 Sentido opaco deleyte Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

prazer, deleite, gozo M18 

“[...] muy plazentero deleyte [...]” 

C2C455 de-1 Sentido opaco deleyte Verbo Verbo Subst. Do lat. delectāre < lactāre 

(‘embalar, seduzir, 

induzir’) < lacĕre (‘atrair, 

seduzir’), relacionável com 

lax, lācis (‘astúcia, fraude, 

sedução’) 

prazer, deleite, gozo CCM 

“Uete vete d<e> ay torpe: que no puede mi paciencia tollerar que aya subido en corac'on huma-no comigo el ylicito amor comunicar su d<e>leyte.’” 

C2C456 de-1 Sentido opaco deliberado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. deliberāre < de- + 

-liberāre 

decidir, deliberar SLI 

“[...] tenia deliberado passar el re-sta<n>te de mi edad/ lexos dela cosa pu-blica […].” 

C2C457 de-1 Sentido opaco delibera Verbo Verbo Verbo Do lat. deliberāre < de- + 

-liberāre 

decidir, deliberar DC1 

“Como yo vea errar / enel mundo muchas gentes por muc'hos inconuenjentes / no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / 

por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2C458 de-1 Sentido opaco delibra Verbo Verbo Verbo Do lat. deliberāre < de- + 

-liberāre 

refletir, deliberar P13 

“Escoje los amigos & delibra grant tiempo enlos elegir. ” 

C2C459 de-1 Sentido opaco deliberac’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. deliberatĭo, -ōnis < reflexão, debate, JOS 
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deliberāre < de- +             

-liberāre 

deliberação 

“E osastes a de-sora acometer lo que otros reyes as-saz poderosos posieran en luenga deliberac'ion […].” 

C2D168 de-1 Sentido opaco demandar Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar, 

demandar 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos […].” 

C2C460 de-1 Sentido opaco demandara ~ 

demandauan 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar, 

demandar 

EEP 

“Asy ha de seer que herodes de-mandara al njño para lo prender.” 

C2C461 de-1 Sentido opaco demandando ~ 

demandar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar, 

solicitar, demandar 

P13 

“Referiendole grac'ias con muy Ricos dones dema<n>dandole paz co<n> muy humildes & mansos corac'on<e>s.” 

C2D169 de-1 Sentido opaco demanden Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  buscar, procurar M18 

“E quan-do les acaesçiere alguna cosa a que no abaste lo que en<e>ste libro es escrip-to: demanden consejo de algunos de los fisicos […].” 

C2C462 de-1 Sentido opaco demando  Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  perguntar, indagar  DAN 

“[...] dema<n>do y digo: o: o<mn>e. por q<ue> cura<<s>>de vida ta<n> breue en pu<n>to pasante.” 

C2C463 de-1 Sentido opaco demandase  Verbo Verbo Verbo Do lat. demandāre  desejar, solicitar, 

pedir, buscar, procurar  

MGO 

“E como estomago fastidioso no demandase manjares nueuos que le despierte<n> el apetito para la dotrina que rrequiere la saluac'ion final […].” 

C2C464 de-1 Sentido opaco demandas Verbo Verbo Subst. Do lat. demandāre demanda, litígio, 

preito 

MTV 

“Titulo .ij<<o>>. de los enplazamientos & deman[da]s.” 



2250 

 

C2C465 de-1 Sentido opaco demandadores Verbo Verbo Subst. Do CA demandar < lat. 

demandāre 

demandador, 

demandante, 

pleiteador; que busca, 

que perscruta 

MTV 

“Titulo .viij<<o>>. de los questores & demandadores.” 

C2C466 de-1 Expletivo demostro Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, mostrar, 

ensinar, instruir 

EEP 

“[...] dixoles generaçion de biuoras qujen vos demostro foyr dela ve-njdera yra pues fazed fruto dig-no de penjtençia.” 

C2C467 de-1 Expletivo demuestra Verbo Verbo Verbo Do lat. demonstrāre < de- 

+ -monstrāre 

apontar, evidenciar, 

demonstrar, mostrar, 

dar a conhecer 

DAN 

“[...] la s<an>ta escr<<i>>ptura. demuestra & diz'e q<ue> todo o(^??)[^m<n>]e nasc'ido gostara la muerte maguer sea dura” 

C2C468 de-1 Expletivo demudadas ~ 

demudados 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. demutāre mudado, alterado, 

transformado, variado 

LDE 

“Ay un pueblo espar-zido E apartado entre los pueblos E en todas las çib-dades de tus Regnos sus leyes demudadas de todo el pueblo […].” 

C2C469 de-1 Expletivo demudo Verbo Verbo Verbo Do lat. demutāre transformar, alterar, 

mudar 

LDE 

“E demudola A sus moças por bien A casa de las mugeres.” 

C2C470 de-1 Sentido opaco denostando Verbo Verbo Verbo Do lat. dĕhŏnĕstāre, 

‘desonrar’, de honestāre, 

deriv. de honestus 

injuriar, insultar, 

ofender, vituperar 

P13 

“[...] embiandolas con muy fieles guardas blasmando & denostando todo ljnaje de crueldat.” 

C2C471 de-1 Sentido opaco denunciar Verbo  Verbo Verbo Do lat. denuntiāre < lat. 

de- + -nuntiāre 

revelar, expor, 

responsabilizar, 

JOS 
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denunciar 

“[...] me parec'io que deuiesse resu-mir breue: mas para la excusacio<n> su-so dicha: que por denu<n>ciar alos des-te tempo [...].” 

C2D170 de-1 Separação departimiento Verbo  Verbo Subst. Do lat. *departīre < de- + 

-partīre 

divisão, distribuição, 

classificação, 

diferenciação 

M18 

“E muestra otrosi qual es la differencia & departimiento que ha entre las viandas & las cosas q<ue> son llamadas en fisica melecinas.” 

C2C472 de-1 Perfectividade deperder Verbo  Verbo Verbo Do lat. deperdĕre < de- +  

-perdĕre 

aniquilar 

completamente, 

destruir, arrasar 

LDE 

“[…] enbio cartas en poder delos corredores A todas las çibdades para estroyr y para matar y para deperder A todos los judios.” 

C2C473 de-1 Sentido opaco deportan Verbo  Verbo Verbo Do lat. deportāre < de- +  

-portāre 

divertir, recrear BAE 

“[...] ju-gando otros juegos de tablas de axedrez & dados con q<ue> se deporta<n> los sen~ores.” 

C2C474 de-1   Sentido opaco depositada ~ 

depositado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA depósito < lat. 

deposĭtum < deponĕre < 

de- +  -ponĕre 

colocado, depositado GEN 

“[...] do<n>-de la simie<n>te esta d<e>positada [...].” 

C2C475 de-1 Sentido opaco depositadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA depósito < lat. 

deposĭtum < deponĕre < 

de- +  -ponĕre 

colocado, depositado P13 

“[...] mando con grant diligenc'ia fuesen puestas & de-positadas en poder de honestas matronas [...]” 

C2C476 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendio Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre < de- +             

-scandĕre 

descer, baixar ENC 

“Este es el pan desseado / que del cielo descendio […].” 
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C2C477 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

desciende Verbo Verbo Verbo Do lat. descendĕre < de- +             

-scandĕre 

descer, baixar; 

descender, originar-se, 

provir por gerações 

GEN 

“[...] descie<n>de de los vasos esp<er>maticos: q<ue> son minero do<n>-de la simie<n>te esta d<e>positada [...].” 

C2C478 de-1 Movimento de 

cima para baixo 

descendencia Verbo Verbo Subst. Do lat. descendens, -entis 

< descendĕre < de- +             

-scandĕre 

progênie, 

descendência 

SLI 

“[...] por no tener cier-ta desce<n>dencia/ ab origenes se nom-bran/ linage de hombres saluage [...].” 

C2C479 de-1 Sentido opaco describc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. descriptĭo, -ōnis < 

describĕre < de- +             

-scribĕre 

exposição, descrição MGO 

“[...] segu<n>d la describ-c'ion delas colores [...].” 

C2C480 di-1 Sentido opaco discriue Verbo Verbo Verbo Do lat. describĕre < de- +             

-scribĕre 

expor, descrever, 

apontar 

P13 

“[...] segu<n>t esse mesmo laerc'io discriue [...].” 

C2C481 des-1 Sentido opaco desdeñando Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *dĭsdĭgnāre 

< lat. dēdĭgnāre, 

‘desprezar, desdenhar’ < 

de- + -dĭgnāre 

desprezar, desdenhar, 

menosprezar 

BAE 

“Mas los om<n>es desden~osos & perezosos desden~ando de non querer saber la<<s>> cosas […].” 

C2C482 des-1 Sentido opaco desdeñosos Verbo Verbo Adj. Do CA desdeño < lat. 

vulg. *dĭsdĭgnāre < 

dēdĭgnāre, ‘desprezar, 

desdenhar’ < de- +            

-dĭgnāre 

menosprezador, 

desdenhoso 

BAE 
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“Mas los om<n>es desden~osos & perezosos desden~ando de non querer saber la<<s>> cosas […].” 

C2C483 de-1 Sentido opaco desseada ~ 

desseado 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA desear < lat. 

*desedium < lat. cláss. 

desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querido, ansiado, 

almejado, desejado 

ENC 

“No pudo ser de varones carnal mente desseada.” 

C2C484 de-1 Sentido opaco deseada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querido, ansiado, 

almejado, desejado 

JOS 

“E podiendo lo yo aduzir a deseada conclusion: a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera […].” 

C2C485 de-1 Sentido opaco deseada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querido, ansiado, 

almejado, desejado 

CCM 

“O bienaue<n>turada muerte aquella q<ue> deseada alos afligidos viene.” 

C2C486 de-1 Sentido opaco desean  Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

DC1 

“[...] pues eres aquellya que los peccadores /  desean tener por buena aduocada [...].” 
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C2C487 de-1 Sentido opaco desean  Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

MGO 

“[…] desean ver su rrey por que no tienen otro rrecurso enlas tierras para rremedio de sus agrauios […].” 

C2C488 de-1 Sentido opaco desean ~ desea ~ 

desear 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

BAE 

“[...] todos los om<n>es natural mente desean saber todas las cosas mucho mas & con mayor rrazon pertenesc'e alos manjficos & altos enperador<e>s.” 

C2D171 de-1 Sentido opaco desea ~ dessea ~ 

dessean 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

M18 

“Que la razon siempre apeteçe & desea lo mejor [...].” 

C2C489 de-1 Sentido opaco desseaua ~ 

dessean 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

SLI 

“[...] desseaua siempre cosas d<e>smesuradas no crei-bles & sobradame<n>te altas. ” 

C2C490 de-1 Sentido opaco deseando Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CHI 
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ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

“[...] deseando la vi-da de vosotros mis muy caros & amados fi-jos en toda sanidat conseruar en quanto a la prouidençia del muy alto señor dios […].” 

C2C491 de-1 Sentido opaco deseasse Verbo Verbo Verbo Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

querer, ansiar, 

almejar, desejar 

CCM 

“Avn que por al no deseasse viuir: sino por ver a mi eli-cia me deuria guardar d<e> peligros.” 

C2C492 de-1 Sentido opaco deseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

BAE 

“[...] afection & grand deseo de ag<r><<a>>dar & conplazer [...].” 

C2D172 de-1 Sentido opaco deseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

M18 

“Ca algunos hombres no las puede<n> aprender. aunq<ue> lo tienen mucho de-seo.” 

C2C493 de-1 Sentido opaco desseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

ENC 
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“[…] aunque de escrevir temia / saque fuerc'as del desseo […]” 

C2C494 de-1 Sentido opaco desseos ~ desseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, aspiração, 

desejo 

SLI 

“[...] en-los desseos ardie<n>te: tenia arta elo-quentia & poca cordura [...].” 

C2C495 de-1 Sentido opaco deseo Verbo Verbo Subst. Do lat. *desedium < lat. 

cláss. desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

anseio, cobiça, desejo PN9 

“Penare por tu deseo / pero no que tu me penes […]” 

C2C496 de-1 Sentido opaco desseoso Verbo Verbo Adj. Do CA deseo < lat. 

*desedium < lat. cláss. 

desidĭa, -ae (‘estar 

sentado; ócio; prazer; 

ambição’) < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

desejoso, disposto ENC 

“Propone. / Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir […].”   

C2C497 de-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

desierto Adv.  Verbo Subst. Do lat. dēsertus, -a, -um, 

part. de dēserĕre 

(‘abandonar, separar, 

deixar’) < de- + -sērō, 

‘tarde’  

deserto, zona árida EEP 



2257 

 

ou stricto sensu 

“Aqueste es el que es dicho por ysayas el profeta dizjente boz de llamante enel desierto aparejad la via del señor derechas fazed sus sendas.” 

C2C498 de-1 Sentido opaco desidia Verbo Verbo Subst. Do lat. desidĭa, -ae  < 

desidēre < de- + -sedēre 

‘estar sentado’ 

desleixo, negligência, 

incúria 

CHI 

“[...] somos costreñidos A amar n<uest>ra salud tenporal & en tanto que si por n<uest>ra culpa / o de-sidia aquella perdemos somos homicidas de nos 

mesmos [...].” 

C2C499 de-1 Sentido opaco despojados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA despojar < lat. 

despoliāre < de- +             

-spoliāre 

espoliado, despojado MTV 

“Titulo [.]xiiij<<o>>[.] de la rrestituyçio<n> de los despojados.” 

C2D173 de-1 Expletivo desposare Verbo  Verbo Verbo  Do lat. desponsāre < de- + 

-sponsāre 

desposar, casar RHJ 

“[...] pues q<ue> veo cadadia / aq<ue>l q<ue> mato a mj padre / sin pe<n>sar d<e> co<n>solarme / com<m>o enemjgo mortale / po<r> me has'e<r> 

desposare / jn mj pu<er>ta yba a[ ]pasare.” 

C2C500 de-1 Expletivo desposada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

 

Do lat. desponsāre < de- + 

-sponsāre 

desposado, casado ENC 

“Como fuesse desposada / con Joseph santa Maria [...].” 

C2C501 de-1 Expletivo desposada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. desponsāre < de- + 

-sponsāre 

desposado, casado EEP 
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“Asy era commo fue-se desposada su madre maria con josep.” 

C2C502 de-1 Sentido opaco destruydo ~ 

destruye ~ destruyr 

~ destruyen 

Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

aniquilar, extinguir, 

destruir 

MGO 

“Por que consye<n>tes que aya dy-uision enella como sea verdad que todo rreyno dyuyso sea destruydo […].” 

C2C503 de-1 Sentido opaco destruyria Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

aniquilar, extinguir, 

destruir 

GEN 

“[...] no se podria dila-tar o este<n>der & por el mucho calor se destruyria la criatura [...].” 

C2C504 de-1 Sentido opaco destruyessen Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

aniquilar, arruinar, 

destruir 

JOS 

“[…] fasta llegar alas ocasio<n>es que los Ju-dios dieron alos Romanos para q<ue> del todo d<e>struyessen a Jherusalem.” 

C2C505 de-1 Sentido opaco destruye Verbo  Verbo Verbo Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruir, extinguir, 

extirpar 

TES 

“Jte<m> ot<r><<o>>si beua dauale al ta<n>to como triaca & faze fuir todas poçonia<<s>> & destruyelas todas.” 

C2C506 de-1 Sentido opaco destruymiento Verbo Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

aniquilação, 

destruição, ruína 

VS1 
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cobrir’ 

“[…] del destruymiento de Jhe-rusalem […].” 

C2C507 de-1 Sentido opaco destruycion Verbo  Verbo Subst. Do lat. destrŭĕre < de- +   

-strŭĕre, ‘amontoar, 

empilhar, juntar, encher, 

cobrir’ 

destruição, 

aniquilação, ruína 

JOS 

“[…] destruycion de Jherusa-lem […].” 

C2C508 de-1 Expletivo detardare ~ 

detardar ~ 

detardedes 

Verbo Verbo Verbo Do lat. detardāre tardar, demorar DAN 

“[...] la mj venjda me detardare. avisate bie<n> q<ue> yo llegare. aty adesora. q<ue> no<n> he cuydado.” 

C2C509 de-1 Sentido opaco detenidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA detener < lat. 

detinēre < de- + -tenēre 

retido, detido GEN 

“[...] ca<pitulo> .v. como d<e>stas simie<n>tes d<e>teni-das en esta tela se e<n>ge<n>dra p<ri>mero el co-raço<n> [...].” 

C2C510 de-1 Sentido opaco detenia Verbo Verbo Verbo Do lat. detinēre reter, deter, conter SLI 

“[...] & el vicioso d<e>sseo d<e> honra/ entre ta<n>-tos males la detenia [...].” 

C2C511 de-1 Sentido opaco detiene Verbo Verbo Verbo Do lat. detinēre reter, deter, conter ENC 

“[...] que a ninguno se detiene / la gracia y misericordia [...].” 

C2D174 de-1 Sentido opaco determinacion Verbo Verbo Subst. Do lat. determinatĭo, -ōnis 

< determināre < de- +       

-termināre 

decisão, determinação LTO 

“[…] enla dicha ordinacion decisio<n> & de-terminacion de los pleytos & causas guarden & cumplan la dicha ley […].” 

C2D175 de-1 Sentido opaco determinaremos ~ Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre < de- decidir, definir, LTO 
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determinado ~ 

determinar ~ 

determinaua ~ 

determinen 

PP + -termināre determinar 

“[…] dichas leyes de orde-namientos & prematicas assi enlo que por ellas esta determinado como enlo que determi-naremos adelante por algunas leyes 

de ordenamientos […].” 

C2C512 de-1 Sentido opaco determjnaron Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre < de- 

+ -termināre 

decidir, determinar BAE 

“[…] determjnaron & toujeron que e-rrarian & menguaria<n> mucho ensus nobles fechos […].” 

C2D176 de-1 Sentido opaco determinar Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre < de- 

+ -termināre 

decidir, determinar ALV 

“[…] determinar como co<n>ue<n>ga<n> […].” 

C2C513 de-1 Sentido opaco determinando Verbo Verbo Verbo Do lat. determināre < de- 

+ -termināre 

decidir, determinar PN9 

“A uec'es como tentando / delas virtudes disputo / arguyo tracto / e discuto / non pero determinando / passome despues rima<n>do / alos diuinos loores.” 

C2D177 de-1 Sentido opaco determinadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA determinar < lat. 

determināre < de- +          

-termināre 

específico, 

determinado 

ALV 

“[…] dare vnas reglas las mas faci-les & determinadas […].” 

C2C514 de-1 Sentido opaco determjnada mente Verbo Verbo Adv. Do CA determinado < lat. 

determināre < de- +          

-termināre 

definidamente, 

determinadamente 

BAE 

“Segund q<ue> dispo-nen & determjna-da mente afir-man los filoso-fos & sabios [...].” 

C2C515 de-1 Sentido opaco detrimento Verbo Verbo Subst. Do lat. dētrīmentum, -ī < dano, prejuízo MGO 
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deterĕre < de- + -terĕre 

“[…] los predicadores rrec'ibe detrimento por la nygligenc'ia del rrey […].” 

C2C516 de-1 Sentido opaco deuen ~ deuo Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

SLI 

“[...] con sobirana dili-gencia deuen tra-bajar [...]” 

C2C517 de-1 Sentido opaco deues Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

DC1 

“[...] la cosa que sera dada / et iamay de tu posada / no la qujeras desec'har / deues la[ ]mas estimar [...]” 

C2C518 de-1 Sentido opaco deuria Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CCM 

“Avn que por al no deseasse viuir: sino por ver a mi eli-cia me deuria guardar d<e> peligros.” 

C2C519 de-1 Sentido opaco deujan Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever; ter que P13 

“[…] los enemigos baruaros no<n> deujan con tal jm-piedat ser dapnjficados […].” 

C2C520 de-1 Sentido opaco deues Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

PN9 

“Ya mys penas recontar / sobreseen mys querellas / pero no deues dubdar / que me esfuerc'o alo callar / por ser tu la causa dellas.” 

C2D178 de-1 Sentido opaco deuia ~ deuen ~ 

deue 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

M18 

“E porque el hombre desconos-çio a nuestro señor dios: la obedien-çia & la seruidumbre quel deuia co-mo a su criador […].” 

C2C521 de-1 Sentido opaco deue ~ deuen ~ 

deues ~ deueys 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

dever; ter que MGO 

“[...] grande culpa les deue seer ymputada sy no aprenden [...].” 
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C2C522 de-1 Sentido opaco deua ~ deuiendo ~ 

deuiesse 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

JOS 

“Pare-c'e con todo que se deua anticipar la excusacion delo que algunos por ve<n>-tura dirian [...].” 

C2C523 de-1 Sentido opaco deue ~ deuedes Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

ter dívidas; estar 

obrigado a; dever; ter 

que 

VS1 

“[...] & dezid a Pilatos mi adelantado que como no me ha embiado el tributo q<ue> me deue de siete an~os [...].” 

C2D179 de-1 Sentido opaco deuian ~ deue ~ 

deuen ~ deuia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

LTO 

“[...] & con ellos consultado fue acordado q<ue> deuian ma<n>dar proueer sobrello [...].” 

C2D180 de-1 Sentido opaco deuen  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre  

estar obrigado a; 

dever; ter que 

ALV 

“[...] deue<n> muy p<re>stame<n>te llamar al medico.” 

C2C524 de-1 Sentido opaco deue Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

TES 

“Estas especias son q<ue> deue home <??> en el agua ardiente.” 

C2C525 de-1 Sentido opaco devemos Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

ENC 

“[...] no devemos olvidar / a quien nunca nos olvida / devemos le contemplar / y contemplando adorar […].” 

C2C526 de-1 Sentido opaco deuemos Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

BAE 

“Assy q<ue> deuemos ente<n>-der que por el saber del tienpo pa-ssado […].” 
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C2C527 de-1 Sentido opaco deuiera Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

GEN 

“[...] & por las razones ya dichas deui-era ser este tractado en p<ri>ncipio deste n<uest>ro libro.” 

C2D181 de-1 Sentido opaco deue  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CHA 

“[...] a los q<ua>les a mi ver se deue otra manera de curar difere<n>te q<ue> a los otros do-lores.” 

C2C528 de-1 Sentido opaco deuedes  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

CHI 

“En esta manera deuedes cozer la cosa en vino blanco que se cubra & Remoje p<ri>mero vna no-che & otro dia […].” 

C2C529 de-1 Sentido opaco deue  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

MTV 

“Titulo .j<<o>>. como el Rey deue oyr & librar.” 

C2D182 de-1 Sentido opaco deue  Verbo Verbo Verbo Do lat. debēre < de- +        

-habēre 

estar obrigado a; 

dever; ter que 

RHJ 

“[...] el q<ue> peca de avaric'ia / tarde se puede enmendare / rrey q<ue> no<n> fas'e justic'ia / no deue el Reyno mandare.” 

C2C530 de-1 Sentido opaco deuoc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devotamento, 

dedicação, devoção 

P13 

“[...] puedes tu ser exemjdo / dela mj juredic'ion / [^b] sy q<ue> non he deuoc'ion / a[ ]njngu<n>t bie<n> jnfengido [...].” 

C2C531 de-1 Sentido opaco devocion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade ENC 
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“[…] Por la mucha devocion / que en su perfecion he visto […].” 

C2C532 de-1 Sentido opaco deuocion Verbo Verbo Subst. Do lat. devōtĭo, -ōnis < 

devotāre, de devovēre e, 

este, de vovēre, ‘fazer um 

voto, desejar’. 

devoção, piedade CCM 

“[...] sacrificio: deuocio<n> & o-bras pias [...].” 

12. des- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: des-2 ~ dess- ~ de-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C533 des-2 Reversão desaenconan
89

 Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -a- +           

-enconar < lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’ 

curar, cessar a dor CCM 

“[...] dexemos llorar al que dolor tiene: que las lagrimas & sospiros mucho des(a)[e]ncona<n> el co-rac'on dolorido.” 

C2C534 des-2 Sentido opaco desafios
90

 Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -afiar < CA 

a- + -fiar <  lat. tard. 

*fidāre < lat. fidĕre 

desafio, duelo MTV 

“Titulo [.]jx[.] de los rrieptos & desafios.” 

C2D183 des-2 Reversão desagravare
91

 Verbo  Verbo Verbo Do CA des- + -agravar < reparar (ofensa ou RHJ 

                                                             
89Sobreprefixação (des- + -a- + -en). 
90Sobreprefixação. 
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lat. aggravāre <  ad- + 

gravāre 

insulto), desagravar 

“[...] matara me vna palomjlla / dent<r><<o>> de mj palomare / pe<n>sando bus[c]ar socorro / p<er>o la desagravare / puso el rrey barua en 

onb(^s)[^<r>o] / comenc'ara de pe<n>sare.” 

C2C535 des-2 Negação desamado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amar < lat. 

amāre 

desamado, não amado MGO 

“E quando el rrey es esquiuo & huye de oyr los de su sen~orio luego es desamado dellos […].” 

C2C536 des-2 Negação desamado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amar < lat. 

amāre 

desamado, não amado PN9 

“[...] para serme tant[*o] buena / que muriera desamado / ca venc'io my libertad / la pena desordenada […].” 

C2D184 des-2  Negação 

 

desaperçebido
92

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -apercibir < 

CA a- + -percibir < lat. 

percipĕre < per- + -capĕre 

desacautelado, 

descuidado, 

desprevenido 

M18 

“Mas estando muy desaperçebido dela muerte mueren muchas vezes muertes supitañas.” 

C2C537 dess- Reversão dessatara Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -atar manifestar, 

prorromper 

DAN 

“[...] sy en pu<n>to verna / sobre ty a dessora alguna corrupc'io<n> [...] por q<ue> el tu vil cuerpo se dessatara […].” 

C2C538 des-2  Privação desatinada
93

 Verbo Verbo  Adj. 

PP 

Do CA desatinar < CA 

des- + -atinar  < CA a- +  

-tin(o)- + -a- + -r < 

origem incerta 

desvairado, sem tino JOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
91Sobreprefixação. 
92Sobreprefixação (des- + -a- + -per). 
93Sobreprefixação. 
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“[...] rebelion muy desatinada & procediente dela diui-nal indignacion q<ue> los traxo ala exe-cucion postrimera [...].” 

C2C539 des-2  Privação desauenturadas
94

 Adj. 

PP  

Adj. 

PP  

Adj. 

PP 

Do CA des- +                    

-aventurado  < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

desgraçado, infeliz, 

desditoso, 

desaventurado 

CCM 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

C2D185 des-2  Privação desauentura
95

 Verbo  Verbo  Subst. Do CA des- + -aventura < 

CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

desgraça, infelicidade, 

desdita, desaventura 

M18 

“Mas por nuestra desauentura como adan nuestro padre traspasso co<n> vicio.” 

C2C540 des-2  Privação desauentura
96

 Verbo  Verbo  Subst. Do CA des- + -aventura < 

CA auentura < lat. 

*adventūra < advenīre < 

ad- + -venīre 

desgraça, infelicidade, 

desdita, desaventura 

CCM 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2C541 des-2 Sentido opaco desbaratado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + baratar < 

provençal ant. baratar 

dissipado, desbaratado MGO 

“La otra que veya desbaratado el patrimonio rreal.” 

C2C542 des-2 Privação desbraue Adj. Verbo Verbo Do CA des- + -brav(o)- + 

-a- + -r < lat. pravus, 

(fazer) perder força, 

amansar 

CCM 

                                                             
94Sobreprefixação. 
95Sobreprefixação. 
96Sobreprefixação. 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

‘mau, inculto’ 

“Con todo quiero le dexar vn poco: desbra-ue. madure. que oydo he dezir que es peligro abrir o apremiar las postemas duras: porque mas se enco-nan.” 

C2C543 des-2 Reversão descansso Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -cansar < 

lat. campsāre < gr. κάμψαι 

alívio, conforto BAE 

“[…] auera rreposo & descansso enlos trabajos & afanes & enojos & otrosi desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas […].” 

C2C544 des-2 Reversão descanso Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -cansar < 

lat. campsāre < gr. κάμψαι 

alívio, conforto CCM 

“[...] dize<n> los sabios q<ue> es grande descanso alos afligidos tener con quien puedan sus cuytas llorar.” 

C2C545 des-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

descarriados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -carro < lat. 

carrus, -i < galo carros 

desviado, errante, 

perdido 

MGO 

“[...] y ala burra con los perros / quales andan por los c'erros / perdidoos descarriados […].” 

C2C546 des-2 Reversão descubrir
97

 Verbo Verbo Verbo Do lat. dĭscŏŏpĕrīre < dis- 

+ -cooperīre < cum- +      

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

revelar, manifestar ENC 

                                                             
97Sobreprefixação. 
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“Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir […].”   

C2D186 des-2 Negação desconosçio ~ 

desconosçiera
98

 

Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -conosçer < 

lat. cognoscĕre < cum- +   

-gnoscĕre, ‘conhecer, 

tomar conhecimento’ 

esquecer, ignorar, 

desconhecer 

M18 

“E porque el hombre desconos-çio a nuestro señor dios: la obedien-çia & la seruidumbre quel deuia co-mo a su criador […].” 

C2C547 des-2 Privação desempararon ~ 

desamparado
99

 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, 

desamparar 

VS1 

“[...] no quedo fisico nin-guno ni c'urujano en Roma que todos le desempararon […].” 

C2D187 dess- Privação dessamparado
100

 Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

abandonar, 

desamparar, ficar sem 

amparo 

M18 

“E pues fue assi dessamparado de to-das las noblezas que hauia de auen-taja sobre las vestias perdio el seño-rio natural que sobre ellas tenia.” 

C2D188 des-2 Privação desamparado
101

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -amparar < 

lat. *anteparāre 

sem amparo, 

desamparado, 

abandonado, 

destituído 

M18 

“[...] & por derecha justi-çia de dios fue luego desamparado de todas las gracias […].” 

C2C548 des-2 Privação descontentamiento 
102

 

Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -contentar 

< contentus, a-, -um, part. 

desgosto, insatisfação, 

descontamento 

MGO 

                                                             
98Sobreprefixação. 
99Sobreprefixação. 
100Sobreprefixação. 
101Sobreprefixação. 
102Sobreprefixação. 
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pas. de continēre < cum- + 

- tinēre 

“Los que estan en descontentamiento syempre los vereys el c'ejo echado [...].” 

C2D189 des-2 Privação descontento
103

 Adj. Adj. Adj. Do CA des- + -contento < 

contentus, a-, -um, part. 

pas. de continēre < cum- + 

- tinēre 

desgostoso, 

insatisfeito, 

descontente, não 

contente, sem 

contentamento 

CHA 

“[...] me ha tenido & tiene co<n> mucho desco<n>te<n>to [...].” 

C2C549 des-2 Privação desdichado Subst. Subst. Adj. 

PP 

Do CA desdicha < des- +  

-dicha < lat. dicta 

desafortunado, 

inditoso, infeliz 

CCM 

“Ca<listo>. cierra la ventana & dexa la teniebla acompan~ar al tri-ste & al desdichado la ceguedad.” 

C2D190 des-2 Reversão desembargado
104

 Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA des- + -embargado 

< lat. vulg. *imbarricāre, 

de *barra 

sem embaraços ou 

impedimentos, 

desembaraçado, livre 

M18 

“[…] las ha de aprender muy quito & muy desem-bargado de todo otro cuidado […].” 

C2C550 des-2 Privação desenfrenada
105

  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA desenfrenar < CA 

des- + -enfrenar < lat. 

infrenāre < in- + -frenāre, 

‘enfrear’ 

sem moderação, sem 

limite, sem freio, 

desmedido 

SLI 

“[...] desen-frenada cobdicia & sup<er>bia nos sal-tearo<n> […].” 

                                                             
103Sobreprefixação. 
104Sobreprefixação. 
105Sobreprefixação. 
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C2C551 des-2 Privação 

 

desesperar ~ 

desespere 

Verbo Verbo Verbo Do CA desesperar < CA 

des- + -esperar < lat. 

sperāre 

desanimar(-se), 

desesperançar(-se), 

desesperar-se, perder a 

esperança 

PN9 

“Senyora por te amar / yo me vy tanto penado / que pe<n>se desesperar / no entendyendo dalca<n>c'ar / que de ty fuesse amado.” 

C2C552 des-2 Privação 

 

desesperada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA desesperar < CA 

des- + -esperar < lat. 

sperāre 

desesperado, que não 

deixa esperança 

PN9 

“[...] ny a[ ]my dyxera ven / la muerte desesperada […].” 

C2C553 des-2 Privação 

 

deseredamjentos Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -(h)erdar < 

lat. hereditāre  

deserdação, i.e., 

privação do direito de 

herança 

MTV 

“Titulo .vj<<o>>. de los deseredamjentos.” 

C2C554 de-2 Expletivo degastado 

 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA de(s)- + -gastar < 

lat. vastāre 

consumido, dissipado, 

evaporado, 

desaparecido 

CHI 

“[...] & cuega todo fasta que sea çerca de-gastado el vino & coladlo & espremjdlo bien & dexadlo congelar & tomad lo congelado & ponedlo aparte & 

todas las fezes & caldo q<ue> fincare tornadlo a cozer fasta q<ue> se apure del todo [...].” 

C2C555 des-2 Privação desentydo Subst. Adj. Subst. Do CA des- + -sentido < 

CA sentir < lat. sentīre  

louco, néscio PN9 

“[…] a[ ]my triste corac'on / que le plaze que me parta / como desentydo / e loco / e con solo escreuyr me farta / mas que aprouecha la carta / donde la 

vysta es poco […]. ” 

C2C556 des-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

desgreñada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -greñ(a)- + 

-a- + -r < talv. do lat. 

*grennĭo, -ōnis < radical 

celta grĕnn-, ‘pelo do 

despenteado, 

descomposto, 

desalinhado, 

MGO 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

rosto’ desgrenhado 

“Dize q<ue> traya la cabec'a desgren~ada.” 

C2C557 des-2 Negação desyguales Adj. Adj. Adj. Do CA des- + -igual < lat. 

aequālis 

excessivo, injusto PN9 

“Non puede dar a[ ]mys males / persona biua reposo / nyn mys penas desyguales / menos ser sy tu no<n> vales / en caso tan pelygroso.” 

C2D191 des-2 Reversão desmandadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -mandar inobediente, 

desobediente  

M18 

“[…] las vestias & las otras criaturas que ante le seruian le fues-sen agora desouedientes: & desman-dadas
106

 […].” 

C2C558 des-2 Privação desmesuradas Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do CA des- + -mesurar < 

lat. mensurāre, ‘medir, 

estimar, avaliar’, de 

mensūra 

desmedido, 

exagerado, 

extraordinário 

SLI 

“[...] desseaua siempre cosas d<e>smesuradas no crei-bles & sobradame<n>te altas. ” 

C2D192 des-2 Negação desonestas Verbo  Verbo Adj. Do CA des- + -honesto < 

lat. honestus 

não honesto, 

desonesto, sem 

honestidade 

RHJ 

“[...] dis'iendo q<ue> yva a cac'are / con palabras desone[s]tas [...].” 

C2C559 des-2 Negação 

 

desordenada Verbo  Verbo  Adj. 

PP 

Do CA des- + -ordenar < 

lat. ōrdĭnāre 

desproporcional, 

desordenado, não 

ordenado 

PN9 

                                                             
106Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 



2272 

 

“[...] para serme tant[*o] buena / que muriera desamado / ca venc'io my libertad / la pena desordenada […].” 

C2C560 des-2 Expletivo desnude Adj. Verbo  Verbo Do lat. denudāre < de- +  

-nudāre
107

  

despir, descobrir DAN 

“Desnude su capa. Comje<n>c'e a sotar.” 

C2D193 des-2 Negação  desobediencia
108

 Subst. Subst. Subst. Do CA des- + -obediencia 

< lat. oboedientĭa, -ae < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediência, 

inobediência, não 

obediência 

M18 

“[…] sin soffrir muerte ni corrompimiento ni mal ninguno por siempre jamas: si lo el por su desobediencia no p<er>die-se […].” 

C2D194 des-2 Negação  desouedientes
109

 Verbo Verbo Adj. Do CA des- + -obediente 

< lat. oboediens, -entis < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediente, não 

obediente 

M18 

“[…] fue muy grand dere-cho q<ue> todas las vestias & las otras criaturas que ante le seruian le fues-sen agora desouedientes […].” 

C2C561 des-2 Sentido opaco  despidieron Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre, com 

mudança de prefixo (ex- 

→ des-) 

despedir-se VS1 

“E despidiero<n> se del emperador [...]” 

C2C562 des-2 Sentido opaco  despedir ~ despida 

~ despedyr ~ 

despidyera ~ 

despydo ~ despyde 

Verbo Verbo Verbo Do lat. expetĕre, com 

mudança de prefixo (ex- 

→ des-) 

despedir-se PN9 

                                                             
107Com possível troca de prefixo no lat. vulg. ou no CA (de- → des-). 
108Sobreprefixação. 
109Sobreprefixação. 
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“El triste que mas morir / querria que[ ]la partida / enojado de beujr / se te enbia a[ ]despedir / pero no que se despida.” 

C2C563 des-2 Sentido opaco  despedido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. expetĕre, com 

mudança de prefixo (ex- 

→ des-) 

dispensar, mandar 

retirar-se, despedir 

CCM 

“[…] rigorosame<n>te despedido: fue para su casa muy sangustiado […].” 

C2C564 des-2 Sentido opaco despierten Verbo Verbo Verbo Provav. de espertar (com 

troca do prefixo es- por 

des-) < lat. *expertāre, de 

expĕrtus, -a, -um < lat. 

experīrī 

excitar, estimular, 

provocar, despertar 

MGO 

“E como estomago fastidioso no demandase manjares nueuos que le despierte<n> el apetito para la dotrina que rrequiere la saluac'ion final que todos 

desean.” 

C2C565 des-2 Negação desplaze Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -plazer < 

lat. placēre 

desagradar, 

desaprazer, causar 

desprazer 

PN9 

“La tu presenc'ia me faze / veuyr por larga sazon / e ala my fortuna plaze / plazer delo que desplaze / a[ ]my triste corac'on.” 

C2C566 des-2 Negação despresçio Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -precou < 

lat. *pretiāre 

desprezar, 

desconsiderar 

LDE 

“E dixeron los sieruos del Rey que enla puerta del Rey estauan por que mordo-hay despresçio el mandado del Rey .” 

C2C567 des-2 Privação destenprada Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -temprar < 

lat. temperāre 

dissolvido, diluído TES 

“Jte<m> si e<n> dolie<n>te mucho ouiere esta enfermedat e<n> los oios & q<ue> los oios fuere<n> rinnos no<n> sea y puesta lag<ua> asas' sea y 

fecha la cura co<n> ag<ua> rosada de orinales fina deste<n>prada & co<n> leche de muger colada por vn panno.” 

C2C568 des-2 Privação destemplado Verbo  Verbo Adj. Do CA des- + -temprar < desafinado, sem CCM 
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PP lat. temperāre afinação 

“Ca<listo>. qual dolor puede ser tal: q<ue> se yguale co<n> mi mal. Sem<pronio>. deste<m>plado esta esse laud Ca<listo>. como te<m>plara el 

destemplado.” 

C2C569 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

desterrados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -terr(a)- +   

-a- + -r 

degredado, desterrado, 

exilado 

SLI 

“[…] de su tierra desterrados sin tener casa certa [...].” 

C2C570 des-2 Privação 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

destierro Subst. Verbo Subst. Do CA desterrar < des- + 

-terr(a)- + -a- + -r 

desterro, exílio, 

degredo 

CHI 

“[...] dios ploguie-re permitirvos en aq<ue>ste destierro de vida cor-poral perseuerar […].” 

C2C571 des-2 Movimento para 

fora 

desuiar Subst. Verbo Verbo Do lat. dĕvĭāre < dēvĭus,    

-a, -um (‘afastado do 

caminho, fora da estrada, 

isolado’) < de- + -via
110

 

mudar de rumo, 

desviar, afastar 

DC1 

“[...] por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar [...].” 

C2C572 des-2 Movimento para desuio Subst. Verbo Subst. Do CA desviar < lat. mudança de rumo, JOS 

                                                             
110Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-), o que parece ser acertado. 
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fora dĕvĭāre < dēvĭus,    -a, -um 

(‘afastado do caminho, 

fora da estrada, isolado’) < 

de- + -via
111

 

desvio, afastamento 

“[…] que nin por co<n>trastes dela fortuna: ni por falta de continuos aparejos: se rec'ibiesse desuio: o al-guna interposicion de tiempo […].” 

13. dis- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: de-3 ~ d- ~ di-2 ~ des-3 ~ dis- ~ dif- ~ dyf- ~ dy- ~ dj-.  

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C573 de-3 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

o que é justo, correto, 

bom; aquilo que é 

facultado a alguém 

por força de leis ou 

dos costumes; direito 

LDE 

“[...] que era el derecho que fiziese A la Regna basti sobre que no fizo mandamjento del Rey [...].” 

C2D195 de-3 Sentido opaco derecho ~ derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

julgamento, juízo, lei, 

direito 

LTO 

“[...] tomadas delos dichos delos santos padres & delos dere-chos & dichos de muchos sabios a<n>tiguos […].” 

C2C574 de-3 Sentido opaco derecha Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

direito, i.e.,  do lado 

do corpo humano 

GEN 

                                                             
111Houaiss & Villar (2009) apontam que houve troca de prefixo na evolução do latim ao português (de- → des-), o que parece ser acertado. 
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dis- + -regĕre oposto ao do coração 

“[...] enge<n>drarse macho e<n> la par-te derecha: & fembra en la yzq<ui>erda [...].” 

C2D196 de-3 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

julgamento, juízo, lei, 

direito 

M18 

“[…] fue muy grand dere-cho q<ue> todas las vestias & las otras criaturas que ante le seruian le fues-sen agora desouedientes: & desman-dadas: & le 

fuessen muy contrarias: para le hazer mucho mal.” 

C2C575 de-3 Sentido opaco derechos Verbo Verbo Subst. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

aquilo que é facultado 

a alguém por força de 

leis ou dos costumes; 

direito 

MTV 

“Titulo .jx. de los derechos de los secretarios.” 

C2C576 d- Sentido opaco drecha Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

correto, certo, direito DC1 

“[...] no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2D197 de-3 Sentido opaco derecha  Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

reto, correto, certo, 

justo, direito 

M18 

“[...] & por derecha justi-çia de dios fue luego desamparado de todas las gracias […].” 

C2C577 de-3 Sentido opaco derechas Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, correto, 

adequado, 

conveniente 

EEP 

“Aqueste es el que es dicho por ysayas el profeta dizjente boz de llamante enel desierto aparejad la via del señor derechas fazed sus sendas.” 



2277 

 

C2C578 de-3 Sentido opaco derecho  Verbo Verbo Adj. 

 

Do lat. directus, -a, -um, 

part. pass. de dirigĕre < 

dis- + -regĕre 

direito, correto, 

adequado, 

conveniente, justo, 

certo 

P13 

“[...] dixo tener la conc'ienc'ia abrac'ada co<n> lo q<ue> fuese dere-cho [...].” 

C2D198 di-2 Sentido opaco direccion Verbo Verbo Subst. 

 

Do CA directio, -ōnis < 

dirigĕre < dis- +  -regĕre 

direção ALV 

“[…] & lo q<ue> peor fue q<ue> el tercero andouo co<n>tinuame<n>te cabe los dos co<n> retrogra-dacion & direccion de donde se sigue mayor daño 

en las p<ro>uincias & lu-gares q<ue> son a estos signos subjectas.” 

C2C579 de-3 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramador Subst. Verbo Adj. Do CA derramar < lat. 

dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

esbanjador, dissipador SLI 

“[...] cobdicioso delo ageno/ delo suyo derramador/ en-los desseos ardie<n>te: tenia arta elo-quentia & poca cordura [...].” 

C2C580 de-3 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

derramamento Subst. Verbo Subst. Do CA derramar < lat. 

dĭsramāre, ‘tirar os 

ramos’, de  ramus 

derramamento GEN 

“[...] o derramamento de simie<n>te de los vasos spermaticos [...].” 

C2C581 de-3 Sentido opaco derrama Subst. Verbo Verbo Do lat. dĭsramāre, ‘tirar os verter, expelir, GEN 
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_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

ramos’, de  ramus derramar, espalhar 

“La simie<n>te q<ue> en este acto de-rrama en el ca<m>po de la naturaleza.” 

C2C582 de-3 Sentido opaco desastrada ~ 

desastrado 

Subst. Adj. Adj. Do CA desastre + -ado < 

occit. desastre < lat. dis- +  

-astro 

infausto, desastroso, 

desgraçado, infeliz 

CCM 

“[...] o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C583 des-3 Sentido opaco dessastrado Subst. Adj. Adj. Do CA desastre- + -ado < 

occit. desastre < lat. dis- +  

-astrus 

infausto, desastroso, 

desgraçado, infeliz 

PN9 

“Sy my dessastrado sygno / jamas fuera mudado [...].” 

C2C584 de-3 Sentido opaco desechara  Verbo Verbo Verbo Do lat. disjectāre < dis- +  

-jacĕre 

expelir, expulsar BAE 

“[...] desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas [...]” 

C2C585 de-3 Sentido opaco desechasse Verbo Verbo Verbo Do lat. disjectāre < dis- +  

-jacĕre 

desprezar, 

menosprezar 

SLI 

“[...] ahu<n> q<ue> el animo no vezado en malas artes/ las d<e>secha-sse [...]” 

C2C586 de-3 Sentido opaco desechar  Verbo Verbo Verbo Do lat. disjectāre < dis- +  

-jacĕre 

desprezar, expulsar DC1 

“[...] la cosa que sera dada / et iamay de tu posada / no la qujeras desec'har / deues la[ ]mas estimar [...]” 
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C2C587 dis- Sentido opaco disputa Verbo Verbo Subst. Do CA disputar < lat. 

dispŭtāre, de pŭtāre 

disputa, debate, 

confrontação verbal 

P13 

“Ca delos nombres vana & syn prouecho es la disputa.” 

C2C588 dis- Sentido opaco disputo Verbo Verbo Verbo Do lat. dispŭtāre, de 

pŭtāre 

disputar, debater PN9 

“A uec'es como tentando / delas virtudes disputo / arguyo tracto / e discuto / non pero determinando / passome despues rima<n>do / alos diuinos loores.” 

C2C589 dif- 

 

Sentido opaco 

 

diffamadores Verbo Verbo Subst. Do CA difamar < lat. 

diffamāre < dis- + - făma,   

-ae
112

 

difamador PN9 

“Maldigan los maldyzientes / e falsos diffamadores [...].” 

C2C590 di-2 Sentido opaco 

 

diferencia  Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

differre < dis- + -fero 

diferença, divergência, 

contraste, oposição 

GEN 

“[...] en <e>sto ay mucha difere<n>cia entre los docto-res medicos [...].” 

C2D199 dif- Sentido opaco 

 

differencia Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

differre < dis- + -fero 

diferença, divergência, 

contraste 

M18 

“E muestra otrosi qual es la differencia & departimiento que ha entre las viandas & las cosas q<ue> son llamadas en fisica melecinas.” 

C2D200 dif-  Sentido opaco 

 

differencias ~ 

differencia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

differre < dis- + -fero 

diferença, divergência, 

contraste 

LTO 

“[...] a causa d<e>la gran dif-ferencia & variedad que auia enel entendimiento de algunas leyes […].” 

C2D201 di-2 ~ 

dif- 

Sentido opaco 

 

diferencia ~ 

differencia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. differentia < 

differre < dis- + -fero 

diferença, divergência CHA 

                                                             
112Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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“[...] no hazie<n>do dife-re<n>cia entre pestile<n>ciales y no pestilenciales.” 

C2D202 di-2  Sentido opaco 

 

diferenciatiuas Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. differentia < 

differre < dis- + -fero 

diferencial CHA 

“[...] poner solame<n>te las difere<n>ciatiuas de pleuresis pestile<n>cial del q<ue> no es pestile<n>cial.” 

C2C591 dif- Sentido opaco 

 

differentes Verbo Verbo Adj. Do lat. diffĕrens, -ēntis < 

differre < dis- + -fero 

divergente, diferente SLI 

“[...] diuer-sos en nacion/ en lengua differen-tes […].” 

C2D203 di-2 Sentido opaco 

 

diferente ~ 

diferentes 

Verbo Verbo Adj. Do lat. diffĕrens, -ēntis < 

differre < dis- + -fero 

divergente, diferente CHA 

“[...] a los q<ua>les a mi ver se deue otra manera de curar difere<n>te q<ue> a los otros do-lores.” 

C2C592 de-3 Sentido opaco 

 

deferimos Verbo Verbo Verbo Do lat. differre < dis- +      

-fero 

diferir, diferenciar, 

contrastar 

CCM 

“Mas o triste que enesto deferimos: que ellos purame<n>te se glorifican sin temor de caer de tal bienaue<n>tura<n>c'a [...].”  

C2D204 di-2 ~ 

dif- 

Sentido opaco 

 

diferece ~ 

differenciado 

Verbo Verbo Verbo Do lat. differre < dis- +      

-fero 

diferir, diferenciar, 

contrastar 

CHA 

“[...] en lo q<ue> diferece el pleuresis pestile<n>cial del no pestile<n>cial […].” 

C2D205 dif- Sentido opaco 

 

diffiera Verbo Verbo Verbo Do lat. differre < dis- +      

-fero 

procrastinar, protelar ALV 

“Assi mismo q<ue> el fisico no diffiera los remedi-os: antes sea muy acucioso en los administrar […].” 

C2C593 dyf- Sentido opaco 

 

dyfficille Adj. Adj. Adj. Do lat. difficĭlis < dis- +    

-facĭlis 

complexo, árduo, 

difícil 

PN9 
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“[...] por me fazer cognosc'er / que qua<n>to mas es la cosa / dyfficille de aver / tanto mas por la perder / es la vyda trabajossa […].” 

C2D206 dif- Sentido opaco 

 

difficile Adj. Adj. Adj. Do lat. difficĭlis < dis- +    

-facĭlis 

complexo, difícil ALV 

“Usar la triaca p<ar>a p<re>seruar no es segura avnq<ue> esta alabada por to-dos porq<ue> requiere ta<n>tas co<n>diciones p<ar>a 

rectame<n>te vsar d<e>lla q<ue> he por difficile acertar en ello los q<ue> viue<n> en possession de sanos.” 

C2C594 di-2 Sentido opaco 

 

dilac’ion Verbo Verbo Subst.  Do lat. dilatĭo, -ōnis < 

dilatāre < dilatāre  < dis- 

+ -ferro 

tardança, demora, 

acréscimo, dilatação 

P13 

“E el fermoso acto esten-sa me<n>te Recontado les fuese syn dilac'ion alguna [...].” 

C2C595 di-2 Sentido opaco 

 

dilatar Verbo Verbo Verbo  Do lat. dilatāre < dilatāre  

< dis- + -ferro 

ampliar, crescer, 

dilatar 

GEN 

“[...] no se podria dila-tar o este<n>der & por el mucho calor se destruyria la criatura [...].” 

C2D207 di-2 Sentido opaco 

 

dilataua Verbo Verbo Verbo  Do lat. dilatāre < dilatāre  

< dis- + -ferro 

ampliar, crescer, 

dilatar 

CHA 

“[...] se dilataua el apostema por todo el pecho […].” 

C2C596 di-2 Sentido opaco diligenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

DAN 

“El q<ue> no<n> q<u><<i>>siere poner diligenc'ia Per mj. no<n> puede ser mas esperado.” 

C2C597 di-2 Sentido opaco diligenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

P13 

“[...] mando con grant diligenc'ia fuesen puestas & de-positadas en poder de honestas matronas [...].” 

C2C598 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < zelo, presteza, SLI 
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dīligĕre < dĭs- + -legĕre cuidado, pressa 

“[...] con sobirana dili-gencia deuen tra-bajar [...]” 

C2C599 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

JOS 

“[...] meritos de v<uest>ra re-al prudencia: & limpia consciencia. E dilige<n>cia marauillosa.” 

C2C600 di-2 Sentido opaco diligenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

BAE 

“[...] sen~or con muy grandes afanes & trabajos & con mucha diligenc'ia & afection.” 

C2D208 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

CHA 

“Puesto desta causa em mucho cuydado co<n> la mayor diligencia q<ue> yo pude rebolui en el caso las escrituras.” 

C2D209 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

M18 

“[...] essaminolas con muy grand diligen-cia [...].” 

C2D210 di-2 Sentido opaco diligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, pressa 

ALV 

“[...] p<ro>cure<n> los ho<m>bres todo plazer honesto & diligencia medianame<n>te [...].” 

C2C601 dy- Sentido opaco dyligenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. dīligentĭa < 

dīligĕre < dĭs- + -legĕre 

zelo, presteza, 

cuidado, atenção 

MGO 

“Castigar & executar con dy-ligenc'ia & syn punto de crueldad.” 

C2C602  dy- Sentido opaco dymynuyr Verbo Verbo Verbo Do lat. diminuĕre < dĭs- +            

-minuĕre 

abrandar, minorar, 

diminuir 

PN9 

“Ya mys penas dymynuyr / no pueden syno crec'iendo / ny mys males menos ser / syn su tormento poder / dar me la fyn que atyendo.” 



2283 

 

C2C603  dis- Sentido opaco disc’erner Verbo Verbo Verbo Do lat. discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- +            

-cernĕre 

ponderar, discernir, 

distinguir 

MGO 

“Dis-c'erner y escudrin~ar con buena discrec'ion.” 

C2C604 dis- Oposição discordias Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa discórdia, 

desentendimento 

SLI 

“[…] ciuiles di-scordias [...].” 

C2C605 dis- Oposição discordias Subst.  Subst. Subst. Do lat. dĭscǒrdĭa discórdia, 

desentendimento 

JOS 

“[…] despues de innu<m>erables contrastes p<ro>cedientes delas discor-dias & atreuimientos passados [...].” 

C2C606 dis- Oposição discuerdan Subst.  Subst. Verbo  Do lat. discors, -ōrdis < 

dĭs- + -cor, cordis 

divergir, discordar GEN 

“[…] & po-cos se halla<n> vniformes: porque los mas discuerda<n> en p<ar>tes […].” 

C2C607 dis- Oposição discorde Subst.  Subst. Adj. Do lat. discors, -ōrdis < 

dĭs- + -cor, cordis 

disconforme, 

dissonante, discorde 

CCM 

“[…] como te<m>plara el destemplado. como sentira el ar-monia aquel que consigo esta tan discorde. aquel a quien la voluntad ala razon no obedece.” 

C2C608  dis- Sentido opaco discrecion Verbo Verbo Subst. Do lat. discrētĭo, -ōnis < 

discernĕre, ‘discernir’ < 

dĭs- + -cernĕre 

discrição, 

discernimento 

ENC 

“[...] da me gracia y discrecion / con q<ue> tu nacer yo cuente [...].” 

C2C609  dis- Sentido opaco discrec’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. discrētĭo, -ōnis < 

discernĕre, ‘discernir’ < 

dĭs- + -cernĕre 

discrição, 

discernimento 

MGO 

“Dis-c'erner y escudrin~ar con buena discrec'ion.” 
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C2C610  dis- Sentido opaco discrecion Verbo Verbo Subst. Do lat. discrētĭo, -ōnis < 

discernĕre, ‘discernir’ < 

dĭs- + -cernĕre 

discrição, 

discernimento 

PN9 

“[A]Migo sabio / e discreto / pues la buena condicion / prec'ede ala discrecion […]” 

C2C611  dis- Sentido opaco discrec’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. discrētĭo, -ōnis < 

discernĕre, ‘discernir’ < 

dĭs- + -cernĕre 

discrição, 

discernimento 

BAE 

“E por buen ente<n>dy-mjento & sana discrec'ion conosc'ie-ron las cosas q<ue> eran dubdosas & as-condidas.” 

C2C612 dis- Sentido opaco discretos Verbo Verbo Adj. Do lat. discrētus, part. 

pass. de discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- + -

cernĕre 

discreto, prudente, 

comedido 

BAE 

“[…] om<n>es muy discretos & bien entendidos […]” 

C2C613 dis- Sentido opaco discreto Verbo Verbo Adj. Do lat. discrētus, part. 

pass. de discernĕre, 

‘discernir’ < dĭs- + -

cernĕre 

discreto, prudente, 

comedido 

PN9 

“[A]Migo sabio / e discreto / pues la buena condición / prec'ede ala discrecion […]” 

C2C614 dis- Sentido opaco discuto Verbo Verbo Verbo  Do lat. discutĕre < dĭs- +  

-quatĕre 

debater, discutir PN9 

“A uec'es como tentando / delas virtudes disputo / arguyo tracto / e discuto / non pero determinando / passome despues rima<n>do / alos diuinos loores.” 

C2C615 dis- Sentido opaco discuto Verbo Verbo Verbo  Do lat. discutĕre < dĭs- +  

-quatĕre 

debater, discutir GEN 

“[…] no discuto las materias & q<ui>stiones […].” 
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C2C616 di-2 Sentido opaco disypado Verbo Verbo Adj. 

PP  

Do lat. dissipāre < dĭs- +  

-supāre 

dilapidar, dissipar MGO 

“[…] y lo dela corona rreal esta todo disypado & enagena-do […].” 

C2D211 dis- Separação disjuncion Verbo Verbo Subst. Do lat. disjunctĭo, -ōnis < 

disjungĕre < dis- +            

-jungĕre 

divisão, partição M18 

“E eneste capitulo se contiene la disju<n>-cion general deste libro.” 

C2C617 dis- Sentido opaco dissimular Verbo Verbo Verbo  Do lat. dissimulāre < dĭs- 

+  -simulāre 

disfarçar, dissimular ENC 

“[...] dissimular y en cubrir / el temor grande que tiene.”   

C2C618 de-3 Sentido opaco desimulador Verbo Verbo Adj. Do lat. dissimulātor, -ōris 

< dissimulāre < dĭs- +       

-simulāre 

dissimulador SLI 

“[...] tenia su jo-uentud & el animo audaz engan~o-so & mouible/ de toda cosa simula-dor & desimulador [...].” 

C2D212 di-2 Sentido opaco 

 

distintiua Verbo Verbo Adj. Do lat. distinctus, part. 

pass. de distinguĕre < dis- 

+ - stinguĕre 

que ou o que 

distingue, 

distinguidor, distintivo 

CHA 

“[...] por lo q<ua>l digo por señal distintiua q<ue> q<ua>ndo q<ui>era q<ue> en vna ciudad o p<ro>uincia subita-me<n>te acaeciere<n> dolores de 

costado por la mayor parte peli-grosos en vn tie<m>po a muchas & difere<n>tes p<er>sonas.” 

C2D213 di-2 Sentido opaco 

 

distintos Verbo Verbo Adj. Do lat. distinctus, part. 

pass. de distinguĕre < lat. 

dis- + - stinguĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

ALV 

“[...] son las causas diuersas hay distintos remedios p<ar>ticulares.” 

C2C619 di-2 ~ dj- Sentido opaco diuersos ~ Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, variado, diferente, BAE 
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 diuerssos ~ 

diuerssas ~ 

djuerssas ~ 

djuersos 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

diverso, distinto 

“E otrosi son conparados alos muchos & diuersos & prec'iosos manjares ca por ser muchos & dj-uersos adobos toma<n> los sen~ores con ellos 

diuerssos sabores & bjuos apetytos & aplazen & agradan mas los corac'ones.” 

C2D214 di-2 Sentido opaco 

 

diversas  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

LTO 

“[...] muchas & div<er>sas p<er>sonas [...].” 

C2C620 di-2 Sentido opaco 

 

diuersas Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

MGO 

“[...] tantas causas y tan diuersas […].” 

C2C621 di-2 Sentido opaco 

 

diuersos Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

DC1 

“[...] mucho bien fablaron de moralidat / todos los poetas por modos diuersos […].” 

C2D215 di-2 Sentido opaco 

 

diuersas  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

ALV 

“[...] son las causas diuersas hay distintos remedios p<ar>ticulares.” 

C2D216 di-2 Sentido opaco 

 

diuersas  Verbo Verbo Adj. Do lat. tardio diversus, 

part. pass. de divertĕre < 

lat. dis- + -vertĕre 

variado, diferente, 

diverso, distinto 

CHA 
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“[...] los autores y doctores en di-uersas partes en confuso han tratado.” 

C2C622 di-2 Sentido opaco 

 

diuersidad ~ 

diuersidat 

Verbo Verbo Subst. Do lat. diversĭtas, -ātis < 

diversus, part. pass. de 

divertĕre < lat. dis- +         

-vertĕre 

variação, 

diferenciação, 

diversidade, distinção 

GEN 

“[...] capi<tulo> .viij. de la diuersidad d<e>l tie<m>-po en que la criatura se siente.” 

C2D217 di-2 Sentido opaco 

 

diuersiua  Verbo Verbo Adj. Do CA diversión < lat. 

tardio diversĭo, -ōnis < 

divertĕre < dis- + -vertĕre 

diversivo, i.e., que 

servia para apartar os 

humores do lugar em 

que faziam dano 

CHA 

“[...] ha-zie<n>do en vezes la euacuacio<n> diuersiua hasta q<ue> la sangre mu-dasse el color […].” 

C2D218 di-2 Sentido opaco 

 

diuidiendo Verbo Verbo Adj. Do lat. dividĕre < di(s)- +  

-vidĕre 

dividir CHA 

“[...] sabie<n>-do las causas de pleuresis y de pestile<n>cia co<m>ponie<n>do & diui-die<n>do todo fisico prude<n>te las podra hallar.” 

C2C623 di-2 ~ 

dy- 

Sentido opaco 

 

diuisyon ~ diuision 

~ dyuision 

Verbo Verbo Subst. Do lat. divisĭo, -ōnis < 

dividĕre < di(s)- +  -vidĕre 

desunião, divisão MGO 

“[…] en tiempo de diuisyon el rrey que es cabec'a no es acata-do.” 

C2C624 di-2 ~ 

dy- 

Sentido opaco 

 

diuisa ~ diuiso ~ 

dyuyso 

Verbo Verbo Adj. Do lat. dividĕre < di(s)- +  

-vidĕre 

repartido, dividido MGO 

“[...] estaua diui-sa en dos partes [...].” 

C2C625 dis- Sentido opaco 

 

disponen Verbo Verbo Verbo Do lat. disponĕre < dis- + 

-ponĕre 

apontar, delinear, 

dispor 

BAE 
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“Segund q<ue> dispo-nen & determjna-da mente afir-man los filoso-fos & sabios [...].” 

C2C626 dis- Sentido opaco 

 

dispusyc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispositĭo, -ōnis < 

disponĕre < dis- + -ponĕre 

ordem, disposição BAE 

“[...] mandar & vedar & penar & asoluer & condenar & mantener & sostener en ordenada justic'ia & buena dispu-syc'ion & sabya ordenanc'a todas sus 

gentes [...].” 

C2C627 dis- Sentido opaco 

 

disposicion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispositĭo, -ōnis < 

disponĕre < dis- + -ponĕre 

vontade, ânimo, 

disposição 

MGO 

“[...] la mala disposic'ion del pueblo no prouie-ne toda dela nygligenc'ia del pastor mas proc'ede de su mala condic'ion [...].” 

C2C628 dis- Sentido opaco 

 

disposic’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. dispositĭo, -ōnis < 

disponĕre < dis- + -ponĕre 

vontade, ânimo, 

disposição 

P13 

“[...] a[ ]qujen con grant atenc'io<n> fue Rogado % vista la disposic'ion & abilidat suya […].” 

C2D219 dis- Sentido opaco 

 

indisposicion Verbo Verbo Subst. Do CA in- + -disposición 

< dispositĭo, -ōnis < 

disponĕre < dis- + -ponĕre 

falta de disposição, 

indisposição 

ALV 

“[...] breueme<n>te dare vnas reglas las mas faci-les & determinadas q<ue> ser podra<n> señaladame<n>te en la indisposicion pre-sente [...].” 

14. epi- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: epi-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C629 epi- Sentido opaco epilogo Subst. Subst. Subst. Do lat. epilŏgus < gr. 

ἐπίλογος (epílogos) 

compendio, conjunto, 

enumeração 

GEN 
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“AUie<n>do dicho en este n<uest>ro breue epilogo: o co<m>pen-dio
113

  de todas las e<n>ferme-dades d<e>l ho<m>bre […].” 

C2C630 epi- Sentido opaco epilogal Subst. Subst. Adj. Do CA epílogo < lat. 

epilŏgus < gr. ἐπίλογος 

(epílogos) 

resumido, sumário, 

sucinto, compendioso 

GEN 

“[...] mi inte<n>cion es vna via epilogal/ o <com>pe<n>diosa […].” 

15. es- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: e-1 ~ en-1 ~ ens- ~ es-2 ~ ex- ~ ess- ~ enx- 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C631 e-1 Sentido opaco efecto Verbo Verbo Subst. Do lat. effectum, -ī < lat. 

efficĕre < ex- + -facĕre 

resultado, efeito MGO 

“Alos que andan en alguna negoc'iac'ion de que ny se espera fructo ny efecto.” 

C2C632 e-1 Sentido opaco egregio Subst. Adj. Adj. Do lat. egregĭus, -a, -um < 

e(x)- + -grex, gregis 

insigne, excelso, 

egrégio 

DC1 

“La traslation del muy excellente doc-tor chaton lamado fecha por vn egregio maestro Martin garcia no<n>brado el pro-hemio compiesa por emine<n>te 

estillo del alto tractado.” 

C2C633 e-1 Sentido opaco elegir Verbo Verbo Verbo Do lat. electus < eligĕre < 

e(x)- + -ligĕre 

escolher, eleger P13 

“Escoje los amigos & delibra grant tiempo enlos elegir. ” 

C2C634 e-1 Sentido opaco eloquentia Verbo Verbo Subst.  Do lat. eloquentĭa, -ae  < eloquência SLI 

                                                             
113Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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elŏquī, ‘falar, expor, 

exprimir-se’ < e(x)- +       

- lŏquī, ‘falar, exprimir-se’ 

“[...] tenia arta elo-quentia & poca cordura [...].” 

C2C635 e-1 Sentido opaco eloquente Verbo Verbo Adj. Do lat. elŏquens, -ēntis  < 

elŏquī, ‘falar, expor, 

exprimir-se’ < e(x)- +       

- lŏquī, ‘falar, exprimir-se’ 

eloquente SLI 

“[…] ser eloque<n>te: no es malo.” 

C2D220 en-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmienda Subst. Verbo Subst. Do CA emendar < lat. 

ēmĕndāre < e- +                

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’)
114

 

retificação, emenda, 

correção 

LTO 

“[...] fagamos interpetracio<n> & declaracio<n> o enmienda do ente<n>dieremos [...].” 

C2D221 en-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enmendare Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

reparar, mudar, 

transformar 

RHJ 

“[...] el q<ue> peca de avaric'ia / tarde se puede enmendare / rrey q<ue> no<n> fas'e justic'ia / no deue el Reyno mandare.” 

                                                             
114Parece ser um caso de parassíntese lato sensu já no próprio latim.  
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C2C636 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emjende Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

retificar 

DC1 

“[...] emjende o corriga aquellyo que vea no seyer bien dicho a su parecer […].” 

C2D222 e-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

emendar Subst. Verbo Verbo Do lat. ēmĕndāre < e- +    

-mendum, -ī (‘incorreção, 

erro’) < menda, -ae, 

(‘mancha, defeito, erro’) 

emendar, corrigir, 

retificar 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos […].” 

C2C637 ens- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

ensalc’ados Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecido, 

exaltado 

P13 

“[…] por ellas son ensalc'ados / los sen~ores princ'ipes emp<er>adores.” 

C2C638 ens- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

ensalc’ada Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecido, 

exaltado 

BAE 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu  

“[...] su sen~orya & grand rrealeza sea mas ensalc'ada [...].” 

C2C639 ens- Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

ensalço Adj. Verbo Verbo Do lat. exaltāre < ex- +     

-altus 

engrandecer, exaltar LDE 

“E despues desto engrandesçio el Rey hasberos A ha-man fijo del Amedaça el hagaguj E ensalçolo E pu-so su silla sobre todos sus mayorales.” 

C2C640 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

escapar Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa
115

 

escapar, livrar-se, 

salvar-se 

DAN 

“[...] vna da<n>c'a esq<u><<i>>ua. de q<ue> no<n> podedes / por cosa nj<n>guna q<ue> sea escapar [...].” 

C2D223 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escaparon Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa
116

 

escapar, livrar-se, 

salvar-se 

ALV 

                                                             
115Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
116Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“Tanbien digo yo q<ue> sin hazer cosa alguna de essas ni otra escaparon assaz.” 

C2C641 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escapar Subst. Verbo Verbo Do lat. *excappāre, de 

cappa 

escapar, livrar-se, 

fugir, salvar-se 

P13 

“[...] pudieron escapar delas ostiles manos […].” 

C2C642 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

esclarescida ~ 

esclarecido 

Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -clar(o)- +    

-ec- + -e- + -r < lat. 

clarus, -a, -um
117

 

 

ilustre, singular, 

insigne; sábio, douto, 

esclarecido 

SLI 

“[...] bu-sca fama/ o de alguna arte buena/ o de alguna esclarescida fazan~a [...]” 

C2C643 es-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

esclaresc’idos ~ 

esclarecida 

Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -clar(o)- +    

-ec- + -e- + -r < lat. 

clarus, -a, -um 

sábio, douto, ilustre BAE 

“[...] los muy esclaresc'ido<<s>> sus antec'essores antigos enperado-res [...]” 

C2C644 es-2 Expletivo esclaresçido Adj. Verbo Adj. Do CA es- + -clar(o)- +    sábio, douto, ilustre CHI 

                                                             
117A partir do que expõem Corominas (1987) e Corominas & Pascual (1991). Já para o DLE/RAE, advém do lat. ex- + -clarescĕre. 



2294 

 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu  

PP -ec- + -e- + -r < lat. 

clarus, -a, -um 

“[…] fisico del muy alto esclaresçido muy poderoso Rey don juan […].” 

C2C645 es-2 Sentido opaco escoje ~ escogido Verbo Verbo Verbo Do lat. *excollĭgĕre < de 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

escolher, eleger P13 

“Escoje los amigos & delibra grant tiempo enlos elegir. ” 

C2C646 ex- Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

excusacion Subst. Verbo Subst. Do lat. excusatĭo, -ōnis < 

excusāre < ex- + -causa, 

‘causa, motivo, razão’ 

escusa, escusação, 

desculpa 

JOS 

“Pare-c'e con todo que se deua anticipar la excusacion delo que algunos por ve<n>-tura dirian [...].” 

C2C647 es-2 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

escusados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. excusāre < ex- +    

-causa, ‘causa, motivo, 

razão’ 

 

escusado; 

privilegiado; que goza 

de escusação, de 

dispensa, desculpado, 

isento 

MTV 
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“Titulo [.]iij<<o>>[.] de los escusados & esentos.” 

C2C648 es-2 Sentido opaco esentos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. exēmptus, -a, um, 

part. pass. de eximĕre < ex- 

+ -emĕre 

dispensado, isento, 

privilegiado 

MTV 

“Titulo [.]iij<<o>>[.] de los escusados & esentos.” 

C2C649 es-2 Sentiido opaco esforc’ando Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forzar < lat. 

tard. *fortiāre 

dedicar-se, empenhar-

se, aplicar-se, 

esforçar-se 

P13 

“[...] esforc'andose de aver la c'ib-dat por fambre.” 

C2C650 es-2 Sentiido opaco esfuerc’a ~ 

esfuerc’o 

Verbo Verbo Verbo Do CA es- + -forzar < lat. 

tard. *fortiāre 

dedicar, empenhar, 

esforçar  

PN9 

“Esfuerc'a se my pasyon / y no consyente que muera / y mata syn rede<n>pc'ion / la pyadad y conpasyon / que my corac'on espera.” 

C2C651 es-2 Sentiido opaco esforc’ado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA es- + -forzar < lat. 

tard. *fortiāre 

valente, forte, 

vigoroso, esforçado 

DAN 

“[...] nj<n>. duq<ue> esforc'ado q<ue> della me pueda agora defender acorred me todos mas no<n> puede ser.” 

C2C652 es-2 Sentiido opaco esfuerc’o Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forzar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, vigor, energia ENC 

“Este pan fue dado a Elias / con que gran esfuerc'o tuvo / en cuya virtud anduvo / cuarenta noches y dias.” 

C2C653 es-2 Sentiido opaco esfuerc’o Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forzar < lat. 

tard. *fortiāre 

força, auxílio, ajuda, 

vigor, resolução 

BAE 

“[…] dicho libro con la gracia & a-yuda & bendic'io<n> & esfuerc'o del muy soberano bien que es dios n<uest>ro sen~or fizo & or-deno & conpusso & 

acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2C654 es-2 Sentiido opaco esfuerc’o Verbo Verbo Subst. Do CA es- + -forzar < lat. força, auxílio, ajuda, SLI 



2296 

 

tard. *fortiāre vigor, ânimo, valentia  

“[...] o por virtud & esfuerc'o de animo.” 

C2C655 es-2 Sentido opaco esmerado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *exmerāre, 

‘limpar’ 

exímio, primoroso, 

esmerado 

BAE 

“[...] el muy esmerado & famoso poeta [...].” 

C2C656 es-2 Sentido opaco espanto Verbo Verbo Subst. Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admiração, maravilha, 

espanto 

ENC 

“[...] miraglo de gran espanto / no jamas visto ni obrado [...].” 

C2D224 es-2 Sentido opaco espantado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirado, espantado, 

abismado, assustado 

CHA 

“[...] de lo qual esto mucho espa<n>tado [...].”. 

C2C657 es-2 Sentido opaco espantar Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

assustar, espantar P13 

“[...] tu me cuydas molestar / o me piensas espantar / bien como a[ ]njn~o de cuna.” 

C2D225 es-2 Sentido opaco espantar Verbo Verbo Verbo Do lat. expavĕntāre (cláss. 

expavēre) 

admirar-se, espantar-

se, abismar-se, 

assustar-se 

BAG 

“[...] a q<ua>ntos' lo oya<n> podia mal espantar / com<m>o duen~a en p<ar>to come<n>c'os' a cuytar / la gent<e> q<ue> oya<n> bramjdos' 

ata<n> grand<e>s' oya<n>.” 

C2C658 ex- Sentido opaco expendido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. expendĕre < ex- +  

-pendĕre 

aplicado, gasto, 

expendido 

JOS 

“[...] oue por bien expendido tiempo el que consumi-esse enla traduccio<n> dela historia [...].” 
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C2C659 es-2 Sentido opaco espyrienc’ia ~ 

espiriencia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. experientĭa, -ae < 

experīrī < ex- + -perīrī < 

peritus, periculum 

teste, prova, 

experimento; 

experiência, 

conhecimento 

MGO 

“E asy acaec'e muchas vezes que algunos ombres antes dela espyrienc'ia de los males futuros no conoc'en los bienes presentes.” 

C2C660 es-2 Sentido opaco esperiencia Verbo Verbo Subst. Do lat. experientĭa, -ae < 

experīrī < ex- + -perīrī < 

peritus, periculum 

conhecimento, 

experiência 

SLI 

“[...] por esperiencia & obras fue conoscido el saber em las guerras ser mas prouechoso [...].” 

C2D226 es-2 Sentido opaco esperimentando Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. experimentāre < 

experīrī < ex- + -perīrī < 

peritus, periculum 

testar, provar, 

experimentar 

CHA 

“[…] en mu-chos casos esperimenta<n>do me ha aco<n>tecido […].” 

C2D227 es-2 Sentido opaco esperimento Verbo Verbo Subst. Do lat. experimentum, -ī < 

experīrī < ex- + -perīrī < 

peritus, periculum 

teste, prova, 

experimento 

CHA 

“[…] razo<n> co<m>prouada con esperimento […].” 

C2C661 es-2 Movimento para 

fora  

espremjd Verbo Verbo Verbo Do lat. exprĭmĕre <  ex- + 

-premĕre 

comprimir, apertar 

para extrair suco ou 

líquido, premer 

CHI 

“[...] & cuega todo fasta que sea çerca de-gastado el vino & coladlo & espremjdlo bien & dexadlo congelar & tomad lo congelado & ponedlo aparte & 

todas las fezes & caldo q<ue> fincare tornadlo a cozer fasta q<ue> se apure del todo [...].” 

C2D228 es-2 Sentido opaco espresamente Verbo Verbo Adv. Do CA expreso < lat. 

expressus, -a, -um, part. de  

exprĭmĕre <  ex- +             

explicitamente, 

expressamente 

CHA 
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-premĕre 

“[...] no halle en ni<n>guno q<ue> espresame<n>te hablasse particulari-za<n>do esta passio<n> [...].” 

C2D229 es-2 Sentido opaco espresar Verbo Verbo Verbo Do CA expreso < lat. 

expressus, -a, -um, part. de  

exprĭmĕre <  ex- +             

-premĕre 

explicitar, expressar CHA 

“[...] ni ta<n>poco me q<ui>e-ro entremeter en espresar las causas [...].” 

C2C662 es-2 Movimento para 

fora  

estendedura Verbo Verbo Subst. Do CA estender < lat. 

extĕndĕre 

estendedouro, estendal LDE 

“[...] Camas de oro y de plata so la estendedura de lino [...].” 

C2C663 es-2 Movimento para 

fora  

estender Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre alongar, estirar, 

estender 

GEN 

“[...] no se podria dila-tar o este<n>der & por el mucho calor se destruyria la criatura [...].” 

C2D230 es-2 Movimento para 

fora  

estender Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre estender, estirar CHA 

“[...] causa ta<n> euidente como esta bastara para retraer a mi el mas minimo de los fisicos para no estender la mano ni auentajarme mas q<ue> los 

antepassados [...].” 

C2C664 ex- Movimento para 

fora  

extender Verbo Verbo Verbo Do lat. extĕndĕre alongar, expandir, 

estender 

JOS 

“[...]  la pluma casta mente
118

 se po-dria extender: segund la abunda<n>cia delos excelentes meritos de v<uest>ra re-al prudencia [...].” 

C2C665 ex- Movimento para 

fora  

extendida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. extĕndĕre amplo, alongado, 

expandido, estendido 

JOS 

                                                             
118Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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“Y escripta aq<ue>sta histo-ria en letras griegas: a causa de mas extendida intelligencia por el mun-do [...].” 

C2C666 ex- ~  

es-2 

Movimento para 

fora  

extensa mente ~ 

estensa mente 
119

 

Verbo Verbo Adv. Do CA extenso < lat. 

extensus, -a, -um < 

extĕndĕre < ex- + -tendēre 

alongadamente, 

extensamente, 

detalhadamente 

P13 

“[…] mas alta & extensa mente escrjujo de las vidas & costumbres delos philosofos.” 

C2C667 es-2 Sentido opaco  estorc’er Verbo Verbo Verbo Do lat. extorquēre < ex- + 

-tŏrquēre 

escapar, livrar, fugir DAN 

“Ay Madre de dios. nu<n>ca pense ver tal danc'a com<m>o esta. a q<ue> me faz'e<n> yr q<ue>rria sy pudiese. la muerte estorc'er.” 

C2D231 es-2 Sentido opaco estoruar Verbo Verbo Verbo Do lat. exturbāre 

‘expulsar, perturbar, 

transtornar’ < ex- +           

-turbare, ‘pertubar, turvar’ 

impedir, dificultar, 

estorvar, bloquear  

LTO 

“[…] lo que fezimos por estoruar la prolixidad & muchedu<m>bre delas opi-niones […].” 

C2C668 es-2 Sentido opaco estoruos Verbo Verbo Subst. Do CA estorvar < lat. 

exturbāre ‘expulsar, 

perturbar, transtornar’ < 

ex- + -turbare, ‘pertubar, 

turvar’ 

dificuldade, embaraço, 

obstáculo, 

estorvamento 

JOS 

“[…] comenc'astes a empre<n>der: lo que por mucho tiempo & por no loables estoruos se auia pospuesto […].” 

C2D232 e-1 Sentido opaco euacuacion Verbo Verbo Subst. Do lat. evacuātio, -ōnis < 

evacuāre < e(x)- +            

-vacuāre 

remoção, dejeção, 

evacuação 

CHA 

“[...] ha-zie<n>do en vezes la euacuacio<n> diuersiua hasta q<ue> la sangre mu-dasse el color […].” 

                                                             
119Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C2D233 e-1 Sentido opaco euacuando Verbo Verbo Verbo Do lat. evacuāre < e(x)- + 

-vacuāre 

remover, evacuar CHA 

“[...] y despues de la co<n>firmacio<n> de la postema euacua<n>do de la parte co<n>jun-cta siguie<n>do ansi mismo el processo de los antiguos 

[…].” 

C2D234 e-1 Sentido opaco euidente Verbo Verbo Adj. Do lat. evĭdens, -entis < 

e(x)- + -vidēre 

manifesto, evidente CHA 

“[...] causa ta<n> euidente como esta bastara para retraer a mi el mas minimo de los fisicos para no estender la mano ni auentajarme mas q<ue> los 

antepassados [...].” 

C2D235 e-1 Sentido opaco euitar Verbo Verbo Verbo Do lat. evitāre < e(x)- +        

-vitāre, ‘evitar’ 

evitar ALV 

“[...] poca agua (que) por euitar el poluo […].” 

C2D236 ess- Sentido opaco 

 

essamino Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. examināre < 

examen, -ĭnis ‘enxame de 

abelhas; ação de pensar’ < 

lat. ex- + -agĕre  

examinar, avaliar, 

apreciar 

M18 

“[...] essaminolas con muy grand diligen-cia [...].” 

C2D237 ex- Sentido opaco 

 

examinadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. examināre < 

examen, -ĭnis ‘enxame de 

abelhas; ação de pensar’ < 

lat. ex- + -agĕre  

examinado, avaliado, 

apreciado 

M18 

“E quan-do las ouo bien examinadas hallo que todas las sus obras eran muy buenas.” 

C2C669 ex- Sentido opaco excellencia Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < 

lat. excēllĕre 

excelência PN9 

“Avn que bueno solo dios / es dicho por excellencia [...].” 

C2C670 ex- Sentido opaco excelencia Verbo Verbo Subst. Do lat. excellentĭa, ae < excelência JOS 
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lat. excēllĕre 

“E podiendo lo yo aduzir a deseada conclusion: a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera junta me<n>te con la presente 

ya fenecida.” 

C2C671 ex- Sentido opaco exc’elente Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

eminente, insigne, 

excelente 

DAN 

“[...] o duq<ue> & conde exc'elente [...].” 

C2C672 ex- Sentido opaco excelentes ~ 

excellente ~ 

excelentissima 

Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

eminente, insigne, 

excelente 

JOS 

“[...] segund la abunda<n>cia delos excelentes meritos de v<uest>ra re-al prudencia.” 

C2C673 ex- Sentido opaco excellente Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

eminente, insigne, 

excelente 

DC1 

“La traslation del muy excellente doc-tor chaton lamado fecha por vn egregio maestro Martin garcia no<n>brado el pro-hemio compiesa por emine<n>te 

estillo del alto tractado.” 

C2C674 e-1 Sentido opaco ec’elentes Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

formidável, insigne, 

excelente 

BAE 

“[...] muy ec'elentes & glori-osas & muy notables batallas [...].” 

C2C675 e-1 Sentido opaco ecelente Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

eminente, insigne, 

excelente 

ENC 

“[...] quien tal fruto concebia / que sera sino ecelente / parto de tanta alegria / por cierto no convenia / si no a dios tan sola mente.” 
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C2C676 ex- Sentido opaco exçelentissimo Verbo Verbo Adj. Do CA excelente < lat. 

excellens, -entis < 

excēllĕre 

muito excelente, 

excelentíssimo 

EEP 

“[...] por mandado del exçelenti-ssimo cauallero ynigo lopes de mendoça.” 

C2C677 es-2  Sentido opaco essequucion Verbo Verbo Subst. Do lat. exsecutĭo, -ōnis < 

exsĕquor < ex- + -sequor 

cumprimento, 

execução 

SLI 

“[...] la presta esse-quucion es necessaria” 

C2C678 e-1 Sentido opaco execuçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. exsecutĭo, -ōnis < 

exsĕquor < ex- + -sequor 

execução MTV 

“Titulo ;xiiij<<o>>; de las entregas & exe(~)cuçiones.” 

C2D238 e-1 Sentido opaco executa Verbo Verbo Verbo Do lat. med. *exsecutāre < 

exsecūtus < exsĕqui < ex- 

+ -sequor 

cumprir, executar LTO 

“[...] somos informados que la dicha ley no se guarda ni executa enterame<n>te como de-uia [...].” 

C2C679 e-1 Sentido opaco executar Verbo Verbo Verbo Do lat. med. *exsecutāre < 

exsecūtus < exsĕqui < ex- 

+ -sequor 

matar, executar MGO 

“Castigar & executar con dy-ligenc'ia & syn punto de crueldad.” 

C2C680 ex-  Sentido opaco exepçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. exemptĭo, -ōnis < 

eximĕre 

exceção, i.e., título ou 

motivo jurídico que o 

demandado alega para 

facer ineficaz a ação 

do demandante 

MTV 

“Titulo ;viij<<o>>. de las exepçiones & defensiones.” 
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C2C681 ex- Sentido opaco 

 

exemjdo Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. < eximĕre, ‘pôr à 

parte, por fora de, tirar, 

retirar’ < ex- + emĕre, 

‘tomar, receber’  

dispensar, eximir P13 

“[...] puedes tu ser exemjdo / dela mj juredic'ion / [^b] sy q<ue> non he deuoc'ion / a[ ]njngu<n>t bie<n> jnfengido [...].” 

C2C682 enx- Sentido opaco 

 

enxemplo ~ 

enxenplo 

Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo BAE 

“[...] tomassen los om<n>es dotryna & enxemplo para fazer bien [...].” 

C2C683 enx- Sentido opaco 

 

enxemplo Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo P13 

“[...] & buen enxemplo [...].” 

C2C684 ex- Sentido opaco 

 

exemplos Verbo Verbo Subst. Do lat. exemplum, -ī < 

eximĕre (‘pôr à parte, por 

fora de, tirar, retirar’) < 

ex- + emĕre, ‘tomar, 

receber’  

exemplo, modelo MGO 

“Desto ay muchos exe<m>plos.” 

C2C685 ex- Sentido opaco 

 

exercer Verbo Verbo Verbo  Do lat. exercĕre < ex- + 

arcĕre  

atuar, agir, obrar GEN 

“[...] porq<ue> es fecho a ymage<n>: y semeja<n>ça de dios eterno: o por razo<n> de las buenas obras: q<ue> se halla<n> en el las q<ua>les el 
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a<n>i<m>a no pudria exercer sin el […].” 

C2C686 ex- Sentido opaco 

 

exerc’ic’io Verbo Verbo Subst. Do lat. exercitĭum, ĭi < 

exercĕre < ex- + arcĕre  

atividade, exercício, 

múnus 

P13 

“[...] en aq<ue>ste loable exerc'ic'io […].” 

C2C687 ex- Sentido opaco 

 

exercic’io Verbo Verbo Subst. Do lat. exercitĭum, ĭi < 

exercĕre < ex- + arcĕre  

atividade, exercício, 

função 

JOS 

“[...] el exercic'io que muchas vezes: y en tie<m>-po que era menester: pude emplear […].” 

C2D239 ex- Sentido opaco 

 

exercicio Verbo Verbo Subst. Do lat. exercitĭum, ĭi < 

exercĕre < ex- + arcĕre  

atividade, exercício ALV 

“[...] antes sea el exercicio poco […].” 

C2C688 ex- Sentido opaco 

 

exerc’ite Verbo Verbo Verbo  Do lat. exercitāre, freq. de 

exercĕre < ex- + arcĕre  

colocar-se em ação, 

exercitar 

MGO 

“[…] el entendimiento cuyo ofic'io es saber la verdad delas cosas se exerc'ite.” 

C2C689 ex- Sentido opaco 

 

exercitauan ~ 

exercito 

Verbo Verbo Verbo  Do lat. exercitāre, freq. de 

exercĕre < ex- + arcĕre  

colocar em ação, 

adestrar, exercitar 

SLI 

“[…] vnos exercita-ua<n> el ingenio / los otros el cuerpo.” 

C2C690 ex- Sentido opaco 

 

exorta Verbo Verbo Verbo Do lat. exhortāri < ex- +   

-hortāri 

recomendar, animar, 

exortar 

CHI 

“[…] el libro de mendaçio nos exorta dezjen-do faga el ome por la salud tenporal lo que pudiere sin pecar [...].” 

C2C691 ex- Sentido opaco 

 

exhortadora Verbo Verbo Adj. Do lat. exhortātor, -ōris < 

exhortāri < ex- + -hortāri 

exortativo, exortador JOS 
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“[…] toda via presente: & instante exhor-tadora […].” 

C2D240 ex- Sentido opaco 

 

expensas Verbo Verbo Subst. Do lat. expensa, -ae < 

expendĕri < ex- +              

-pendĕri 

despesa, custo M18 

“[…] algunas expensas & gastos
120

 [...].” 

C2C692 es-2 Sentido opaco estremos Verbo Verbo Adj. Do lat. extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

grave, extremo, 

anormal, radical 

MGO 

“[...] muchos rreyes que por sus esquiuezas & estre-mos apartimientos & por los deleytes ylic'itos q<ue> bus-cauan osaron sus subditos profazar dellos.” 

C2C693 es-2 Sentido opaco estremado Verbo Verbo Adj.  Do CA extremo < lat. 

extrēmus < exter < 

exterĕre < ex- +  -terĕre 

extremo, grande, 

supremo 

BAE 

“[…] conpusieron & escriuyero<n> ponjendo en todo ello su leal afecc'i-on & estremado poderyo.” 

16. in-1 [lativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: em-2 ~ en-2 ~ jn-1 ~ in-1 ~ yn-1 ~ il- ~ i-1 ~ y-1 ~ yl- ~ ym-1 ~ im-1 ~ jm-

1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D241 em-2 Sentido opaco desembargado Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -embargado 

< lat. vulg. *imbarricāre, 

de *barra 

sem embaraços ou 

impedimentos, 

desembaraçado, livre 

M18 

“[…] las ha de aprender muy quito & muy desem-bargado de todo otro cuidado […].” 

                                                             
120Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C2D242 en-2 Sentido opaco enbargante Verbo  Verbo Adj. Do CA enbargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargante, que ou o 

que embarga 

LTO 

“[...] es nuestra intencion & voluntad que se determinen los dichos pleytos & causas no enbargante los dichos fueros […].” 

C2D243 em-2 Sentido opaco embargante Verbo  Verbo Adj. Do CA embargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargante, que ou o 

que embarga 

ALV 

“E no embarga<n>te q<ue> dizen mu-chos q<ue> en tal pestile<n>cia los q<ue> hazia<n> esto los mas se saluauan.” 

C2C694 en-2 Sentido opaco enbargo Verbo  Verbo Subst. Do CA enbargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargo, 

impedimento, 

interdição, obstáculo 

CHI 

“[...] & q<ua>ndo lo qujsieres para leuar sin enbar-go congeladlo con çera […].” 

C2D244 em-2 Sentido opaco embargos Verbo  Verbo Subst. Do CA embargar < lat. 

*imbarricāre, de *barra 

embargo, 

impedimento, 

obstáculo 

M18 

“[...] muchos embargos que han en sus hazie<n>das.” 

C2C695 en-2 Sentido opaco enbeuec’ido Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do CA embeber + -ec- +  

-e- + -r < imbibĕre < im- + 

-bibĕre 

enlevado, extasiado, 

embevecido 

MGO 

“[…] andase tras los zagales / por estos andurriales / todo el dia enbeuec'ido […]” 

C2C696 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enblanquece Adj.  Verbo Verbo Do CA en- + -blanc(o)- +  

-ec- + -e- + -r < do germ. 

*blank 

tornar-se branco, 

embranquecer(-se), 

embrancar(-se)  

GEN 
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“[…] & alli se al-bifica: o enblanq<ue>ce
121

: por causa d<e>l mie<m>-bro do<n>de esta [...].” 

C2C697 em-2 Expletivo  empeoraua Subst. Verbo Verbo Do CA em- + -peorar < 

lat. tard. peiorāre, ‘tornar 

pior, agravar’ 

agravar, piorar VS1 

“[...] veyan que cada dia empeoraua & houieron d<e> acuerdo q<ue> ouiessen fisicos & c'urujanos […].” 

C2C698 em-2 ~ 

en-2 

Sentido opaco emperador ~ 

enperador 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < in- +          

-parāre, com apofonia 

imperador VS1 

“E quando fueron ante el & vieron la su dolencia acordaro<n> cada vno por si que todos en vno curassen del emperador.” 

C2C699 en-2 Sentido opaco enperador Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < in- +          

-parāre, com apofonia 

imperador DAN 

“Enperador muy gra<n>de en<e>l mu<n>do pote<n>te no<n> vos cuytedes. ca no<n> es t<ien>po tal.” 

C2C700 en-2 Sentido opaco enperadores Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < in- +          

-parāre, com apofonia 

imperador BAE 

“[...] los muy esclaresc'ido<<s>> sus antec'essores antigos enperado-res [...]” 

C2C701 em-2 Sentido opaco emperadores Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < in- +          

-parāre, com apofonia 

imperador P13 

“[…] por ellas son ensalc'ados / los sen~ores princ'ipes emp<er>adores.” 

C2C702 em-2  Sentido opaco emperadora Verbo Verbo Subst. Do lat. imperātor, -ōris < 

lat. imperāre < in- +          

imperatriz ENC 

                                                             
121Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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-parāre, com apofonia 

“[…] pario sin corrompimiento / la virgen nuestra sen~ora: / oy se hizo tratadora / de la paz de n<uest>ra guerra / oy su hijo mesmo adora / oy es hecha 

emperadora.” 

C2C703 jn-1  Sentido opaco jnperio Verbo Verbo Subst. Do lat. imperium < lat. 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

poder, império DAN 

“Q<ue> librar vos pueda. Jnperio nj<n> gente oro nj<n> plata nj<n> otro metal.” 

C2C704 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enplazamientos Subst. Verbo Subst. Do CA en- + -plaz(o)- +   

-a- + -r < lat. placĭtus, ou 

melhor, da expressão 

placĭtus dies, ‘dia 

aprazado, aprovado por 

autoridade’ 

emprazamento, 

aprazamento 

MTV 

“Titulo .ij<<o>>. de los enplazamientos & deman[da]s.” 

C2C705 em-2 Sentido opaco emplear Verbo Verbo Verbo 

 

Do fr. employer < lat. 

implicāre < im- + -plicāre 

aplicar, empregar JOS 

“[...] pude emplear en principales negoc'ios concerni-entes a v<uest>ra real corona […].” 

C2C706 en-2 Expletivo enagenado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. med. inalienare < 

in- + -alienāre 

dissipar, alhear  MGO 

“[…] y lo dela corona rreal esta todo disypado & enagena-do […].” 

C2C707 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

enamorado Subst. Verbo Subst. Do CA enamorar < CA 

en- +  -amor- + -a- + -r  

namorada, amante CCM 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] en cuya casa tenia el mesmo criado vna enamo-rada llamada elicia […].” 

C2C708 en-2 Expletivo  encaresc’ieron Verbo  Verbo Verbo Do lat. incarescĕre  < in- 

+ -carescĕre 

recomendar, enaltecer, 

encarecer 

BAE 

“[...] aquestos messmos sabyos anty-gos encaresc'ieron tanto esta su tan noble & tan v<<i>><r>tuosa opynjon [...].” 

C2D245 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enquadernar Subst.  Verbo Verbo Do CA en- +  -cadern(o)- 

+ -a- + -r  < lat. med. 

quaternus < lat. quaterni, 

‘de cuatro en cuatro’ 

encadernar LTO 

“[...] fagan Enquadernar E sellar con plomo & publica<<r>> & apregonar [...].” 

C2C709 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encarnada ~ 

encarnado 

Subst.  Verbo Verbo Do lat. incarnāre (in- +                 

-caro(carnis)- + -āre), 

‘tornar, carne, encarnar’
122

 

humanado, encarnado ENC 

“[...] oy vemos en gran virtud / la magestad sojuzgada: / divinidad encarnada / humanidad hecha dios.” 

C2C710 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

encartaçiones Subst.  Verbo Subst. Do CA encartar < CA en- 

+ -cart(a)- + -a- + -r < 

lat. charta, -ae 

encartação, i.e., 

empadronamento ou 

reconhecimento de 

sujeição em virtude de 

MTV 

                                                             
122Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

carta de privilégio 

“Titulo [.]xj[.] de las encartaçiones.” 

C2C711 en-2 Sentido opaco 

 

enc’elar Verbo  Verbo Verbo Do lat. in- + - celāre, 

‘ocultar’  

encobrir, esconder, 

ocultar 

BAE 

“E non q<u><<i>>-syeron encobrir njn enc'elar
123

 njn-guna cossa [...].” 

C2C712 en-2 Sentido opaco ençendio Verbo Verbo Verbo Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

inflamar, acender LDE 

“[...] ensañose el Rey mucho & su saña se ençendio enel [...].’” 

C2C713 en-2 Sentido opaco encendera Verbo Verbo Verbo Do lat. incendĕre < in- +      

-candĕre, ‘brilhar, ser da 

cor do fogo, estar em 

brasa’ 

acender, inflamar CCM 

“E avn si delante me tiene mas comi-go se encendera. que el sol mas arde donde puede re-uerberar. la vista a quien objecto no se antepone ca<n>-sa.” 

C2C714 en-2 Expletivo encierra Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

‘ferrolho’ 

conter, encerrar GEN 

“[...] como desta matéria espermatica se engendra vna nueva tela: en que se encierra esta semie<n>te d<e> que la criatura se forma.” 

C2C715 en-2 Expletivo encierra Verbo  Verbo Verbo Do CA en- + -cerrar < lat. 

tardio serāre < lat. sera, 

conter, encerrar ENC 

                                                             
123Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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‘ferrolho’ 

“[…] en esta virgen se encierra / el bien del cielo y del suelo […].” 

C2C716 en-2 Sentido opaco ençienso Verbo Verbo Subst. Do lat. incensum, do 

radical supino de 

incendĕre 

incenso EEP 

“[…] & abi-ertos sus thesoros le offreçieron dadiuas oro & ençienso & mirra .” 

C2C717 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enclauado Subst.  Verbo Adj. 

PP 

Do CA en- + -clav(o)- +    

-a- + -r 

fixado com cravos ou 

pregos, cravado, 

penetrado 

VS1 

“[...] el fue ac'otado & corona-do de espinas & fue enclauado con gra<n>des clauos [...].” 

C2C718 in-1 Sentido opaco inclinacion Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭnclīnāre tendência, propensão, 

vocação, inclinação 

SLI 

“[...] esfu-erc'o de animo tuuo: p<er>o la inclinacion mala & peruersa.” 

C2C719 yn-1 Sentido opaco ynclinac’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭnclīnāre tendência, propensão, 

vocação, inclinação 

MGO 

“Metido por las caban~as ombres ay que de su natural ynclinac'io<n> son apartados & huyen delas gentes.” 

C2C720 en-2 Sentido opaco 

 

enclinadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnclīnāre propenso, inclinado SLI 

“[...] la naturaleza formo enclinadas a obedescer ala sensualidat & apeti-to del vientre.” 

C2C721 yn-1 Sentido opaco ynclinada Verbo Verbo Adj. Do lat. ĭnclīnāre propenso, inclinado MGO 
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 PP 

“Lo qual esta asaz copiosa mente dy-cho sy la natura vmana ynclinada a[ ]mal se contentase.” 

C2C722 en-2 Sentido opaco encobrir
124

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

P13 

“[...] asayo de encobrir la su defectuosa nesc'essidat [...].” 

C2C723 en-2 Sentido opaco encobrir
125

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

BAE 

“E non q<u><<i>>-syeron encobrir njn enc'elar njn-guna cossa [...].” 

C2C724 en-2 Sentido opaco en cubrir
126

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -cobrir < lat. 

coopĕrīre < cum- +           

-operīre, ‘fechar, tapar, 

cobrir’ 

ocultar, esconder, 

dissimular, encobrir 

ENC 

“Propone. / Mi desseoso servir / por se dar a conocer / haze a mi pobre saber / su pobreza descubrir: / dissimular y en cubrir / el temor grande que tiene.”  

C2C725 en-2 Expletivo encomjenc’a
127

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -coger < lat. 

colligĕre (‘recolher’) < 

cum- + -legĕre, ‘reunir, 

apanhar, colher’ 

principiar, iniciar, 

começar 

DAN 

                                                             
124Sobreprefixação. 
125Sobreprefixação. 
126Sobreprefixação. Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
127Sobreprefixação. 
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“Faz'ed lo q<ue> digo no<n> vos detardedes Que ya la muerte encomjenc'a. a hordenar.” 

C2C726 en-2 Sentido opaco encomjende ~ 

encomendo
128

 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encarregar, incumbir LDE 

“E dixeron muchos mançebos del Rey sus serujdores busquen Al Rey moças escosas bue-nas de vista Est:2:3 & encomjende el Rey mayorales en todas las 

çibdades del Regno.” 

C2D246 en-2 Sentido opaco encomiendan
129

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

recomendar, 

aconselhar, preconizar 

ALV 

“E<n>comie<n>da<n> todos los antiguos & modernos para p<re>seruar este daño p<ro>curar q<ue> este el cuerpo suelto de camaras & limpio d<e> 

humores sup<er>fluos.” 

C2C727 en-2 Sentido opaco encomiendas
130

 Verbo Verbo Subst. Do CA en- + -comendar < 

lat. commendāre < cum- + 

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

encomenda MTV 

“Titulo .x. de las encomiendas.” 

C2C728 en-2 Sentido opaco desaenconan Verbo Verbo Verbo Do CA des- + -a- +           

-enconar < lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’ 

curar, cessar a dor CCM 

“[...] dexemos llorar al que dolor tiene: que las lagrimas & sospiros mucho des(a)[e]ncona<n> el co-rac'on dolorido.” 

                                                             
128Sobreprefixação. 
129Sobreprefixação. 
130Sobreprefixação. 
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C2C729 en-2 Sentido opaco enconan Verbo Verbo Verbo Do lat. inquināre 

‘manchar, sujar, 

contaminar; desonrar’  

inflamar, irritar CCM 

“Con todo quiero le dexar vn poco: desbra-ue. madure. que oydo he dezir que es peligro abrir o apremiar las postemas duras: porque mas se enco-nan.” 

C2C730 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encuentra Prep.  Verbo Verbo Do lat. incontrāre < in- +     

-contr(a)- + -āre 

deparar, encontrar GEN 

“[...] & la simie<n>te q<ue> la muger ala<n>ça de los vasos esper-maticos q<ue> tiene e<n> la madre como los ho<m>bres tienen en los 

co<m>pañones se encuentra […].” 

C2C731 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

encuentro Prep.  Verbo Subst. Do CA encontrar < lat. 

incontrāre < in- +              

-contr(a)- + -āre 

encontro P13 

“[...] la fortuna le vjno al encuentro [...].” 

C2C732 yn-1 Sentido opaco yncorra Verbo Verbo Verbo Do lat. incurrĕre incidir, cometer PN9 

“Comol senyor mes testigo / que yo en[ ]aflicion puesto / porque turbado / e molesto / non yncorra en[ ]algud vicio.” 

C2C733 en-2 Expletivo  

 

encoruauan ~ 

encoruaua 

Subst. Verbo Verbo Do lat. incurvāre < en- +   

-curv(a)- + -a- + -r  

encurvar, inclinar, 

prostrar, submeter-se, 

humilhar-se 

LDE 

“[…] todos los sieruos del Rey encoruauan & omjllauan A haman que Asi lo mando el Rey […].” 
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C2C734 en-2 Expletivo  encoruado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA encorvar < lat. 

incurvāre < in- + -curvāre 

curvado, curvo, 

encurvado 

MGO 

“[…] tiene la color y el cuerpo marchito E encoruado […].” 

C2C735 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

endemoniados Subst. Verbo Subst. 

PP 

Do CA endemoniar < en- 

+ -demoni(o)- + -a- + -r < 

lat. tard. daemonĭum < gr. 

bizant. δαιμόνιον 

possesso, 

endemoniado 

VS1 

“[...] & sanaua los e<n>demoniados & resuscitaua los muertos […].” 

C2C736 en-2 Sentido opaco enderec’a ~ 

enderec’o
131

 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

arrumar, endireitar, 

preparar; remeter, 

enviar, endereçar 

CCM 

“Anda anda maluado abre la camara & enderec'a la cama.” 

C2D247 en-2 Sentido opaco endereçar
132

 Verbo Verbo Verbo Do CA en- + -dereçar < 

lat. dīrēctiāre < directus,   

-a, -um, part. pass. de 

dirigĕre < dis- + -regĕre 

remeter, enviar, 

encaminhar 

M18 

“[...] paresçiome que deuia impremirlo: E endereçarlo a vuestra senhoria [...].” 

C2C737 en-2 Expletivo 

_________ 

enflaquesc’idas Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -flac(o)- +    

-ec- + -e- + -r 

debilitado, 

enfraquecido, fraco 

MGO 

                                                             
131Sobreprefixação. 
132Sobreprefixação. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] muestra como perdydas o enflaquesc'idas estas quatro perras entran los lobos enel ganado & lo destruye<n> […].” 

C2C738 yn-1 Sentido opaco ynformado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. informātus, -a, -um 

< informāre, ‘dar forma, 

descrever’ 

informado, 

esclarecido, instruído 

P13 

“[...] bien ynformado. o jnstruydo en[ ]todas las liberales artes [...].” 

C2D248 in-1 Sentido opaco informados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. informātus, -a, -um 

< informāre, ‘dar forma, 

descrever’ 

informado, 

esclarecido, instruído 

LTO 

“[…] & acata<n>do ser justo lo suso dicho & informados del gran daño que d<e>sto se recrescia mandaro<n> sobre ello platicar alos del su 

co<n>sejo.” 

C2C739 en-2 Expletivo desenfrenada  Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA desenfrenar < CA 

des- + -enfrenar < lat. 

infrenāre < in- + -frenāre, 

‘enfrear’ 

sem moderação, sem 

limite, sem freio, 

desmedido 

SLI 

“[...] desen-frenada cobdicia & sup<er>bia nos sal-tearo<n> […].” 

C2D249 en-2 Expletivo enfrie Adj. Verbo Verbo Do lat. infrigidāre < in- + 

-frigĭdus- + -āre
133

 

esfriar, tornar-se frio ALV 

“El carnero no es este caso muy co<n>pe-tente hasta q<ue> enfrie el tie<m>po.” 

C2D250 en-2 Sentido opaco engaño Verbo Verbo Subst. Do lat. *ingannāre engano, mentira, ALV 

                                                             
133Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no latim. 
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falsidade, logro, ardil 

“E d<e>sta manera las tales ca-le<n>turas ni fara<n> engaño al enfermo ni al medico.” 

C2D251 en-2 Sentido opaco engañosas Verbo Verbo Adj. Do CA engaño < CA 

engañar < lat. *ingannāre 

ludibriador, ilusor, 

enganador 

ALV 

“[...] n<uest>ros doctores las tales cale<n>turas avnq<ue> sea<n> sin nacidas las llama<n> engañosas: porq<ue> comie<n>ça<n> liuianas & son 

graues [...].” 

C2C740 en-2 Sentido opaco engañoso Verbo Verbo Adj. Do CA engaño < CA 

engañar < lat. *ingannāre 

ludibriador, ilusor, 

enganador 

SLI 

“[...] tenia su jo-uentud & el animo audaz engan~o-so & mouible/ de toda cosa simula-dor & desimulador [...].” 

C2D252 en-2 Sentido opaco engañen Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar 

ALV 

“[...] los pacie<n>tes no se engañen: antes deue<n> muy p<re>stame<n>te llamar al medico.” 

C2C741 en-2 Sentido opaco engaña ~ engaño Verbo Verbo Verbo Do lat. *ingannāre ludibriar, iludir, 

enganar; equivocar-se 

CCM 

“[...] & quic'a me engan~a el diablo [...]. ” 

C2C742 en-2 Sentido opaco engendradores Verbo Verbo Subst. Do CA engendrar < lat. 

ingenerāre < in- +             

-generāre 

o que engendra, o que 

concebe, o que procria 

GEN 

“E la cau-sa de p<ar>escer a sus aguelos: o a otros parie<n>tes es por la animosidad & be-nivole<n>cia q<ue> tiene<n> los enge<n>dradores co<n> 

aquel aguelo o parie<n>te.” 

C2C743 en-2 Sentido opaco engendradora Verbo Verbo Subst. Do CA engendrar < lat. 

ingenerāre < in- +             

-generāre 

o que engendra, o que 

concebe, o que procria 

ENC 

“[...] ella es sierva y es sen~ora: / engendrada engendradora [...].” 
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C2C744 en-2 Sentido opaco engendrada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

engendrado, gerado ENC 

“[...] ella es sierva y es sen~ora: / engendrada engendradora [...].” 

C2C745 en-2 Sentido opaco engendro Verbo Verbo Verbo Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

engendrar, gerar EEP 

“E azor engendro a çadoc.” 

C2C746 en-2 Sentido opaco engendrasen ~ 

engendra ~ 

engendrar 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

engendrar, formar, 

originar, conceber, 

procriar 

GEN 

“[…] al tie<m>po q<ue> el ga-nado andaua en celo ponia en el a-gua do venian a beuer vnas baras pintadas d<e>l color que q<ue>ria que salie-se lo 

que engendrasen [...].” 

C2C747 en-2 Sentido opaco engendra Verbo Verbo Verbo Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

formar, originar, 

engendrar 

MGO 

“[...] de muchos actos de delectac'ion carnal se enge<n>dra tal abito [...].” 

C2D253 en-2 Sentido opaco engendra Verbo Verbo Verbo Do lat. ingenerāre < in- + 

-generāre 

engendrar, conceber, 

procriar 

ALV 

“[...] la mu-cha ociosidad enge<n>dra humidades [...].” 

C2C748 en-2 Sentido opaco engenno Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento TES 

“Jte<m> aguza el engenio. & el ente<n>-dimie<n>to.” 

C2C749 in-1 Sentido opaco ingenio Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

entendimento, 

indústria 

CCM 
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“[...] & el intento de tus pala-bras calisto ha seydo: de ingenio de tal ho<m>bre como tu hauer de salir para se perder enla virtud de tal mu-ger [...].” 

C2D254 in-1 Sentido opaco ingenios Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento CHA 

“[...] co<n> ta<n>ta perspicacidad qua<n>ta humanos ingenios pudiero<n> alca<n>çar [...].” 

C2C750 in-1 Sentido opaco ingenio Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

entendimento, 

engenho 

SLI 

“[…] vnos exercita-ua<n> el ingenio / los otros el cuerpo.” 

C2C751 jn-1 Sentido opaco jngenjo Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento P13 

“[…] de claro & subtil jngenjo […].” 

C2C752 yn-1 Sentido opaco yngenio Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < in- 

+ -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento MGO 

“Que el yngenio mostrado sin mostra-dor es loable.” 

C2C753 en-2 Sentido opaco engeño Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭngĕnĭum, -ĭī < lat. 

in- + -genĕre, ‘gerar, dar à 

luz, deitar ao mundo’ 

engenho, talento BAE 

“[...] qual sabydurya o qual engen~o o memorya de om<n>es se podrye me<n>-brar de todas las cosas passadas [...].” 

C2C754 en-2 Expletivo engingiuas Subst. Subst. Subst. Do CA en-  + -gingiuas < 

lat. gingīva, -ae 

gengiva TES 

“Ite<m> cura la<<s>> ca<n>çres q<ue> se faze<n> en las engingiuas & en los paladares […].” 
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C2C755 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engrandesçio ~ 

engrandesçer 

Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -grand(e)- +    

-ec- + -e- + -r < lat. 

grandis, -e 

exaltar, engrandecer LDE 

“E despues desto engrandesçio el Rey hasberos A ha-man fijo del Amedaça el hagaguj E ensalçolo E pu-so su silla sobre todos sus mayorales.” 

C2C756 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

engrosar Adj. Verbo Verbo Do CA en- + -gros(o)- +  

-a- + -r 

engordar, fortalecer, 

engrossar 

P13 

“Ca fizo en algunos dias durante El campo engrosar c'iertos cauallos [...].” 

C2C757 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojedes Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. inodiāre < 

expressão in odio alicui, 

‘estar aborrecido’
134

 

aborrecer-se, enfadar-

se, desprazer-se 

DAN 

“No<n> vos enojedes sen<n>or padre s<an>to De andar en mi danc'a. q<ue> te<n>go / ordenada […].” 

C2C758 en-2 Expletivo 

_________ 

enojado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do CA enojar < lat. 

inodiāre < expressão in 

aborrecido, enfadado, 

infeliz, triste 

PN9 

                                                             
134Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’
135

 

“El triste que mas morir / querria que[ ]la partida / enojado de beujr / se te enbia a[ ]despedir / pero no que se despida.” 

C2C759 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojos Subst. Verbo Subst. Do CA enojar < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’ 

aborrecimento, 

enfado, tristeza 

BAE 

“[…] auera rreposo & descansso enlos trabajos & afanes & enojos & otrosi desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas […].” 

C2C760 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojos Subst. Verbo Subst. Do CA enojar < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’ 

aborrecimento, 

enfado, tristeza 

PN9 

“[...] perdyda toda su lunbre / trocada por c'ertidu<n>bre / de syempre sofryr enojos […].” 

C2C761 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

enojo Subst. Verbo Subst. Do CA enojar < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’ 

aborrecimento, pesar, 

trabalho, enojo 

SLI 

                                                             
135Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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parassíntese lato 

ou stricto sensu 

“[...] les fue dado el cuerpo en plazer/ & el alma les fue en enojo […].” 

C2D255 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojo  Subst. Verbo Subst. Do CA enojar < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’ 

aborrecimento, enfado M18 

“[...] los hombres podian beuir por siempre vida muy sabrosa sin enojo & sin dolor & sin to-da enfermedad […].” 

C2C762 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojosa Subst. Verbo Adj. Do CA enojo < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’
136

 

aborrecido, enfadado, 

desagradável 

CCM 

“[...] mas vale que muera aquel a quien es enojosa la vida […].” 

C2C763 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enojosa Subst. Verbo Adj. Do CA enojo < lat. 

inodiāre < expressão in 

odio alicui, ‘estar 

aborrecido’ 

desagradável, enojoso P13 

                                                             
136Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“[...] huespeda muy enojosa / es la contynua pobreza [...].” 

C2C764 em-2 Sentido opaco empeece Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

danar, causar dano, 

molestar 

SLI 

“[...] la cobdicia dela hon-ra/ & aq<ue>lla que alos otros empee-ce: la fama/ & inuidia […].” 

C2C765 em-2 Sentido opaco empece Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

danar, causar dano, 

ofender, ferir 

CCM 

“[...] dize<n> los sabios q<ue> es grande descanso alos afligidos tener con quien puedan sus cuytas llorar. & q<ue> la llaga interior mas empece.” 

C2C766 em-2 Sentido opaco empec’o Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, vetar VS1 

“[...] a todos empec'o les de dezir tales palabr(e)[a]s [...].” 

C2D256 em-2 Sentido opaco empesçer Verbo Verbo Verbo Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, molestar, 

prejudicar, pôr 

entraves 

M18 

“[...] & ninguna della nu<n>-ca le pudiera empesçer: ni le pudiera hazer mal ninguno [...].” 

C2C767 en-2 Sentido opaco enprendiese Verbo Verbo Verbo Do lat. *imprendĕre < in- 

+ -prendĕre 

executar, empreender P13 

“[…] dela g<ue>rra asy como capitan enprendiese […].” 

C2C768 en-2 Expletivo 

 

enregnaua ~ 

enregno ~ 

enrreynar ~ 

enrreyna ~ 

enrreyne 

Verbo Verbo Verbo Do CA en- + reinar < lat. 

regnāre  

reinar LDE 

“E fue enlos dias del Rey hasueros y el Rey hasueros enregnaua de hudu fasta cus çiento & veynte & siete çibdades.” 

“E la moça que pluguyere delante del Rey enrreyne en logar de basti.” 
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C2C769 en-2 Sentido opaco ensayan Verbo  Verbo Verbo Do CA ensayo < lat. tard. 

exagium, ‘ato de pesar’ < 

ex- + -agĕre
137

 

experimentar, usar BAE 

“E final me<n>-te vsaron vsan fazer otros jue-gos mayores & de mayor noble-za los quales rrequjeren en sy a-saz temor & mjedo & rrec'elo a to-dos 

aquellos que los ensayan & vsan fazer.” 

C2C770 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enseñado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

douto, instruído JOS 

“En q<ue> aq<ue>l muy ensen~ado varon mostro ta<n> llena amistad alo verda-dero: & tan gra<n>de aborrescimiento alas maluadas costu<m>bres 

delos Ju-dios sus conte<m>poraneos.” 

C2C771 en-2 Expletivo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

enseñado Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭnsĭgnāre, por 

ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- 

+ -īre), ‘pôr uma marca, 

pôr um sinal, assinalar, 

distinguir’ 

douto, instruído, 

prudente, educado 

CHI 

“[…]  a todo varon enseñado con-uiene en cada cosa tanta çerte-dunbre inquirir […].’” 

C2C772 en-2 Sentido opaco entencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

ĭntĕndĕre < in- +               

-tendĕre 

intenção, propósito PN9 

                                                             
137Provavelmente, com troca de prefixo (ex- → en-). 
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“Pero la entencion munda / no es a[ ]dios poco agradable.” 

C2C773 en-2 Sentido opaco entendida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

compreendido, 

entendido 

JOS 

“[…] la lengua griega era bien entendida por todos los nobles […]” 

C2C774 en-2 Sentido opaco entendida ~ 

entendido ~ 

entendidos 

Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

compreendido, 

entendido 

BAE 

“[…] la obra tan famosa deste dicho libro sea mas agradable & mejor entendida alos leyentes […]” 

C2D257 en-2 Sentido opaco entiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

intencionar, objetivar, 

ter intenção 

CHA 

“Entie<n>do p<ro>ceder en este tratado solame<n>te ponie<n>do em cura causas y señales.” 

C2C775 en-2 Sentido opaco entiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

intencionar, objetivar, 

ter intenção; entender, 

compreender, 

interpretar 

SLI 

“Pore<n>de la co<n>iuraci-on de cathilina lo mas v<er>daderame<n>-te & breue q<ue> podre: e<n>tie<n>do d<e> acabar.” 

C2C776 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendieron 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

interpretar 

BAE 

“Assy q<ue> deuemos ente<n>-der que por el saber del tienpo pa-ssado que es c'ierto [...].” 

C2C777 en-2 Sentido opaco entendieron ~ 

entendio ~ 

entender 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, 

interpretar 

GEN 

“[...] algu<n>os no lo ente<n>diero<n> assi q<ue> es d<e> lo sup<er>fluo [...].” 
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C2D258 en-2 Sentido opaco entendiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender M18 

“El hombre siendo en muy grand ho<n>-rra criado no lo entendiendo. E por ende es ya comparado alas vestias insensibles […].” 

C2D259 en-2 Sentido opaco entendieremos Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber, 

pensar, julgar, 

considerar, avaliar 

LTO 

“[...] fagamos interpetracio<n> & declaracio<n> o enmienda do ente<n>dieremos [...].” 

C2C778 en-2 Sentido opaco entender ~ 

entendieron ~ 

entendido ~ 

entende ~ 

entienden 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, 

compreender, saber 

MGO 

“La .iij<<a>>. cosa es. por q<ue> siemp<re> p<er>tenecio a Reyes. assi como es ante dicho. por q<ue> siemp<re> amaro<n> maestria de caça. e 

aq<ue>llos q<ue> entendien della. Ca assi les conuiene por q<ue> es una manera de apod<er>amiento.” 

C2C779 en-2 Sentido opaco entendyendo Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

cogitar, imaginar, 

compreender, 

entender, saber 

PN9 

“Senyora por te amar / yo me vy tanto penado / que pe<n>se desesperar / no entendyendo dalca<n>c'ar / que de ty fuesse amado.” 

C2C780 en-2 Sentido opaco entiende ~ 

entiendes ~ 

entiendo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

saber, entender, 

compreender 

P13 

“[...] q<ua>l q<ui>era cosa buena q<ue> fizieres. dios entiende que[ ]la faze […].” 

C2C781 en-2 Sentido opaco entiendan ~ 

entender ~ 

Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entender, compreender DC1 
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entiendieres 

“Como yo vea errar / enel mundo muchas gentes por muc'hos inconuenjentes / no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / 

por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2C782 en-2 Sentido opaco entendidos Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

sábio, conhecedor, 

entendido 

BAE 

“[...] penaron & tra-bajaron mucho los om<n>es sabjos & entendidos
138

 [...]” 

C2C783 en-2 Sentido opaco entender Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

saber, entendimento, 

compreensão 

MGO 

“[…] aquellos que tyenen tal biueza enel ente<n>der & tal grac'ia que saben por sy mismos […].” 

C2D260 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

interpretação, 

entendimento, juízo, 

compreensão 

LTO 

“[…] diferencia que auia enel entendimie<n>to delas dichas leyes entre los letrados […].” 

C2C784 en-2 Sentido opaco entendymjento ~ 

entendymjentos 

Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, 

sabedoria, 

entendimento, 

compreensão 

BAE 

“E por buen ente<n>dy-mjento & sana discrec'ion conosc'ie-ron las cosas q<ue> eran dubdosas & as-condidas.” 

C2C785 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

entendimento, juízo, 

compreensão, saber 

TES 

“Jte<m> aguza el engenio. & el ente<n>-dimie<n>to.” 

C2D261 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   conhecimento, M18 

                                                             
138Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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-tendĕre entendimento, 

compreensão, saber 

“[...] el sutil entendimien-to es impedido segund dize Seneca a Lucillo: muchas vezes conla varie-dad & maldad delos ma<n>jares.” 

C2C786 en-2 Sentido opaco entendimiento Verbo Verbo Subst. Do lat. ĭntĕndĕre < in- +   

-tendĕre 

conhecimento, 

intelecto, saber, 

sabedoria, 

entendimento 

MGO 

“[…] el entendimiento cuyo ofic'io es saber la verdad delas cosas se exerc'ite.” 

C2C787 en-2 Sentido opaco enbia Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa encaminhar, enviar, 

mandar 

PN9 

“El triste que mas morir / querria que[ ]la partida / enojado de beujr / se te enbia a[ ]despedir / pero no que se despida.” 

C2C788 en-2 Sentido opaco enbio Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar, 

remeter, despachar 

LDE 

“[…] enbio cartas en poder delos corredores A todas las çibdades para estroyr y para matar y para deperder
139

 A todos los judios.” 

C2C789 en-2 Sentido opaco enbio Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar EEP 

“Enton-çes herodes viendo que fuese burr-lado delos magos yro muncho & en-bio & mato todos los njños que eran En belem.” 

C2C790 em-2 ~ 

en-2 

Sentido opaco embiado ~ embiar 

~ embies ~ embio 

~ enbio 

Subst. Verbo Verbo 

PP 

Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar VS1 

“[...] & dezid a Pilatos mi adelantado que como no me ha embiado el tributo q<ue> me deue de siete an~os [...].” 

C2C791 em-2 Sentido opaco embiava Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar ENC 

“Este es el pan de gran don / que a los judios dios dava / y el mana que el embiava / de toda deletacion.” 

                                                             
139Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C2C792 em-2 Sentido opaco embie Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar CCM 

“[...] no embie el espiritu per-dido co<n>el desastrado piramo & dela desdichada tisbe.” 

C2C793 em-2 Sentido opaco embiando Subst. Verbo Verbo Do lat. tard. ĭviāre, de vĭa enviar, mandar, 

despachar 

P13 

“[...] embiandolas con muy fieles guardas blasmando & denostando todo ljnaje de crueldat.” 

C2C794 en-2 Sentido opaco enbuelto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *involtus, -a, 

-um <  lat. invŏlvĕre <  in- 

+ -volvĕre 

envolvido, associado, 

relacionado 

MGO 

“[…] ouo gra<n>d ynfortunyo en cobrar el pas-tor que cobro por que andando enbuelto con moc'os no curaua dela rregir [...].”
 
 

C2C795 em-2 Sentido opaco embuelto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *involtus, -a, 

-um <  lat. invŏlvĕre <  in- 

+ -volvĕre 

envolvido, enrolado ENC 

“[…] En vn pesebre metido / embuelto en pobres pan~ales [...].”
 
 

C2C796 em-2 Sentido opaco embuelto Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. vulg. *involtus, -a, 

-um <  lat. invŏlvĕre <  in- 

+ -volvĕre 

envolvido, 

comprometido 

SLI 

“[…] embuel-to en suezes officios [...].”
 
 

C2C797 en-2 Sentido opaco enbidia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência, lançar 

maus olhares’ 

inveja VS1 

“[...] ouieron le muy gra<n>de enbidia los traydores […].” 

C2C798 in-1 Sentido opaco inuidia ~ inbidia Verbo Verbo Subst. Do lat. īnvĭdĭa < invĭdus,   

-a, -um < invidēre, ‘olhar 

com insistência, lançar 

inveja SLI 
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maus olhares’ 

“[...] la cobdicia dela hon-ra/ & aq<ue>lla que alos otros empee-ce: la fama/ & inuidia […].” 

C2C799 il- Sentido opaco illustrado Verbo Verbo Adj. Do CA ilustrar < lat. 

illustrāre < in- + -lustrāre 

ilustre, preclaro BAE 

“[…] muy illustrado & muy grac'ioso & muy generoso princ'ipe.” 

C2C800 i-1 Sentido opaco ilustre Verbo Verbo Adj. Do lat. illustris < in- +      

-lustrāre 

ilustre, preclaro MGO 

“Ilustre Sen~or.” 

C2C801 y-1 Sentido opaco ylustre Verbo Verbo Adj. Do lat. illustris < in- +      

-lustrāre 

ilustre, preclaro ENC 

“A la ylustre y muy manifica sen~ora [...].” 

C2D262 yl- Sentido opaco yllustre Verbo Verbo Adj. Do lat. illustris < in- +      

-lustrāre 

ilustre, preclaro M18 

“AL reuerendissimo yllustre & muy magnifico se-ñor don Anton d<e> Roxas [...].” 

C2C802 ym-1 Sentido opaco ympida Verbo Verbo Verbo  Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, estorvar, 

embargar 

MGO 

“Pero algunas lo faze<n> afin de es-tar libres de toda comunycac'ion que les ympida la co<n>-templac'ion.’” 

C2D263 im-1 Sentido opaco impedido Verbo Verbo Verbo 

PP  

Do lat. *impedĭscĕre, 

incoativo de impedīre 

impedir, estorvar, 

embargar 

M18 

“[...] el sutil entendimien-to es impedido segund dize Seneca a Lucillo: muchas vezes conla varie-dad & maldad delos ma<n>jares.” 

C2C803 jm-1 ~ 

in-1 ~ 

im-1  

Sentido opaco jmperio ~ inperio 

~ imperio 

Verbo Verbo Subst. Do lat. imperĭum, -ĭi < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

reino, império, 

domínio 

VS1 
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“[...] & ma<n>do por todo el jmperio d<e> par-te del emperador a todos los Reyes & duques & co<n>des q<ue> dende e<n> ciertos dias fuesen 

ju<n>tados en Roma [...].”. 

C2C804 im-1  Sentido opaco imperio Verbo Verbo Subst. Do lat. imperĭum, -ĭi < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

poder, mando, 

governo, império 

SLI 

“Ca el im-perio facilme<n>te con aquellas artesse conserua [...].” 

C2C805 im-1  Sentido opaco imperio Verbo Verbo Subst. Do lat. imperĭum, -ĭi < 

imperāre < in- + -parāre, 

com apofonia 

poder, mando, 

governo, império 

MGO 

“[…] aquel que sobre tantos tiene imperio […].” 

C2C806 im-1 Sentido opaco impresiones Verbo Verbo Subst. Do lat. impressĭo, -ōnis < 

imprimĕre < in- +              

-premĕre 

característica, traço, 

impressão 

GEN 

“E la yzq<ui>erda p<ro>cura fe<m>bra: de mane-ra que se q<ue>da con amas impresiones imp<er>fetas.’” 

C2D264 im-1 Sentido opaco impressores Verbo Verbo Subst. Do CA impresso < lat. 

imprimĕre < in- +              

-premĕre 

impressor M18 

“[...] & q<ue> aya impressores & tiendas de libros [...].’” 

C2D265 im-1 Sentido opaco imprime ~ 

imprimido 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. imprimĕre < in- +    

-premĕre 

marcar, fixar, 

imprimir 

CHA 

“[…] leo q<ue> es signo quadrupe q<ue> imprime en los animales de qua-tro pies […].’” 

C2D266 im-1 Sentido opaco imprima Verbo Verbo Verbo Do lat. imprimĕre < in- +    

-premĕre 

marcar, fixar, 

imprimir 

ALV 

“[…] es verdad q<ue> en algunos ma<n>tenimie<n>tos & cuerpos imp<ri>ma mas q<ue> en otros […].’” 
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C2D267 im-1 Sentido opaco imprimiere ~ 

impresso ~ 

impremir 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. imprimĕre < in- +    

-premĕre 

imprimir, publicar M18 

“Ala qual humilmente suplico lo reçiba & fa-uorezca juntamente conlo que adelante se imprimiere: con aquella begni-nidad que suele: & de mi se quiera 

seruir” 

C2D268 im-1 Sentido opaco impremir Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. imprimĕre < in- +    

-premĕre 

imprimir LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos para que se ayan de im-premir […].”  

C2C807 ym-1 Sentido opaco ymputada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. imputāre < in-  +          

-putāre, ‘soprar’ 

atribuir, imputar MGO 

“[...] grande culpa les deue seer ymputada sy no aprenden [...].” 

C2C808 yn-1 Sentido opaco yncrepando Verbo Verbo Verbo Do lat. increpāre < in- +     

-crepāre 

repreender com 

severidade, censurar, 

acusar 

MGO 

“El profeta Elias yncrepa<n>do al pueblo de ysrrael [...].” 

C2C809 in-1 Sentido opaco induziendo Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre < in- +     

-ducĕre 

incitar, instigar, 

induzir 

CCM 

“Parmeno fue conoscido de celestina: la qual mucho le dize delos fechos & co-noscimiento de su madre induziendole a amor & con-cordia de 

sempronio.” 

C2C810 in-1 Sentido opaco induzir Verbo Verbo Verbo Do lat. inducĕre < in- +     

-ducĕre 

incitar, instigar, 

induzir 

JOS 

“[…] o al-guna interposicion de tiempo: po-diesse alos enemigos dela fe indu-zir nueuas esperanc'as […].” 

C2D269 in-1 Sentido opaco infecion Verbo Verbo Subst. Do lat. infectĭo, -ōnis < 

inficĕre, ‘tingir, mergulhar 

infecção ALV 
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em’ < in- + -facĕre 

“[…] no halle<n> do<n>de va<n> alguna infecio<n> por la mucha vezindad & por la comunicacio<n> de los q<ue> va<n> & viene<n> 

co<n>tinuamente [...].’” 

C2D270 in-1 Sentido opaco infectos Verbo Verbo Adj. Do lat. infectus < inficĕre, 

‘tingir, mergulhar em’ < 

in- + -facĕre 

contaminado, 

infectado 

ALV 

“[...] los q<ue> se aparta<n> de los lugares infectos [...].” 

C2C811 jn-1 Expletivo jnfengido Verbo Verbo Verbo Do lat. ĭnfĭngĕre < ĭn- +    

-fĭngĕre 

fingido, falso, 

enganoso 

P13 

“[...] puedes tu ser exemjdo / dela mj juredic'ion / [^b] sy q<ue> non he deuoc'ion / a[ ]njngu<n>t bie<n> jnfengido [...].” 

C2D271 in-1 Sentido opaco infundir Verbo Verbo Verbo Do lat. infundĕre < in- +    

-fundĕre 

incutir, infundir CHA 

“[…] ruegue a su hijo precioso me quiera infundir espi-ritu de saber […].’” 

C2C812 in-1 Sentido opaco inquirir Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre < in- +    

-quaerĕre, ‘procurar; 

informar-se; querer; 

reclamar, demandar’ 

buscar, indagar, 

inquirir 

CHI 

“[…] a todo varon enseñado con-uiene en cada cosa tanta çerte-dunbre inquirir quanta na-tura requiere […].’” 

C2C813 yn-1 Sentido opaco ynquiriendo Verbo Verbo Verbo Do lat. inquirĕre < in- +    

-quaerĕre, ‘procurar; 

informar-se; querer; 

reclamar, demandar’ 

buscar, procurar, 

indagar, inquirir 

MGO 

“[…] saber la verdad delas cosas se exerc'ite ynquiriendo las […].’” 

C2D272 in-1 Sentido opaco insigne Subst. Adj. Adj. Do lat. insignis, -e < in- +    ilustre, insigne ALV 



2334 

 

-signum, ‘sinal’ 

“Fecho por el insigne doctor Fernand aluar-rez.’” 

C2C814 in-1 Sentido opaco inspira Verbo Verbo Verbo Do lat. inspirāre, ‘soprar 

em ou sobre’ < in-  +          

-spirāre, ‘soprar’ 

inspirar CCM 

“O piedad de silencio inspira enel Pleberico corac'o<n>: porq<ue> sin esperanc'a de salud no embie el espiritu per-dido [...].” 

C2C815 jn-1 Sentido opaco jnstruydo Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA instruir < lat. 

instruĕre, ‘erguer, 

preparar, instruir’ < in- +    

-struĕre 

douto, instruído P13 

“[...] bien ynformado. o jnstruydo en[ ]todas las liberales artes [...].” 

C2D273 in-1 Sentido opaco instrutos Verbo Verbo Adj. Do CA instruir < lat. 

instruĕre, ‘erguer, 

preparar, instruir’ < in- +    

-struĕre 

douto, instruído LTO 

“[...] los letrados en estos nuestros reynos sea<n> principalmente instrutos & informados delas dichas leyes [...].” 

C2C816 in-1 Expletivo intencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

intendĕre < in- + -tendĕre 

propósito, intenção GEN 

“[...] mi inte<n>cion es vna via epilogal/ o <com>pe<n>diosa […].” 

C2D274 in-1 Expletivo intencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

intendĕre < in- + -tendĕre 

propósito, intenção LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos […].” 

C2D275 in-1 Expletivo intencion Verbo Verbo Subst. Do lat. intentĭo, -ōnis < 

intendĕre < in- + -tendĕre 

propósito, intenção CHA 
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“[…] mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres […]. ” 

C2C817 in-1 Sentido opaco intento Verbo Verbo Subst. Do lat. intēntus, -us < 

intendĕre < in- + -tendĕre 

propósito, intenção, 

intento 

CCM 

“[…] la paga sera tan fiera qual la merece tu loco atreuimie<n>to & el intento de tus pala-bras [...].” 

C2C818 jn-1 Sentido opaco jnuenc’iones Verbo Verbo Subst. Do lat. inventĭo, -ōnis < 

invenīre < in- + -venīre 

invento, invenção BAE 

“E todas las pregu<n>tas de muy sotiles jnuenc'iones fundadas & Respo<n>-didas. ” 

C2C819 yn-1 Sentido opaco ynuenc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. inventĭo, -ōnis < 

invenīre < in- + -venīre 

criação, surgimento, 

invenção 

MGO 

“La ynuenc'ion desta obra fue fengir vn profeta o ade-uino en figura de pastor llamado gil arriuato. ” 

C2C820 in-1 Sentido opaco invoca Verbo Verbo Verbo Do lat. invocāre invocar, evocar ENC 

“Invoca. / O salvador de la gente [...].” 

17. in-2 [negativo] 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: en-3 ~ im-2 ~ jm-2 ~ i-2 ~ y-2 ~ in-2 ~ yn-2 ~ jn-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C821 en-3 Sentido opaco enfermo ~ enferma Verbo Verbo Adj. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente GEN 

“[…] del mie<m>bro sano viene a-q<ue>lla simie<n>te sana. & d<e>l enfermo viene enferma.” 

C2C822 en-3 Sentido opaco enfermos Verbo Verbo Subst. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente VS1 
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“[...] ca el sanaua los enfermos de qual quier enfermedad […].” 

C2C823 en-3 Sentido opaco enfermos Verbo Verbo Subst. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente ENC 

“[…] que todos hallan en ella / gran socorro y defension: / los cativos redención / y los enfermos […].” 

C2D276 en-3 Sentido opaco enfermo Verbo Verbo Subst. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente ALV 

“E d<e>sta manera las tales ca-le<n>turas ni fara<n> engaño al enfermo ni al medico.” 

C2C824 en-3 Sentido opaco enfermo Verbo Verbo Subst. Do lat. infīrmus, -a, -um < 

infirmāre  

enfermo, doente CHI 

“[...] no<n> dedes medeçina fasta q<ue> se aya fallado mal el e<n>-fermo [...].” 

C2C825 en-3 Sentido opaco enfermedat Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

P13 

“Enfermedat del anjmo es cobdic'iar las cosas ynposybles.” 

C2C826 en-3 Sentido opaco enfermedad Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

VS1 

“[...] ca el sanaua los enfermos de qual quier enfermedad […].” 

C2C827 en-3 Sentido opaco enfermedades Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

GEN 

“[...] o co<m>pen-dio de todas las e<n>ferme-dades d<e>l ho<m>bre [...].” 

C2C828 en-3 Sentido opaco enfermedades ~ 

enfermedat 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

enfermidade, doença, 

moléstia 

TES 
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vigoroso, forte, resistente’ 

“[...] alin-pia todas las enfermedades q<ue> viene<n> de frio si beuie-re<n> d<e>la. o. vntare<n> el logar dolie<n>te sanara. % ite<m> cura & 

guarda la enmonye<n>ta q<ue> es vna enfermedat q<ue> torna al om<n>e loco & q<ue> viene de colera neg<ra> & uerde.” 

C2D277 en-3 Sentido opaco enfermedad ~ 

enfermedades 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

M18 

“[...] los hombres podian beuir por siempre vida muy sabrosa sin enojo & sin dolor & sin to-da enfermedad […].” 

C2D278 en-3 Sentido opaco enfermedades ~ 

enfermedad 

Adj. Adj. Subst. Do lat. ĭnfirmitātem < 

ĭnfĭrmus, ‘firme, sólido, 

vigoroso, forte, resistente’ 

enfermidade, doença, 

moléstia 

CHA 

“[...] ha sido y avn esta la ge<n>te en esta prouincia y avn en las circu<n>sta<n>tes de peligro-sas y avn mortales enfermedades […].”   

C2C829 en-3  Negação, 

oposição 

enemigos ~ 

enemigo ~ 

enemjgos 

Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

P13 

“[…] los enemigos baruaros no<n> deujan con tal jm-piedat ser dapnjficados […].” 

C2D279 en-3  Negação, 

oposição 

enemjgo Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

RHJ 

“[...] pues q<ue> veo cadadia / aq<ue>l q<ue> mato a mj padre / sin pe<n>sar d<e> co<n>solarme / com<m>o enemjgo mortale / po<r> me 

has'e<r> desposare / jn mj pu<er>ta yba a[ ]pasare.” 

C2C830 en-3 Negação, 

oposição 

enemigos Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

JOS 

“[…] o al-guna interposicion de tiempo: po-diesse alos enemigos dela fe indu-zir nueuas esperanc'as […].” 

C2C831 en-3 Negação, 

oposição 

enemjga Subst. Subst. Subst. Do lat. inimīcus, -a, -um inimigo, adversário, 

opositor 

BAE 
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“[...] la pere-za es contrarya & enemjga del saber […].” 

C2C832 en-3 Negação, 

oposição 

enemjstad Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *inimicĭtas,   

-ātis < inimicitia < 

inimīcus, -a, -um 

malquerença, 

inimizade 

P13 

“[...] podria ser conuertida en gra<n>t enemjstad [...].” 

C2C833 en-3 Negação, 

oposição 

enemistad Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *inimicĭtas,   

-ātis < inimicitia < 

inimīcus, -a, -um 

malquerença, 

inimizade 

CCM 

“[...] paz. guerra. tregua. a-mor. enemistad. injurias. pecados. sospechas [...].” 

C2C834 en-3 Negação, 

oposição 

enemistad Subst. Subst. Subst. Do lat. vulg. *inimicĭtas,   

-ātis < inimicitia < 

inimīcus, -a, -um 

malquerença, 

inimizade 

SLI 

“[...] por enemistad & inbidia [...].” 

C2C835 en-3 Sentido opaco ensaño Adj.  Adj.  Verbo Do lat. insanĭa, -ae < 

insanus, -a, -um < in- +     

-sanus 

irritar, enfurecer LDE 

“[...] ensañose el Rey mucho & su saña se ençendio enel [...].’” 

C2C836 im-2 Negação imperfeta
140

 Adj.  

PP 

Adj.  

PP 

Adj. 

PP 

Do lat. imperfectus, -a, -

um < in- + perfectus, -a,    

-um, part. pass. de 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

imperfeito, não 

perfeito 

SLI 

“Assi cadaq<u><<a>>l destas cosas por si siendo imperfe-ta/ layuda dela otra requiere.” 

                                                             
140Sobreprefixação. 
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C2C837 im-2 Negação imperfetas
141

 Adj.  

PP 

Adj.  

PP 

Adj. 

PP 

Do lat. imperfectus, -a, -

um < in- + perfectus, -a,    

-um, part. pass. de 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

imperfeito, não 

perfeito 

GEN 

“E la yzq<ui>erda p<ro>cura fe<m>bra: de mane-ra que se q<ue>da con amas impresiones imp<er>fetas.’” 

C2C838 jm-2 Privação jmpiedat Subst. Subst. Subst. Do lat. impiĕtas, -ātis < in- 

+ piĕtas, -ātis 

impiedade, falta de 

piedade 

P13 

“[…] los enemigos baruaros no<n> deujan con tal jm-piedat ser dapnjficados […].” 

C2C839 im-2 Negação improuiso
142

 Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do CA im- +         

-prover < lat. providēre < 

pro- + -vidēre 

desprovido, não 

provido, privado 

GEN 

“[...] no podria venir asi i<m>prouiso d<e> todos los mie<m>bros d<e>l cuerpo [...].” 

C2D280 i-2 Sentido opaco ignosc’ente Adj.  Adj.  Adj Do lat. innŏcens, -entis < 

< in- + -nocēns, -entis  

puro, inocente CHA 

“E seras no meresc'iente / in iusta mente culpada / que muchos no solame<n>te / dapnara<n> a[ ]ty ignosc'ente / por my vyda mal fadada.” 

C2D281 i-2 Sentido opaco inorancia Adj.  Adj.  Subst. Do lat. ignorantĭa, -ae < 

ignorāre < ignārus, -a,      

-um < in- + -gnārus, -a,    

-um  

desconhecimento, 

ignorância 

CHA 

“[…] co-mo mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres q<ue> manifestar theoriza<n>do mi scie<n>cia o inora<n>cia: 

ta<m>bie<n> en las señales ansi oste<n>siuas como p<re>nosticas no me entreme-tere.” 

C2C840 y-2 Sentido opaco ynorante Adj.  Adj.  Adj. Do lat. ignōrans, -āntis < que não conhece, MGO 

                                                             
141Sobreprefixação. 
142Sobreprefixação. 
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ignorāre < ignārus, -a,      

-um < in- + -gnārus, -a,    

-um  

ignorante 

“Modo-rro se dize por el ombre ynorante enlas cosas que ha de-tractar.” 

C2C841 in-2 Negação incomparable
143

 Adj.  Adj.  Adj. Do lat. incomparabĭlis < 

in- + -comparabĭlis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

incomparável, não 

comparável 

CCM 

“[...] o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C842 en-3 Negação encomparablemente
144

 
Adj.  Adj.  Adv. Do CA incomparável < lat. 

incomparabĭlis < in- +      

-comparabĭlis < 

comparāre < cum- +         

-parāre 

incomparavelmente, 

de modo não 

comparável 

CCM 

“[...] sin duda enco<m>parablemente es ma-yor tal galardon q<ue> el seruicio [...].” 

C2D282 in-2 Negação inconuenientes
145

 Verbo  Verbo  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

acontecimento 

desagradável ou 

inesperado, obstáculo, 

adversidade 

M18 

“O se-guir algunos inco<n>uenientes que ha<n> en sus haziendas [...].” 

C2C843 in-2 Negação inconuenjentes
146

 Adj.  Adj.  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

objeção, obstáculo, 

adversidade 

DC1 

                                                             
143Sobreprefixação. 
144Sobreprefixação. 
145Sobreprefixação. 
146Sobreprefixação. 
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< convenīre < cum- + 

venīre 

“Como yo vea errar / enel mundo muchas gentes por muc'hos inconuenjentes / no supiendo se guardar / delibera los conseyar / lo que meyor entiendan / 

por que de la drec'ha via / no pudiesen desuiar. ” 

C2D283 in-2 Negação inconueniente
147

 Adj.  Adj.  Subst. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

dano, prejuízo LTO 

“[...] la prolixidad & muchedu<m>bre delas opi-niones delos doctores ha traydo mayor daño & inco<n>ueniente [...].” 

C2D284 in-2 Negação inconueniente
148

 Adj.  Adj.  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

inconveniente, não 

conveniente 

ALV 

“[...] antes sea muy acucioso en los administrar: porq<ue> en los tales ca-sos poca tarda<n>ça es mucho inco<n>uenie<n>te [...].” 

C2C844 in-2 Negação inconuenientes
149

 Adj.  Adj.  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

venīre 

inconveniente, não 

conveniente 

CHI 

“[...] conuiene in-quirir la mas sana parte de que menos inco<n>-uenientes se pueden seguir segu[<n>]t la huma-na natura [...].” 

C2C845 yn-2 Negação ynconuenientes
150

 Adj.  Adj.  Adj. Do lat. inconvenĭens,         

-entis < in- + -convenĭens 

< convenīre < cum- + 

prejuízo, 

desvantagem, risco, 

perigo, inconveniente 

MGO 

                                                             
147Sobreprefixação. 
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venīre 

“[...] proc'eden grandes ynco<n>uenientes enlos rreynos [...].” 

C2C846 in-2 Sentido opaco indignacion Verbo  Verbo  Subst. Do lat. indignatĭo, -ōnis < 

indignāre < in- + -dignāre 

ira, indignação JOS 

“[...] a causa dela rebelion muy desatinada & procediente dela diui-nal indignacion q<ue> los traxo ala exe-cucion postrimera [...].” 

C2C847 in-2 Negação indignamente Verbo  Verbo  Adv. Do CA indigno < lat. 

indignus < in- + -dignus 

indignamente, não 

dignamente 

CCM 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

C2C848 jn-2 Negação jndjno Verbo  Verbo  Adj. Do lat. indignus < in- +     

-dignus 

indigno, não digno P13 

“[…] non alabes al onbre jndjno por sus Riquezas […].” 

C2C849 jn-2 Negação jndino Verbo  Verbo  Adj. Do lat. indignus < in- +     

-dignus 

indigno, não digno BAE 

“[…] dicho libro […] fizo & or-deno & conpusso & acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2D285 in-2 Privação indisposicion
151

 Subst.  Subst.  Subst. Do CA in- + -disposición 

< dispositĭo, -ōnis < 

disponĕre < dis- + -ponĕre 

falta de disposição, 

indisposição 

ALV 

“[...] dare vnas reglas las mas faci-les & determinadas q<ue> ser podra<n> señaladame<n>te en la indisposicion pre-sente [...].” 

C2C850 in-2 Negação infinjda Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

infinito, não finito, 

que não tem fim 

DC1 

“O rey delos reyes superno senyor / potentia infinjda o bien delos bienes […].” 

                                                             
151Sobreprefixação. 
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C2D286 in-2 Negação infinita Adj. Adj. Adj. Do lat. infinītus, -a, -um < 

in- + -finītus 

infinito, não finito, 

que não tem fim 

ALV 

“[...] por su misericordia infinita [...].” 

C2C851 in-2 Sentido opaco injurias Subst. Subst. Subst. Do lat. injurĭa, -ae < 

īnjūrĭus, -a,  -um < in- +   

-jūs 

ofensa, injúria CCM 

“[...] paz. guerra. tregua. a-mor. enemistad. injurias. pecados. sospechas [...].” 

C2C852 in-2 Negação in iusta mente
152

 Adj. Adj. Adv. Do CA injusta < lat. 

injustus < in- + -justus 

injustamente, de modo 

não justo 

PN9 

“E seras no meresc'iente / in iusta mente
153

 culpada / que muchos no solame<n>te / dapnara<n> a[ ]ty ignosc'ente / por my vyda mal fadada.” 

C2C853 in-2 Sentido opaco inmensa Adj. Adj. Adj. Do lat. immensus, -a, -um 

< in- +  -mensus 

desmedido, ilimitado, 

imenso 

DC1 

“[…] por que yo al( )cance tu inmensa fauor.” 

C2D287 in-2 Sentido opaco inmenso Adj. Adj. Adj. Do lat. immensus, -a, -um 

< in- +  -mensus 

desmedido, ilimitado, 

imenso 

CHA 

“[...] aq<ue>l inme<n>so dios tri-no y vno [...].” 

C2C854 in-2 Privação inmerito Adj. Adj. Adj. Do lat. immerĭtus, -a, -um 

< in- +  -merĭtus, -a, -um 

imerecido, imérito, 

não merecedor, sem 

merecimento 

CCM 

“Ca<listo>. en dar poder a natu-ra que de ta<n> perfeta hermosu-ra te dotasse: & fazer a mi i<n>me-rito tanta merced q<ue> ver te al-ca<n>c'asse 

[...].” 

C2D288 in-2 Sentido opaco inmundicias Adj. Adj. Subst. Do lat. immunditĭa, -ae < imundície, sujeira, ALV 

                                                             
152Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
153Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 



2344 

 

immundus, -a, -um < in- +   

-mundus, ‘limpo’ 

impureza 

“Co<n>uiene a saber tener de<n>tro de si o cerca las tales i<n>mu<n>dicias o muradales qua<n>to mas si esta<n> a la parte de donde viniere 

vie<n>to a los tales barrios.” 

C2C855 in-2 Negação innumerables Adj. Adj. Adj. Do lat. innumerabĭlis < in- 

+  -numerabĭlis 

inúmero, inumerável, 

não numerável 

JOS 

“[…] despues de innu<m>erables contrastes p<ro>cedientes delas discor-dias & atreuimientos passados [...].” 

C2C856 yn-2 Negação ynposybles Adj. Adj. Adj. Do lat. impossibĭlis < in- 

+  -possibĭlis  

impossível, não 

possível 

P13 

“Enfermedat del anjmo es cobdic'iar las cosas ynposybles.” 

C2C857 in-2 Privação inpotente Adj. Adj. Adj. Do lat. impŏtens, -entis < 

in- + -pŏtens, -entis 

impotente, que não 

tem potência 

DAN 

“E fasta q<ue> liegues a viejo i<n>pote<n>te: la mj venjda me detardare [...].” 

C2D289 in-2 Negação insensibles Adj. Adj. Adj. Do lat. insensibĭlis, -e < 

in- + -sensibĭlis 

irracional, indiferente, 

não racional 

M18 

“E por ende es ya comparado alas vestias insensibles [...].” 

C2D290 in-2 Negação insensible Adj. Adj. Adj. Do lat. insensibĭlis, -e < 

in- + -sensibĭlis 

insensível, não 

sensível 

CHA 

“[...] lo q<ue> mas es d<e> notar por resolucio<n> insensible. por lo q<ua>l la co<n>cie<n>cia me ha co<m>pelido a atreuerme [...].” 

C2C858 in-2 Negação intemerada Adj. Adj. Adj. Do lat. intemerātus, -a, -

um < in- +  temerātus, -a, 

-um 

não corrompido, 

íntegro, puro 

DC1 

“O reyna e[ ]madre intemerada [...].” 
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C2C859 y-2 Negação ylicito Adj. Adj. Adj. Do lat. illicĭtus < in- +       

-licĭtus 

ilícito, não lícito CCM 

“Uete vete d<e> ay torpe: que no puede mi paciencia tollerar que aya subido en corac'on huma-no comigo el ylicito amor comunicar su d<e>leyte.’” 

C2C860 y-2 Negação ylic’itos Adj. Adj. Adj. Do lat. illicĭtus < in- +       

-licĭtus 

ilícito, não lícito MGO 

“[...] muchos rreyes que por sus esquiuezas & estre-mos apartimientos & por los deleytes ylic'itos q<ue> bus-cauan osaron sus subditos profazar dellos.” 

C2C861 yn-2 Negação yncomportables
154

 Adj. Adj. Adj. Do CA in- + -comportable 

< CA comportar < lat. 

comportāre < cum- +         

- portāre 

intolerável, não 

tolerável 

MGO 

“Pero metidos en nec'esydad<e>s yncom-portables estonc'es lo entiende mejor […].” 

C2C862 yn-2 Negação yndoctos Adj. Adj. Adj. Do lat. indōctus, -a, -um < 

in- + - doctus, -a, -um 

indouto, não douto MGO 

“[...] que obed<e>sca-mos alos rreyes & princ'ipes a vn que sean yndoctos.” 

C2C863 jn-2 Sentido opaco jnfantes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca BAE 

“[...] todos los gra<n>des sen~ores de sus Reynos & sen~orios asy los p<er>lados jnfantes duques co<n>des adelantados almirantes [...].” 

C2D291 in-2 Sentido opaco infantes Verbo  Verbo  Subst. Do lat. infans, -antis, ‘que 

não fala, infantil’ < fans, 

fantis, part. pres. de fari, 

‘falar, dizer’ 

filho do monarca LTO 

                                                             
154Sobreprefixação. 
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“[…] Infantes. Duques. Perlados. Condes. Marqueses. Ricosomes […].” 

C2C864 yn-2 Privação ynfortunyo ~ 

ynfortunios 

Subst. Subst. Subst. Do lat. infortunĭum, -ĭi < 

in- + -fortūna, -ae, 

‘fortuna, sorte’ 

adversidade, 

infortúnio, desgraça 

MGO 

“[…] ouo gra<n>d ynfortunyo en cobrar el pas-tor que cobro por que andando enbuelto con moc'os no curaua dela rregir [...].”
 
 

C2C865 in-2 Privação infortunio Subst. Subst. Subst. Do lat. infortunĭum, -ĭi < 

in- + -fortūna, -ae, 

‘fortuna, sorte’ 

adversidade, 

infortúnio, desgraça 

CCM 

“Ca<listo>. assi los diablos te ganen assi por infortunio arrebatado perezcas: o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable 

ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C866 in-2 Negação injustas Adj. Adj. Adj. Do lat. injūstus, -a, -um < 

in- + -jūstus, -a, -um 

injusto, não justo SLI 

“[...] licitas o injustas no curaua.” 

C2C867 jn-2 Negação jnjusta Adj. Adj. Adj. Do lat. injūstus, -a, -um < 

in- + -jūstus, -a, -um 

injusto, não justo GEN 

“Jnjusta cosa me parece seria de-xar d<e> dezir d<e> la generacio<n>.” 

C2C868 in-2 Negação intollerable Adj. Adj. Adj. Do lat. intolerabĭlis < in- 

+ -tolerabĭlis 

intolerável, não 

tolerável 

CCM 

“[...] o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C869 yn-2 Negação yntolerables Adj. Adj. Adj. Do lat. intolerabĭlis < in- 

+ -tolerabĭlis 

intolerável, não 

tolerável 

MGO 

“Sofriendo rrobos. Muertes y. Fuerc'as yntolera-bles [...].” 

18. inter- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: intel- ~ inter-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C870 intel- Sentido opaco intelligencia Verbo Verbo Subst. Do lat. interpositĭo, -ōnis < 

interpŏnere < ĭnter- +        

-pŏnere 

compreensão, 

entendimento 

JOS 

“[…] Y escripta aq<ue>sta histo-ria en letras griegas: a causa de mas extendida intelligencia por el mun-do […].” 

C2C871 inter- Posição 

intermediária 

(temporal) 

interposicion Verbo Verbo Subst. Do lat. interpositĭo, -ōnis < 

interpŏnere < ĭnter- +        

-pŏnere 

interposição JOS 

“[…] o al-guna interposicion de tiempo: po-diesse alos enemigos dela fe indu-zir nueuas esperanc'as […].” 

19. intro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2D292 entre- Movimento para 

dentro 

entremetere ~ 

entremeter 

Verbo Verbo Verbo Do lat. intromittĕre < 

intro- + -mittĕre 

penetrar, adentrar, 

imiscuir, intrometer 

CHA 

“[…] co-mo mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres q<ue> manifestar theoriza<n>do mi scie<n>cia o inora<n>cia: 

ta<m>bie<n> en las señales ansi oste<n>siuas como p<re>nosticas no me entreme-tere.” 

20. ob- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ob- ~ ou- ~ o- ~ oc- ~ of- ~ olu- ~ olv- ~ e-2 ~ os-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

 

C2C872 ob-  Sentido opaco obedece Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se CCM 

“Ca<listo>. como te<m>plara el destemplado. como sentira el ar-monia aquel que consigo esta tan discorde. aquel a quien la voluntad ala razon no 

obedece.” 

C2C873 ob-  Sentido opaco obedescamos Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-se MGO 

“[...] que obed<e>sca-mos alos rreyes & princ'ipes a vn que sean yndoctos.” 

C2D293 ob-  Sentido opaco obedesçieran  Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-

se, seguir 

M18 

“[...] q<ue> le obedesçieran a su voluntad assi co-mo el quisiera [...].” 

C2C874 ob-  Sentido opaco obedescer ~ 

obedescen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

obedecer, submeter-

se, seguir 

SLI 

“[...] la naturaleza formo enclinadas a obedescer ala sensualidat & apeti-to del vientre.” 

C2D294 ob- Sentido opaco obediençia Verbo Verbo Subst. Do lat. oboedientĭa, -ae < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

submissão, obediência M18 

“E porque el hombre desconos-çio a nuestro señor dios: la obedien-çia & la seruidumbre quel deuia co-mo a su criador […].” 

C2C875 ob- Sentido opaco obedienc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. oboedientĭa, -ae < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

submissão, obediência MGO 
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“[…] y si fuera de obedienc'ia andouiere bien se puede comparar ala rres q<ue> quiere dezir cosa que a<n>da perdida [...].” 

C2D295 ob- Sentido opaco desobediencia Verbo Verbo Subst. Do CA des- + -obediencia 

< lat. oboedientĭa, -ae < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediência, 

inobediência, não 

obediência 

M18 

“[…] sin soffrir muerte ni corrompimiento ni mal ninguno por siempre jamas: si lo el por su desobediencia no p<er>die-se […].” 

C2D296 ou- Sentido opaco desouedientes Verbo Verbo Adj. 

PPres. 

Do CA des- + -obediente 

< lat. oboediens, -entis < 

obœdīre, ‘escutar, 

obedecer’ < ob- + audīre 

desobediente, não 

obediente 

M18 

“[…] fue muy grand dere-cho q<ue> todas las vestias & las otras criaturas que ante le seruian le fues-sen agora desouedientes […].” 

C2C876 ob-  Sentido opaco objecto Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. objectum < 

lat. objectus, -a, -um, part. 

pass. de objicĕre, ‘pôr 

diante de, opor, propor’ < 

ob- + -jacĕre 

elemento, objeto GEN 

“[...] por la ymaginacion q<ue> tenia<n> del objecto que a la vista se les representaua [...].” 

C2C877 ob-  Sentido opaco objecto Verbo Verbo Subst. Do baixo lat. objectum < 

lat. objectus, -a, -um, part. 

pass. de objicĕre, ‘pôr 

diante de, opor, propor’ < 

ob- + -jacĕre 

obstáculo, objeto CCM 

“E avn si delante me tiene mas comi-go se encendera. que el sol mas arde donde puede re-uerberar. la vista a quien objecto no se antepone ca<n>-sa 

[...].” 

C2C878 ob-  Sentido opaco obligado Verbo Verbo Adj. Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

obrigado CCM 
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PP comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

“[…] yo quedo obligado a dar cue<n>ta de su vi-da [...].” 

C2D297 ob-  Sentido opaco obligados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. obligāre, ‘ligar, 

atar em volta, vincular, 

comprometer’ < ob- +       

-ligăre, ‘ligar, atar’ 

constrangido, forçado, 

obrigado 

M18 

“O a quien son obli-gados: de cuyo seruicio dicho es [...].” 

C2C879 o-  Sentido opaco ocasiones Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião, circunstância, 

perigo 

ENC 

“No pudo ser de varones / carnal mente desseada / que su limpieza sobrada / quitava las ocasiones.” 

C2D298 o-  Sentido opaco ocasion Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

ocasião ALV 

“[...] infecio<n> a la q<ua>l ayu-da mucho la ocasio<n> de las cosas deste suelo baxo [...].” 

C2C880 o-  Sentido opaco ocasiones Verbo Verbo Subst. Do lat. occassio, -ōnis < 

occidĕre, ‘cair por terra’ < 

ob- + -cadĕre, ‘cair’ 

oportunidade, ocasião JOS 

“[…] fasta llegar alas ocasio<n>es que los Ju-dios dieron alos Romanos para q<ue> del todo d<e>struyessen a Jherusalem.” 

C2C881 oc-  Sentido opaco occupado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA ocupar < lat. 

occupāre, ‘apoderar-se, 

assenhorear-se, ocupar (o 

tempo)’ < ob- + -capĕre 

aplicado, ocupado SLI 

“[...] en alguna cosa occupado […].”  
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C2C882 oc-  Sentido opaco occupados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA ocupar < lat. 

occupāre, ‘apoderar-se, 

assenhorear-se, ocupar (o 

tempo)’ < ob- + -capĕre 

invadido, dominado, 

ocupado 

JOS 

“[...] pueblos quelos moros granadis tenian occupados […].”  

C2C883 o-  Sentido opaco ocupo Verbo Verbo Verbo Do lat. occupāre, 

‘apoderar-se, assenhorear-

se, ocupar (o tempo)’ < 

ob- + -capĕre 

dedicar, emprender PN9 

“Ocupol tiempo en officio / no famosso mas honesto […].”  

C2D299 o- Sentido opaco ocurrir ~ ocurriere Verbo Verbo Verbo Do lat. occurrĕre, ‘sair ao 

encontro de’ < ob- +          

-currĕre, ‘correr’ 

acontecer, ocorrer LTO 

“[…] casos que mas co<n>tinuame<n>te suelen ocurrir [...].’” 

C2D300 o- Sentido opaco ocurren ~ ocurrido Verbo Verbo Verbo Do lat. occurrĕre, ‘sair ao 

encontro de’ < ob- +          

-currĕre, ‘correr’ 

acontecer, ocorrer CHA 

“[…] mayormente me ha fatigado en este tie<m>po presente en el qual han ocurri-do y ocurre<n> cada dia los dichos dolores.” 

C2D301 o-  Sentido opaco oculta Verbo Verbo Adj. Do lat. occŭltus, -a, -um < 

occŭlĕre, ‘esconder, 

dissimular’ < ob- +            

-celāre, ‘esconder, ter 

oculto’ 

secreto, oculto CHA 

“[…] cierta qualidad venenosa: oculta: contraria a la vida […].”  

C2C884 o-  Sentido opaco oculto Verbo Verbo Adj. Do lat. occŭltus, -a, -um < 

occŭlĕre, ‘esconder, 

secreto, oculto P13 
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dissimular’ < ob- +            

-celāre, ‘esconder, ter 

oculto’ 

“[...] pitagoras non pidio / en publico njn en oculto / njn avergon~o su bulto […].” 

C2C885 o-  Sentido opaco ofensa Verbo Verbo Subst. Do lat. offensa, ‘choque, 

ofensa’ < offendĕre, 

‘chocar, atacar’ < ob- +      

-fendĕre 

ultraje, ofensa P13 

“[…] sy ca non te fago ofensa sojudgados soys a[ ]mj […].”  

C2D302 of-  Sentido opaco offrecer ~ offresca Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar CHA 

“Empero yo co<n>siderando todas las cau-sas q<ue> para lo tal se puede<n> offrecer pe<n>se a nadie mejor ni tam-bien se podria dedicar qualsequier 

buena obra q<ue> aq<ue>l q<ue> es principio y fin de todas las obras.”  

C2C886 o-  Sentido opaco ofrescido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do CA ofrescer < lat. 

offerre, ‘levar antes, 

apresentar, ofertar’ < ob- 

+ -ferre, ‘levar, trazer’ 

oferecer, ofertar CCM 

“[...] o-bras pias que por este lugar alcanc'ar te<n>go yo a dios ofrescido.” 

C2C887 of-  Sentido opaco offreçieron Verbo Verbo Verbo Do lat. offerre, ‘levar 

antes, apresentar, ofertar’ 

< ob- + -ferre, ‘levar, 

trazer’ 

oferecer, ofertar EEP 

“[…] & abi-ertos sus thesoros le offreçieron dadiuas oro & ençienso & mirra .” 
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C2C888 o-  Sentido opaco ofuscado Adj. Verbo Adj. 

PP 

Do CA ofuscar < lat. 

offuscāre < ob- + -fuscus, 

-a, -um, ‘escuro’
155

 

obscurecido, ofuscado DC1 

“[…] quien tiene ofuscado su intellentia […].” 

C2C889 olu- Sentido opaco olujdara Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer BAE 

“[…] auera rreposo & descansso enlos trabajos & afanes & enojos & otrosi desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas […].” 

C2C890 olu- Sentido opaco oluyde Verbo Verbo Verbo 

 

Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer PN9 

“[...] e antes su muerte pyde / que jamas nu<n>ca te oluyde [...].” 

C2C891 olv- Sentido opaco olvidar ~ olvida Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

olvidar, esquecer ENC 

“[...] no devemos olvidar / a quien nunca nos olvida / devemos le contemplar / y contemplando adorar […].” 

C2C892 olu- Sentido opaco oluida Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. *ŏblītāre, de 

oblītus, part. de oblīvīsci, 

‘esquecer-se’ < oblīnĕre < 

olvidar, esquecer MGO 

                                                             
155Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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ob- + -līnĕre, ‘untar, 

revestir, friccionar’ 

“[…] oluida el cuy-dado que deue tener […].” 

C2C893 olu- Sentido opaco oluidanc’a Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento BAE 

“[...] despues que las saben echan las en olujdanc'a por lo qual fazen perder mala & torpe mente [...].” 

C2C894 olu- Sentido opaco olujdo Verbo Verbo Subst. Do CA olvidar < lat. vulg. 

*ŏblītāre, de oblītus, part. 

de oblīvīsci, ‘esquecer-se’ 

< oblīnĕre < ob- + -līnĕre, 

‘untar, revestir, friccionar’ 

olvido, esquecimento BAE 

“[...] que non cayessen en olujdo [...].” 

C2C895 e-2 Sentido opaco escuras Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’
156

 

sombrio, escuro DAN 

“Sepulcros escuros.” 

C2C896 e-2 Sentido opaco escuras Adj. Adj. Adj. Do lat. obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

obscuro, confuso CHI 

                                                             
156A parte da etimologia latina foi consultada na página http://etimologias.dechile.net/?oscuro, visto que nem Gaffiot (2016) nem o DLPPE (2001) esclarecem-na. 



2355 

 

“[…] todo lo que aquj fallardes es-cripto non sera por vocablos de medeçi-na nin por palabras escuras saluo fa-blando bulgarmente […].” 

C2C897 e-2 Sentido opaco escuredat Adj. Adj. Subst. Do lat. obscurĭtas, -ātis
157

 

< obscūrus, ‘escuro, 

sombrio’ < talvez de ob- + 

raiz indoeuropeia *skeu-, 

‘cobrir, esconder’ 

escuridão, penumbra DC1 

“[…] Asi como lumbre es escuredat / qujen tiene priuada potentia visiua […].” 

C2D303 os- Sentido opaco ostensiuas Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. ostensīvus
158

  

< ostendĕre, ‘mostrar, 

exibir’ < obs- + -tendĕre 

manifesto, ostensivo CHA 

“[…] ta<m>bie<n> en las señales ansi oste<n>siuas como p<re>nosticas no me entreme-tere.” 

21. per- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: per-1 ~ pier- ~ pre-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2D304 per-1 Sentido opaco 

 

desaperçebido Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA des- + -apercibir < 

CA a- + -percibir < lat. 

percipĕre < per- + -capĕre 

desacautelado, 

descuidado, 

desprevenido 

M18 

“Mas estando muy desaperçebido dela muerte mueren muchas vezes muertes supitañas.” 

C2C898 per-1 Sentido opaco perdicyon Verbo  Verbo Subst. Do lat. perditĭo, -ōnis < 

pĕrdĕre < per- + -dăre, 

perda, perdição, ruína MGO 

                                                             
157Segundo o DLE / RAE. 
158Segundo o DLE / RAE. 
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‘dar, conceder’ 

“Myra myra como todo esta perdido la qual perdic'y-on prouiene de my pastor que anda tras sus d<e>lectac'yo-nes & no cura de mis correc'iones.” 

C2C899 per-1 Sentido opaco perder Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

extraviar, perder P13 

“[...] andando la naue para se p<er>der [...].” 

C2C900 per-1 Sentido opaco perder Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

PN9 

“[...] por me fazer cognosc'er / que qua<n>to mas es la cosa / dyfficille de aver / tanto mas por la perder / es la vyda trabajossa […].” 

C2D305 per-1 Sentido opaco perdio ~ perder ~ 

perdiera ~ pierdan 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

M18 

“E pues fue assi dessamparado de to-das las noblezas que hauia de auen-taja sobre las vestias perdio el seño-rio natural que sobre ellas tenia.” 

C2C901 per-1 Sentido opaco perdido ~ perder Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter; 

condenar-se 

CCM 

“[...] porq<ue> sin esperanc'a de salud no embie el espiritu per-dido co<n>el desastrado piramo & dela desdichada tisbe.” 

C2C902 per-1 Sentido opaco perder ~ perderyan Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter; cair no 

esquecimento 

BAE 

“[...] despues que las saben echan las en olujdanc'a por lo qual fazen perder mala & torpe mente [...].” 

C2C903 per-1 Sentido opaco perdio ~ perdyo Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

MGO 

“[...] de metrio rrey de asiria perdio la c'ibdad de Tolomayda [...].” 

C2C904 pier-  Sentido opaco pierde Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    perder, ser derrotado  ENC 
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-dăre, ‘dar, conceder’ 

“[...] oy se pierde la querella […].” 

C2C905 per-1 ~ 

pier- 

Sentido opaco perder ~ 

perderedes ~ 

pierdo 

Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

DAN 

“Acortarse mj vida & p<er>der los sentidos [...].” 

C2C906 per-1 Sentido opaco perdemos Verbo  Verbo Verbo Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perder, ser privado de, 

cessar de ter 

CHI 

“[...] somos costreñidos A amar n<uest>ra salud tenporal & en tanto que si por n<uest>ra culpa / o de-sidia aquella perdemos somos homicidas de nos 

mesmos [...].” 

C2C907 per-1 Sentido opaco perdyda Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido, privado PN9 

“[...] de ty se parten mys ojos / perdyda toda su lumbre […].” 

C2D306 per-1 Sentido opaco perdido Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido, privado RHJ 

“[...] la q<ue>las q<ue>rellas dav[a] / p<er>dido es ya lo p<er>dido / mas le qujero p<er>donare / dies'tes' melo po<r> marido / aq<ue>l q<ue> 

mato al mj padre / considrando el benefic'io / q<ue> Rec'ibre en perdonalle.” 

C2C908 per-1 Sentido opaco perdida Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. pĕrdĕre < per- +    

-dăre, ‘dar, conceder’ 

perdido, privado CHI 

“[...] breue conpendio de medeçina con cuya dot<ri>-na podades aq<ue>lla perdida adqujrir & adq<ui>rida conseruar [...].” 

C2C909 per-1 Sentido opaco perdida ~ perdidas 

~ perdido ~ 

perdidoos ~ 

Verbo  Verbo Adj. 

PP 

Do lat. tard. perdĭta < 

pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, 

‘dar, conceder’ 

perdido, desaparecido; 

privado; condenado  

MGO 
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perdidos ~ 

perdydas 

“[…] y si fuera de obedienc'ia andouiere bien se puede comparar ala rres q<ue> quiere dezir cosa que a<n>da perdida [...].” 

C2C910 per-1 Sentido opaco perdona Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver DAN 

“[…] de aq<ue>l q<ue> perdona los yerros pasados […].” 

C2D307 per-1 Sentido opaco perdonare ~ 

perdona 

Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver RHJ 

“[...] la q<ue>las q<ue>rellas dav[a] / p<er>dido es ya lo p<er>dido / mas le qujero p<er>donare / dies'tes' melo po<r> marido / aq<ue>l q<ue> 

mato al mj padre / considrando el benefic'io / q<ue> Rec'ibre en perdonalle.” 

C2C911 per-1 Sentido opaco perdones Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. pĕrdōnāre < 

per- + -donāre 

perdoar, absolver DC1 

“[...] alos reclamantes tu sienpre perdones […].” 

C2C912 per-1 Sentido opaco perdones ~ perdon Verbo Verbo Subst. Der. do lat. tard. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência, 

clemência 

DAN 

“[…] no<n> es ya t<ien>po de perdones dar nj<n> de celebrar en grande aparato.” 

C2C913 per-1 Sentido opaco perdones Verbo Verbo Subst. Der. do lat. tard. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, absolvição, 

indulgência 

MTV 

“Titulo .xj. de los perdones.” 

C2C914 per-1 Sentido opaco perdon Verbo Verbo Subst. Der. do lat. tard. 

pĕrdōnāre < per- +            

-donāre 

perdão, desculpa, 

indulgência 

ENC 
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“[…] que todos hallan en ella / gran socorro y defension: […]  y los enfermos salud / los tristes consolacion / los pecadores perdon.” 

C2C915 per-1 Sentido opaco perescer Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

ter fim, perecer, 

arruinar 

P13 

“[...] la yra faze pe-resc'er el dia. E el ARebatamj<ent><<o>> traspasalo [...]..” 

C2C916 per-1 Sentido opaco perezcas Verbo Verbo Verbo Do lat. *perecere, 

incoativo de perīre 

morrer, ter fim, 

perecer, arruinar(-se) 

CCM 

“Ca<listo>. assi los diablos te ganen assi por infortunio arrebatado perezcas: o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable 

ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C917 per-1 Sentido opaco perfeciones ~ 

perfecion 

Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -ōnis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

grandeza, perfeição ENC 

“[...] y todos los corac'ones / de tal suerte penetrava / que viendo sus perfeciones / las carnales aficiones / en las entran~as matava.” 

C2D308 per-1 Sentido opaco perfecion Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -ōnis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

acabamento, perfeição M18 

“No viene en todos los hombres a complimiento ni a perfe-cion qual deue por razon que las sci-ençias nolas puede ningun hombre saber sin las aprender 

co<n> grande es-tudio.” 

C2C918 per-1 Sentido opaco perfec’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. perfectio, -ōnis < 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

acabamento, perfeição P13 

“[…] dan perfec'ion a[ ]bondat / & Resplandor a[ ]franq<ue>za […].” 

C2C919 per-1 Sentido opaco perfeta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. perfectus, -a, -um, 

part. pass. de perficĕre, 

‘fazer inteiramente, 

acabar’ 

acabado, completo, 

perfeito 

CCM 
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“[...] en dar poder a natu-ra que de ta<n> perfeta hermosu-ra te dotasse [...].” 

C2C920 per-1 Sentido opaco imperfetas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. imperfectus, -a,      

-um < in- + perfectus, -a,    

-um, part. pass. de 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

imperfeito, não 

perfeito 

GEN 

“E la yzq<ui>erda p<ro>cura fe<m>bra: de mane-ra que se q<ue>da con amas impresiones imp<er>fetas.’” 

C2C921 per-1 Sentido opaco imperfeta Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. imperfectus, -a,      

-um < in- + perfectus, -a,    

-um, part. pass. de 

perficĕre, ‘fazer 

inteiramente, acabar’ 

imperfeito, não 

perfeito 

SLI 

“Assi cadaq<u><<a>>l destas cosas por si siendo imperfe-ta/ layuda dela otra requiere.” 

C2D309 per-1 Sentido opaco permanesçer Verbo Verbo Verbo  Do lat. permanēre < per- 

+ - manēre 

conservar-se, 

permanecer, manter-se 

M18 

“Sin el qual la cosa no puede permanesçer.” 

C2D310 per-1 Sentido opaco permanece Verbo Verbo Verbo  Do lat. permanēre < per- 

+ - manēre 

conservar-se, 

permanecer 

CHA 

“Costumbre ha sido entre los anti-guos y avn agora permanece en-tre los modernos quando alguna obra scie<n>tifica acordaua<n> de hazer 

atribuye<n>la a algu<n> varo<n>.” 

C2C922 per-1 Sentido opaco permitir Verbo Verbo Verbo  Do lat. permittĕre < per- + 

-mittĕre 

consentir, permitir CHI 

“[...] dios ploguie-re permitirvos en aq<ue>ste destierro de vida cor-poral perseuerar […].” 

C2C923 per-1 Sentido opaco perplexo Verbo Verbo Adj. Do lat. perplēxus, -a, -um, 

< per- + -plectĕre 

indeciso, irresoluto, 

atônito 

CCM 
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PP 

“[...] pues enestos estre-mos en que estoy perplexo [...].” 

C2C924 per-1 Sentido opaco persecuc’iones Verbo Verbo Subst. Do lat. persecutĭo, -ōnis < 

persequĕre < per- +             

-sequĕre 

adversidade, 

perseguição 

PN9 

“[...] pero en las persecuc'iones / se muestra<n> los corac'ones / costa[n]tes en byen amar […].” 

C2C925 per-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perseueras Adj. Verbo Verbo  Do lat. perseverāre < per- 

+ -severus- + -āre 

persistir, perseverar CCM 

“Me<libea>. pues avn mas y-gual galardon te dare yo si perseueras.” 

C2C926 per-1 Sentido opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

perseuerar Adj. Verbo Verbo  Do lat. perseverāre < per- 

+ -severus- + -āre 

persistir, perseverar CHI 

“[...] dios ploguie-re permitirvos en aq<ue>ste destierro de vida cor-poral perseuerar […].” 

C2D311 per-1 Sentido opaco perspicacidad Verbo Verbo Subst. Do fr. perspicacité < lat. 

perspicacĭa, -ae < 

perspicĕre <per- +             

-spicĕre 

perspicácia CHA 
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“[...] en las fiebres pestile<n>ciales copiosame<n>te ha<n> es-crito los antiguos y modernos co<n> ta<n>ta prudencia co<n> ta<n>ta perspicacidad 

qua<n>ta humanos ingenios pudiero<n> alca<n>çar.” 

C2C927 per-1 Sentido opaco pertenesçientes Verbo Verbo Adj. Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < per- + -tĕnēre 

pertencente, da 

propriedade de 

LDE 

“E troxole sus afeytes & sus donas por dar A ella las siete las moças las pertenesçientes que pertenesçian A ella de casa del Rey.” 

C2D312 per-1 Sentido opaco pertenece Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < per- + -tĕnēre 

pertencer, concernir LTO 

“[…] al rey p<er>tenece & ha poder de hazer fueros & leyes […].” 

C2C928 per-1 Sentido opaco pertenesçian Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < per- + -tĕnēre 

pertencer, ser 

propriedade de 

LDE 

“E troxole sus afeytes & sus donas por dar A ella las siete las moças las pertenesçientes que pertenesçian A ella de casa del Rey.” 

C2C929 per-1 Sentido opaco pertenesc’e Verbo Verbo Verbo Do lat. *pertĭnescere, de 

pertĭnēre < per- + -tĕnēre 

pertencer, concernir BAE 

“[...] todos los om<n>es natural mente desean saber todas las cosas mucho mas & con mayor rrazon pertenesc'e alos manjficos & altos enperador<e>s.” 

C2C930 per-1 Sentido opaco peruersa Verbo Verbo Adj. Do lat. perversus, -a, -um 

< pervertĕre < per- +        

-vertĕre 

malvado, perverso SLI 

“[...] esfu-erc'o de animo tuuo: p<er>o la inclinacion mala & peruersa.” 

C2C931 pre-1  Sentido opaco preguntas  Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

pergunta BAE 

“E todas las pregu<n>tas de muy sotiles jnuenc'iones fundadas & Respo<n>-didas. ” 

C2C932 pre-1  Sentido opaco preguntas ~ 

pregunta 

Verbo Verbo Subst. Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

pergunta MGO 
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“Asy que esta copla contiene seys preguntas […].” 

C2C933 pre-1  Sentido opaco pregunto Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

questionar, perguntar VS1 

“[...] el emperador pregu<n>-to si jesu xp<ist>o creya enlos ydolos.” 

C2C934 pre-1  Sentido opaco pregunta ~ 

preguntaua 

Verbo Verbo Verbo Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar MGO 

“Pregunta agora el profeta gil arriuato ala rrepubli-ca dandole bozes como de lexos.” 

C2C935 pre-1  Sentido opaco preguntado ~ 

preguntando ~ 

preguntase 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. *praecūnctāre, de 

percōntāri 

perguntar P13 

“[…] preguntado q<ui>en fuese entre los onbres mal afortunado […].” 

22. pos- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pos-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C936 pos- Posterioridade 

temporal 

pospuesto Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. postponĕre < post- 

+ -ponĕre  

aprazar, protelar, adiar  JOS 

“[…] comenc'astes a empre<n>der: lo que por mucho tiempo & por no loables estoruos se auia pospuesto […].” 

C2C937 pos-   Posterioridade 

temporal 

postrimera Adv. Adj. Adj. Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

JOS 
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um < pos- + -ter
159

 

“[...] a causa dela rebelion muy desatinada & procediente dela diui-nal indignacion q<ue> los traxo ala exe-cucion postrimera [...].” 

C2C938 pos- Posterioridade 

temporal 

postrymero Adv. Adj. Adj. Do CA prestumeiro < lat. 

Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

PN9 

 

“[...] y eres de quyen espero / el gualardon postrymero […].” 

C2C939 pos- Posterioridade 

temporal 

postrimera Adv. Adj. Adj. Do CA postremo < lat. 

postrēmus, -a, -um, 

‘último’ < posterus, -a, -

um < pos- + -ter 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

MGO 

“Enla vltima & postrimera
160

 encomienda la vida medy-ana [...]” 

23. pre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pe- ~ pre-2 ~ per-2. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C940 pe- Sentido opaco pesebre Subst. Subst. Subst. Do lat. praesēpēs, -is < 

prae- + -saepēs, -is, 

‘cerca, sebe, recinto 

estábulo ENC 

                                                             
159De acordo com Corominas (1987). Já para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), parece advir de póstumo < lat. postŭmus, -ĭ < pos- + -tum, advérbio ‘naquele tempo’. Observe-

se que a adjunção prefixal processa-se inicialmente não sobre uma base léxica propriamente dita, mas sim, um sufixo, o -ter. 
160Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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fechado’ 

“[…] En vn pesebre metido / embuelto en pobres pan~ales [...].”
 
 

C2C941 pre-2 Anterioridade 

temporal 

preceder Verbo Verbo Verbo Do lat. praecedĕre < prae- 

+ -cedĕre 

anteceder, preceder ENC 

“[...] y quiso dios preceder / a su mesmo mensagero [...].” 

C2C942 pre-2 Anterioridade 

temporal 

prec’ede Verbo Verbo Verbo Do lat. praecedĕre < prae- 

+ -cedĕre 

anteceder, preceder PN9 

“[...] pues la buena condicion / prec'ede ala discrecion [...].” 

C2C943 pre-2 Anterioridade 

temporal 

preciencia Verbo Verbo Subst. Do lat. praescientĭa, -ae < 

praescīre < prae- + -scīre 

presciência, i.e., 

conhecimento do 

futuro 

ENC 

“Esta virgen consagrada / de tantos loores dina / en la preciencia divina / ab inicio fue criada” 

C2C944 pre-2 Sentido opaco predicaua Verbo Verbo Verbo Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar, apregoar, 

ensinar 

VS1 

“[...] & predicaua aqui en Roma e mochas gentes escondida mente por miedo de vuestro padre [...].” 

C2C945 pe- Sentido opaco pedricado ~ 

pedricando 

Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. praedĭcāre, freq. 

de praedicĕre < dicĕre 

pregar, apregoar, 

ensinar 

DAN 

“Pues q<ue> ya el frayre vos ha pedricado q<ue> todos vaya(^y)[^e]s a faz'er pen<itenc>ja [...].” 

C2C946 pe- Sentido opaco pedricadores ~ 

pedricador 

Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris < 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

aquele que predica, 

predicante, pregador 

DAN 

“[...] los sabios pedricadores le<<s>> diz'en & amonestan de cada dia […].” 

C2C947 pre-2 Sentido opaco predicadores Verbo Verbo Subst. Do lat. praedicātor, -ōris < aquele que predica, MGO 
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praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

predicante, pregador 

“[...] los predica-dores tan bien como los comunes anda<n> perdidos [...].” 

C2C948 pre-2 Sentido opaco predicante Verbo Verbo Adj. Do lat. predĭcans, -antis < 

praedĭcāre, freq. de 

praedicĕre < dicĕre 

aquele que predica, 

predicante, pregador 

EEP 

“Enesos dias veno johan bautis-ta predicante enel desier-to.” 

C2C949 per-2 Sentido opaco perlados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

BAE 

“[...] todos los gra<n>des sen~ores de sus Reynos & sen~orios asy los p<er>lados jnfantes duques co<n>des adelantados almirantes [...].” 

C2D313 per-2 Sentido opaco perlados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

LTO 

“[…] Infantes. Duques. Perlados. Condes. Marqueses. Ricosomes […].” 

C2D314 per-2 Sentido opaco perlado Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

M18 

“Cuyo pastor y perlado por la diuina prouidencia es vues-tra señoria Reuerendissima.” 

C2C950 per-2 Sentido opaco perlados Verbo Verbo Subst. Do lat. praelātus, part. de 

praefērre 

bispo, prelado, 

dignitário eclesiástico 

MTV 

“Titulo .iij<<o>>. de los perlados & clerigos & de sus li-bertades.” 

C2C951 pre-2 Sentido opaco prenada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. praegnāre < prae- 

+ -gnascor 

grávida, prenhe, 

pejada 

EEP 

“[…] su madre maria con josep ante que conujujesen fue fallada prenada de spiritu sancto.” 

C2C952 pre-2 Sentido opaco preñada Verbo Verbo Adj. Do lat. praegnāre < prae- grávida, prenhe, ENC 
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PP + -gnascor pejada 

“[…] assi que quedo pren~ada por el espiritu santo […].” 

C2C953 pre-2 Sentido opaco prescripçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. praescriptĭo, -ōnis 

< praescrībĕre < prae- +  

-scrībĕre 

esgotamento de prazo 

concedido por lei; 

caducidade 

MTV 

“Ti(i)tulo .xiij. de las prescripçiones.” 

C2C954 pre-2 Sentido opaco presencia Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença VS1 

“[...] e<n> presencia & dela<n>te d<e> todos [...].” 

C2C955 pre-2 Sentido opaco presencia Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença JOS 

“[...] v<uest>ra presencia real [...].” 

C2C956 pre-2 Sentido opaco presenc’ia Verbo Verbo Subst. Do lat. praesentĭa < 

praesum < prae- + -sum 

presença PN9 

“La tu presenc'ia me faze / veuyr por larga sazon / e ala my fortuna plaze / plazer delo que desplaze / a[ ]my triste corac'on.” 

C2D315 pre-2 Sentido opaco presento Verbo Verbo Verbo Do lat. praesentāre < 

prae- + -sum 

mostrar, apresentar LTO 

“[...] & mostro e p<re>sento
161

 Ant<e> su señoria & señores vna çedula d<e>l señor Rey don f<e>r<nand><<o>> [...].” 

C2C957 pre-2 Sentido opaco representaua ~ 

representa 

Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < re- 

+ - praesentāre < prae- + 

-sum 

manifestar, mostrar-se, 

apresentar, representar 

GEN 

“[...] por la ymaginacion q<ue> tenia<n> del objecto que a la vista se les representaua […].” 

                                                             
161Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C2C958 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Subst. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

regalo, mimo, 

presente 

DAN 

“Esta mj danc'a. traxe de presente.” 

C2C959 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

referente, referido, em 

questão, em destaque, 

presente 

JOS 

“E podiendo lo yo aduzir a deseada conclusion: a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera junta me<n>te con la presente 

ya fenecida.” 

C2C960 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

referente, referido, em 

questão, em destaque, 

presente; que se 

encontra, que está 

GEN 

“[…] & otras co-sas q<ue> en el presente tractado se co<n>tie-nen […]” 

C2D316 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

referente, referido, em 

questão, em destaque, 

presente; que 

presencia ou assiste a 

um evento 

LTO 

“[…] por la presente. ordenamos & man-damos que dentro de vn año primero siguiente & dende en adelante contado desde la da-ta destas nuestras leyes 

todos los letrados que oy son o fueren assi del nuestro consejo […].”  

C2C961 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

atual, presente; 

referente, referido, em 

questão 

ENC 

“[...] da me la gracia presente [...]” 

C2C962 pre-2 Sentido opaco pressente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < atual, presente BAE 
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prae- + -sum 

“[...] no<n> saben los om<n>es co<n>plida me<n>te njnguna cossa de aquel tiempo p<r><<e>>-ssente.” 

C2C963 pre-2 Sentido opaco presentes Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

atual, presente MGO 

“E asy acaec'e muchas vezes que algunos ombres antes dela espyrienc'ia de los males futuros no conoc'en los bienes presentes.” 

C2D317 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

atual, presente CHA 

“[…] mayormente me ha fatigado en este tie<m>po presente en el qual han ocurri-do y ocurre<n> cada dia los dichos dolores.” 

C2D318 pre-2 Sentido opaco presente Verbo Verbo Adj. Do lat. praesens, -ēntis < 

prae- + -sum 

referente, referido, em 

questão, em destaque, 

presente 

ALV 

“[...] & a esta causa breueme<n>te dare vnas reglas las mas faci-les & determinadas q<ue> ser podra<n> señaladame<n>te en la indisposicion pre-

sente [...].” 

C2D319 pre-2 Sentido opaco preseruacion Verbo Verbo Subst. Do CA preservar < lat. 

praeservāre, ‘proteger, 

observar previamente’ < 

prae- + + -servāre, 

‘guardar, conservar, salvar; 

manter; vigiar; habitar’ 

conservação, 

preservação 

ALV 

“Qua<n>to a lo particular en la p<re>seruacion digo q<ue> es menester andar poco por las calles […].” 

C2D320 pre-2 Sentido opaco preseruar Verbo Verbo Verbo Do lat. praeservāre, 

‘proteger, observar 

previamente’ < prae- +     

+ -servāre, ‘guardar, 

conservar, salvar; manter; 

preservar, conservar ALV 
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vigiar; habitar’ 

“Usar la triaca p<ar>a p<re>seruar no es segura avnq<ue> esta alabada por to-dos porq<ue> requiere ta<n>tas co<n>diciones [...].” 

C2D321 pre-2 Sentido opaco presydente Verbo Verbo Subst. Do lat. praesĭdens, -entis, 

< praestāre < prae- +        

-sedēre 

presidente LTO 

“[...] su alteza manda alos d<ic>hos se-ñores presyd<e>nte & oydores [...].” 

C2D322 pre-2 Sentido opaco presidente Verbo Verbo Subst. Do lat. praesĭdens, -entis, 

< praestāre < prae- +        

-sedēre 

presidente M18 

“Presidente del muy alto conse-jo delos reyes nuestros señores.” 

C2D323 pre-2 Sentido opaco prestamente Verbo Verbo Adv. Do CA preste < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

rapidamente, 

celeremente, 

prestamente 

ALV 

“[...] deue<n> muy p<re>stame<n>te llamar al medico [...].” 

C2C964 pre-2 Sentido opaco presumjr Verbo Verbo Verbo Do lat. praesumĕre < prae- 

+ -sumĕre 

conjecturar, presumir P13 

“Como entiendes en defensa / o puedes la presumjr / o me cuydas Resistir.” 

C2D324 pre-2 Sentido opaco presuncion Verbo Verbo Subst. Do lat. praesumptĭo, -ōnis 

< praesumĕre < prae- +    

-sumĕre 

vaidade, presunção CHA 

“Pero dios testi-go q<ue> no presuncion: mas solo zelo de caridade [...].” 
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C2C965 pre-2 Anterioridade 

temporal 

pressupuesto
162

 Verbo Verbo Subst. Do CA presuponer < lat. 

med. praesupponere < 

prae- + -supponĕre < sub- 

+ -ponĕre 

pressuposto PN9 

“Hauiendo tal pressupuesto / es aci mi buen amigo [...].” 

C2C966 pre-2 Sentido opaco presta Verbo Verbo Adj. Do lat. tard. praestus < lat. 

praestāre < prae- + -stāre, 

‘estar de pé, estar 

levantado’ 

pronto, diligente BAE 

“[...] que la su buena dis-pusic'ion sea presta & aparejada [...].” 

C2C967 pre-2 Sentido opaco prestan Verbo Verbo Verbo Do lat. praestāre < prae- 

+ -stāre, ‘estar de pé, estar 

levantado’ 

emprestar P13 

“[... ]a[ ]muchos pobres sostienen / dan y prestan y conplazen.” 

24. pro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pre-3 ~ pro- ~ por-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2D325 pre-3 Sentido opaco prenosticas Adj. Adj. Adj. Do lat. prognostĭcum < gr. 

προγνωστικόν, ‘que 

concerne ao conhecimento 

prognóstico CHA 

                                                             
162Sobreprefixação. 
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do que deve acontecer’ 

“[…] co-mo mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres q<ue> manifestar theoriza<n>do mi scie<n>cia o inora<n>cia: 

ta<m>bie<n> en las señales ansi oste<n>siuas como p<re>nosticas no me entreme-tere.” 

C2C968 pro- Sentido opaco procedia Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcedĕre < pro- + 

-cedĕre 

originar-se, proceder JOS 

“E despues de coligido el vniuersal vocabula-rio: que por mandado de v<uest>ra alte-za en no pocos an~os aduxe a buen termino: & a manifiesto 

prouecho: segund procedia de vuestra real co<n>-sideracion.” 

C2C969 pro- Sentido opaco proçede ~ 

proceden 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcedĕre < pro- + 

-cedĕre 

originar-se, proceder MGO 

“[...] la mala disposic'ion del pueblo no prouie-ne toda dela nygligenc'ia del pastor mas proc'ede de su mala condic'ion [...].” 

C2D326 pro- Sentido opaco proceder ~ 

procedido 

Verbo Verbo  Verbo Do lat. prōcedĕre < pro- + 

-cedĕre 

proceder CHA 

“Entie<n>do p<ro>ceder en este tratado solame<n>te ponie<n>do em cura causas y señales.” 

C2C970 pro- Sentido opaco procedientes Verbo Verbo  Adj. Do lat. procēdens, -entis < 

prōcedĕre < pro- +            

-cedĕre 

oriundo, procedente JOS 

“[…] despues de innu<m>erables contrastes p<ro>cedientes delas discor-dias & atreuimientos passados [...].” 

C2C971 pro- Sentido opaco proçessos Verbo Verbo  Subst. Do lat. processus < 

prōcedĕre < pro- +            

-cedĕre 

processo BAE 

“E todos los otros muy agra-dables & fundados proc'essos & Requestas que en todos los tiempos passados fasta aqui fizjeron […].” 

C2D327 pro- Sentido opaco processo Verbo Verbo  Subst. Do lat. processus < 

prōcedĕre < pro- +            

-cedĕre 

processo CHA 
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“[...] siguie<n>do ansi mismo el processo de los antiguos en todo […].” 

C2D328 pro- Sentido opaco procuradores Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris < 

procurāre < pro- +            

-curāre 

procurador LTO 

“[...] los procuradores delas cortes [...].” 

C2C972 pro- Sentido opaco procurador ~ 

procuradores 

Verbo Verbo Subst. Do lat. procurātor, -ōris < 

procurāre < pro- +            

-curāre 

procurador MTV 

“Titulo .xij. del procurador fiscal.” 

C2C973 pro- Sentido opaco procuran Verbo Verbo Verbo Do lat. procurāre < pro- + 

-curāre 

buscar, procurar MGO 

“La segunda es delos que desean saber E lo procuran.” 

C2C974 pro- Sentido opaco procura Verbo Verbo Verbo Do lat. procurāre < pro- + 

-curāre 

buscar, procurar GEN 

“E la yzq<ui>erda p<ro>cura fe<m>bra: de mane-ra que se q<ue>da con amas impresiones imp<er>fetas.’” 

C2D329 pro- Sentido opaco procuren ~ 

procurar  

Verbo Verbo Verbo Do lat. procurāre < pro- + 

-curāre 

buscar, procurar ALV 

“[...] p<ro>cure<n> los ho<m>bres todo plazer honesto & diligencia medianame<n>te [...].” 

C2C975 pro- Sentido opaco procurar Verbo Verbo Verbo Do lat. procurāre < pro- + 

-curāre 

buscar, procurar CHI 

“[...] nos exorta dezjen-do faga el ome por la salud tenporal lo que pudiere sin pecar a lo qual procurar todos lo<<s>> humanos […].” 

C2D330 pro- Sentido opaco procure Verbo Verbo Verbo Do lat. procurāre < pro- + 

-curāre 

buscar, procurar M18 
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“[...] yo procure cosa que tanta neçessidad hauia […].” 

C2C976 pro- Sentido opaco profesores Verbo Verbo Subst. Do lat. professor, -ōris < 

profitērī < pro- + -fatērī 

mestre, professor CHI 

“Por ende yo maestre alfonso chirino entre los profesores de medeçina el menor fisico […].” 

C2C977 pro- Sentido opaco profunda Adj. Adj. Adj. Do lat. profundus < pro- + 

-fundus 

profundo, denso, 

complexo 

PN9 

“Busco que diga / e fable / sy no materia p<ro>funda / Pero la entencion munda […].” 

C2C978 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

progenitores Subst. Subst. Subst. Do lat. progenĭtor, -ōris < 

pro- + -genĭtor, -ōris 

progenitor JOS 

“[...] posseydo por vuestros progenitores [...].” 

C2D331 pro- Movimento 

temporal para 

frente 

progenitor Subst. Subst. Subst. Do lat. progenĭtor, -ōris < 

pro- + -genĭtor, -ōris 

progenitor LTO 

“[...] siete partidas fechas por el señor rey do<n> Al-fonso nuestro progenitor [...].” 

C2D332 pro- Sentido opaco prolixidad Adj. Adj. Subst. Do lat. prolixĭtas, -ātis < 

prolixus < pro- + -*lixus 

loquela, verborragia, 

prolixidade 

LTO 

“[…] lo que fezimos por estoruar la prolixidad & muchedu<m>bre delas opi-niones […].” 

C2C979 pro- Sentido opaco prolixidad Adj. Adj. Subst. Do lat. prolixĭtas, -ātis < 

prolixus < pro- + -*lixus 

loquela, verborragia, 

prolixidade 

MGO 

“E tan complidamente en cada vna que fazer aqui dellas rrelac'ion seria prolixidad.” 

C2C980 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

DAN 
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“Prologo enla trasladac'io<n>.” 

C2C981 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

JOS 

“Prologo dirigido ala muy alta & muy poderosa Sen~ora Don~a Ysabel Reyna de Castilla […].” 

C2C982 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

VS1 

“Comienc'a el prologo.” 

C2C983 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

BAE 

“[…] & puso aquj al comjenc'o desta su obra vna acopilada escriptura com<m>o a manera de prologo o de arenga […].” 

C2D333 pro- Anterioridade 

espacial 

prolog ~ prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

M18 

“Capitulo primero del prolog de este libro enel qual se contiene la ra-zon porque fue este libro hecho […].” 

C2C984 pro- Anterioridade 

espacial 

prologo Subst. Subst. Subst. Do lat. prolŏgus, ī < gr. 

prólogos, -ou 

exórdio, introdução, 

prólogo, abertura 

MGO 

“E delos semeja<n>tes dize sant geronymo enel pro-logo dela bliuia.” 

C2C985 por- Movimento 

temporal para 

frente 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

porlongadamente Adj. Verbo Adv. Do CA prolongada < lat. 

prolongāre < prō- +          

-longus- + -āre 

duradouramente, 

prolongadamente 

TES 
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“Jte<m> si todo cuerpo muerto q<ue> sea metudo en esta ag<ua> por un dia. o por vna noche dura mucho por-lo<n>gadame<n>te q<ue> no<n> 

s<er>a corro<n>pido nj<n> comido.” 

C2C986 pro- Anterioridade 

temporal 

prometo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer MGO 

“[...] por los sanctos te prometo [...].” 

C2C987 pro- Anterioridade 

temporal 

prometo Verbo Verbo Verbo Do lat. prōmĭttĕre prometer VS1 

“[...] yo prometo [...].” 

C2C988 pro- Anterioridade 

espacial, diante 

de 

pronunciar ~ 

pronuncia 

Verbo Verbo Verbo Do lat. pronuntiāre < prō- 

+ -nuntiāre 

declarar, pronunciar, 

sentenciar 

JOS 

“Enla qual empresa fauorec'ida dela mano de dios: por abreuiar lo que ala lar-ga han de pronu<n>ciar los historicos.” 

C2C989 pro- Sentido opaco proposito Verbo Verbo Subst. Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre  

escopo, intenção, 

intuito, propósito 

JOS 

“[...] toda via co<n> proposito que resta<n>do me algund vigor para la translacio<n> delos veynte primeros libros [...].” 

C2D334 pro- Sentido opaco proposito Verbo Verbo Subst. Do lat. proposĭtum < 

prōpōnĕre  

escopo, intenção, 

intuito, propósito 

CHA 

“Uenie<n>do al p<ro>posito digo como dicho te<n>go [...].” 

C2C990 pro- Anterioridade 

nocional 

propone Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prōpōnĕre manifestar, apresentar, 

propor 

ENC 

“Propone. / Mi desseoso servir […].”   

C2C991 pro- Anterioridade propuse Verbo Verbo Verbo  Do lat. prōpōnĕre apresentar, propor, JOS 
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nocional  sugerir 

“[...] propuse en mi ext[r]ema vejez con-tinuar el estilo de bien seruir a v<uest>ra alteza […].” 

C2C992 pro- Sentido opaco prosperas Verbo Verbo Adj.  

 

Do lat. prospĕrus < 

prosperāre < pro- +          

-sperāre 

afortunado, próspero SLI 

“[...] se mostra-ron ricas & prosperas [...].” 

C2C993 pro- Sentido opaco prosperaua Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prosperāre < pro- 

+ -sperāre 

evoluir, progredir SLI 

“[...] el fecho dela guerra prospera-ua mas por fuerc'a de cuerpo [...].” 

C2D335 pro- Sentido opaco prospere Verbo Verbo Verbo  

 

Do lat. prosperāre < pro- 

+ -sperāre 

tornar próspero, fazer 

progredir 

M18 

“Cuya vida & reuerendissima & muy magnifica persona: Nuestro se-ñor prospere.” 

C2C994 pro- Sentido opaco aprouechar Verbo  Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

CHI 

“Aqui comiença<n> las Razones & calidades que han de concurrir para lo que e<n> <e>ste conpe<n>-dio contenjdo pueda aprouechar.” 

C2C995 pro- Sentido opaco aprouecha Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, servir de 

proveito 

DAN 

“[...] no<n> vos aprouecha echar la cruz'ada […].” 

C2C996 pro- Sentido opaco aprouechar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

JOS 
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“[...] no se me passasse sin aprouechar enlo q<ue> sentiesse de verdad fructuoso & con-forme ala tal empresa […]. ” 

C2D336 pro- Sentido opaco aprouechar Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, servir de 

proveito 

CHA 

“[…] mi inte<n>cio<n> sea mas de aprouechar en la salud de los ho<m>-bres […]. ” 

C2D337 pro- Sentido opaco aprouechan ~ 

aprouecha 

Verbo  Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

ALV 

“[…] en especial q<ue> se aprouecha<n> de las ropas & p<ro>-uisiones de sus casas no acata<n>do q<ue> en los tales lugares ta<n>bien esta el ayre 

dañado.’” 

C2C997 pro- Sentido opaco aprouecha Verbo Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, servir de 

proveito 

PN9 

“[…] a[ ]my triste corac'on / que le plaze que me parta / como desentydo / e loco / e con solo escreuyr me farta / mas que aprouecha la carta / donde la 

vysta es poco […]. ” 

C2D338 pro- Sentido opaco aprouechar Verbo  Verbo Verbo Do CA a- + -prouech(o)- 

+ -a- + -r < lat. profectu < 

profacĕre < pro- + -facĕre 

aproveitar, utilizar, 

empregar, tirar 

proveito 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos para que se ayan de im-premir & cada vno se 

pueda aprouechar dellos porende por la presente. ordenamos & man-damos que dentro de vn año […].” 

C2C998 pro- Sentido opaco prouechoso Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

SLI 

“[...] por esperiencia & obras fue conoscido el saber em las guerras ser mas prouechoso [...].” 

C2D339 pro- Sentido opaco prouechosa Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. conveniente, CHA 
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profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

“[...] alguna cosa prouecho-sa a la salud de la miserable y flaca humanidad […].” 

C2D340 pro- Sentido opaco prouechosas ~ 

prouechosos 

Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

ALV 

“[…] son mas p<ro>uechosas q<ue> otro ningun remedio […].” 

C2C999 pro- Sentido opaco prouechosos ~ 

prouechosas 

Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

BAE 

“[...] mas rresc'iben muchos avy-samientos buenos & prouecho-sos […].’” 

C2D341 pro- Sentido opaco prouechosos ~ 

prouechoso 

Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

M18 

“[...] quales manjares eran prouechosos […].’” 

C2C1000 pro- Sentido opaco prouechosa Verbo Verbo Adj. Do CA prouecho < lat. 

profectu, -ūs <  profacĕre 

< pro- + -facĕre 

conveniente, 

proveitoso, 

convinhável, oportuno 

CHI 

“[…] fazed vos vna burla prouechosa […].” 

C2C1001 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

P13 

“Ca delos nombres vana & syn prouecho es la disputa.” 

C2C1002 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

JOS 
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“[...] por mandado de v<uest>ra alte-za en no pocos an~os aduxe a buen termino: & a manifiesto prouecho [...].” 

C2D342 pro- Sentido opaco prouecho Verbo Verbo Subst. Do lat. profectu, -ūs <  

profacĕre < pro- + -facĕre 

proveito, benefício, 

ganho 

M18 

“Para que my seruicio le fuesse açepto y resultasse en algund prouecho y vtilidad […].” 

C2C1003 pro- Sentido opaco prouerbiales Subst. Subst. Adj. Do lat. proverbĭum, ĭi < 

pro- + -verbum 

proverbial MGO 

“Otros por via de dia-logo. otros en metros prouerbiales.” 

C2C1004 pro- Anterioridade 

temporal 

proueedora Verbo Verbo Adj. Do CA prouenir < lat. 

provĭdēre < pro- + -vidēre 

financiador, provedor JOS 

“U<uest>ra alteza fue del todo principal co<m>mouedora enla consultac'io<n>: Y en las expediciones marauillosa p<ro>uee-dora.” 

C2D343 pro- Anterioridade 

temporal 

proueer Verbo Verbo Verbo Do lat. provĭdēre < pro- + 

-vidēre 

abastecer, prover, 

providenciar 

LTO 

“[...] & dos les fue su-plicado que enello ma<n>dassen proueer [...].” 

C2C1005 pro- Anterioridade 

temporal 

improuiso Verbo Verbo Adj. 

PP 

Provav. do CA im- +         

-prover < lat. providēre < 

pro- + -vidēre 

desprovido, não 

provido, privado 

GEN 

“[...] no podria venir asi i<m>prouiso d<e> todos los mie<m>bros d<e>l cuerpo [...].” 

C2C1006 pro- Anterioridade 

temporal 

prouiene Verbo Verbo Verbo Do lat. provenīre provir, advir MGO 

“Myra myra como todo esta perdido la qual perdic'y-on prouiene de my pastor [...].” 

C2C1007 pro-  Anterioridade 

temporal 

prouidençia Verbo Verbo Subst. Do lat. providentĭa, -ae < 

providēre < pro- + vidēre 

providência CHI 

“[...] deseando la vi-da de vosotros mis muy caros & amados fi-jos en toda sanidat conseruar en quanto a la prouidençia del muy alto señor dios […].” 
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C2D344 pro-  Anterioridade 

temporal 

prouidencia Verbo Verbo Subst. Do lat. providentĭa, -ae < 

providēre < pro- + vidēre 

providência M18 

“Cuyo pastor y perlado por la diuina prouidencia es vues-tra señoria Reuerendissima.” 

C2D345 pro-  Sentido opaco prouincia Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província CHA 

“[...] auie<n>do co<n>sideracio<n> qua<n> afligida y q<ua>n lastimada ha sido y avn esta la ge<n>te en esta prouincia.” 

C2D346 pro-  Sentido opaco prouincias Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província ALV 

“[…] direccion de donde se sigue mayor daño en las p<ro>uincias & lu-gares q<ue> son a estos signos subjectas.” 

C2C1008 pro-  Sentido opaco prouinçias Verbo Verbo Subst. Do lat. prōvĭncĭa, -ae < lat. 

provĕnīre 

 

província MTV 

“Titulo .v<<o>>. de los notarios de las prouinçias.” 

C2D347 pro-  Anterioridade 

temporal 

prouisiones Verbo Verbo Subst. Do lat. provisĭo, -ōnis < 

providēre < pro- + -vidēre 

provisão ALV 

“[…] se aprouecha<n> de las ropas & p<ro>-uisiones de sus casas no acata<n>do q<ue> en los tales lugares ta<n>bien esta el ayre dañado.’” 

C2C1009 pro-  Sentido opaco prouocar Verbo Verbo Verbo Do lat. provocāre < pro- + 

-vocāre 

impelir, incitar, 

fomentar 

MGO 

“[…] para prouocar a virtudes & rrefrenar vic'ios […]” 

25. re- 
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ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: re- ~ rre-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1010 re- Sentido opaco rebelion Verbo Verbo Subst. Do lat. rebellĭo, -ōnis < 

rebellāre (‘recomeçar as 

hostilidades, revoltar-se’) 

< re- +  -bellāre, 

‘guerrear, combater’ 

insurreição, rebelião JOS 

“[...] a causa dela rebelion muy desatinada & procediente dela diui-nal indignacion q<ue> los traxo ala exe-cucion postrimera [...].” 

C2C1011 re- Sentido opaco recibe Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

ganhar, acolher, 

receber 

GEN 

“[...] el plazer que recibe todo el cuerpo [...].” 

C2C1012 re- Sentido opaco recebir Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

acolher, receber ENC 

“El esta todo en el suelo / a guiar peregrinantes / a recebir caminantes [...].” 

C2D348 re- Sentido opaco recebian Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

aguentar, tolerar, 

sofrer, padecer, 

receber 

LTO 

“[...] fue fecha relacion del gran daño & gasto que recebian mis subditos & naturales a causa d<e>la gran dif-ferencia & variedad que auia enel 

entendimiento de algunas leyes […].” 

C2C1013 re- Sentido opaco rescebido Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

receber, ganhar  VS1 
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PP agarrar’ 

“[...] & qua<n>do ouo rescebi-do los treynta dineros que se arrepintio dela traycio<n> [...].” 

C2C1014 re- Sentido opaco reçibe Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar  TES 

“[...] si los metiere<n> en esta ag<ua> todas sus u<ir>tudes finca<n> en esta ag<ua> saca<n>do de las. vio-las. q<ue> no<n> reçibe nj<n>guna cosa 

su u<ir>tud.” 

C2D349 re- Sentido opaco rec’ibre Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar  RHJ 

“[...] considrando el benefic'io / q<ue> Rec'ibre en perdonalle.” 

C2C1015 rre- Sentido opaco rresc’iben ~ 

rrecebiesen 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, ganhar; 
sofrer, padecer, 

BAE 

“[...] mas rresc'iben muchos avy-samientos buenos & prouecho-sos […].’” 

C2C1016 re- Sentido opaco rec’ibiesse ~ 

recibian 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, sofrer, 

padecer 

JOS 

“[…] que nin por co<n>trastes dela fortuna: ni por falta de continuos aparejos: se rec'ibiesse desuio […].” 

C2C1017 re- Sentido opaco resc’ibe Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

receber, acolher, 

recepcionar 

P13 

“[...] lo q<ue> tomares Resc'ibelo dema<n>-dandolo & non forc'andolo […].” 

C2D350 re- Sentido opaco reçiba Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

receber, acolher, M18 
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agarrar’ recepcionar 

“Ala qual humilmente suplico lo reçiba & fa-uorezca juntamente conlo que adelante se imprimiere […].” 

C2C1018 rre- Sentido opaco rrec’ibe Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

sofrer, padecer, 

receber 

MGO 

“[…] rrec'ibe detrimento por la nygligenc'ia del rrey […].” 

C2C1019 re- Sentido opaco resçebida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, acolhido, 

ganhado 

EEP 

“E la Respuesta Resçebida en sueños quando torrnasen a herodes [...].”  

C2D351 re- Sentido opaco recebidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕcĭpĕre < re- +     

-capĕre, ‘tomar, apanhar, 

agarrar’ 

recebido, acolhido, 

recepcionado 

LTO 

“[...] ma<n>do ordenar como quier que fasta aqui no se falla q<ue> fues-sem publicadas por ma<n>dado del rey ni fuero<n> auidas ni recebidas por 

leyes [...].”  

C2D352 re- Sentido opaco reçelan Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’
163

 

temer, recear  M18 

“E finalmente reçelan que no lo podrian continuar aunque lo co-mençassen.” 

C2C1020 rre- Sentido opaco rrec’elan Verbo Verbo Verbo Do lat. re- + -celāre, 

‘ocultar, esconder’
164

 

temer, recear  MGO 

“[...] rrec'elan padec'er [...].” 

C2C1021 re- Sentido opaco recelo Verbo Verbo Subst. Do CA recelar < lat. re- + temor, receio  CCM 

                                                             
163Já para o DLE/RAE, advém do CA re- + -celar < lat. tard. zelāri. 
164Já para o DLE/RAE, advém do CA re- + -celar < lat. tard. zelāri. 
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-celāre, ‘ocultar, 

esconder’
165

 

“[…] yo misto me alegro co<n> recelo del esquiuo torme<n>to q<ue> tu absencia me ha de causar.” 

C2C1022 rre- Sentido opaco rrec’elo Verbo Verbo Subst. Do CA recelar < lat. re- + 

-celāre, ‘ocultar, 

esconder’
166

 

temor, receio  BAE 

“E final me<n>-te vsaron vsan fazer otros jue-gos mayores & de mayor noble-za los quales rrequjeren en sy a-saz temor & mjedo & rrec'elo a to-dos 

aquellos que los ensayan & vsan fazer.” 

C2C1023 re- Sentido opaco reclamantes Verbo Verbo Subst. Do CA reclamar < lat.  

reclamāre < re- +              

-clamāre 

suplicante, implorante DC1 

“[...] alos reclamantes tu sienpre perdones […].” 

C2D353 re- Sentido opaco recoger
167

 Verbo Verbo Verbo Do lat. recolligĕre <  re- + 

-colligĕre <  colligĕre 

(‘recolher’) < cum- +        

-legĕre, ‘reunir, apanhar, 

colher’ 

retirar, apreender, 

recolher 

LTO 

“E porque nuestra intencion & volu<n>-tad es demandar recoger & emendar los dichos ordenamientos […].” 

C2C1024 re- Expletivo reconte
168

 Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

contar, referir
169

 SLI 

                                                             
165Já para o DLE/RAE, advém do CA re- + -celar < lat. tard. zelāri. 
166Já para o DLE/RAE, advém do CA re- + -celar < lat. tard. zelāri. 
167Sobreprefixação.   
168Sobreprefixação. 
169Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, 

referir novamente’. 
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podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

“[...] las quales dos cosas con aquellas artes hauia aumentado. que poco antes reconte.” 

C2C1025 re- Expletivo recontar
170

 Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, referir
171

 PN9 

“Ya mys penas recontar / sobreseen mys querellas / pero no deues dubdar / que me esfuerc'o alo callar / por ser tu la causa dellas.” 

C2C1026 rre- Expletivo rrecontaron
172

 Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. 

cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar, cortar, 

podar; apurar; contar, 

calcular; pensar, crer, 

supor’ 

contar, referir
173

 BAE 

“[...] rrecontaron todos los grandes fechos passados delos e<n>-peradores [...].” 

C2C1027 re-  Expletivo recontado
174

 Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -contar < lat. contar, referir
175

 P13 

                                                             
170Sobreprefixação. 
171Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, 

referir novamente’. 
172Sobreprefixação. 
173Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, 

referir novamente’. 
174Sobreprefixação. 
175Da consulta às obras lexicográficas de Alonso (1986) e García de Diego (1985), foi possível dirimir a dúvida se se tratava de ‘contar, referir’ ou ‘recontar, contar novamente, 

referir novamente’. 
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PP cŏmpŭtāre < cum- +          

-putāre, ‘limpar; cortar; 

calcular; pensar, crer, 

imaginar’ 

 

 

“E el fermoso acto esten-sa me<n>te Recontado les fuese syn dilac'ion alguna [...].” 

C2D354 re- Sentido opaco recurran ~ recurra Verbo Verbo Verbo Do CA recurrĕre < re- +   

-currĕre 

acudir, recorrer LTO 

“[…] fueros delas partidas q<ue> en tal caso recurran a nos & alos reyes que de nos venieren para la interpetracion & de-claracion dellas […].” 

C2C1028 rre- Sentido opaco rrecurso Verbo Verbo Subst. Do CA recūrsus, -us < 

recursāre < re- + -cursāre 

solução, saída, recurso MGO 

“[…] desean ver su rrey por que no tienen otro rrecurso enlas tierras para rremedio de sus agrauios […].” 

C2D355 re- Intensificação  recrescia Verbo Verbo Verbo Do CA recrescĕre < re- + 

-crescĕre 

recrescer, aumentar LTO 

“[…] & informados del gran daño que d<e>sto se recrescia mandaro<n> sobre ello platicar alos del su co<n>sejo.” 

C2C1029 rre-  Sentido opaco rrecusaçiones Subst. Verbo Subst. Do lat. recusatĭo, -ōnis < 

recusāre < re- + -causa
176

 

ato com o intento de 

apartar um juiz ou 

testemunha, por sua 

relação com os fatos 

ou com as partes 

MTV 

“Titulo .v. de las rrecusaçiones de los juezes.” 

C2C1030 re-  Sentido opaco redenpc’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. redemptĭo, -ōnis < 

rĕdĭmĕre, ‘resgatar, remir’ 

< red- +  -emĕre, ‘tomar, 

salvação, redenção PN9 

                                                             
176Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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receber, comprar’ 

“Esfuerc'a se my pasyon / y no consyente que muera / y mata syn rede<n>pc'ion / la pyadad y conpasyon / que my corac'on espera.” 

C2C1031 re-  Sentido opaco redencion Verbo Verbo Subst. Do lat. redemptĭo, -ōnis < 

rĕdĭmĕre, ‘resgatar, remir’ 

< red- +  -emĕre, ‘tomar, 

receber, comprar’ 

salvação, redenção ENC 

“[…] que todos hallan en ella / gran socorro y defension: / los cativos redencion / y los enfermos […].” 

C2C1032 rre-  Sentido opaco rredemptor Verbo Verbo Adj. Do lat. redemptor, -ōris < 

rĕdĭmĕre, ‘resgatar, remir’ 

< red- +  -emĕre, ‘tomar, 

receber, comprar’ 

o Redentor, o 

Salvador, i.e., Jesus 

Cristo 

MGO 

“[...] segund el dicho de n<uest>ro rredemptor.” 

C2C1033 rre-  Sentido opaco referiendo Verbo Verbo Verbo Do lat. refĕrre < re- +        

-ferre 

dirigir, tratar, referir P13 

“Referiendole grac'ias con muy Ricos dones dema<n>dandole paz co<n> muy humildes & mansos corac'on<e>s.” 

C2C1034 rre-  Sentido opaco rreferir Verbo Verbo Verbo Do lat. refĕrre < re- +        

-ferre 

mencionar, aludir, 

referir 

MGO 

“[...] suele rreferir dos vezes p<ar>a mos-trar su sentimento [...].” 

C2C1035 rre-  Expletivo rrefrenar Verbo Verbo Verbo Do lat. refrenāre < re- +        

- frenāre 

conter, refrear MGO 

“[…] para prouocar a virtudes & rrefrenar vic'ios […]” 

C2C1036 rre-  Sentido opaco rregistro Verbo Verbo Subst. Do lat. med. regestum < 

lat. tard. regesta, -orum < 

regerĕre < re- + -gerĕre 

registro MTV 
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“Titulo .vij<<o>>. del rregistro.” 

C2C1037 rre-  Sentido opaco rrelac’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. relatĭo, -ōnis < 

referre < re- + -fero 

listagem, rol, relação MGO 

“E tan complidamente en cada vna que fazer aqui dellas rrelac'ion seria prolixidad.” 

C2D356 re-  Sentido opaco relacion Verbo Verbo Subst. Do lat. relatĭo, -ōnis < 

referre < re- + -fero 

relato, listagem, rol, 

relação 

LTO 

“[...] fue fecha relacion del gran daño & gasto que recebian mis subditos & naturales a causa d<e>la gran dif-ferencia & variedad que auia enel 

entendimiento de algunas leyes […].” 

C2C1038 rre-  Sentido opaco rrelaçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. relatĭo, -ōnis < 

referre < re- + -fero 

relação MTV 

“Titulo .x. de las rrelaçiones de los pleytos.” 

C2C1039 re-  Sentido opaco relatando Verbo Verbo Verbo Do CA relato < lat. relātus 

< refērre < re- + -ferre 

expor, descrever, 

relatar 

GEN 

“[...] so sile<n>-cio lo p<ri>ncipal relatando: lo menos p<ri>ncipal: o acesorio no fue remo<n>tado por mi [...].” 

C2C1040 re-  Sentido opaco relatadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA relato < lat. relātus 

< refērre < re- + -ferre 

exposto, arrolado, 

descrito, relatado 

BAE 

“[...] seran declarados sus nonbres de todos ellos & Rela-tadas sus obras de cada vno [...].” 

C2D357 re-  Sentido opaco relator Verbo Verbo Subst. Do lat. relātor, -ōris < 

refērre < re- + -ferre 

relator LTO 

“Antonjo de sedaño escr<iuan><<o>> d<e>la carçel & {BLNK.} de Svsa alguazil e el bachi-ll<e>r villa Relator d<e>la d<ic>ha avdiencia.” 

C2D358 re-  Sentido opaco relatores Verbo Verbo Subst. Do lat. relātor, -ōris < 

refērre < re- + -ferre 

relator ALV 

“Qua<n>to mas q<ue> los tales relatores muchas vezes pone<n> de su ca-sa mas de aq<ue>llo q<ue> es en si la verdad […].” 
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C2C1041 re-  Sentido opaco religiosos Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

religioso, i.e., 

eclesiástico do clero 

regular; devoto, 

espiritual 

BAE 

“E todos los otros poetas frayles & Religiosos maestros en theologia.” 

C2C1042 re-  Sentido opaco religiosas Verbo Verbo Adj. Do lat. rĕlĭgiōsus, -a, -um 

< religāre 

piedoso, devoto, 

religioso 

JOS 

“[...] enlas religiosas pregarias [...].” 

C2C1043 re-  Sentido opaco reliquias Verbo Verbo Subst. Do lat. reliquĭa, -ae  

(‘migalha (que fica entre 

os dentes depois de 

comer’) < relinquĕre 

(‘deixar para trás, deixar, 

restar’) < re- + -linquĕre, 

‘deixar, abandonar’ 

restos mortais, 

relíquias 

VS1 

“[...] o reliquias q<ue> oui(i)[e]ssen estado de aquel sancto profeta [...].” 

C2C1044 rre-  Sentido opaco rremedio  Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, solução MGO 

“[…] desean ver su rrey por que no tienen otro rrecurso enlas tierras para rremedio de sus agrauios […].” 

C2C1045 re-  Sentido opaco remedyo Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, solução PN9 

“[...] ny me vyera yo mesquyno / tan syn remedyo penado [...].” 

C2D359 re-  Sentido opaco remedio  Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

cura, remédio, solução M18 
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dispensar cuidados’ 

“E conel consejo dellos po-dran auer remedio bueno de todo a-quello que les es menester […].” 

C2D360 re-  Sentido opaco remedio  Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

cura, remédio, 

solução, alívio 

LTO 

“[...] poner reme-dio co<n>uenible a esto […].” 

C2D361 re-  Sentido opaco remedios ~ 

remedio 

Verbo Verbo Subst. Do lat. remedĭum, -ĭī < re- 

+ -medērī, ‘cuidar, tratar, 

dispensar cuidados’ 

medicamento, 

remédio 

ALV 

“Assi mismo q<ue> el fisico no diffiera los remedi-os: antes sea muy acucioso en los administrar […].” 

C2C1046 rre- Iteração  rremenbranca Verbo Verbo Subst. Do lat. rememorāre, por 

rememorāri 

recordação, memória, 

lembrança 

BAE 

“[…] poner en escripto todos los grandes fe-chos passados por dexar en me-morja tanta rreme<n>bra<n>c'a dellos.” 

C2D362 re-  Sentido opaco remetir ~ remito Verbo Verbo Verbo Do lat. remittĕre < re- +    

-mittĕre 

referir, reportar, 

remeter 

CHA 

“[…] y en lo demas por no ser superfluo reme-tirme a lo q<ue> los antiguos y modernos copiosame<n>te ha<n> escri-to.” 

C2C1047 re- Intensificação remoje Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -mojar < lat. 

vulg. molliāre < mollīre 

molhar bem, empapar 

ou submergir em água 

CHI 

“En esta manera deuedes cozer la cosa en vino blanco que se cubra & Remoje p<ri>mero vna no-che & otro dia […].” 

C2D363 re- Intensificação remojadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA re- + -mojar < lat. 

vulg. molliāre < mollīre 

molhado bem, 

empapado ou 

submerso em água 

ALV 

“[...] es bueno tomar de mañana diez ciruelas passas remojadas desde antenoche [...].” 
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C2C1048 re- Sentido opaco remontado Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA re- + -montar < fr. 

monter < mons, montis, 

‘monte’
177

 

originar-se,  remontar, 

descobrir 

GEN 

“[...] so sile<n>-cio lo p<ri>ncipal relatando: lo menos p<ri>ncipal: o acesorio no fue remo<n>tado por mi [...].” 

C2C1049 re- Iteração remueuen ~ 

remueue 

Verbo Verbo Verbo Do CA re- + -mover < lat. 

movēre 

extrair, retirar, 

remover 

TES 

“Ot<r><<o>>si remueue<n> las sordedades de las oreia<<s>> si desta ag<ua> fuere puesta en las oreias & luego sana.” 

C2C1050 re- Sentido opaco renunc’iada Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. renuntiāre < re- + 

-nuntĭāre 

abdicado, renunciado, 

prescindido 

P13 

“[...] aq<ue>llos q<ue> Renuc'iada la tabla o mesa de oro [...].” 

C2C1051 re- Sentido opaco reparo Verbo  Verbo Subst. Do CA reparar < lat. 

reparāre < re- + -parāre 

ajuda, auxílio, reparo PN9 

“[...] causa de mys pensamye<n>tos / que me maldyxo enla cuna / dexen a[ ]ty sola vna / reparo de mys torme<n>tos.” 

C2C1052 re- Sentido opaco repetir Verbo  Verbo Verbo Do lat. repetĕre < re- +      

-petĕre 

iterar, repetir P13 

“[...] no<n> es de Repetir el ageno mal [...].” 

C2C1053 re- Sentido opaco arrepintio Verbo Verbo Verbo Do lat. vulg. repoenĭtēre, 

‘sentir pesar’ < re- +          

-poenĭtēre, ‘não estar 

satisfeito com, estar 

descontente com, ter pesar 

de, arrepender-se’ 

arrepender-se, mudar 

de opinião ou 

propósito, compungir-

se, arrepender-se 

VS1 

                                                             
177Segundo o DLE/RAE. No entanto, para Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), remontar < fr. remonter < re- + monter. 
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“[…] se arrepintio dela traycio<n> […].” 

C2C1054 re- Sentido opaco repose  Verbo Verbo Verbo Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

permanecer, demorar, 

fixar 

P13 

“[...] la fortuna en nj<n>-gunas cosas luenga me<n>te Repose [...].” 

C2C1055 rre- Sentido opaco rreposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

descanso, repouso, 

folgança 

BAE 

“[…] auera rreposo & descansso enlos trabajos & afanes & enojos & otrosi desechara & olujdara & apartar & tirara de sy todas tristezas […].” 

C2C1056 re- Sentido opaco reposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

descanso, repouso, 

folgança 

PN9 

“Non puede dar a[ ]mys males / persona biua reposo / nyn mys penas desyguales / menos ser sy tu no<n> vales / en caso tan pelygroso.” 

C2C1057 re- Sentido opaco reposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

descanso, repouso, 

folgança 

ENC 

“[...] lugar de nuestro reposo [...].” 

C2C1058 re- Sentido opaco reposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, descanso, repouso, JOS 
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‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

folgança 

“[...] no retraxistes vuestras reales perso-nas al reposo [...].” 

C2C1059 re- Sentido opaco reposo Verbo Verbo Subst. Do lat. tard. repausāre, 

‘pausar, repousar, deter-se 

para um descanso’ < lat. 

tard. re- + -pausāre, 

‘cessar, parar’ 

descanso, repouso, 

folgança 

P13 

“[...] pobredat es gra<n>t Reposo [...].” 

C2C1060 re- Sentido opaco reputen Verbo Verbo Verbo Do lat. reputāre < re- +     

-putāre 

estimar, reputar P13 

“[...] los amigos a[ ]gra<n>t gloria Reputen. tu vida [...]” 

C2C1061 rre- Sentido opaco rreputarian Verbo Verbo Verbo Do lat. reputāre < re- +     

-putāre 

dar reputação ou bom 

nome 

MGO 

“[...] lo rreputaria<n> a grand prosperidad [...]” 

C2C1062 re- Sentido opaco reprendemos Verbo Verbo Verbo  Do lat. rĕprĕhĕndĕre corrigir, repreender SLI 

“[…] si algun vi-cio reprendemos […].” 

C2C1063 re- Sentido opaco reprehension Verbo Verbo Subst. Do lat. reprehensĭo, -ōnis 

< rĕprĕhĕndĕre 

censura, repreensão JOS 

“[...] ninguno atentaria la tal reprehension co<n>tra mi.” 
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C2C1064 re- Sentido opaco representaua ~ 

representa
178

 

Verbo Verbo Verbo Do lat. repraesentāre < re- 

+ - praesentāre < prae- + 

-sum 

manifestar, mostrar-se, 

apresentar, representar 

GEN 

“[...] por la ymaginacion q<ue> tenia<n> del objecto que a la vista se les representaua […].” 

C2C1065 rre- Intensificação rresplandesc’er ~ 

rresplandesce 

Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

MGO 

“[...] el temor d<e> dios & las otras condic'iones que enel han de rresplan-desc'er […].” 

C2C1066 re- Intensificação resplandesc’io Verbo Verbo Verbo Do lat. resplendēscĕre < 

splendescĕre 

fulgurar, brilhar, 

resplandecer, cintilar 

P13 

“Resplandesc'io bias enlos tie<m>-pos de ezechias Rey de juda.” 

C2C1067 re- Intensificação resplandor Verbo Verbo Subst. Do lat. resplēndor, -ōris < 

resplendēre < re- +           

-splendēre 

claridade intensa, 

fulgor, resplendor 

ENC 

“Una luz que siempre tiene / resplandor de maravilla […].” 

C2C1068 re- Intensificação resplandor Verbo Verbo Subst. Do lat. resplēndor, -ōris < 

resplendēre < re- +           

-splendēre 

brilho, fulgor, 

resplendor 

P13 

“[…] dan perfec'ion a[ ]bondat / & Resplandor a[ ]franq<ue>za […].” 

C2C1069 rre- Sentido opaco rresponde Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar MGO 

“A este arriuato rresponde agora el rreuulgo deziendo q<ue> ouo grand ynfortunyo [...].” 

                                                             
178Sobreprefixação. 
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C2C1070 re- Sentido opaco respondio Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar; 

responsabilizar-se 

VS1 

“E respo<n>dio Gays el senescal & dixo […].” 

C2C1071 re- Sentido opaco respondia ~  

respondio 

Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

responder, replicar P13 

“Respondio el q<ue> no<n> puede pa-desc'er njn sofrir mala fortuna […].” 

C2C1072 re- Sentido opaco respondidas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

respondido, 

esclarecido 

BAE 

“E todas las pregu<n>tas de muy sotiles jnuenc'iones fundadas & Respo<n>-didas. ” 

C2C1073 rre- Sentido opaco rrespuesta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta MGO 

“[...] esta rrespuesta que la rrepublica faze al profeta quiere dezir que ouo gra<n>d ynfortunyo [...].”  

C2C1074 re- Sentido opaco respuesta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta EEP 

“E la Respuesta Resçebida en sueños quando torrnasen a herodes [...].”  
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C2C1075 re- Sentido opaco respuesta Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕspŏndĕre < re- + 

-spŏndēre,‘tomar um 

compromisso solene, 

prometer, obrigar-se’ 

resposta VS1 

“Dela respuesta q<ue> dio el senescal al enp<er>ado[r].”  

C2C1076 re- Sentido opaco requiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

SLI 

“Assi cadaq<u><<a>>l destas cosas por si siendo imperfe-ta/ layuda dela otra requiere.” 

C2D364 re- Sentido opaco requerir Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

LTO 

“[...] nos man-damos las requerir & co<n>certar & eme<n>dar en algunas cosas q<ue> co<m>plia […].” 

C2D365 re- Sentido opaco requiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

CHA 

“[...] difere<n>te manera de cu-rarse requiere a las fiebres pestilenciales [...].” 

C2D366 re- Sentido opaco requiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

ALV 

“[...] requiere ta<n>tas co<n>diciones p<ar>a rectame<n>te vsar d<e>lla q<ue> he por difficile acertar [...].” 
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C2C1077 re- Sentido opaco requiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

CHI 

“[…] a todo varon enseñado con-uiene en cada cosa tanta çerte-dunbre inquirir quanta na-tura requiere [...].’” 

C2C1078 rre- Sentido opaco rrequiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

MGO 

“[…] que le despierte<n> el apetito para la dotrina que rrequiere la saluac'ion final que todos desean.” 

C2C1079 rre- Sentido opaco rrequjeren Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

reclamar 

BAE 

“[...] los quales rrequjeren en sy a-saz temor & mjedo & rrec'elo a to-dos aquellos que los ensayan & vsan fazer.” 

C2C1080 re- Sentido opaco requiere Verbo Verbo Verbo Do lat. requirĕre (‘buscar, 

indagar’; ‘reclamar, 

exigir’) < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

demandar, requerir, 

solicitar 

DAN 

“[...] alo que diz'e llama & requiere a todos los estados del mu<n>do [...].” 

C2C1081 re- Sentido opaco requestas Verbo Verbo Subst. Do CA requestar < lat. 

vulg. requaesitāre < lat. 
requirĕre < re- + quaerĕre, 

‘procurar, buscar’ 

petição, contenda BAE 

“E todos los otros muy agra-dables & fundados proc'essos & Requestas que en todos los tiempos passados fasta aqui fizjeron […].” 
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C2C1082 rre- Sentido opaco rreplica Verbo Verbo Verbo Do lat. replicāre < re- +    

-plicāre 

responder, replicar MGO 

“[…] el pastor arriuato rrepli-ca & dize que la mala disposic'ion del pueblo no prouie-ne toda dela nygligenc'ia del pastor […].” 

C2C1083 re- Sentido opaco resistir Verbo Verbo Verbo Do lat. resistĕre < re- +       

-sistĕre 

resistir P13 

“Como entiendes en defensa / o puedes la presumjr / o me cuydas Resistir.” 

C2D367 re- Sentido opaco resolucion Verbo Verbo Subst. Do lat. resolutĭo, -ōnis < 

resolvĕre < re- + -solvĕre 

resolução, ânimo CHA 

“[...] lo q<ue> mas es d<e> notar por resolucio<n> insensible. por lo q<ua>l la co<n>cie<n>cia me ha co<m>pelido a atreuerme [...].” 

C2C1084 re- Sentido opaco restando Verbo Verbo Verbo Do lat. restāre < re- +       

-stāre 

sobrar, subsistir, restar JOS 

“[...] resta<n>do me algund vigor para la translacio<n> delos veynte primeros libros.” 

C2C1085 re- Sentido opaco restante Verbo Verbo Adj. Do lat. rēstans, -āntis < 

restāre < re- + -stāre 

restante JOS 

“E por que lo resta<n>te dela vida no se me passasse sin aprouechar [...].” 

C2C1086 rre- Sentido opaco rrestituyçion Verbo Verbo Subst. Do lat. restitutĭo, -ōnis < 

restituĕre < re- + -statuĕre 

devolução, restituição MTV 

“Titulo [.]xiiij<<o>>[.] de la rrestituyçio<n> de los despojados.” 

C2C1087 re- Sentido opaco restituyo Verbo Verbo Verbo Do lat. restituĕre < re- +   

-statuĕre 

devolver, restituir P13 

“E faziendoles grac'ias & dones de muy valiosas joyas. A los padres maridos. & parientes suyos las Restituyo.” 

C2C1088 re- Sentido opaco restrinne Verbo Verbo Verbo Do lat. restringĕre < re- + 

-stringĕre  

reduzir, refrear, 

restringir 

TES 
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“[…] & esso mesmo si los oios & las pestanas fuere<n> lauadas co<n> este ag<ua> remue<<ue>> la lepra. & restrin<n>e las lagrimas.” 

C2D368 re- Sentido opaco resultasse Verbo Verbo Verbo Do lat. resultāre < re- +     

-saltāre 

resultar M18 

“Para que my seruicio le fuesse açepto y resultasse en algund prouecho y vtilidad […].” 

C2D369 re- Sentido opaco resulta Verbo Verbo Verbo Do lat. resultāre < re- +     

-saltāre 

resultar LTO 

“[...] resulta que enla decision delos pleytos & causas algunas vezes no se guardan & platican las dichas leyes [...].”  

C2C1089 re- Sentido opaco resumir Verbo Verbo Verbo Do lat. resumĕre < re- +     

-sumĕre 

sintetizar, resumir JOS 

“[...] me parec'io que deuiesse resu-mir breue: mas para la excusacio<n> su-so dicha: que por denu<n>ciar alos des-te tempo [...].” 

C2C1090 re- Sentido opaco resuscitaua
179

 Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + 

-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reviver, ressuscitar, 

reanimar 

VS1 

“[...] & sanaua los e<n>demoniados & resuscitaua los muertos […].” 

C2C1091 rre- Movimento para 

si 

rretraya Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre retrair, tirar, recolher, 

esconder 

MGO 

“[...] se rretraya muchas vezes con moc'os en vna torre que fizo [...].” 

C2D370 re- Movimento para 

si 

retraer Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre dissuadir, reprimir, 

conter 

CHA 

                                                             
179Sobreprefixação. 
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“[...] causa ta<n> euidente como esta bastara para retraer a mi el mas minimo de los fisicos para no estender la mano ni auentajarme mas q<ue> los 

antepassados [...].” 

C2C1092 re- Movimento para 

si 

retraxistes Verbo Verbo Verbo Do lat. rĕtrăhĕre reprimir, conter, retrair JOS 

“[...] no retraxistes vuestras reales perso-nas al reposo [...].” 

C2C1093 re- Sentido opaco reuerberar Verbo Verbo Verbo Do lat. reverberāre < re- 

+ -verberāre 

resplandecer, brilhar, 

luzir, refletir, 

reverberar 

CCM 

“E avn si delante me tiene mas comi-go se encendera. que el sol mas arde donde puede re-uerberar. la vista a quien objecto no se antepone ca<n>-sa 

[...].” 

C2C1094 re- Sentido opaco reuerencia Verbo Verbo Subst. Do lat. rĕvĕrĕntĭa < 

reverĕri < verēri 

vênia, inclinação, 

reverência, respeito, 

deferência, veneração 

VS1 

“[...] & fiziero<n> le reuere<n>cia & miraro<n>le e<n>la su faz [...].” 

C2C1095 re- Sentido opaco reuerendo Verbo Verbo Adj. Do lat. reverendus < 

reverĕri < verēri 

reverendo, digno de 

reverência 

DAN 

“Reuere<n>do padre. bie<n> vos avise [...].” 

C2D371 re- Sentido opaco reuerendissimo ~ 

reuerendissima 

Verbo Verbo Adj. Do lat. reverendus < 

reverĕri < verēri 

reverendo, digno de 

reverência 

M18 

“AL reuerendissimo yllustre & muy magnifico se-ñor don Anton d<e> Roxas [...].” 

C2D372 re- Reversão reuocamos Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. revocāre < re- +    

-vocāre 

anular, revogar, deixar 

sem efeito 

AC3 
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“[...] por la presente re-uocamos cassamos & anulamos
180

 en quanto a esto todo lo contenido enla dicha ley […].”
 
 

C2D373 re- Iteração rebolui Verbo Verbo Verbo Do lat. revŏlvĕre < re- +   

-vŏlvĕre 

revolver, voltar 

novamente, perscrutar 

CHA 

“Puesto desta causa em mucho cuydado co<n> la mayor diligencia q<ue> yo pude rebolui en el caso las escrituras.” 

26. retro- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: retro-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2D374 retro- Movimento 

espacial para 

trás, recuo, 

retorno 

retrogradacion Verbo Verbo Subst. Do lat. retrogradatĭo, -ōnis 

< retrogrădĭor < rĕtrō- + 

-grădĭor 

retrogradação, 

retrocessão 

ALV 

“[…] & lo q<ue> peor fue q<ue> el tercero andouo co<n>tinuame<n>te cabe los dos co<n> retrogra-dacion & direccion de donde se sigue mayor 

daño en las p<ro>uincias & lu-gares q<ue> son a estos signos subjectas.” 

27. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: sobre- ~ super-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

                                                             
180Parece ser um caso de lexemas sinonímicos coordenados no castelhano antigo. 
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C2D375 sobre- Posição acima sobredichos ~ 

sobre dichas
181

 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado LTO 

“[...] se enellas co<n>tiene en aq<ue>llo q<ue> no fuere<n> con-trarias alas leyes d<e>ste n<uest>ro libro & alos fueros sobredichos […].” 

C2C1096 sobre- Posição acima sobredichos Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado BAE 

“[...] alos sobredichos muy altos & magnjfi-cos enperadores [...].” 

C2D376 sobre- Posição acima sobredichas Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado CHA 

“[...] las sobredi-chas enfermidades [...].” 

C2C1097 sobre- Posição acima sobredicha Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Adj. 

PP 

Do CA sobre- + -dicho < 

lat. dictus, part. pass. de 

dīcĕre 

sobredito, supracitado TES 

“Jte<m> si pusiere<n> desta ag<ua> en los oios q<ue> corre<n> lag<ri>mas & q<ue> sea esta so-bredicha ag<ua> deste<n>prada [...].” 

C2C1098 super- Excesso superfluo Verbo Verbo Adj. Do lat. superflŭus, -a, -um 

< super- + fluĕre 

desnecessário, 

supérfluo 

GEN 

“[...] algu<n>os no lo ente<n>diero<n> assi q<ue> es d<e> lo sup<er>fluo [...].” 

C2D377 super- Excesso superfluo Verbo Verbo Adj. Do lat. superflŭus, -a, -um 

< super- + fluĕre 

desnecessário, 

supérfluo 

CHA 

“[…] y en lo demas por no ser superfluo reme-tirme a lo q<ue> los antiguos y modernos copiosame<n>te ha<n> escri-to.” 

                                                             
181Observe-se a separação gráfica do prefixo à sua base. 
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C2D378 super- Excesso superfluos Verbo Verbo Adj. Do lat. superflŭus, -a, -um 

< super- + fluĕre 

excedente, supérfluo ALV 

“E<n>comie<n>da<n> todos los antiguos & modernos para p<re>seruar este daño p<ro>curar q<ue> este el cuerpo suelto de camaras & limpio d<e> 

humores sup<er>fluos.” 

28. sub- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: so- ~ suf- ~ sof- ~ sub- ~ su- ~ sup- ~ ssu- ~ sos- ~ sus-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1099 so- Sentido opaco socorro Verbo  Verbo Subst. Do CA socorrer < lat. 

succurrĕre < sub- +           

-currĕre, ‘correr’ 

ajuda, amparo, 

socorro 

ENC 

“Es de tanta compassion / aquesta virgen doncella / que todos hallan en ella / gran socorro y defension.” 

C2D379 so- Sentido opaco socorro Verbo  Verbo Subst. Do CA socorrer < lat. 

succurrĕre < sub- +           

-currĕre, ‘correr’ 

ajuda, amparo, 

socorro 

RHJ 

“[...] matara me vna palomjlla / dent<r><<o>> de mj palomare / pe<n>sando bus[c]ar socorro / p<er>o la desagravare / puso el rrey barua en 

onb(^s)[^<r>o] / comenc'ara de pe<n>sare.” 

C2C1100 suf- Sentido opaco suffria Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, suportar, 

sofrer 

SLI 

“Suffria fambre/ frio & velaua mas d<e>lo que se podria creer [...].” 

C2D380 so-  Sentido opaco sofrimos Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

autorizar, consentir LTO 
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“[…] queremos & sofrimos que los libros delos derechos que los sabios antiguos fizieron que se lean enlos estudios generales de nuestro señorio […].” 

C2C1101 so-  Sentido opaco sofryr Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, suportar, 

sofrer 

PN9 

“[...] perdyda toda su lunbre / trocada por c'ertidu<n>bre / de syempre sofryr enojos […].” 

C2C1102 so-  Sentido opaco sofrir Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, suportar, 

sofrer 

P13 

“Respondio el q<ue> no<n> puede pa-desc'er njn sofrir mala fortuna […].” 

C2C1103 so-  Sentido opaco sofrir Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

aguentar, tolerar, 

sofrer 

CCM 

“[...] lo mas sano es entrar &  sofrir le & consolar le [...].” 

C2C1104 so-  Sentido opaco sofriendo ~ sofrian Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

aguentar, tolerar, 

sofrer 

MGO 

“Sofriendo rrobos. Muertes y. Fuerc'as yntolera-bles [...].” 

C2D381 sof- Sentido opaco soffrir Verbo Verbo Verbo Do lat. *sŭffĕrĕre, por 

sŭffĕrre 

padecer, suportar, 

sofrer 

M18 

“[...] esta su noble y-magen fuesse guardada & sostenida sin soffrir muerte ni corrompimiento.” 

C2C1105 so- Posição abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

soiuzgar Subst. Verbo Verbo Do lat. subjugāre < sub- + 

-jugum, ‘jugo’
182

 

sujeitar, subjugar SLI 

                                                             
182Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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“[...] come<n>c'aro<n> a soiuzgar ciuda-des & naciones estran~as [...].” 

C2C1106 so- Posição abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

sojuzgada Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. subjugāre < sub- + 

-jugum, ‘jugo’
183

 

sujeitado, subjugado ENC 

“[...] oy vemos en gran virtud / la magestad sojuzgada: / divinidad encarnada / humanidad hecha dios.” 

C2C1107 so- Posição abaixo 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassíntese lato 

ou stricto sensu 

sojudgados Subst. Verbo Adj. 

PP 

Do lat. subjugāre < sub- + 

-jugum, ‘jugo’
184

 

sujeitado, subjugado P13 

“[…] sy ca non te fago ofensa sojudgados soys a[ ]mj […].”  

C2C1108 so- Sentido opaco sospechas Verbo Verbo Subst. Do lat. sŭspĕctāre < 

suspīcĕre < sub- +              

-specĕre, ‘olhar, ver, 

avistar’ 

receio, suspeita, 

desconfiança 

CCM 

“[...] paz. guerra. tregua. a-mor. enemistad. injurias. pecados. sospechas [...].” 

C2C1109 so- Sentido opaco sospyros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrĭum, ĭī < 

suspīrāre < sub- +             

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

PN9 

                                                             
183Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
184Parece ser um caso de parassíntese lato sensu no próprio latim. 
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-spīrāre, ‘soprar’ demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

“[...] mys lagrymas las causaron / y sospyros ordenaron […].” 

C2C1110 so- Sentido opaco sospiros Verbo Verbo Subst. Do lat. suspīrĭum, ĭī < 

suspīrāre < sub- +             

-spīrāre, ‘soprar’ 

suspiro, i.e., 

respiração cortada e 

mais ou menos 

demorada, produzida 

por desgosto, desejo 

ardente etc. 

CCM 

“[...] dexemos llorar al que dolor tiene: que las lagrimas & sospiros mucho des(a)[e]ncona<n> el co-rac'on dolorido.” 

C2C1111 so-  Sentido opaco sotiles ~ sotil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

aguçado 

BAE 

“E todas las pregu<n>tas de muy sotiles jnuenc'iones fundadas & Respo<n>-didas. ” 

C2C1112 sub-  Sentido opaco subtil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, perspicaz, 

aguçado 

P13 

“[…] de claro & subtil jngenjo […].” 

C2C1113 su- Sentido opaco sutil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

fino, tênue, delgado, 

sutil 

GEN 

“[...] vna tela sutil: que sale d<e> la mesma simie<n>te [...].” 

C2D382 su- Sentido opaco sutil Subst. Adj. Adj. Do lat. sŭbtīlis, -e, de sub- 

+ -tela, ‘tela, teia’ 

sutil, fino, apurado M18 

“[...] el sutil entendimien-to es impedido segund dize Seneca a Lucillo: muchas vezes conla varie-dad & maldad delos ma<n>jares.” 

C2C1114 so-  Sentido opaco sotil mente Subst. Adj. Adv. Do CA sotil < lat. sŭbtīlis, 

-e, de sub- + -tela, ‘tela, 

discretamente, 

astutamente, 

EEP 
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teia’ sutilmente 

“E ayunto atodos los prinçipes delos saçerdotes & a-los escriuanos del pueblo & sotil mente
185

 queria saber de aquellos on-de nasçiera Christo.” 

C2D383 sub- Posição abaixo subcomendadores Subst. Subst. Subst. Do CA sub- +                    

-comendador < lat. 

commendātor, -ōris < 

commendāre < cum- +      

-mandāre, ‘confiar, 

entregar, dar como missão’ 

subcomendador LTO 

“[...] oydores delas mis audie<n>cias, & alos come<n>dadores & subcomendadores [...].” 

C2C1115 sub- Sentido opaco subido Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. sŭbīre despontar, surgir, 

espalhar, subir 

CCM 

“Uete vete d<e> ay torpe: que no puede mi paciencia tollerar que aya subido en corac'on huma-no comigo el ylicito amor comunicar su d<e>leyte.’” 

C2C1116 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito MGO 

“[...] muchos rreyes que por sus esquiuezas & estre-mos apartimientos & por los deleytes ylic'itos q<ue> bus-cauan osaron sus subditos profazar dellos.” 

C2D384 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito M18 

“[...] eneste su arçobispado para el bien de sus subditos […].” 

C2D385 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito LTO 

“[...] fue fecha relacion del gran daño & gasto que recebian mis subditos & naturales a causa d<e>la gran dif-ferencia & variedad que auia enel 

entendimiento de algunas leyes […].” 

                                                             
185Parece ser a gramaticalização em curso do sufixo -mente, como constituinte de advérbios modais. 
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C2C1117 sub- Sentido opaco subditos Verbo Verbo Subst. Do lat. subdītus, -a, -um < 

subdĕre < sub- + dāre 

súdito JOS 

“[...] valientes subditos […].” 

C2C1118 sub- Sentido opaco subito Verbo  Verbo Adj. Do lat. subĭtus < subīre < 

sub- + -ire  

repentino, súbito CCM 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2D386 sub- Sentido opaco subitamente Verbo  Verbo Adv. Do lat. subĭtus < subīre < 

sub- + -ire  

repentinamente, 

subitamente 

CHA 

“[...] por lo q<ua>l digo por señal distintiua q<ue> q<ua>ndo q<ui>era q<ue> en vna ciudad o p<ro>uincia subita-me<n>te acaeciere<n> dolores de 

costado por la mayor parte peli-grosos en vn tie<m>po a muchas & difere<n>tes p<er>sonas.” 

C2C1119 su- Sentido opaco supiditar Verbo  Verbo Adj. Do lat. suppeditāre < sub- 

+  -peditāre  

sujeitar, dominar MGO 

“Como os dexays supiditar de gente mala E tirana.” 

C2D387 sup- Sentido opaco supitañas Verbo  Verbo Adj. Do lat. subitaneus < 

subĭtus < subīre < sub- +  

-ire  

repentino, súbito M18 

“Mas estando muy desaperçebido dela muerte mueren muchas vezes muertes supitañas.” 

C2C1120 su- Sentido opaco sujeto Verbo  Verbo Verbo 

PP 

Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sujeitar-se, 

subordinar-se 

GEN 

“[...] el cuerpo humano es sujeto a las pasiones [...].” 

C2D388 sub- Sentido opaco subjectas Verbo  Verbo Adj. Do lat. sŭbjēctus < 

subjectāre  

sujeitado, subordinado ALV 

“[...] donde se sigue mayor daño en las p<ro>uincias & lu-gares q<ue> son a estos signos subjectas [...].” 
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C2C1121 sub- Sentido opaco subornaciones Verbo Verbo Subst. Do lat. subornatĭo, -ōnis < 

subornāre < sub- +            

-ornāre 

suborno, subornação SLI 

“Ca en lugar de vergue<n>c'a de absti-ne<n>cia/ & virtud: attreuimie<n>to/ aua-ricia/ & subornaciones eran en pre-cio.” 

C2C1122 sub- ~ 

su- 

Sentido opaco substancia ~ 

sustancia 

Verbo Verbo Subst. Do lat. substantĭa, -ae < 

substāre, ‘estar por baixo’ 

< sub- + -stāre 

substância  GEN 

“[...] las tetas: q<ue> co<n>uie-ne<n> mucho en la substa<n>cia co<n> los co<m>pa-ñones [...].”  

C2D389 su-         Sentido opaco sucedia Verbo Verbo Verbo  Do lat. succēdĕre < sub- + 

-cēdĕre 

acontecer, ocorrer, 

suceder 

CHA 

“[...] siguie<n>do ansi mismo el processo de los antiguos en todo de lo qual por la mayor parte no me sucedia bie<n>.” 

C2D390 su-  Sentido opaco suplicado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. supplicāre < sub- +            

-plicāre 

implorar, suplicar LTO 

“[...] & dos les fue su-plicado que enello ma<n>dassen proueer [...].” 

C2C1123 su-  Sentido opaco suplicare Verbo Verbo Verbo Do lat. supplicāre < sub- +            

-plicāre 

implorar, suplicar ENC 

“[…] buscare / quien me ayude sin fatiga / que es aquel de quien dire / a quien yo suplicare […].” 

C2D391 su-  Sentido opaco suplico Verbo Verbo Verbo Do lat. supplicāre < sub- +            

-plicāre 

implorar, suplicar M18 

“Ala qual humilmente suplico lo reçiba & fa-uorezca juntamente conlo que adelante se imprimiere: con aquella begni-nidad que suele: & de mi se quiera 

seruir.” 

C2D392 su-  Sentido opaco suplico Verbo Verbo Verbo Do lat. supplicāre < sub- +            

-plicāre 

implorar, suplicar CHA 
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“[...] a la qual humilme<n>te suplico co<n> todo mi animo [...].” 

C2C1124 su-  Sentido opaco suplicaçiones Verbo Verbo Subst. Do lat. supplicatĭo, -ōnis < 

supplicāre < sub- +            

-plicāre 

suplicação, recurso MTV 

“Titulo [.]xvij[.] de las suplicaçiones.” 

C2D393 su- Sentido opaco suplira ~ supla Verbo  Verbo Verbo Do lat. supplēre  suprir, completar, 

complementar 

BAG 

“[…] lo que la pluma faltare / bien lo suplira la fe […].” 

C2C1125 ssu- Sentido opaco pressupuesto Verbo Verbo Subst. Do CA presuponer < lat. 

med. praesupponere < 

prae- + -supponĕre < sub- 

+ -ponĕre 

pressuposto PN9 

“Hauiendo tal pressupuesto / es aci mi buen amigo [...].” 

C2C1126 sos-  Sentido opaco sostiene Verbo Verbo Verbo  Do CA sostener < lat. 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

amparar, manter, 

sustentar, conservar 

ENC 

“[...] firmeza que nos sostiene / fuente de paz y concordia [...].” 

C2C1127 sos-  Sentido opaco sostienen Verbo Verbo Verbo  Do CA sostener < lat. 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

amparar, manter, 

sustentar, auxiliar 

P13 

“[...] & aquellos q<ue> mucho tienen / a[ ]muchos pobres sostienen [...].” 

C2C1128 sos-  Sentido opaco sostener Verbo Verbo Verbo  Do CA sostener < lat. 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

manter, conservar, 

guardar 

BAE 
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“[...] mantener & sostener en ordenada justic'ia & buena dispu-syc'ion & sabya ordenanc'a todas sus gentes [...].” 

C2C1129 sus-  Sentido opaco sustentan Verbo Verbo Verbo Do lat. sustentāre, freq. de 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

nutrir, sustentar, 

alimentar 

ENC 

“[...] deste pan nuestro mexias / nuestras almas se apacie<n>ta<n> / las celestes co<m>pan~ias / ordenes y gerarchias / con este pan se sustentan.” 

C2D394 sos-  Sentido opaco sostenida Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA sostener < lat. 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

mantido, conservado, 

guardado 

M18 

“[...] esta su noble y-magen fuesse guardada & sostenida sin soffrir muerte ni corrompimiento.” 

C2C1130 sus-  Sentido opaco sustentacion Verbo Verbo Subst. Do lat. sustentatĭo, -ōnis < 

sustentāre, freq. de 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

sustentáculo, 

sustentação 

ENC 

“[...] este es la sustentacion / de todas nuestras fatigas” 

C2C1131 sus-  Sentido opaco sustentacion Verbo Verbo Subst. Do lat. sustentatĭo, -ōnis < 

sustentāre, freq. de 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

manutenção, 

conservação, 

sustentação 

GEN 

“[...] no tiene d<e>llo necesidat la naturaleza p<ar>a su criame<n>-to/ o suste<n>tacio<n>.” 

C2C1132 sus-  Sentido opaco sustentamientos Verbo Verbo Subst. Do CA sustentar < lat. 

sustentāre, freq. de 

sustinēre < su(b)s- +            

-tenēre 

sustentáculo, 

sustentação, o que 

sustenta 

GEN 

“[...] los tres mie<m>bros p<ri>n-cipales coraço<n> celebro figado se for-ma<n> tres suste<n>tamie<n>tos: q<ue> son arteri-as: neruios: venas.” 

C2C1133 sus- Sentido opaco resuscitaua Verbo Verbo Verbo Do lat. resuscĭtāre < re- + reviver, ressuscitar, VS1 
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-suscĭtāre < sub(s)- +        

-cītāre ‘pôr em 

movimento, brandir 

(lança), provocar, suscitar 

(movimento de alma, 

paixão’) 

reanimar 

“[...] & sanaua los e<n>demoniados & resuscitaua los muertos […].” 

29. trans- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: tra- ~ tras- ~ trans-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1134 tra- Sentido opaco traduccion Verbo Verbo Subst. Do lat. traductĭo, -ōnis < 

traducĕre < trans- +          

-ducĕre 

tradução JOS 

“[...] a vuestra real excelencia sea desde agora dirigida la tal traducc'ion entera junta me<n>te con la presente ya fenecida.” 

C2C1135 tra- Sentido opaco traduzir Verbo Verbo Verbo  Do lat. traducĕre < trans- 

+ -ducĕre 

traduzir JOS 

“[...] su contem-poraneo q<ue> cu<m>plia traduzir se aq<ue>llas obras de Josepho.” 

C2C1136 tra- Sentido opaco traduzido Verbo Verbo Verbo  

PP  

Do lat. traducĕre < trans- 

+ -ducĕre 

traduzir SLI 

“[...] fue tradu-zido de latin en romanc'e castella-no [...].” 

C2C1137 tra- Sentido opaco traycion  Verbo Verbo Subst. Do lat. traditio, -ōnis < traição, deslealdade VS1 
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tradĕre < trans- + -dāre 

“[…] se arrepintio dela traycio<n> […].” 

C2C1138 tra- Sentido opaco traydores Verbo Verbo Subst. Do lat. tradĭtor, -ōris < 

tradĕre < trans- + -dāre 

traidor VS1 

“[...] los judi-os traydores tomaro<n> al sancto profeta muy abiltadame<n>te.” 

C2C1139 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a 

outro
186

 

trasladacion Verbo Verbo Verbo Do lat. translatĭo, -ōnis < 

trānsferre 

tradução DAN 

“Prologo enla trasladac'io<n>.” 

C2C1140 trans-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

transladados Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA traslado < lat. 

translātus, part. de 

trānsferre 

traduzido JOS 

“Mas ambos enel orden delos libros tra<n>s-ladados muestran auer acordado [...].” 

C2C1141 trans- ~ 

tras- 

Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

translacion ~ 

traslation  

Verbo Verbo Subst. Do lat. translatĭo, -ōnis < 

trānsferre 

tradução JOS 

“[...] ser aq<ue>lla translacio<n> por muchas razones muy conplide-ra ala principal nobleza.” 

C2C1142 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

traslation  Verbo Verbo Subst. Do lat. translatĭo, -ōnis < 

trānsferre 

tradução DC1 

“La traslation del muy excellente doc-tor chaton lamado fecha por vn egregio maestro Martin garcia no<n>brado el pro-hemio compiesa por emine<n>te 

                                                             
186O sentido do prefixo em questão se justifica através de fluxos metafóricos, pois se pode pensar que para o ato de traduzir (trasladar, no CA) na época medieval era necessário 

ladear o manuscrito/códice de partida e o manuscrito/códice de chegada, ou seja, o texto-fonte e o texto-alvo. E daí o sentido de ‘mudança ou transferência de um lado para outro’. 
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estillo del alto tractado.” 

C2C1143 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

traslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

tradução DC1 

“[...] quje<n> este traslado qujera ler [...].” 

C2D395 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

traslado  Verbo Verbo Verbo Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traduzir M18 

“[…] vn libro en medicina llamado Maçer que tras-lado en Romançe castellano vn fisico del rey de Francia […].” 

C2D396 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

traslado Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traslado LTO 

“[...] aquie<n> esta mi carta fuere monstrada o su traslado signado de escriuano publico [...].” 

C2C1144 tras-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

traslados Verbo Verbo Subst. Do lat. translātus, part. de 

trānsferre 

traslado MTV 

“Titulo .xij<<o>>. ;de las cartas & traslados.” 

C2C1145 trans-  Transferência; 

Movimento de 

um lado a outro 

transmjgraçion Verbo Verbo Subst. Do lat. transmigratĭo,        

-ōnis < trānsmigrāre < 

trāns- + -migrāre 

mudança de uma 

região para outra, 

exílio, desterro 

EEP 

“E dela trans-mjgraçion de baujlonja fasta Christo generaçiones quatorze.” 

C2C1146 tras- Além de traspassa Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -passar < 

lat. vulg. *passāre 

fazer-se sentir com 

extraordinária 

violência  

CCM 

“Ca<listo>. assi los diablos te ganen assi por infortunio arrebatado perezcas: o perpetuo intollerable tormento consigas: el qual en grado in-comparable 
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ala penosa & desastrada muerte que es-pero traspassa.” 

C2C1147 tras- Através de traspasa Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -passar < 

lat. vulg. *passāre 

ultrapassar, 

transpassar 

P13 

“[...] la yra faze pe-resc'er el dia. E el ARebatamj<ent><<o>> traspasalo [...]..” 

C2D397 tras- Além de traspasso Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -passar < 

lat. vulg. *passāre 

transgredir, violar M18 

“Mas por nuestra desauentura como adan nuestro padre traspasso co<n> vicio.” 

C2C1148 tras- Além de traspasante Verbo Verbo Adj. Do CA traspasar < CA 

tras- + -passar < lat. vulg. 

*passāre 

transpassante DAN 

“Conuiene q<ue> mueras q<u><<a>>ndo lo tirar co<n> esta mj frecha cruel traspasante [...].” 

C2C1149 trans- Através de transportado Verbo Verbo Verbo 

PP 

Do lat. transportāre < 
trans- + -portāre 

transferir, mudar SLI 

“[…] el se-n~orio muchas vezes del menos bu-eno al mejor es tra<n>sportado.” 

C2C1150 trans- Mudança transtornadas Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do CA tras- + -tornar < 

lat. tornāre, ‘tornear, 

lavrar com torno’ 

alterado, mudado, 

transtornado 

SLI 

“[…] ni las verias mudadas de vno en otro/ ni tra<n>stornadas […].” 

C2C1151 tras- Mudança trastornar Verbo Verbo Verbo Do CA tras- + -tornar < 

lat. tornāre, ‘tornear, 

lavrar com torno’ 

transformar, alterar, 

mudar transtornar 

DAN 

“Pensastes el mu<n>do por vos trastornar Por llegar a papa. & ser soberano.” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

SEGUNDA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE II – PREFIXOIDES OU SEMIPREFIXOS 

01. bem- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: ben- ~ bene- ~ beni- ~ bien-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1152 ben-  Bem
187

 bendita ~ bendito Verbo Verbo Adj. 

PP 

Do lat. benedictus < 

bĕnĕdīcĕre 

bendito, bem-

aventurado, santo 

ENC 

“[...] tu quitaste nuestro luto / bendita virgen Maria [...].” 

C2C1153 ben- Bem bendic’ion Verbo Verbo Subst. Do lat. benedictĭō, -ōnis < 

bĕnĕdīcĕre 

benção, graça BAE 

“[…] dicho libro con la gracia & a-yuda & bendic'io<n> & esfuerc'o del muy soberano bien que es dios n<uest>ro sen~or fizo & or-deno & conpusso & 

acopilo el jndino johan alfon[<so>] […].” 

C2C1154 bene-  Bem benefficio Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, bem, 

vantagem 

PN9 

“[...] necessario es que lo tiente / o de uirtut / o de uicio / atal auto que benefficio / o gran pena lacreciente.” 

                                                             
187Parafraseável (nesta e nas demais ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo positivo’, ‘condição favorável’, ‘muito’, ‘demasiado’ etc. 
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C2C1155 bene-  Bem benefic’ios Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, privilégio, 

vantagem 

DAN 

“Syenpre trabaje. noctar y escreujr por dar benefic'ios alos mjs criados.” 

C2D398 bene-  Bem benefic’io Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, privilégio, 

vantagem 

RHJ 

“[...] la q<ue>las q<ue>rellas dav[a] / p<er>dido es ya lo p<er>dido / mas le qujero p<er>donare / dies'tes' melo po<r> marido / aq<ue>l q<ue> mato 

al mj padre / considrando el benefic'io / q<ue> Rec'ibre en perdonalle.” 

C2C1156 bene-  Bem benefic’io Verbo Verbo Subst. Do lat. bĕnĕfĭcĭum < 

bĕnĕfăcĕre 

benefício, vantagem P13 

“[...] mas grac'ioso faze ser el benefic'io [...].” 

C2C1157 beni-  Bem benivolencia Verbo Verbo Subst. Do lat. benevolentĭa, -āe < 

benevŏlus, -a, -um < bene- 

+ -volō 

benquerença, 

benevolência 

GEN 

“E la cau-sa de p<ar>escer a sus aguelos: o a otros parie<n>tes es por la animosidad & be-nivole<n>cia q<ue> tiene<n> los enge<n>dradores co<n> 

aquel aguelo o parie<n>te.” 

C2D399 beni-  Bem beniuolencia Verbo Verbo Subst. Do lat. benevolentĭa, -āe < 

benevŏlus, -a, -um < bene- 

+ -volō 

benefício, privilégio, 

vantagem 

CHA 

“[...] por captar beniuo-le<n>cia de la tal p<er>zona […].” 

C2D400 beni-  Bem benignidad Verbo Adj. Subst. Do lat. benignus < bene- + 

raiz gen- (genĕre) 

bondade, benignidade M18 

“Ala qual humilmente suplico lo reçiba & fa-uorezca juntamente conlo que adelante se imprimiere: con aquella begni-nidad que suele: & de mi se quiera 

seruir.” 
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C2C1158 bien- Bem bien auenturado
188

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

beato, ditoso, feliz, 

bem-aventurado 

JOS 

“[...] bien aue<n>turado santo Ambrosio doctor canonizado [...].”  

C2D401 bien- Bem bien auenturado
189

 Adj. Adj. Adj. 

PP 

Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

M18 

“[...] virtudes que hazen al hombre bien auenturado [...].”  

C2C1159 bien- Bem bienauenturança
190

 Subst. Subst. Subst. Do CA bien- +                   

-aventurança < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

glória, beatitude, 

suprema felicidade 

GEN 

“[...] aq<ue>-lla bie<n>auenturança: p<ar>a q<ue> fuymos cri-ados [...].”  

C2C1160 bien- Bem bienauenturanc'a
191

 

Subst. Subst. Subst. Do CA bien- +                   

- aventurança < CA 

auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

glória, beatitude, 

suprema felicidade 

CCM 

“Mas o triste que enesto deferimos: que ellos purame<n>te se glorifican sin temor de caer de tal bienaue<n>tura<n>c'a [...].”  

C2C1161 bien- Bem bienauenturadas ~ 

bienauenturada
192

 

Adj. Adj. Adj. Do CA bien- +                   

- aventurado < CA 

ditoso, feliz, 

venturoso, afortunado 

CCM 

                                                             
188Sobreprefixação. 
189Sobreprefixação. 
190Sobreprefixação. 
191Sobreprefixação. 
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PP auentura < lat. *adventūra 

< advenīre < ad- + -venīre 

“Ca<listo>. o biena-ue<n>turadas orejas mias que indigname<n>te tan gra<n> pa-labra haueys oydo. Me<libea>. mas desaue<n>turadas de queme 

acabes de oyr.” 

02. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1162 mal- Mal
193

 maldito Verbo Verbo Adj.  

PP 

Do lat. maledictus, part. 

pass. de maledicěre 

maldito, amaldiçoado CCM 

“Sempronio sempro-nio sempronio: donde esta este maldito.” 

C2C1163 mal- Mal maldezir ~ 

maldigan ~ 

maldygan ~ 

maldixo 

Verbo Verbo Verbo Do lat. maledicěre maldizer, amaldiçoar PN9 

“[...] que non c'eso maldezirme [...].” 

C2C1164 mal- Mal maldyzientes Verbo Verbo Subst. Do CA maldecir < lat. 

maledicěre 

maledicente, 

malfalante, malédico 

PN9 

“Maldigan los maldyzientes / e falsos diffamadores [...].” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
192Sobreprefixação. 
193Parafraseável (nesta e noutras ocorrências) de diversas formas, como ‘de modo negativo’, ‘condição desfavorável’, ‘negação’ etc. 
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C2C1165 mal- Mal maltrecho Adj. Adj. Adj. Do CA mal- + -trecho < 

lat. tractus, part. pas. de 

trahĕre 

machucado, 

maltratado, molestado 

TES 

“[...] & q<ua>ndo el oio fuere maltrecho fazle como de suso te dize […].” 

C2C1166 mal- Mal maluadas ~ 

maluado 

Subst. Adj. Adj. Do occit. malvat < lat. 

vulg. malifatius < malus + 

-fatum 

perverso, mau, 

malvado 

JOS 

“En q<ue> aq<ue>l muy ensen~ado varon mostro ta<n> llena amistad alo verda-dero: & tan gra<n>de aborrescimiento alas maluadas costu<m>bres 

delos Ju-dios sus conte<m>poraneos.” 

C2C1167 mal- Mal maluado Subst. Adj. Adj. Do occit. malvat < lat. 

vulg. malifatius < malus + 

-fatum 

perverso, mau, 

malvado 

CCM 

“Anda anda maluado abre la camara.” 

03. não- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: no-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1168 no- Negação no creibles Adj. Adj. Adj. Do CA no- + -creible < 

credibĭlis 

incrível, não crível, 

extraordinário, 

fantástico 

SLI 

“[...] desseaua siempre cosas d<e>smesuradas no crei-bles & sobradame<n>te altas. ” 

C2C1169 no- Negação no famosso Adj. Adj. Adj. Do CA no- + -famoso < não famoso PN9 
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lat. famōsus, -a, -um 

“[...] Ocupol tiempo en officio / no famosso mas honesto [...].” 

C2C1170 no- Negação no meresc’iente Adj. Adj. Adj. Do CA no- + -meresciente 

< lat. vulg. *merescĕre 

não merecedor, 

desmerecedor 

PN9 

“E seras no meresc'iente / in iusta mente culpada [...].” 

C2D402 no- Negação no pestilenciales Adj. Adj. Adj. Do CA no- + -pestilencial 

< lat. pestilentia 

não pestilencial CHA 

“[...] no hazie<n>do dife-re<n>cia entre pestile<n>ciales y no pestilenciales.” 
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MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM AVERBAÇÕES) 

SEGUNDA FASE DO CASTELHANO ARCAICO 

PARTE III – PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA DERIVAÇÃO 

01. contra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: contra-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1171 contra- Oposição  contrarya Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto, 

inimigo 

BAE 

“[...] la pere-za es contrarya & enemjga del saber […].” 

C2C1172 contra- Oposição contrarias Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus adverso, desfavorável, 

contrário 

P13 

“[...] dos cosas son muy contrarias enlos conseios. yra & aRebatamjento.” 

C2C1173 contra- Oposição contrarias Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus adverso, desfavorável, 

contrário, oposto 

SLI 

“[...] mu-chas cosas me fueron contrarias [...].” 

C2C1174 contra- Oposição contrarias ~ 

contrario 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto GEN 

“[...] si no tomasse te<m>pramie<n>to d<e> p<ar>tes co<n>trarias [...].” 
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C2D403 contra- Oposição contraria ~ 

contrarios 

Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto CHA 

“[...] la parte contraria muchas vezes se atraya el dolor [...].” 

C2D404 contra- Oposição contraria Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto, 

desfavorável 

ALV 

“E es c<on>traria q<ua>lq<ui>er cosa q<ue> ap<re>ssura el alie<n>to como es andar apriessa o mucho.” 

C2D405 contra- Oposição contrarias Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto LTO 

“[...] cosas q<ue> se enellas co<n>tiene en aq<ue>llo q<ue> no fuere<n> con-trarias alas leyes d<e>ste n<uest>ro libro & alos fueros sobredichos & 

porq<ue> los fijos dalgo de n<uest>ros reynos han en algunas comarcas fuero de aluedrio […].” 

C2C1175 contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso JOS 

“[...] ninguno se podiera entonc'es fallar mas valiente para amparar la patria: ni mas co<n>trario alos que la tyrania q<ue>rian [...].” 

C2C1176 contra- Oposição contrario Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso CCM 

“O desaue<n>tura O subito mal: qual fue tan contrario acontescimie<n>-to que assi ta<n> presto robo el alegria deste ho<m>bre.” 

C2D406 contra- Oposição contrarias Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, adverso M18 

“[…] fue muy grand dere-cho q<ue> todas las vestias & las otras criaturas que ante le seruian le fues-sen agora desouedientes: & desman-dadas: & le 

fuessen muy contrarias: para le hazer mucho mal.” 

C2C1177 contra- Oposição contraryas Prep. / 

Adv. 

Adj. Adj. Do lat. contrārĭus contrário, oposto MGO 

“[...] las voluntades delos mayores del rreyno es-tauan contraryas & muy aparejadas para fazer diuisio<n> [...].” 
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C2D407 contra- Oposição contrariedad Prep. / 

Adv. 

Adj. Subst. Do lat. contrariĕtas, -ātis 

< contrārĭus 

contrariedade, 

oposição, diferença 

LTO 

“[…] & si alguna co<n>trariedad pareciere enlas leyes sobre dichas […]  q<ue> nos q<ue> seamos req<ue>ridos sobre ello […].” 

02. intra- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entr-1. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1178 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrando ~ entrar ~ 

entrare ~ entro ~ 

entre 

Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

CCM 

“ENtra<n>do Calisto vna huerta empos d<e> vn falcon suyo fallo y a Melibea de cu- yo amor preso come<n>c'ole de hablar.” 

C2C1179 entr-1 Movimento para 

dentro 

entraron Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

ENC 

“[...] entraron de los primeros / los pobrezicos pastores [...].” 

C2C1180 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

CHI 

“[...] & an de entrar por la bo-ca en qualqujer manera [...].” 

C2C1181 entr-1 Movimento para 

dentro 

entran Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

MGO 

“[...] entran los lobos enel ganado & lo destruye<n> [...].” 

C2D408 entr-1 Movimento para entran Prep. / Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, ALV 
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dentro Adv. ingressar 

“[...] porq<ue> despues entra<n> ta<n> subito & co<n> tales accidentes q<ue> no há lugar lo vno ni lo outro [...].” 

C2C1182 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrar Prep. / 

Adv. 

Verbo Verbo Do lat. ĭntrāre < intra- entrar, adentrar, 

ingressar 

P13 

“[...] podian entrar seguros [...].” 

C2C1183 entr-1 Movimento para 

dentro 

entrantes Prep. / 

Adv. 

Verbo Adj. 

 

Do lat. ĭntrāre < intra- que está por entrar EEP 

“[...] entrantes enla casa falla-ron al moço con maria su madre [...].” 

03. inter- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: entr-2 ~ inter-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1184 entr-2 Posição interna entrañas Prep. Subst. Subst. Do lat. ĭnterānĕa, plural de 

ĭnterānĕus < inter- 

interior, coração, 

peito, entranhas 

ENC 

“[...] y todos los corac'ones / de tal suerte penetrava / que viendo sus perfeciones / las carnales aficiones / en las entran~as matava.” 

C2C1185 inter- Posição interna interior Prep. Subst. Adj. Do lat. interior, -ōris < 

ĭnter- + suf. -ior 

interior CCM 

“[...] la llaga interior mas empece.” 

04. extra- 



2429 

 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: estr-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1186 estr- Posição exterior estraños Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus diferente, estranho GEN 

“[...] y la causa q<ue> parescen ha otros estraños es la mesma dicha: porq<ue> se les rep<re>senta a amos/ o al vno d<e>llos […].” 

C2C1187 estr- Posição exterior estrañas Prep. Adj. Adj. Do lat. extrānĕus estrangeiro SLI 

“[...] come<n>c'aro<n> a soiuzgar ciuda-des & naciones estran~as [...].” 

05. mal- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: mal-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2D409 mal- Mal maldad  Adv. Subst. Subst. Do lat. malĭtas, -ātis  nocividade, maldade, 

malícia 

M18 

“[...] el sutil entendimien-to es impedido segund dize Seneca a Lucillo: muchas vezes conla varie-dad & maldad delos ma<n>jares.” 

06. pos- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: pos-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 
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FME 

C2C1188 pos- Posterioridade 

temporal 

postreros Adv. Adj. Adj. Do lat. vulg. *postrarius < 

lat. postrēmus < postĕrus,  

-a, -um < post 

último, derradeiro, 

postremo, postimeiro 

ENC 

 

“[...] los primeros son postreros / y los menores mayores […].” 

07. sobre- 

ALOMORFES OU VARIAÇÕES GRÁFICAS DETECTADOS NO CORPUS: super-. 

CÓD. FME SENTIDO / 

FUNÇÃO DO 

FME 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE 

C2C1189 super- Sentido opaco superbia Verbo Adj. Subst. Do lat. sŭpĕrbĭa, -ae < 

superbus, -a, -um < super- 

+ *bho 

soberba, arrogância SLI 

“[...] desen-frenada cobdicia & sup<er>bia nos sal-tearo<n> […].” 

 




