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Nesse trecho, é visível a confusão entre os 
conceitos de composição e derivação: “nem toda 
composição é uma derivação”. Melhor teria sido 
se o autor tivesse falado em processos de síntese 
lexical (composição e derivação, com seus subti-
pos) em suas definições formais modernas, que 
fazem abstração do aspecto semântico, sempre 
instável, da palavra. A seguir, fala dos “sufixos 
considerados gramaticais”, que, na verdade, não 
são sufixos, são desinências, responsáveis pelas 
categorias de flexão (que são obrigatórias) e 
não pela derivação, que é facultativa. (Seguindo 
nessa imprecisão terminológica, Bassetto vol-
ta a falar, à p. 276, em sufixo modo-temporal e 
sufixo número-pessoal). Como resultado dessa 
confusão, fala no grau dos nomes como se fos-
se uma categoria flexional. Ora, aumentativos, 
diminutivos, comparativos, superlativos não são 
flexões de grau, são derivações (que em muitos 
casos têm etimologia diversa da dos termos pri-
mitivos). Também é questionável a afirmação de 
que a composição é um processo formal e a de-
rivação, um processo semântico.

Outra impropriedade conceitual é afir-
mar que a prefixação não é uma forma de 
derivação porque não altera o significado da 
base do vocábulo. De fato, nos exemplos es-
colhidos (pôr, apor, antepor, etc.), o sentido de 
‘colocar’ permanece. Mas cometer não se re-
laciona (mais) com meter, nem retratar e con-
tratar têm algo a ver com tratar. Se no latim 
eventualmente havia parentesco semântico 
entre esses termos, isso foi obscurecido pela 
evolução linguística. Do mesmo modo, porti-
nha e condessa são derivados de porta e conde 
(e não flexões), mas conservam o significado 
básico de seus primitivos. Portanto, a semânti-
ca não é um bom critério de identificação dos 
processos de síntese lexical. Em resumo, tanto 
a composição quanto a derivação são proces-
sos formais, que dizem respeito unicamente à 
natureza morfológica dos constituintes (lexe-
mas ou gramemas). Aliás, o autor não consi-
dera os graus diminutivo e aumentativo como 
derivações porque supostamente não há mu-
dança de significado. Entretanto, há inúmeros 
contraexemplos: fogão não é um fogo grande, 
nem santinho é um santo pequeno.

Sintetizando, número é categoria flexio-
nal; gênero é categoria flexional no adjetivo 
e derivacional no substantivo; grau é sempre 
derivação (nem todo substantivo tem aumen-
tativo ou diminutivo, e as categorias flexionais 
são obrigatórias; a maioria dos adjetivos só 
apresenta grau na forma analítica, o que indi-
ca que não se trata nem de flexão nem de de-
rivação, já que é um processo que transcende 
os limites da palavra).

Ainda assim, os méritos e qualidades da 
obra superam em muito esses pequenos des-
lizes que, apesar de tudo, em nada compro-
metem a compreensão do processo evolutivo 
das línguas românicas em seus aspectos inter-
nos. Muito pelo contrário, Elementos de Filolo-
gia Românica é desde já referência indispen-
sável aos estudos de filologia, crítica textual, 
linguística histórica, românica, comparada e 
demais áreas afins. Uma obra de fôlego, des-
tinada a ter sucesso e longa vida.
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Aldo Bizzocchi

viAro, mário eduArdo (2011): Etimo-
logia. São Paulo: Editora Contexto, 
331 pp. 

Mario Eduardo Viaro gradualmente introduz 
o leitor nas complexidades da ciência da Eti-
mologia. Este livro apresenta-nos, de forma 
agradável, uma metodologia para o trabalho 
etimológico, além de discussões das questões 
substantivas da área, abafada por outros focos 
da linguística moderna no século XX, princi-
palmente no Brasil em que os estudos lexicais 
e a diacronia estiveram no limbo até os anos 
1980. Diz também dos requisitos para o fazer 
etimológico, e daí resulta o encaixamento da 
questão na diacronia, uma vez que a formação 
diacrônica lato sensu e stricto sensu é deman-
dada de quem se propuser tal tarefa.

Seu texto, de 331 páginas, divide-se em 
“Introdução”, Primeira parte, composta de 
“Pequena historiografia da ciência etimoló-
gica”: Platão, Isidoro de Sevilha, Nunes de 
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Leão, Leibniz, Gébelin, Gyarmathi, Rask, Bopp, 
Grimm, Schleicher, Diez, Schuchardt, Meyer-
-Lübke, Trombetti; Segunda Parte: “O Método 
etimológico”, que subdividide-se em cinco ca-
pítulos: 1. Fontes da Etimologia, 2 A mudan-
ça fonética, 3. O componente semântico, 4. A 
pesquisa intralingüística, 5. A pesquisa inter-
linguística; “Conclusão: Os limites da Etimolo-
gia” e “Bibliografia”. As notações adotadas para 
procedência, cognatos, etc (págs. 13 e 14) são 
transparentes e esclarecedores, bem como as 
abreviaturas e símbolos do IPA.

Nesta 1ª. parte Mário Viaro encaixa a ciência 
etimológica numa matriz mais ampla: apre-
senta-nos uma historiografia do pensamento 
lingüístico recortando as ideias dos estudio-
sos da linguagem que contribuíram para o es-
tabelecimento da Etimologia. Percebe-se logo 
de início a ligação que será construída pelo 
Autor entre Etimologia e Diacronia. Ao tratar 
de Platão fala da existência de uma consci-
ência etimológica há pelo menos 25 séculos 
(pág. 29) associada, através de Heráclito, ao 
que é considerado a primeira noção de diacro-
nia no Ocidente (pág. 29), de que as palavras 
teriam sofrido modificações após terem sido 
criadas. Mais à frente (pág. 34) o Autor volta 
a mencionar “ a reflexão intuitiva sobre a mu-
dança diacrônica”. Surge também aí o termo 
étimo e não deixa de ser de interesse que esta 
palavra seja colocada ao lado de explicações 
etimológicas, de consciência etimológica, de 
diacronia, e de comparação: este é como que 
o encaixamento da questão etimológica que 
o livro traz. Daí a historiografia da etimologia 
se interseccionar com a historiografia da mu-
dança lingüística, pois esta ou esclarece ou 
obscurece a origem de uma palavra.

Recupera autores omitidos nas historio-
grafias lingüísticas tradicionais, como Leibniz 
(1646-1716), Gébelin, (1719-1784) Gyarmathi 
(1751-1830), Rask (1732-1802), ao lado dos 
mais conhecidos e explorados Bopp, Grimm, 
Diez, Meyer-Lübke e outros e mesmo a esses 
dá-lhes uma leitura direcionada a questões 
que embasarão o surgimento de uma ciência 
etimológica. A questão etimológica é inserida 
na diacronia em sentido amplo, de evolução 

das línguas, de sua reconstrução, da monogê-
nese e da poligênese, e da tipologia linguísti-
ca das macrofamílias a la Greenberg, no item 
Trombetti. A historiografia não se restringe ao 
nível da palavra: muitos desses autores trata-
ram predominantemente das semelhanças 
gramaticais como Gyarmathi e Rask.

Na historiografia fica clara a relação entre 
a etimologia, as mudanças, os metaplasmos 
que os antigos já conheciam e classificavam. 
Enfim, a relação colocada de início entre o fa-
zer etimológico e a diacronia se torna patente 
ao final da 1ª. parte (pág. 94)

A 2ª parte —“O método etimológico”— 
entra na etimologia propriamente, e trata de 
correspondências centradas na palavra ou em 
níveis abaixo desta. Em “Fontes da Etimologia” 
se esclarece como devem ser feitas as corres-
pondências: “se em duas línguas quaisquer, se 
um elemento de seu vocabulário é parecido 
ou idêntico, tanto no significante, quanto no 
significado, isso pode dever-se a três fatores 
distintos: coincidência, empréstimo ou ori-
gem comum” (pág. 98). “As semelhanças que 
conferem alguma relação de afinidade (...) 
não devem ser procuradas exclusivamente 
nas sincronias atuais, mas em sincronias pre-
téritas” (pág. 98). Donde se vê a relação entre 
etimologia e diacronia, no sentido de volta a 
uma sincronia pretérita .

À pág. 99 o Autor define, pela 1ª. vez o que 
é um étimo “é a forma equivalente de mesma 
palavra, imediatamente anterior numa sincronia 
pretérita qualquer”, posicionando-se em relação 
à imprecisão dos conceitos relativos à etimologia 
da tradição apresentados na 1ª. parte, em que as 
correspondências oscilaram entre o significante, 
o significado, confusão entre significado e étimo, 
ou significante e étimo, incluindo-se aí as etimo-
logias fantasiosas atribuídas a Isidoro de Sevilha, 
fenômeno corriqueiro que tem um forte apelo a 
leigos. Com tal definição e delimitação de escopo, 
“a Etimologia retomará sua credibilidade entre os 
estudos linguísticos, deixando de ser mero entre-
tenimento ou curiosidade” (pág.101).

A seção sobre os corpora é muito atual e 
não poderia faltar. A internet colocou as abor-
dagens de estados pretéritos das línguas num 
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patamar nunca atingido antes, tanto quanto 
à profusão dos dados disponíveis, quanto à 
velocidade do acesso à informação. Mais uma 
vez nesta seção os estudos diacrônicos e os 
etimológicos se sobrepõem e o que vale para 
um, vale para o outro. Os corpora menciona-
dos, as questões levantadas são de ambas a 
áreas ou referem-se a ambas. No entanto a 
preocupação com dados manifestou-se sem-
pre na historiografia lingüística, principalmen-
te nas épocas em que predominaram meto-
dologias indutivas, como se viu na 1ª. parte 
do livro, com Rask, principalmente, período 
em que se registra um “tremendo progresso 
na quantidade de dados” (pág. 64); o que se 
percebe no overview histórico é um aumento 
constante da amostragem linguística, uma 
constante preocupação com dados linguísti-
cos, que a internet veio facilitar e operaciona-
lizar, para alegria dos diacronistas.

O terminus a quo é de suma importância 
para os estudos etimológicos e sua delimita-
ção como que limpa a área de imprecisões 
desnecessárias a etimologias, mas frequentes, 
quando este não é estabelecido. Tudo isso 
associa-se à questão da datação da palavra, 
às vezes impossível de ser precisa: fica-se, 
portanto, com “a datação da ocorrência mais 
antiga” (pág. 107), “porque só por meio dela 
saberemos que naquela sincronia a palavra já 
era usada”, ou seja, o trabalho de retroação.

O parágrafo final da seção 1.2 merece des-
taque dada sua propriedade e lucidez: “Buscar 
regularidades sem valer-se da informação 
diacrônica seria, na verdade, anacrônico, pois 
pressuporia que o sistema lingüístico e voca-
bulário de uma língua se formou todo ao mes-
mo tempo, como que por um ato criacionista”. 
Tal defesa da visão diacrônica é rara na litera-
tura e é sem dúvida mais convincente do que 
aquelas que advogam um caráter explanató-
rio para a diacronia, embora excelentes, como 
a de Giulio Lepschy (1986: 191)1.

Colocadas essas questões mais gerais, ten-
do definido a forma no nível da palavra ou abai-
xo, passa o Autor a desenvolver questões relati-
vas à etimologia propriamente e se concretiza, 
então, o encaixamento da questão etimológica 

na matriz diacrônica ao discutir étimos de pa-
lavras como coração, rapaz e outras, em que 
o entrelaçamento do significante, significa-
do, datação, estados pretéritos se evidenciam 
como processuais na etimologia. Discute-se e 
aponta-se a fragilidade das reconstruções dos 
étimos, das hipóteses, e a necessidade do que 
ele chama de “pesos importantes para se sepa-
rarem soluções idiossincráticas ou ad hoc das 
soluções mais prováveis” (pág.125) se impõe, 
“na falta de uma teoria da Etimologia”(pág.125).

No capítulo sobre mudanças fonéticas o 
Autor toma a família românica como exem-
plo, e a partir de casos de adições, subtrações, 
transposições, transformações, “os antigos 
metaplasmos da retórica-greco-latina” (pág. 
186), num elenco raro e ricamente instruído 
por dados valiosos, de indubitável utilidade 
para cursos da diacronia do português, vai ex-
plicitando a ação dos significantes e suas alte-
rações na etimologia: “As mudanças fonéticas 
norteiam, de algum modo, a certeza etimoló-
gica” (pág. 131), para depois, enfim chegar ao 
fulcro do que leigamente se entende por éti-
mo de um vocábulo: seu significado primeiro.

As alterações semânticas em seus múlti-
plos aspectos são exploradas: ações metafó-
ricas, metonímicas, analógicas sobre o signifi-
cado dos vocábulos, bem como a homonímia, 
a polissemia, são fartamente exemplificadas 
e reunidas num todo de inquestionável valor 
para o estudo de mudanças semânticas. A re-
construção dessas etapas em sincronias preté-
ritas deve ser resolvida por dados fornecidos 
pelos textos, não pela intuição (pág. 197). O 
Autor alerta repetidas vezes contra o uso de 
“deduções preenchidas com imaginações”, no 
entanto, um certo grau de imprecisão sempre 
há de haver nessas reconstruções.

Como pesquisa intralingüística apresenta-
se a morfologia: classes de palavras, raízes, 
particípios, lembrando, no entanto, da necessi-
dade da visão interlinguística, pois nenhum 
sistema serviria de referência a si mesmo. A 
comparação “transistêmica” seria, na verdade 
seria fundamental para a etimologia, que nessa 
visão coloca para as línguas um sistema difer-
ente do que o que procede do pensamento 
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sausurreano. Empréstimos, decalques e diver-
sidade sociolinguística são discutidos na sua 
relevância para estabelecimento de boas eti-
mologias, entenda-se, de um “étimo provável 
ou improvável” (pág. 291). “Passos básicos da 
Etimologia” são propostos ao final do livro.

Perpassa toda esta excelente obra a im-
portância da visão histórica nos estudos da lin-
guagem, aqui vistos pela lente da etimologia. 
Reúne num só volume discussões esparsas, com 
explicações convincentes, atualizadas, simples 
e ao mesmo tempo rigorosas, qualidades já 
demonstradas pelo Autor em outras obras.

1 Giulio Lepschy (1986): “European linguistics in the twen-
tieth century”, in Theodora Bynon / Frank Robert Palmer 
(eds.), Studies in the history of Western linguistics. Cambridge: 
Cambridge University Press, 189-201.
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Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen

sánchez PAlomino, mª dolores (ed.) 
(2010): Lexicografía galega e por-
tuguesa. A Coruña: Universidade da 
Coruña, 231 pp. (anexos Revista de 
Lexicografía, 13).

A capa do presente volume da Revista de Lexico-
grafía 13 do ano de 2010 é realizada a partir do 
verbete diccionario de uma das edições antigas 
do Diccionario de la Real Academia Española, 
uma ideia original, mas que acaba por dificultar 
a leitura das próprias informações essenciais 
da capa. A presente coletânea contém onze 
comunicações apresentadas no I Congreso In-
ternacional de Lexicografía Hispánica, realizado 
na Coruña, entre 14 e 18 de setembro de 2004. 

Esta coletânea, editada por Ma Dolores 
Sánchez Palomino, inicia-se com uma comu-
nicação abrangente sobre aspetos terminoló-
gicos na lexicografia. 

manuel González González (Real Academia Gale-
ga / Universidade de Santiago): “A terminoloxía 
dentro dos estudos de lexicografía galega”.

O autor apresenta uma sinopse da mais re-
cente história da lexicografia galega e apoia-se, 

sobretudo, na temática da terminologia como 
instrumento para a constituição de uma lexi-
cografia moderna. Ela deve corresponder às 
exigências da comunicação de hoje, incluindo 
as linguagens de especialidade com a sua res-
petiva terminologia. O autor argumenta que o 
galego tem sido uma língua de uso popular sem 
prestígio. Daí, a necessidade de se elaborar em 
primeiro lugar as terminologias de especialida-
de, que não existem. Acresce o facto de —como 
em todas as línguas— o galego estar exposto à 
forte influência do inglês. Mas obviamente não 
só, mas também a coexistência de duas línguas 
em território galego —o galego e o castelha-
no— faz com que em comunicação especiali-
zada frequentemente se recorra à utilização do 
castelhano como saída mais cómoda perante a 
falta de terminologia de uma dada área de es-
pecialidade. Em contrapartida, alega o autor, os 
terminólogos galegos deparam com grande fal-
ta de textos técnicos redigidos em galego como 
base de elaboração de terminologias. A seguir, o 
autor apresenta órgãos que fomentam a norma-
lização linguística como Termigal, um serviço de 
terminologia orientado pelo próprio autor.

maría luísa almeida (Universidade Católica Por-
tuguesa, Viseu): “Para um dicionário do Portu-
guês Medieval”.

A autora dá um resumo da sua tese de dou-
toramento —um estudo sobre um códice me-
dieval (Livro dos Bens de D. João de Portel), que 
é uma compilação de cartas redigidas entre 
1250 e 1285—, debruçando-se exclusivamente 
sobre os documentos em língua portuguesa, 
no intuito de contribuir “para um dicionário 
do Português Medieval”. Parte da tese dedica-
se a aspetos de classe gramatical das palavras 
extraídas dos textos, agrupando a autora as 
palavras por ordem alfabética e frequência, 
com o objetivo de fornecer informação para 
o futuro aproveitamento lexicográfico. Além 
disso, faz parte da tese uma pesquisa sobre as 
formas verbais chegando à conclusão de que o 
presente do indicativo e a 3a pessoa do singular 
são as formas mais frequentes.

No presente texto, a autora resume que ex-
traiu dos textos uma série de verbos, que ou não 


