
DICIONÁRIO CRONOLÓGICO 
DA lÍNGUA PORTUGUESA 

- EXPERIÊNCIA PIONEIRA-

José Alves Fernandes 
é Filólogo, especialista em Dialeto/ogia e Lexicologia, 

Professor Emérito da U niver.ridade Federal do Ceará. 
lvfembro ejetivo da Academia Cearen.re da Língua 

PortugueJa (ex-presidente), da Academia de Letras e 
Artes do Nordeste Brasileiro, daS ociedade Bra.ri!eira 

de E.rtudos Clánico.r (S BE C), e da 
Associação BraJileira de Bibliófilos. 

Autor do Dicionário de Formas e Construções 
Opcionais da Língua PortuguHa, Fortaleza, EUFC, 

2000. Co-autor do Atlas Lingüístico do Estado do 

Ceará (ALECE), em vias de publicação. 

I - Introdução 

Parece-me que, a rigor, o assunto da palestra de hoje 
constitui uma nota dissonante no concerto dos temas que 
compõem o elenco desta promoção da Academia Cearense de 
Letras intitulada: Panorama Literário. 

Na verdade, não vim nem vou falar sobre Literatura, mas 
nem por isso se poderá dizer que meu assunto seja imperti
nente, porquanto irei tratar da matéria -prima da Literatura, 
que são as palavras. 

São vários os ângulos sob os quais se poderá falar sobre 
as palavras: sob o ângulo da sua constituição fônica- a fono
logia - , sob o ângulo da sua constituição mórfica ou categorial 

- a  morfologia, sob o ângulo do seu relacionamento na frase 
- a  sintaxe: tr ês níveis que constituem o que se convencionou 
chamar de Gramática. 

Irei tratar, no entanto, das palavras sob um quarto as
pecto: o aspecto histórico ou cronológico do nosso léxico, do 
nosso vocabulário. 
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É importante acentuar como o dado cronológico tem sido 
decisivo, em muitos casos, para confirmar ou para invalidar 
hipóteses lingüísticas imaginadas, sugeridas ou inventadas com 
base em afirmações gratuitas e sem nenhuma comprovação 
real. 

Consideremos, a título ilustrativo, o que aconteceu com 
as hipóteses etimológicas sobre a nossa humílima palavrinha 
"minhoca". 

Tais hipóteses estão indicadas por Antenor Nascentes, 
o grande filólogo e professor de Portugu ês do Brasil, no seu 
celebrado Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 

1 •.- Para Gonçalves Viana, abalizadíssimo filólogo por
tuguês de fins do séc. XIX e inícios do séc. XX, trata-se "in
dubitavelmente de palavra cafrial", vale dizer, do quimbundo, 
língua africana (Apostilas ... , II, 145/1907). 

2•. - Para Teodoro Sampaio, festejado tupinólogo bra
sileiro, contemporâneo de G. Viana, o termo proviria do tupi 
e representaria uma corruptela de "mi-nhoca" ou "minhoga", 
significando o que é extraído, arrancado ou tirado (da terra, 
naturalmente). 

3•. - Para Cândido de Figueiredo, "a maior das nossas 
competências atuais em matéria de lexicologia portuguesa", 
segundo o juízo de Rui Barbosa, [Réplica, n°. 244] e para José 
Oiticica, trata-se de palavra africana, segundo a hipótese de 
G. Viana. 

Cerca de 45 anos depois de Gonçalves Viana e vinte 
anos depois de Nascentes, tratando da mesma palavra, assim 
se expressa José Pedro Machado, no seu alentado Dicionário 
Etimológico da Língua PortugueJa, de 1952 (1 •. ed.), e 1967 (2•. 
ed.): 

"Não creio, porém, nas hipóteses que tiram este vocábulo 
de idiomas africanos ou americanos, pois nos meados do séc. 
XVI parece que era bem conhecido". 

Na verdade, as hipóteses da origem africana ou ameri
cana do termo, embora patrocinadas por grandes expoentes da 
cultura filológica ou lingüística, mais parecem "bem achadas" 
que verdadeiras. 
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Ao afirmar que o termo lhe parece já bem conhecido 
em meados do séc. XVI, cuida Machado de aboná -lo com um 
exemplo da Ulissipo, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, obra 
datável de 1560 . O exemplo é o seguinte: " Porque ando co
mendo a minhoca a todo o estado" (Uiúsipo, p. 151) . 

Acontece, porém, que a ocorr ência de tal termo foi re
gistrada pela nossa pesquisa cronológica em texto de meados 
do séc. XV, na seguinte passagem: " (  . . .  ) e nestes tempos, e em 
taaes lugares as 'minhocas' sahem mais a meude sobre a terra, 
e jazem alli". Tal passagem se encontra no Livro da Montaria, 
de D. João I, p .  71, obra datável de cerca de 14 3 3 .  

Ora, se por meados do séc. XVI era pouco plausível a 
instalação de palavras africanas ou americanas ( tupis) na cor
rente lexical do portugu ês, como aponta José Pedro Machado, 
que dizer da circula ção do referido termo por volta da metade 
do séc. XV? 

Observe-se, por fim, que no Dicionário HOUAISS da 
Língua Portuguesa, o termo continua com a datação desatu
alizada, a saber, o ano de 1560, uma defasagem de 127 anos 
[1433-1560]. 

Existem ainda muitíssimos outros casos exemplares de 
equívocos semelhantes. 

Citarei apenas mais dois exemplos relativos ao português 
do Brasil . 

O primeiro é o do verbo "desmentir" no sentido de 
deslocar ou fazer sair da junta um osso, desconjuntar: Fulano 
"desmentiu" o pé. 

Tanto o dicionário AUR ÉLIO quanto o recentíssimo 
HOUAISS consideram o termo nesta acepção como brasilei
rismo do Norte ou do Nordeste . 

No entanto, mais uma vez, a cronologia nos vai mostrar 
que isso não é verdade. 

Já no séc . XVI, em Portugal, encontramos o seguinte 
exemplo em Jorge Ferreira de Vasconcelos, na obra Memorial 
das Proezas da Segunda Távola Redonda, de 1567: " (  ... ) o  [ca
valo] de Florismarte 'desmentiu' uma coxa e atormentado da 
pancada caiu morto arrebentando pelos ilhais" (p. 117 -118). 
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Poucos anos depois, escreve também outro famoso autor 
portugu ês: " ( .. . ) vemos que as maiores dores, e mais insofríveis, 
que o corpo passa, é se sai fora de seu lugar um osso, e (se) 
desmente uma junta". Este exemplo é de Fr. Tomé de Jesus, na 
obra Trabalhos de Jesus, vol. I I, p. 213, de 1573-1578. 

O segundo exemplo é o da moderna palavra .fu.rr.Q., que 
alguns novidadeiros andaram a inventar que se trata do apor
tuguesamento da expressão inglesa "for ali" (para todos), 
introduzida pelos militares americanos durante a sua estadia 
no Nordeste nos anos 40 por ocasião da segunda guerra mun
dial . 

Trata-se de pura invencionice favorecida pela america
nomania dos nossos tempos. O termo já se encontra diciona
rizado em 1913 por Cândido de Figueiredo e deve tratar-se de 
uma redução de "forrobodó", já dicionarizado pelo mesmo 
lexicógrafo, em 1899. Ambas as formas são dadas por esse 
dicionarista como originárias do Brasil. São brasileirismos, 
portanto. 

Por estas e muitíssimas outras ocorr ências no domínio 
da cronologia vocabular do Portugu ês é que nos vimos dedi
cando a esse setor da lexicografia da nossa língua, campo de 
estudo em que pouco numerosos t êm sido os pesquisadores 
e especialistas . 

O que possuímos neste domínio resume-se nas seguintes 
contribuições: 

1.Subsídios para um Diàonário Completo da Língua Portuguesa. 
Obra em 2 tomos e um aditamento, de 1900-1901, abundan
te colheita de milhares de vocábulos ainda não consignados 
antes dele, de todas as fases da língua, da autoria de Antônio 
Augusto Cortesão. 

2. G!oSJário Luso-Asiático. Obra magis trai que encerra a 
coleta documentada de toda a contribuição asiática à lexico
grafia portuguesa, resultante da epopéia lusitana no Oriente, 
da autoria do benemérito Monsenhor Sebastião Rodolfo Dai
gado, 1919. 
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3.Dicionário Etimológúo da Língua Portuguesa. Obra alen
tada, que encerra vultosíssimo repertório vocabular e amplo 
levantamento bibliográfico. Pelo seu caráter abrangente e 
por tratar-se de pesquisa individual necessita de cuidadosa 
atualiza ção. Nem por isso deixa de merecer a mais elevada 
considera ção. É da autoria do filólogo português José Pedro 
Machado e sua primeira edi ção data de 1952. 

4.Dicionário Hi.rtórim das Palavras Portuguesas de Origem Tupi. 
Obra capital sobre o segmento representado pelos tupinismos 
da língua portuguesa. A documentação dos textos abonatórios 
é praticamente exaustiva e só excepcionalmente retocável . É 
da autoria de Antônio Geraldo da Cunha e data de 1978. 

5.Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portugue
sa. Obra abrangente, mas de caráter conciso, sem abona ções. 
Procede o autor à retrodata ção de milhares de palavras cons
tantes do repertório de José Pedro Machado, representando, 
portanto, um considerável passo adiante no sentido de uma 
menos deficiente cronologia vocabular do nosso idioma . É da 
autoria de Antônio Geraldo da Cunha e sua primeira edição 
é de 1982 . 

6.0 Lit;ro da Arte de Construir. Apesar do título não o ma
nifestar, trata -se, na verdade, de um dicionário especializado, 
reunindo os termos representativos da nomenclatura arquite
tônica e áreas contíguas. É obra segura e criteriosa, tanto do 
ponto de vista das defini ções ou conceituações quanto do da 
pesquisa cronológica dos vocábulos. Raríssimas as datas pas
síveis de retrodatação. Seu autor é o engenheiro paulista Zake 
Tacla . A obra data de 1984. 

7.Enfin . . .  Malherbe vint. Com a publica ção do Dicionário 
HOUAISS, Rio de Janeiro, 2001, o maior lançamento editorial 
brasileiro dos últimos anos, damos mais um largo passo no sen
tido da complementa ção da pesquisa no campo da cronologia 
vocabular da nossa língua. O novo Dicionário, graças à inserção 
do novo elemento-o campo periférico- o chamado "campo 
da datação"- fornecendo informa ção cronológica sobre cerca 
de 80% da nominata constitutiva do seu repertório, põe sob 
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os olhos dos consulentes e investigadores todo o universo das 
datações até hoje oferecidas como representativas da primeira 
ocorr ência do termo em registro escrito da língua. A partir 
desse amplo mostruário pode-se agora trabalhar no estabele
cimento de novas marcas de uma cronologia mais consistente 
do nosso universo lexical. 

Afirme-se, com toda a ênfase, a benemerência do Di
cionário HOUAISS quanto ao aspecto da Cronologia Vocabular, 
mas acrescente-se, a bem da verdade, que ele continua a ser 
um espelho da insufici ência da pesquisa lingüística neste setor 
de estudos da nossa lusofonia. 

II - O PROJETO DO DICIONÁRIO CRONOLÓGICO 

Chamar-se-á o nosso projetado trabalho Dicionário Cro
nológico da Língua Portugue.ra: Um repertório de retrodataçõe.r, (Parte 
Ia.) e Dataçõe.r Inédita.r (Parte IfD. ). 

Em verdade a história do Dicionário se inicia com o vol. 
n°. 6 da Revista de Letras de 1983, da Universidade Federal 
do Ceará, conseqüente ao lan çamento, em 1982, do Dicionário 
Etimológico Nova Fronteira, da autoria de A. G .  Cunha. 

Era a primeira obra no Brasil que se ocupava do problema 
da nossa cronologia vocabular . Nela, retomava o seu Autor a 
tentativa pioneira do lexicógrafo português José Pedro Macha
do, que, no seu Dicionário Etimológú·o da Língua Portugue.ra, em 
duas edições, a 1•. em 1952, a z•. em 1967, introduzira o registro 
cronológico dos vocábulos, oferecendo assim aos estudiosos 
da língua portuguesa a novidade lexicográfica, já estabelecida 
nas grandes línguas de cultura, a saber, o Dicionário Etimológico
Cronológico, versão preparatória do Dicionário Hútórico, última 
etapa do processo, na linha dos produtos lexicográficos. 

Na realidade, esse trabalho de datação do léxico já foi 
realizado, de maneira mais ou menos satisfatória, pelo ingl ês, 
pelo franc ês, pelo italiano e pelo espanhol ao longo do séc. 
X IX e primeira metade do séc XX. 
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Ao ser dado à publicidade o Dicionário de A. G. Cunha, 
retroda tando centenas de palavras em relação aos regis tros cro
nológicos de J. P. Machado, sentimo-nos tentados a retrodatar 
também os registras de A. G. Cunha, o que procuramos fazer 
através da releitura de obras constantes da bibliografia citada 
pelos dois lexicógrafos-cronólogos, chegando à conclusão de 
que havia ainda muito que respigar na vasta seara dos textos 
já percorridos . 

Publicamos, então, em dez números sucessivos da Revista 
de Letras, um milhar de vocábulos, com retrodatação relativa 
aos registras de A. G. Cunha, todos com abonação textual, co
lhida em obras ou autores de todas as fases históricas da língua, 
com maior concentração entre os dos séculos XVI a XIX. 

Estimulado pelo juízo favorável expresso por especia
listas e interessados no assunto, entendemos que o método 
adotado era pertinente e que o trabalho representava uma 
contribuição valiosa para o estudo de uma vertente. de inves
tigação quase pioneira no domínio da lusofonia. 

Do Dr. Antônio Houaiss, por exemplo, em decorrência 
do grande lapso de tempo em que a Revista de Letras deixou 
de circular, recebemos uma correspond ência em que se quei
xava: 

"Infelizmente não me chegou às mãos o número subse

qüente da Revista, onde suponho tenha sido publicada 
a continuação de seu estudo, que reputo de suma im

portância para a cronologia do nosso léxico." 

Daquele milheiro de p alavras com que de 1983 a 1989 

mantivemos a nossa colaboração na Revista da Universidade e 
que nos valeu a honrosa inclusão entre os integrantes da Biblio
grafia do Dicionário HOUAISS, vindo a lume em 2001, a nossa 
pesquisa textual se veio enriquecendo ininterruptamente . 

Hoje, com um acervo de aproximadamente 40 .000 ver
betes, cogitamos de sua publicação em forma de Dicionário, 
conservando a mesma tipologia adotada nas páginas da Revi.rta 
de Letras, com modificação parcial na forma de indicação dos 
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autores e obras, mediante o emprego de siglas e abreviações, 
com vistas à economia de toques e espa ço. 

No que concerne á data ção dos itens lexicais procuramos 
sempre precisar as datas das obras citadas, indicando-lhes o 
ano exato ou provável, evitando a imprecisão ou latitude vaga 
da indica ção por século, salvo em casos de impossibilidade 
to tal. 

Exemplificando: o item "Jarreta", na nossa primeira cole
ta datamos- Séc. XVIII- em relação à data de 1813, fornecida 
por A. G. Cunha - Nesta nova versão do trabalho indicamos 
- 1737 - ano da publica ção da pe ça Guerras do alecrim e da 
mangerona, de Antônio José da Silva. 

Na verdade, datar uma palavra como do séc. XVIII, é 
admitir que ela pode ter tido ingresso no léxico em 1701 ou em 
1800, ou em qualquer outro ano entre os dois extremos. 

Com a entrada em cena do Dicionário HOUAISS da Lín

gua Portuguesa em 2001, tivemos que reformular grande parte dos 
nossos dados, visto que grande número de itens da datação de 
A .  G. Cunha e de J. P. Machado aparecem modificados e nem 
sempre com acerto. Ora a data ção de HOUAISS representa 
um progresso, ora representa um retrocesso. 

Exemplifiquemos, para confirmar a observa ção. A palavra 
"cáfila" já vem consignada por]. P. Machado com abona ção 
textual de 1512. Mas em HO UAISS, vem datada de 1529; o 
termo "fístula", datado já do séc. XIV por CUNHA e por 
MACHADO, traz em HOUAISS a datação do séc. XV. 

Uma categoria de vocábulos em que ambos os lexicógra
fos se revelam muito insatisfatórios é a classe dos gentílicos 
e etnônimos. 

Quanto a tais itens, sobretudo os mais recuados no tem
po, adotou o Dicionário HOUAISS um critério macrológico, 
altamente econômico, em termos de horas de trabalho mas 
totalmente insignificativo com relação à cronologia vocabular. 
Arrolou todos os itens desse domínio lexical constantes do Di
cionário Latino-Portuguez de Francisco Rodrigues dos Santos 
SARAIVA, de 1881, e considerou todo o elenco representativo 
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dessas categorias incluído nas 1297 páginas do grande Dicio
nário, como vocábulos datáveis daquele ano. Trata-se, eviden
temente, de um procedimento reducionista de inexpressiva 
eficácia para a determina ção da exata cronologia vocabular 
desse segmento lexical. 

Quanto aos gentílicos brasileiros, ambos os lexicógrafos 
revelam-se também extremamente insatisfatórios . O Dicionário 
HOUAISS procurou, mais uma vez, uma solução diversionista 
e, a nosso ver, inadmissível em termos de metodologia lingü
ística com vistas à determinação cronológica dos vocábulos. 
Valendo-se dos dados histórico-geográficos fornecidos pelo 
IB GE, fez coincidir a data da constituição ou funda ção das 
unidades políticas componentes da toponímia brasileira com 
a da denomina ção representativa dos seus naturais. 

Dessa maneira, se a Paraíba, por exemplo, se constituiu 
em capitania nos idos de 1585, o gentílico "paraibano" datar-se
á do mesmo ano dessa constitui ção. Assim consta do referido 
Dicionário. A lógica do raciocínio pode ser correta mas a verdade 
filológica foi sacrificada. Falta a comprova ção textual. 

No caso do Ceará, o gentílico "cearense", segundo HOU
A ISS, data de 1535, em consonância com os dados do IB GE. 
No nosso Dicionário consideramos supositícia essa data ção até 
que se nos apresente um testemunho filológico: um registro 
escrito do termo. 

A primeira ocorr ência do termo que temos testificada 
por escrito é de 1823. 

Por essa razão um procedimento de que fizemos uso 
com a devida parcimônia foi o da transfer ência injustificada 
de entradas ou lemas dos dicionários. 

Privilegiamos sempre a redata çào documentada por 
segmento textual . Na verdade, a entrada ou lema dos verbetes 
de um dicionário significa a sua exist ência em texto anterior 
incorporada pelo dicionarista no ano da edi ção da obra . A alta 
freqü ência na repeti ção das datas, 1712-1728,1789,1813,1844, 
1858, 1871-1874, 1881 e 1899 significa o recurso dos nossos 
cronógrafos anteriores ao elenco vocabular dos dicionários 
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de B LU TEAU, de MO R A IS, de DOM IN GOS V IE IRA, de 
AU LETE e de F IGUE IREDO para suprir a falta de docu
mentação textual ou por inexist ência real ou por insufici ência 
de bibliografia, ou de leitura mais extensiva imputável ao 
pesquisador. 

Quanto ao referido item, isto é, a Bibliografia, eis o 
grande calcanhar-de-aquiles em trabalhos desta natureza nos 
domínios da língua portuguesa. É por demais reduzido o nú
mero de edições críticas das obras representatiYas da nossa 
história cultural, obrigando-nos muitas vezes a nos contentar 
com publicações menos qualificadas, o que poderá compro
meter a fidedignidade das abonações. 

Seja como for, procuramos sempre fazer o melhor dentro 
das possibilidades ao nosso alcance. Tivemos, por exemplo, em 
alguns dos casos, que reler determinadas obras, por haverem 
sido criticamente reeditadas no decurso de elaboração das 
nossas pesquisas. Mencionaremos dois exemplos ilustrativos: A 
Con.rolafàO à.r Tribulaf'Õe.r de I.rrael, de Samuel Usque (de 155 3) e 
o E.rmeraldo de Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira (de 1508), 
em segunda edição crítica, recentíssima, de 1991 (por Joaquim 
Barradas de Carvalho- exemplar monumental, de 868 páginas 
numeradas). A primeira edição crítica de Epifânio da Silva Dias 

- bem mais reduzida e menos cuidada, data de 1905, e foi a 
única utilizada pela equipe do Dicionário HOUA ISS. 

O problema da Bibliografia não se restringe, todavia, ao 
aspecto da fidedignidade das edições. A datação das obras também 
nem sempre obedece a um padrão criteriológico único. Assim, 
por exemplo, para as obras de Gil Vicente, ora adota HOUAISS 
a indicação dos termos "a quo" e "ad quem" (1502-c1536), ora 
utiliza apenas o "terminus ad quem" ( c1536), ora ainda a data da 
edição da peça ou do auto. No nosso Dicionário uniformizamos 
o critério de indicação cronológica: citamos sempre a data de 
edição da obra fornecida pelos especialistas ou editores. 

No caso de edições póstumas a datação deverá ser a 
do ano de falecimento do autor, precedido pela indicaçãoª 
(= antes de) ou ç_ (= cerca de). 
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Exemplificando: a 2•. e 3•. partes da História de S. Do
mingos, de Frei Luís de Sousa, v êm datadas por HOUAISS de 
1662 e 1678, respectivamente. No entanto, sendo textos pos
tumamente editados, deverão ser datados de c1632 ou a 16 32, 
ano do falecimento do autor. 

Em que pese ao grande contributo trazido ao tratamento 
da cronologia vocabular da língua portuguesa, é for ça con
fessar que o Dicionário HOUAISS padece de numerosíssimas 
inconsist ências. Ofereçamos mais um exemplo comprovativo 
do que afirmamos: as palavras "aceitador", "chu çar" e "idéia" 
remetem todas à obra Eufrosina, de J. F. Vasconcelos, mas cada 
uma traz uma data ção diferente: 1561 (para a 1•.), 1555 (para 
a 2·.) e 154 3 (para a 3·.). 

Outros aspectos do tratamento dado à nossa investiga ção 
passaremos a mostrar e comentar através da pequena A MOS
T RAGE M  que lhes oferecemos. 

Comecemos pelas palavras Brasil, brasileiro, cearense 
e nordestino. 

Muita saliva e muita tinta se gastou sobre a etimologia 
do nosso topônimo, sendo hoje amplamente majoritária a tese 
de que provém da denomina ção de uma planta asiática utili
zada para a produ ção de matéria corante ou tintória. Neste 
sentido o termo se encontra documentado em Portugu ês já 
desde 1 377. 

Como nome do nosso país a data ção fornecida por J. P. 
Machado é nas proximidades de 1515 numa carta geográfica 
de Francisco Rodrigues intitulada Ilha do Brasil. 

Da nossa parte apresentamos o seguinte exemplo de 
1512, na obra Monumenta Missionária Africana, coligida pelo 
Pe. Antônio Brásio, vol. II, p. 57, num documento denominado 
" Carta da Câmara da Ribeira Grande ao Secretário Antônio 
Carneiro", que diz: "E porque, Senhor, a terra vay ora de bem 
em melhor e está em muyta paz e cõcordia e hé gramde escala 
pera as naos [e] navyos de sua alteza, e asy pera os navyos de 
Sam-Tomé e Ylha do Pryncype e pera os navyos que và[o] do 
Brasyll e da Mjna e todas partes de Guiné." 
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BRASILEIRO: 

1. " ( ... ) e que se chamarào Gascos, ou Gascoys, como ago
ra muytos Portuguezes se chamão Brasileiro� por que forào, & 

vierão do Brasil" (1651- Frei Leão de São Tomás, Benedictina 
Lusitana, I I, 272, col. I I); 2. "Não posso negar, não posso,/ Não 
posso por mais que queira,/ Que o meu coração se abrasa/ Da 
ternura Brasileira" . (1798 - Domingos Caldas Barbosa, Viola 
de Lereno, vol. I I, p. 74); 3. "A Guyana sublevou-se; mas o 
Governador da Província de Pernambuco a que pertence esta 
cidade já tomou medidas no caminho do deYer, e a Bahia ex
pediu contra elles trezentos e quarenta homens portuguezes e 
brasileiros". (1821- CARTA DE D. PEDRO I (ao pai). ln: F. 

Assis Cintra, D. Pedro I e o grito de Independência, Cap. II, p. 
55); 4. "O senhor D. João levantou o interdito, quebrando as 
cadeias, que manietavam os brasileiros, e tolhiam o exercício 
dos seus braços" (1821-1825 - Luiz Gonçah·es dos Santos, 
Memórias para servir à história do reino do Brasil, t. I, p. 200) 
(Em CUN HA, 18 33) (Em HOLJAISS, 1706) 

CEARENSE: 

1. " Vivão as côrtes brazileiras! Viva o imperador, nosso 
perpetuo defensor! Vi,·ão os Cearenses de ambas as comar
cas!" (182 3 - Araripe Júnior, Expedi ção do Ceará, p. 276); 2. 
" Qu e  em P ernambuco. não se tratou d e  proclamar o syst ema 
republicano e a desmembração do império, V. Exa., senhor 
presidente, o disse aos Cearenses em uma proclama ção quasi 
por estas palavras,- que sendo Pernambuco o foco da anarchia 
e dos partidos, não se atreveu a proclamar a confederação como 
o Ceará." (1824- Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. ln: 
Socorro Ferraz, Frei Caneca/ Acusação e defesa, p. 75-76) (Em 
CUN HA, 1899) (Obs. A datação fornecida por HOUAISS, 1535, 
coincidente com a do topônimo "Ceará", segundo o I B GE, é 

supositícia). 
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NORDESTINO: 

1 .  "Um dos distintivos da poesia popular nordestina 
- não absoluto como pretendia Araripe Júnior com evidente 
exag êro, é a 'jogralidade'." (1925- Amadeu Amaral, Tradições 
populares, p. 103) (Obs. O segmento transcrito faz parte do 
estudo: "A poesia nativa do nosso povo", trabalho "Lido no 
Conservatório em 17 -09-1925" como se l ê  em nota de rodapé) 
2. "Escreveu [Rachel de Queiroz] um romance sobre um trecho 
em fogo das terras nordestinas - o Ceará - , um livro que, de 
certo, dentro em breve, impressionará fundamente a menta
lidade culta do país." (1935 - Beni Carvalho, De florete e de 
luvas, [III, Impressões e epístolas], p. 150) (Em HOUAISS, a 
primeira datação do termo se assinala em 1939). 
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ANEXO 





ELENCO DE RETRODATAÇÕES DO 
LÉXICO DE CAMÕES 

ÁCCIO I ÁCTIO: 
"Nunca com Marte instruto e furioso/ Se viu ferver 

Leucate, quando Augusto/ Nas civis Áctias guerras, animoso,/ 
O capitão venceu Romano injusto" (1572- LCamões, Lus, II, 
53) (Em HOUAISS, Séc. XX) 

ACHÉM: 
1. " Posto que o pensamento/ Occupado tenhais na guerra 

infesta,/ Ou do sanguinolento/ Toprobanico Achem, que o 
mar molesta" (1563- LCamões, Ode [Ao Conde do Redondo]. 
ln: GOrta, Col, I, 8) (Em HOUAISS, 1610) 

BRAGANCÊS: 
" Mas antes, dando as costas e a vitória/ À 

Braganc ês ventura, não corrido,/ Disto vens a entender 
q [u]amanha glória/ É de tal vencedor s êres vencido." (1580 

- LCamões, Oitavas, Aguilar, 366) (Em HOUAISS, 1913) 

CAPÁDOCE: 
"Posto que a rica Arábia e que os feroces/ Eníocos e 

Colcos, cuja fama/ O Véu dourado estende, e os Capadoces/ 
E Judéia, que um Deus adora e ama- ." (1572 - LCamões, 
Lus, III, 72) (Em HOUAISS, 1913) 

CONCUBINA: 
"E o grão Sábio que ensina,/ Passeando, os segredos 

da So fia,/ À ba [i]xa concubina/ Do vil eunuco Hermia/ Aras 
ergueu que aos Deuses só devia." (a1580- LCamões, Odes, 
Aguilar, 331) (Em CUN HA, 1813) 
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DELFIM: 
"Os delfins namorados, entretanto,/ Lá nas covas marí

timas entraram" (1572 LCamões, Lus, VI, 77) (Em CUN HA, 
Séc. XVIII, imprecisamente) (Em HOUAISS, 1706) 

DELICADEZA: 
" Que o trabalho do mar, que tanto custa,/ Não sofre 

amores nem delicadeza." (1572 LCamões, Lus, VI, 41) (Em 
CUNHA, 1844) 

DELIRAR: 
"Êle, que no concerto vil conspira,/ De suas esperanças 

não delira." (1572 LCamões, Lus, VIII, 81) (Em CUNHA, Séc. 
XVIII) (Em HOUAISS, 1651) 

DIAMANTINO: 
1. "Está-se-lhe pintando, de enlevado,/ Que tem já da 

fantástica pastora/ O peito diamantino mitigado." (c1575-1580 
- LCamões, Églogas, Aguilar, 382) (Em HOUAISS, 1614) 

DISSONANTE: 
"Mas enxerga-se, num e noutro bando,/ Partido desigual 

e dissonante" (1572- LCamões, Lus, VI, 61) (Em CUN HA, 
Séc . XVII) (Em HOUAISS, 1585) 

DOMADOR: 
"Raios de fogo uão representando,/ No cego ardor, 

os bravos domadores." (1572 - LCamões, Lus, X, 36) (Em 
CUN HA, Séc . XVII) (Em HOUAISS, 1574) 

EÔO: 
"Era no tempo quando a luz do dia/ Do eôo Hemisfério 

está remota ." (1572- LCamões, Lus, VI, 38) (Em HOUAISS, 
1694) 
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ESPUMANTE: 
"Dos espumantes vasos se derrama/ O licor que Noé 

mostrara à gente." (1572- LCamões, Lus, VII, 75) (Em HOU
AISS, 171 3) 

EUROPEU: 
"Pesa-lhe que tão longe o apo[u]sentasse/ Das Européias 

terras abundantes,/ A ventura ( ... )" (1572- LCamões, Lus, VI, 
1) (Em HOUA ISS, 1663) 

FALERNO: 
2 .  "Os vinhos odoríferos, que acima/ Estão não só do 

Itálico Falerno/ Mas da ambrósia, que Jove tanto estima/ Com 
todo o ajuntamento sempiterno,/ Nos vasos onde em vão 
trabalha a lima/ Crêspas escumas erguem" (1572- LCamões, 
Lus, X, 4) (Em HOUAISS, 1881) 

HESPÉRIDAS (= ilhas do poente ou ninfas filhas de 
Hespério): 

2. "E como por tôda África se soa,/ Lhe diz, os grandes 
feitos que fizeram,/ Quando nela ganharam a coroa/ Do Reino 
onde as Hespéridas viveram." (1572- LCamões, Lus, II, 103) 
(Em MAC HADO, 1873) 

INTEMPESTIVO: 
" Diz-se mais que, se encontrar êste menino/ A noite 

intempestiva, amanhecendo,/ Que o Tejo, agora claro e cris
talino,/ Tornará a fera Ale (c)to em vulto horrendo." (a1580 

- LCamões, Églogas, Aguilar, 4 40) (Em HOUAISS, 164 3) 

INTERNO: 
"No mais interno fundo das profundas/ Cavernas altas, 

onde o mar se esconde,/ ( .. . )/ Neptuno mora-." (1572- LCa
mões, Lus, VI, 8) (Em HOUAISS, 1615) 
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ÍTACO ( = itacense): 
"E aquela certa ajuda em ti esperamos/ Que teve o 

perdido Ítaco em Alcino" (1572- LCamões, Lus, I I, 82) (Em 
HOUA ISS, 1881) 

LÍCIOl ( = habitante da Lícia): 
2. "Assi[m] como em selvática alagoa/ As rãs, no tempo 

antigo Lícia gente, - " (1572 - LCamões, Lus, II, 27) (Em 
HOUA ISS, 1881) 

LIVÔNIO(S): 
"Entre êste Mar e o Tânais vive estranha/ Gente- Ru

tenos, Moscos e Livônios - " (1572- LCamões, Lus, I I I, 11) 
(Em HOUA ISS, 1899) 

LOTO (Ô): 
"Dem-lhe mais navegar à vela e remos/ Os Cícones e 

a terra onde se esquecem/ Os companheiros, em gostando o 
loto" (1572- LCamões, Lus, V, 88) (Em HOUA ISS, c1580) 

MARATÔNIO: 
"Aquelle que nos campos Maratonios/ o gram poder 

de Dário estrue e rende" (1572- LCamões, Lus, X, 21) (Em 
HOUA ISS, 1881) 

MOSCO(S): 
"Entre este Mar e o Tânais vive estranha/ Gente- Rute

nos, Moscos e Livônios - ,/ Sármatas outro tempo; - ." (1572 
- LCamões, Lus, I I I, 10) (Em HOUA ISS, 1881) 

NÁUTICO: 
"As âncoras tenaces vão levando/ Com a náutica grita 

costumada" (1572- LCamões, Lus, I I, 18) (Em HOUA ISS, 
1660) 
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PANÔNIO: 
"São Sáxones, Boêmios e Panônios/ E outras várias na

ções, que o Reno frio/ Lava, e o Danúbio, Amasis e Álbis rio." 
(1572- LCamões, Lus, III, 11) (Em HOUAISS, 1881) 

ROSQUINHA: 
"Essa garganta merece/ Outras palavras não minhas,/ 

Senão que [é] feita em rosquinhas/ De alfenim, o que pare
ce." (c1575-1580- LCamões, Redondilhas, Aguilar, 645) (Em 
HOUAISS, 1789) 

RUTENO(S): 
"Entre êste Mar e o Tânais vive estranha/ Gente- Ru

tenos, Moscos e Livônios- "  (1572- LCamões, Lus, III, 11) 
(Em CUNHA, 1706) 

SÁXONE(S): 
"São Sáxones, Boémios e Panônios/ E outras várias na

ções, que o Reno frio/ Lava, e o Danúbio, Amasis e Álbis rio." 
(1572- LCamões, Lus, III, 11) (Em HOUAISS, 1881) 

SOBRE-HUMANO: 
"Porque êles, com virtude sôbre-humana,/ Os deitaram 

dos campos abundosos" (15 72 - LCamões, Lus, VII, 70) (Em 
HOUAISS, 1664) 

SOFENO(S): 
" (  . .. ) e que os moles Sofenos e os atroces/ Cilícios, com 

a Arménia, que derrama/ As águas dos dous Rios cuja fonte/ 
Está noutro mais alto e santo Monte" (1572- LCamões, Lus, 
III, 72) (Em HOUAISS, 1881) 

SULMONENSE: 
1. "O Sulmonense Ovídio, desterrado/ Na aspereza do 

Ponto, imaginando/ Ver-se de seus parentes apartado;-." (a1580 
- LCamões, Elegias, Aguilar, 360) (Em HOUAISS, 1881) 
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TEGEU: 
"Sirinx e Nise, que das maos fugiram/ Do Tegeu Pà" 

(a 1580- LCamões, Églogas, Aguilar, 406) (Em HOUAISS, sob 
a forma "Tegeeu", 1881) 

TIRÍNTIO: 
"Este pôde colher as maçãs de ouro/ Que somente o 

Tiríntio colher pôde." (1572 - LCamões, Lus, I V, 55) (Em 
HOUAISS, 1881) 

TOANTE: 
"Oh! bem afortunado/ Tu, que alcançaste com lira to

ante,/ Orfeu, ser escutado/ Do fero Radamante,/ E cos teus 
olhos ver a doce amante!" (1580 - LCamões, Odes, Aguilar, 
344) (Em HOUAISS, 1721) 

TREMULAR: 
"Daqui mais apartados, tremulavam/ As bandeiras de 

Grécia gloriosas" (1572- LCamões, Lus, VII, 54) (Em HOU
AISS, 1664) 

TRÊMULO: 
1 .  "Anda pelas paredes e telhado/Tr êmulo, aqui e ali, e 

dessossegado" (1572- LCamões, Lus, VIII, 87) (Em HOU
AISS, 1706) 

VULGAR (verbo): 
"O que entre os meus antigos é vulgado/ Deles, é que 

o valor sanguinolento/ Das armas no seu braço resplandece" 
(1572- LCamões, Lus, VII, 69) (Em HOUAISS, Séc. XVII) 

ZÂNGÃO: 
" Moscas, abelhas e Zângàos /Me comam bofes e baço,/ 

Se outra como esta faço/ A troco de quatro frângàos." (c1575-
1580 - LCamões, Redondilhas, Aguilar, 6 3 3) (Em HOUAISS, 
1609) 
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