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INTRODUÇÃO 
 

Afinal o que vem a ser o léxico de uma língua? Para Fernão de Oliveira 

(1536[2000], p. 118), primeiro gramático descritivista da língua portuguesa, será 

“Dição, vocabolo ou palavra, tudo que dizem a mesma coisa. E podemos assi dar 

sua definição: palavra é a voz que significa cousa, auto ou modo” 

Mais adiante classifica as “dições” como “alheas; comuns; apartadas ou 

simprezes ou singelas; juntas ou compostas; velhas e novas; dições usadas e dições 

próprias”. 

Aqui interessam sobretudo as dições novas e dições velhas: 

 
As dições novas são aquelas que novamente ou de todo fingimos ou em parte 
achamos [...] mas porém se achássemos hu)a cousa nova em nossa terra, bem lhe 
podemos dar nome novo [...]. Achar dições novas [...] é quando para fazer a voz nova 
que nos é necessária, nos fundamos em hu )a cousa como em bombarda [...] o qual 
vocábolo chamarom assi por amor do som que ele lança [...] e daqui também tiramos 
estrouto isso mesmo novo, esbombardear (1536[2000], p. 50-51). 

 
Quanto às dições velhas, 

 
são as que já foram usadas, mas agora são esquecidas, como Egas, Sancho, Dinis, 
nomes próprios e ruão, que quis dizer cidadão [...]. Pois em tempo del-rei dom Afonso 
Henriques capa pelle era o nome de uma certa vestidura [...]; nossos pais tinham 
alghumas palavras que já não são agora ouvidas, como  compengar que quer dizer 
comer o pão com a outra vianda, e nemigalha, segundo se declarou poucos dias hu )a 
velha a este tempo quando isto disse, de cento e dezasseis anos de sua idade 
(1536[2000], p. 49). 

 
Com essa introdução delineam-se os objetivos deste trabalho: definir o léxico, 

verificar como são relativos os conceitos de neologismo e de arcaísmo, bem 

exemplificados nas dições novas e dições velhas por Fernão de Oliveira na sua 

Gramática da linguagem portuguesa, de 1536, re-editada no final do século XX. 
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1 O LÉXICO 
 
Em 2007, Isquerdo & Alves (2007, p. 10) referem-se à palavra "como a 

unidade básica do léxico de uma língua, de maneira mais clássica como unidade 

lexical". Já Biderman (2001, p. 98) ressalta a notória dificuldade de estudar o léxico 

de uma língua, o que "se deve ao fato de ser este um sistema aberto, 

contrariamente aos demais domínios linguísticos". 

Enquanto isso, Mário Vilela, em artigo de 1997, diz: 
 

O léxico é, numa perspectiva cognitivo-representativa, a codificação da realidade 
extralingüística interiorizada no saber de uma comunidade linguística. Ou numa 
perspectiva comunicativa é o conjunto de palavras por meio das quais os membros de 
uma comunidade linguística comunicam entre si ( p. 31). 

 
Distingue o autor vocabulário e léxico. O primeiro "é o conjunto de vocábulos 

realmente existentes num determinado lugar e num determinado tempo. Tempo e 

lugar ocupados por uma comunidade linguística" (p. 31). O léxico, entretanto, "é o 

conjunto das palavras fundamentais das palavras ideais duma língua" ( p. 31). 

Já Carolina Michaëlis de Vasconcelos, nas suas Lições de filologia portuguesa, 

ministradas em 1911/1912 e 1912/1913, que, embora antigas, mas sempre atuais, 

diz: 

 
Lexicon designou originariamente, e designa até hoje, o conjunto de palavras, das 
formas e modismos peculiares de um autor [...]; em sentido lato e moderno designa o 
conjunto das palavras de uma língua ([1956], p. 261). 

 

Mattoso Câmara Jr., na sua História e estrutura da língua portuguesa, de 1975, 

define o léxico numa perspectiva histórica e centra-se na língua portuguesa: "O 

léxico do português, entendido como o conjunto de nomes e verbos da língua, é 

fundamentalmente de origem latina" (p. 191). 

Há, como se pode ver, formas ou maneiras diferentes de conceituar o léxico, 

a depender da visão do autor e do objetivo a que se destinam suas respectivas 

obras. 

Existem várias maneiras de abordar o léxico. Para Michaëlis de Vasconcelos, 

"léxico, vocabulário e dicionário são hoje usados quási indiferentemente" (p. 261). 

Mais à frente, afirma a autora  que "Lexicologia é a ciência que se ocupa dos 
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vocábulos que constituem uma língua: das suas origens ou fontes, defere o seu 

valor ou seus valores, etimologicamente dispostos (p. 263). A autora tem, portanto, 

como não poderia deixar de ser, uma perspectiva histórica. Tal como Mattoso 

Câmara Jr., no seu livro antes referido. 

Vilela (1997, p. 34) considera o léxico um diassistema: 

 
as palavras de todos os dias convivem com as palavras dos especialistas, as palavras 
da língua falada (ou estilo coloquial), com as palavras da língua escrita (ou estilo 
refletido), as palavras "velhas", ainda de uso corrente, coabitam com arcaísmos e 
neologismos. 

 
E, mais adiante, destaca: "As variedades sociais compreendem factores como 

idade, o sexo, a proveniência, a classe social, o nível de instrução" (p. 36). 

Distingue ainda o autor  

 
os chamados registos, que abrangem classificações como áulico, culto, formal ou oficial, 
médio, coloquial, informal, popular e familiar [...]; chamamos de registos as variedades do 
código que depende da situação e que se realizam sem acrescentar qualquer coisa ao 
código, mas representam apenas escolhas entre diversas possibilidades oferecidas 
pelo próprio código (p. 35). 

 
Embora discorde do termo código uma vez que as línguas históricas não são 

códigos, muito menos o léxico que o próprio autor mostra como pode ser 

diversificado. 

Quanto a Biderman (2001, p. 199): 

 
O limiar do Século XX viu muitos romanistas debruçarem-se sobre problemas léxicos, 
mas dentro de um desses três enfoques: 1) etimologia; 2) etnologia e cultura; 3) 
geografia linguística e dialectologia. Ao fim e ao cabo, porém, a análise teórica e 
sincrônica das complexas redes de significação, em que se estrutura o léxico de 
qualquer língua, é ainda incipiente. 

 
Vai considerar a autora que entre modelos propostos "um dos mais profícuos 

é a teoria dos campos semasiológico e onomomasiológico" (p. 199). 

Proposto esse modelo por Kurt Baldinger nos meados dos anos sessenta em 

que a Onomasiologia compreende todos os significantes de um significado e a 

Semasiologia, todos os significados possíveis para traduzir um determinado 

significante, concluiu a autora: 
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Assim, a Onomasiologia e a Semasiologia constituem dois tipos de enfoque do 
fenômeno léxico-semântico, opostos e complementares [...]. O enfoque 
onomasiológico é típico da Lexicologia. A Lexicografia, porém, opera sobretudo 
dentro da metodologia semasiológica (p. 199-201). 

 
Uma vez que a autora considera esses dois enfoques como metodológicos, 

conclui: "Portanto, a Onomasiologia e a Semasiologia constituem uma boa 

metodologia, para o estudo da forma como se estrutura o léxico de uma língua" (p. 

201). 

Negri Isquerdo & Alves (2007, p. 10) estabelecem e distinguem as disciplinas 

que têm por objeto o léxico: 

 
A lexicologia, que estuda a unidade lexical em seus aspectos formais e significativos, 
especialmente; a lexicografia, em que as palavras são organizadas em obras didáticas, 
os dicionários que de diferentes formas registram o acervo lexical de um idioma; a 
terminologia, em que o objeto de estudo é o termo, ou seja, a palavra de uma área 
especializada e também os modos de organização dos termos em obras 
terminográficas. 

 
As autoras acima referidas incluem na lexicologia a "neologia lexical", tanto 

de caráter teórico como descritivista (neologismo literário, publicitário, 

jornalístico). Parece-nos que essa disciplina foi estabelecida na França, na segunda 

metade do século passado, e trata, nada mais nada menos, que dos tradicionais 

neologismos. Havendo uma "neologia" deveria haver uma "arqueologia" do léxico. 

 
2 NEOLOGISMOS 

 
Fernão de Oliveira, em 1536, considera como visto na Introdução, "dição 

nova", quando achássemos uma coisa nova em nossa terra e exemplifica com 

bombarda e o derivado esbombardear. 

Duarte Nunes de Leão, quem primeiro se ocupou da "história" da língua 

portuguesa na sua Ortografia e origem da língua portuguesa, de 1576, na edição de 

Maria Leonor Buescu, de 1983, no capítulo XVI, apresenta uma longa lista do que 

poderiam ser neologismos no final do século XVI. Diz o autor que "os portugueses 

têm vocábulos que não podemos dar origem e que são seus peculiares de que há 

grande número" (p. 279). 
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Essa lista, em ordem alfabética, compõe-se de 806 itens lexicais. Escolhemos 

alguns para exemplificar:  agarrochar 'amarrar ou apertar com garrucha, antigo 

instrumento de tortura'; arganaz. 'gênero de roedores de 10 cm, flagelo para a 

agricultura'; beleguim .'empregado inferior da polícia'; bonifrate 'boneco de 

engonço'; chaça 'pedaço de couro que o homem usa para apertar as arcas'; dorna 

'espécie de tina, onde se pisam as uvas'; embelecar 'induzir ao erro'; gomil 'jarro de 

boca estreita'; láparo 'coelho não adulto'; mongil 'monacal'; nastro 'fita estreita de 

linha'; pojar. 'abicar, desembarcar'; rosalgar 'nome vulgar de óxido de carbono'; 

sardão 'espécie de lagarto de cor esverdeada'; .sirgueiro 'cabo com que de terra se 

puxam as embarcações'; trovisco 'trovejar pouco'; xacoco 'desenxabido'. Da longa 

lista, muitos itens não encontramos nos dicionários consultados. Outros ainda 

estão em uso, pelo menos em nosso universo lexical, por exemplo, abafar, abalar, 

ajoujar, algoz, azougue, bailar, balisa, berço, brinco, chouriço, coldre, derramar, despir, 

destarte, espantar, esparrela., folgar, forja, ilhéu, molho, murcho, pestana, pingar, sarna, 

sobaco, sobrado, testa, tranca, toutiço, velhaco, vendaval, viola, etc. Se são vocábulos 

peculiares aos portugueses, como diz o autor, seriam inovações quinhentistas? os 

que permaneceram não serão mais vocábulos neológicos, isto é, neologismos. 

Quanto à observação e intuição de Nunes de Leão os primeiros poderiam ser 

considerados neologismos no fim do século XVI. 

Se admitimos que os "estranjeirismos recentes" da Lição V de Michaëlis de 

Vasconcelos datada como visto de 1911-12/1913-14, são, naquele momento, 

neologismos, vejamos como exemplo, os "inglesismos" referidos pela autora: 

 
Popularizados, empréstimos sancionados pelo aplauso do vulgo são, por exemplo, 
bife, rosbife, [...], lanche, vagão, buldogue, breque, guiga, queque (cake), pudim, cobre, clube, 
túnel, júri, jóquei, chulipas (sleepers), crupe, ponche, piquenique, tramira. (tramuray) (p. 327).
  

 
Diz, mais adiante, que "outros inglesismos resistem ainda, p. ex.: highlife, 

strike, groom, trust, truck., whist, bridge, dogcart, skating, boyholt" (p. 328). 

Detivemo-nos nos "inglesismos" porque hoje no Brasil são os anglicismos via 

Estados Unidos que parecem dominar. 

Vilela (1997) adverte que não se deve confundir "neologismos" com 

empréstimos e estrangeirismos. Contudo, ousamos admitir que os vocábulos 
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listados por Nunes de Leão e Micahëlis de Vasconcelos seriam "palavras novas". 

Para esse autor, "o neologismo implica algo novo que entra na língua e há 

neologismos de natureza muito diferenciada" (p. 40). 

Exemplifica com o verbo processar − "palavra do domínio jurídico [...] mas, 

por influência do inglês (to process) e aplicado à informática, equivale a "fazer 

processamento (de texto)" (p. 40-41). Neste último caso, seria neologismo ou 

empréstimo? 

Mais adiante, apresenta o autor o termo inflação: 

 
A palavra inflação significava inicialmente apenas 'aumento de moeda em circulação' e 
só depois passou a significar 'efeito de tal fenómeno', ou mesmo 'diminuição do poder 
de compra'. No entanto, o sentido primitivo de inflação vem do latim inflatio,-onis 
(tumefação: medicina), que por influência do inglês (inflation, inflationism, inflationary) 
passou a ocupar nacionalmente uma das nossas fontes de preocupação (p. 41). 

 
Mais uma vez o autor cruza neologismo com o empréstimo a uma língua 

estrangeira. 

Diz ainda e, parece-nos, com razão que no 

 
nosso tempo [...] há termos em que há uma tradução impossível, como em bit (bynary 
digit) [...] ou há traduções possíveis, mas empobrecedoras, como em hardware 
(ferramenta), software (programa) [...;] a importância deste domínio provocou o 
aparecimento de novas disciplinas e áreas. Assim, temos, além de informática, 
automática, telemática, robótica, monética (p. 45-46). 
 

Como palavras-chave do nosso tempo, relaciona termos que estão no centro 

dos nossos textos, que são estrangerismos, sem dúvida, neológicos: best-seller, 

jeans, camping, check-up, happening, mass media, motel, playboy, sexy, entre outros, 

vindos do inglês norte-americano (p. 47-48). 

Biderman (2001) define o neologismo: "É uma criação vocabular nova, 

incorporada à língua. Distinguem-se dois tipos: 1) o neologismo conceptual e 2) o 

neologismo formal" (p. 203). 

Como neologismos conceptuais em português exemplifica com:  dispositivo, 

com o significado 'mecanismo disposto para se obter certo fim'; deve traduzir o 

inglês device. Excedente, com o significado de 'aluno excedente no exame 

vestibular'. Incentivo, com o significado de 'estímulo fiscal promovido pela política 

governamental, a fim de fomentar a produção'. Memória, com o significado de 



 
 

17 

'num computador, dispositivo que pode receber e guardar informações e recebê-

las de novo, quando executado por um sinal conveniente' (p. 203-204). 

Segundo a autora, neologismo formal 

 
constitui uma palavra nova introduzida no idioma. Pode ser um termo vernáculo ou 
estrangeiro. Por exemplo: biodiversidade, celular, clique, scanner, escanear, genoma, 
genômica, homepage, internet, zíper, etc. 

 
Da bombarda  de Fernão de Oliveira ao zíper de Biderman, as palavras ou 

dições ou vocábulos novos sempre existiram na língua portuguesa como em 

qualquer outra, parece que entremeado o neologismo com o estrangeirismo. 

 
3 ARCAÍSMOS 

 
Michaëlis de Vasconcelos nas suas Lições, tantas vezes referidas, não trata de 

arcaísmos, nem Câmara Jr. (1976), nem Biderman (2001). Vilela (1997) diz que há 

 
arcaísmos gráficos (Queiroz, Villela), fonéticos (oiro, toiro) [...,] morfológicos (soides, 
estaídes), estejaides, sintáticos (isto é um ver se te avias), lexicais (escaleira, ceia, 
parlatório e parlamento) etc (p. 34). 

 
Dos outros autores consultados, parece-nos que é Fernão de Oliveira quem 

melhor define as "dições velhas": "as que já foram usadas, mas agora são 

esquecidas" (p. 45). E exemplifica como se apresentou na Introdução deste trabalho. 

Já Nunes de Leão (1587[1983]), no Capítulo XVII, que intitula com clareza 

"De alguns vocábulos antigos portugueses que acham em escrituras e sua 

interpretação". Se Nunes de Leão não é claro nos neologismos, apenas inferimos, 

quanto aos "vocábulos antigos" não resta dúvida. Apresenta uma longa lista, 128 

vocábuos, do que seria à sua época "vocábulos antigos". Pinçaremos alguns 

exemplos: abilhar 'ataviar'; abilhamento. 'atavio'; adur 'apenas'; bafordar 'jogo de 

armas, tirando lanças por alto'; bacinete 'casco de ferro'; consum 'juntamente'; coudel 

'capitão'; doma 'semana'; ensinança 'doutrina'; ensanhar-se 'irar-se'; femença 'vontade'; 

gouvir 'gozar'; hereu 'herdeiro'; increo 'incrédulo'; maguer 'posto que'; mentar 

'lembrar'; possança 'poder'; sageria 'sabedoria'; talante 'vontade'; trigança 'pressa'; 

ucha 'arca' e daí ucharia e uchão, por despenseiro. 
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Já outros itens listados podem ser hoje encontrados numa escrita elaborada, 

tais como: afã, algures, alhures, finado (defunto), nenhures; oufano (presunçoso), 

vindita (vingança) (p. 291-294). 

Já em variedades rurais, pelo menos do Brasil, encontram-se vocábulos que 

parecem ter desaparecido do português culto brasileiro. João Alves Pereira Penha 

(1971, p. 84-101) destaca os seguintes itens: 

 
sobrosso − na linguagem familiar, popular e rural do N e NE, também documentado na 

Bahia e em Minas Gerais 

 
camarinha − 'quarto de dormir', no dialeto caipira de Amadeu Amaral e em uso no N do 

Brasil. 

 
celamin ~ salamin − 'medida, parte do alqueire', em vários ponto do Brasil. 

 
vegada − 'em lugar de vez' que se encontra em Viterbo e na 10ª edição de Morais Silva, como 

antigo e popular. 

 
Ardideza − 'ousadia, coragem', que ocorre na crônica de D. João I de Fernão Lopes, mas em 

regiões rurais do Brasil. 

 
maninha − 'estéril, infecunda', para a vaca, próprio à linguagem popular rural. 

 
Suzana Cardoso e Vera Rollemberg, no estudo A vitalidade de sarolha nos 

falares baianos, dizem que 

 
sarolha foi documentada nos falares baianos pela primeira vez na Bahia, como fica 
demonstrado pela carta 22 do Atlas prévio dos falares baianos, que registra as respostas à 
pergunta nº 24 − "terra úmida" (sarolha) (p. 43). 

 
Mais adiante dizem as autoras que  
 

recolheu-se em Sergipe com a aplicação das perguntas 55, 260, 269 do questionário 
para os inqéritos finais em Sergipe [...] aplicados em quatro localidades − Santa Luzia, 
Estância, Itaporanga, Laranjeiras (p. 43). 

 
Continuando o seu artigo dizem: 
 

As perguntas que levaram à documentação de sarolha aqui mencionada referem-se a 
'terra umedecida pela chuva' (perg. 56), 'farofa úmida' (perg. 260) e 'tipos de beiju' 
(principalmente redondinho molhado com coco) (p. 44). 
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Os léxicos disponíveis e consultados não resgistram o uso de sarolha. 

Documentam: "cerolha e zarolha, 'roupa mal enxuta', como provincionismo 

minhoto, à exceção de Morais que não situa a área" (p. 48). 

Concluem as autoras que  

 
Em toda essa área dos falares baianos, sarolha se apresenta, parece-nos que fora de 
dúvida, com o mesmo valor semântico com que ocorre no seguinte passado Livro de 
Montaria de D. João I: [...] E por que o começamos a ensinar, sabede que a terra do barro, ou 
lama que seia çarolha, que nom seria solta estas terras fazem parecer os rastros grandes (p. 48). 

 
Os exemplos acima mencionados indicam que nos dialetos rurais e populares 

brasileiros muitos arcaísmos, certamente, existirão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste estudo buscamos mostrar que o léxico de qualquer língua histórica 

pode ser definido de várias formas e também que as Ciências do Léxico, a 

depender dos autores, classificam-se de maneiras várias.  

O mais siginificativo, contudo, é o fato de "dição nova" de Fernão de Oliveira 

− bombarda − ser hoje um arcaísmo, uma vez que o objeto/coisa a que se refere se 

tornou arcaico e inútil diante das modernas armas bélicas. 

Quanto aos arcaísmos, ao que suponhamos, menos estudados que os 

neologismos, ao parecerem extintos, reaparecem pelo menos em variedades rurais 

brasileiras. Se sarolha era usada nos séculos XIV e XV, no Livro de montaria de D. 

João I, reaparece em variedades dialetais como as dos falares baianos. 

Assim sendo, neologismos e arcaísmos são conceitos relativos em relação ao 

tempo histórico das línguas e em relação aos seus referentes externos − as 

coisas/objetos. 

Desaparecendo e reaparecendo, as palavras continuam suas histórias, a 

depender da história dos falantes das línguas. 
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