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SINONÍMIA NO PORTUGUÊS ARCAICO: QUANDO MORFEMAS CRIAM 
OPÇÕES LEXICAIS 

 
Aurelina Ariadne Domingues ALMEIDA 

 (UFBA) 
Juliana SOLEDADE 

 (UFBA/PROHPOR) 
 
 
ALGUMAS PALAVRAS PARA COMEÇAR  
  
 As reflexões que apresentamos neste artigo giram em torno de aspectos 

concernentes à formação de sinônimos lexicais, de modo mais detalhado, 

examinamos aqui o papel de certos morfemas, no que concerne à elaboração de 

sinônimos nos primórdios da língua portuguesa, especificamente em textos 

remanescentes do século XIII ao XVI.  

Por serem vários os morfemas responsáveis por esse processo de criação 

sinonímica, decidimos enfocar somente aqueles que possuíam conteúdo 

‘agentivo’, assim como resolvemos selecionar, apenas, alguns pares de sinônimos 

pertencentes ao campo léxico ‘trabalhador’, pois assim poderíamos congregar 

resultados de estudos desenvolvidos recentemente por Almeida (2007) e por 

Coelho (2005)1. Devemos destacar, ademais, que essa seleção permitiu 

exclusivamente a análise de sinmórficos e de sinônimos formados pelo conteúdo 

‘agente humano que, com esforço e com finalidade, produz algo relacionado à x’, o 

que acabou por delimitar mais o raio de ação do estudo ora apresentado. 

                                                 
1 Informamos que os exemplos dados neste artigo encontram-se nos corpora dos trabalhos 
realizados por Almeida (2007) e por Coelho (2005), de sorte que foram examinados os seguintes 
textos: Crônica de D. Pedro; Crônica do Conde D. Pedro de Menezes; Vida e feitos d’el Rey D. João II; Vida e 
feitos de Júlio César; Cantigas de escárnio e de maldizer; Orto do Esposo e alguns documentos notariais, 
respectivamente, editados por Giuliano Macchi, Maria Teresa Brocardo, Evelina Verdelho, Maria 
Helena Mira Mateus, Manuel Rodrigues Lapa, Bertil Maler, Clarinda Maia. Devemos destacar que, 
da Crônica de D. Pedro, da Crônica do Conde D. Pedro de Menezes, da Vida e feitos d’el Rey D. João II e da 
Vida e feitos de Júlio César, foram esquadrinhadas as palavras derivadas nas 100 primeiras páginas 
dessas obras. Quanto aos demais textos, foram analisados em sua totalidade. Ademais, 
informamos que Coelho, acima referida, examinou, também, o glossário do Cancioneiro d´Ajuda, 
elaborado por Carolina Michaëlis de Vasconcelos; o das Cantigas de escárnio e mal dizer, organizado 
por  M. Rodrigues Lapa; o das Cantigas de Santa Maria, por W. Mettmann, o dos Quatro Livros dos 
Diálogos de São Gregório, por Rosa Virgínia Mattos e Silva, o do Orto do Esposo, por Bertil Maler e o 
do Foro Real, por José de Azevedo Ferreira. 
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Como sabemos, durante o processo de criação textual, no exato momento 

de fazermos uma escolha léxica, acessamos uma base lexical relacionada à esfera 

discursiva abordada no texto que estamos produzindo, e, em face de um conjunto 

de morfemas de que dispomos, ou usaremos uma dada unidade lexical já existente 

em nossa língua, ou criaremos uma outra, utilizando-nos dos nossos 

conhecimentos gramaticais internalizados.  

Essa criação pode ser intencional, porque objetivamos gerar, por exemplo, 

efeitos estilísticos, ou porque queremos evitar repetições lexicais, que, por algum 

motivo, nos são indesejáveis, ou ainda porque dispomos, em nossa língua, de 

elementos mórficos distintos. Esses diversos morfemas podem encontrar-se em co-

ocorrência, apesar de quaisquer restrições possíveis no âmbito da formação de 

palavras atreladas às bases lexicais. Quando essa co-ocorrência se verifica, temos 

os casos de sinmorfismo e, em conseqüência desse fenômeno, poderemos criar 

sinônimos léxicos que vão se fixar ou não na língua com o devir do tempo. 

 
1 QUANDO MORFEMAS SINMÓRFICOS GERAM SINÔNIMOS LÉXICOS 
 

A sinonímia é ampla e tradicionalmente discutida no domínio dos estudos 

semânticos, por isso não entraremos em debates de natureza filosófica e 

psicológica acerca de sua essência, nem abordaremos as polêmicas suscitadas a 

respeito da existência ou não de sinônimos perfeitos, já que essas questões são, 

muitas vezes, exploradas em diferentes livros que abordam os fenômenos das 

relações lexicais. O que pretendemos tratar, de fato, neste artigo, é a ligação que se 

estabelece entre a variação morfológica atrelada ao sinmorfismo e a criação de 

sinônimos léxicos.  

Além de casos de sinônimos criados devido a mudanças sofridas pelo 

conteúdo de certas unidades léxicas que convergem em direção do conteúdo de 

outras unidades, temos, como destaca Almeida (2007), considerando a formação 

do léxico, a sinonímia gerada a partir do processo de formação de palavras e 

através da adoção de estrangeirismos/empréstimos, tomados de outras línguas 

com as quais os falantes do português, em algum momento, mantiveram contato. 

Em face dessas duas maneiras de elaboração da sinonímia, enfocaremos, devido à 
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especificidade do objetivo traçado para este estudo, a criação de sinônimos por 

meio do processo de formação de palavras, tratando, precisamente, de alguns 

casos relacionados à sufixação.  

Como já ressaltamos, os sinônimos léxicos podem ser formados pelo uso de 

morfemas derivacionais sufixais. No que concerne à formação de palavras através 

desses sufixos, Coelho (2005) denominou sinmorfismo o fenômeno análogo à 

sinonímia que ocorre com esses morfemas. Esse fenômeno caracteriza-se pela 

existência de dois sufixos distintos que podem ser associados, em um mesmo 

contexto ou em contextos distintos, a bases – iguais ou diferentes – agregando um 

mesmo conteúdo, a exemplo do que ocorre com unidades léxicas formadas com os 

morfemas –dor1 e –eiro12. 

 
2 SUFIXOS SINMÓRFICOS AGENTIVOS NO PORTUGUÊS ARCAICO 
 

A língua portuguesa, no período arcaico, apresentou um número 

significativo de ocorrências de unidades morfológicas com o valor ‘agentivo’, ou 

mais particularmente com o conteúdo ‘agente humano que, com esforço e com 

finalidade, produz algo relacionado à x’, exempli gratia –dor1, –nte1, –eiro1. Esses 

sufixos eram responsáveis pela formação de unidades léxicas, como: luitador, 

(Crônica de D. Pedro); guardador (Foro Real), formadas a partir de –dor1; combatente 

(Vida e Feitos de Júlio César), criada através de -nte1; çapateyro (Orto do esposo), e 

estrabeiro (Crônica de D. Pedro), geradas com –eiro1. Esses sufixos sinmórficos 

poderiam ser usados, portanto, para formar substantivos pertencentes ao campo 

lexical ‘trabalhador’. 

No corpus analisado, os sinmórficos, que agregam à base o conteúdo ‘agente 

humano que, com esforço e com finalidade, produz algo relacionado à x’, são: –

ano2 ~ –ão2; –ario1; –dor1; –eiro1; –nte1, –o  e –or3. A seguir, tecemos algumas 

                                                 
2 Devemos destacar que os sufixos sinmórficos não se confundem com os alomórficos, pois, apesar 
de existirem convergência de conteúdo e divergência de forma, no que concerne à alomorfia, as 
diferenças entre os segmentos são, apenas, pequenas variações no corpo fônico (ex: -dade ~ -idade; -
vel ~ -bil), que estão, diretamente, associadas à origem do morfema, ou seja, decorrem da evolução 
morfofonêmica de formas de mesmo étimo e no que tange ao sinmorfismo não há similaridade 
fônica entre os morfemas que, por sua vez, apresentam origens distintas.  
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considerações a propósito da origem e do uso desses morfemas no português 

arcaico.     

 
2.1 –ANO2 ~ -ÃO2 

 
O sufixo –ano2 ~ -ão2, oriundo do latim -anus, gerava adjetivos e 

substantivos, a partir de bases substantivas. O seu conteúdo polissêmico 

evidenciava-se em sentidos como: (i) ‘proveniente, originário de x’; (ii) ‘sectário ou 

partidário de x’ e (iii) ‘praticante de atividade relativa à x’. Para este trabalho, 

destacamos o último conteúdo aqui apresentado, pois se atrela ao campo léxico 

‘trabalhador’. Podemos exemplificar a sua existência, no material textual 

analisado, através de unidades léxicas, como capelan e escrivão, ambas 

documentadas em Catingas de escárnio e de maldizer; outro exemplo é o da lexia 

solorgião, registrada na obra Vida e feitos  d’el Rey D. João II. 

 
2.2 –ARIO1  

 
No que concerne aos sufixos com a forma –ario3, constatamos que essas 

unidades morfológicas advêm diretamente do –arius latino. Por sua vez, o seu 

divergente –eiro provêm da variante latina dita popular -airo > -eiro.  

A propósito da língua portuguesa medieval, observamos que –ario1 era 

usado pelos falantes para a criação de substantivos, a partir de bases também 

substantivas, com a noção de ‘agente humano que, com esforço e com finalidade, 

produz algo relacionado à x’, a exemplo das unidades cossarios (Vida e Feitos de 

Júlio César) e secretario (Vida e feitos  d’el Rey D. João II), registradas na segunda fase 

do português arcaico.  

 
2.3 –DOR1 

 
As unidades morfológicas que possuem a forma -dor4 são oriundas do 

sufixo latino –tor. No que diz respeito, particularmente, a dor1, constatamos o seu 

                                                 
3 Destacamos que há dois sufixos atualizados pela forma –ario, a saber: –ario1 acima apresentado e –ario2 
‘formador de adjetivo’.  
4 Nos textos analisados, verificou-se a existência de -dor1 ‘agente humano que, com esforço e com 
finalidade, produz algo relacionado à x’e de -dor2 ‘locativo’. 
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uso, no período arcaico do português, para formar, a partir de bases verbais, 

substantivos, com a noção ‘agente humano que, com esforço e com finalidade, 

produz algo relacionado à x’5. Observamos várias unidades formadas através 

desse sufixo, a exemplo da lexia caçador, empregada na Crônica de D. Pedro, e da 

unidade contador, utilizada na obra Vida e feitos  d’el Rey D. João II.  

 
2.4 –EIRO1 
 

A respeito dos sufixos –eiro6, originários do –arius  latino, podemos 

informar que eles ganharam autonomia fônica7 e funcional, no período arcaico, 

apresentando uma tal vitalidade que –ario, o descendente direto do sufixo latino, 

não conseguiu superar. 

No período arcaico da língua portuguesa, os falantes usavam a unidade 

morfológica -eiro1, visando à formação de substantivos, a partir de bases, também, 

substantivas, acrescentando-lhes, precisamente, no caso das unidades do campo 

léxico ‘trabalhador’, o conteúdo ‘agente humano que, com esforço e com 

finalidade, produz algo relacionado à x’, por exemplo: armeiro (Crônica de escárnio e 

maldizer), barbeiro (Orto do Esposo), çapateiro (Diálogos de São Gregório), identificadas 

na primeira fase do português arcaico, e beesteiros (Crônica de D. Pedro de Menezes), 

camareiro (Vida e feitos d’el Rey D. João II) e carpinteiros (Vida e feitos d’el Rey D. João 

II), localizadas na segunda fase da língua portuguesa na Alta Idade Média. 

No material textual examinado por Coelho (2005), esse sufixo é o mais 

produtivo e de maior vitalidade; essa característica, ao que tudo indica, se mantém 

no português contemporâneo, sendo esse sufixo o mais estudado dentre os seus 

homomórficos.  

 

 

                                                 
5 Coelho (2005) ressalta que o sufixo –dor1 é o substantivador deverbal mais produtivo e de maior 
vitalidade no português arcaico. 
6 No período arcaico, diferentes são os conteúdos morfológicos atualizados pela forma –eiro. 
Temos, assim, a existência de –eiro1 ‘agentivo’; –eiro2 ‘locativo’; –eiro 3 ‘nomes adjetivos’/‘nomina 
qualitatis’; –eiro4 ‘árvore que dá fruto x’; –eiro5 ‘instrumento’. Coelho (2005) destaca, ademais, que 
esses sufixos são os mais portugueses entre todos; isso se revela no percentual de formas derivadas 
em latim e em comparação ao alto percentual de formas derivadas no português. 
7 As etapas fônicas são as seguintes: –ariu > –airo > –eiro. 
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2.5 –NTE1 
 

A unidade morfológica –nte1, formadora de adjetivos e de substantivos, a 

partir de bases verbais, tem sua origem no sufixo de particípio presente latino -

ens, -entis, que, segundo Maurer Jr. (1959), estava sendo obliterado, desde o latim 

arcaico. Também conforme esse autor, o uso verbal desse sufixo, nas línguas 

românicas, tem sua origem no latim literário que conseguiu lhe dar certa 

vitalidade. Sua produtividade e vitalidade, como formador de adjetivos em 

português, ainda consoante ao referido estudioso, possuem, geralmente, cariz 

literário. Portanto, a produtividade desse sufixo, na primeira e segunda fases do 

português arcaico, não se deve ao latim vulgar, mas à influência erudita, sendo a 

maioria das formas já derivadas no latim8.  

No tocante aos textos examinados, as lexias combatentes, mendigante e 

sergente documentadas, respectivamente, nas obras Vida e Feitos de Júlio César, Orto 

do esposo e Diálogos de São Gregório, são alguns exemplos de unidades léxicas 

formadas por –nte1 que atualiza o conteúdo ‘agente humano que, com esforço e 

com finalidade, produz algo relacionado à x’. 

 
2.6 –O 
 

Os sufixos –a, –e e –o9 do português arcaico possuem a mesma configuração 

com que os encontramos hoje, no português brasileiro contemporâneo, e provêm 

das desinências latinas  –a, -i, -u. Esses sufixos possuem uma função gramatical 

                                                 
8 Em relação à sua configuração mórfica, Coelho (2005) assinala que certos estudiosos apresentam 
esse sufixo como *-ante, *-ente, *-inte. No entanto, as vogais que precedem o sufixo são, de fato, as 
vogais temáticas verbais, como ocorre em grande parte dos derivados deverbais, bem como 
acrescenta que essas não devem ser associadas ao constituinte sufixal. As vogais temáticas 
correspondem, em geral, às conjugações verbais: –a para a primeira conjugação, –e para a segunda 
e –i para a terceira. Contudo, algumas lexias derivadas em –nte apresentam vogal temática –e 
mesmo sendo, aparentemente, derivadas de verbos da terceira conjugação, como, por exemplo, 
luzente (A1006) < luzir. Segundo Rio-Torto (1998, p. 29), há razões históricas que explicam a 
presença dessa vogal temática em derivados de verbos de terceira conjugação. Portanto, a 
presença de vogal temática –e em derivados em –nte de verbos de terceira conjugação se deve à 
forma original do verbo latino. 
9 Coelho (2005) argumenta em favor de uma classificação dessas formas como morfemas 
derivacionais sufixais, pois, segundo ela, são elementos formadores de novos vocábulos, isto 
significa que, em maior ou menor grau, eles alteram a semântica do vocábulo em que se 
apresentam. O que já não pode ser identificado nas formas homomórficas –a, -e, -o, 
tradicionalmente classificadas como vogais temáticas, a que Coelho (2005) denomina de 
marcadores de classe. 
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nominalizadora, i.e., formam substantivos a partir de bases verbais. O valor 

semântico que esses sufixos agregam às bases é amplo, pois podem denotar ‘ato, 

efeito, processo, fato, resultado, estado, evento ou modo de X’, sendo X uma base verbal, 

na formação de substantivos abstratos, ou, ainda, como vale destacar, ‘agente 

humano que, com esforço e com finalidade, produz algo relacionado à x’, verbi 

gratia, guardas (Crônica  de D. Pedro de Menezes). 

 
2.7 –OR3 

 
A propósito da unidade morfológica –or310, originada do latim –or, –oris, 

identificamos, na fase arcaica do português, o seu uso junto a bases participiais, 

objetivando a formação de substantivos com a noção de ‘agente’, particularmente 

no âmbito do campo léxico ‘trabalhador’, atualizando o conteúdo ‘agente humano 

que, com esforço e com finalidade, produz algo relacionado à x’, verbi gratia, 

censor, utilizada na Vida e Feitos de Júlio César, e tintor, empregada em uma dada 

Cantiga de Santa Maria. Vale observarmos a alta produtividade dessa unidade 

morfológica nesse período da língua portuguesa, o que é ressaltado por diferentes 

estudiosos, a exemplo de Said Ali (1964). 

 
3 SINONÍMIA LEXICAL CRIADA POR SINMORFISMO: EXEMPLOS DO 

CAMPO LÉXICO ‘TRABALHADOR’  

 
Após termos mapeado os sufixos sinmórficos que agregam a diferentes 

bases o conteúdo ‘agente humano que, com esforço e com finalidade, produz algo 

relacionado à x’, passaremos a analisar alguns pares de sinônimos léxicos criados 

por sinmorfismo que aparecem documentados nos textos perscrutados. 

Inicialmente, lembramos que a sinonímia léxica e o sinmorfismo são 

fenômenos distintos. O primeiro fenômeno diz respeito às unidades lexicais de 

uma língua, enquanto o segundo relaciona-se aos morfemas. Mas a existência de 

sinmórficos na língua oferece aos seus falantes a condição para que se gerem 

                                                 
10 Identificam-se, no português arcaico, os sufixos –or1 ‘resultado de x’; –or2 ‘entificação de uma 
qualidade ou estado’, além de –or3 acima explicitado. 
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sinônimos léxicos que poderão ou não se manter na língua, dependendo da 

vontade de seus falantes.  

 Almeida (2007) observou que esses morfemas agentivos podiam ser usados 

para a formação de sinônimos lexicais por serem sinmórficos. Constatou que –ão2, 

–ario1, –dor1, –eiro1, –nte1, –or3, –o  eram exemplos de unidades morfológicas 

sinmórficas, no plano do campo léxico ‘trabalhador’, bem como verificou que –

dor1 apresentava, no material textual que examinou, maior representatividade, 

sinmórfica, e que esse sufixo variava com outros, de tal sorte que se achava em co-

ocorência com –ão2,  com –eiro1, e com –or3. Além do sinmorfismo concernente ao 

sufixo derivacional –dor1, chamou a sua atenção a produtividade, ainda que em 

menor escala, de sinônimos formados por –nte1, o qual, nos textos 

esquadrinhados, aparece em variação com os sinmórficos –o e –eiro1.    

Também Coelho (2005), com base em um corpus representativo da primeira 

e da segunda fases do português arcaico, identificou a ocorrência de sinmorfismo 

no plano da formação de palavras com valor ‘agentivo’, destacando a presença de 

diferentes lexias pertencentes ao campo lexical ‘trabalhador’. No conjunto dessas 

unidades lexicais, destaca-se, da mesma forma, a significativa produtividade do 

sufixo –dor1 e também de –nte1, em relação aos demais sinmórficos –eiro1, –ão2 e –

or3. 

 Ao levarmos em consideração a expressiva produção de unidades léxicas, 

formadas por –dor1 e por –nte1, que se encontram em relação de sinonímia com 

outras unidades criadas a partir de outros morfemas, resolvemos comentar, na 

seqüência, os sinônimos que se constituem, devido ao sinmorfismo dessas 

unidades morfológicas. Assim, por um lado, focalizaremos a sinonímia constituída 

pelo sufixo –dor1, que varia com –eiro1 e com –or3  e, por outro lado, enfocaremos 

aqueles sinônimos formados por –nte1 que se acha em variação com os sufixos –o e 

–eiro1. 

 
3.1 –DOR1 E –EIRO1 
 
 No português arcaico, como já ressaltamos, o morfema –dor1 estava em 

relação de sinmorfismo com –eiro1 e as unidades léxicas mercador (merchador, 
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merquador) e mercadeiro podem exemplificar a criação de sinônimos, através desse 

sinmorfismo. 

 Mercador é bastante documentado em variados textos produzidos no 

período arcaico do português. Em textos tabeliônicos, datados do século XIII, 

acham-se alguns registros da mencionada unidade lexical, a exemplo daqueles 

arrolados nos fragmentos, a seguir, expostos: 

 
[...] ((L021)) [...] Os q(ue) forũ p(re)sentes & rogados por t(este)s: ((L022)) [...] Joh(ã) Bo´o´, 

merchador, [...][DN11; n. 7; l. 22; 1282]. 

 
[...] T(esste)s q(ue) fforõ ((L038)) p(re)ssentes: P(edr)o Domy)ges, merquador, [...][DN; n.59; l. 

038; 1292]. 

 
[...] ((L016)) [...] Que p(re)sentes forõ: P(edr)o M(a)r(tin)z, m(er)cador & morador ((L017)) de 

Boiyona;”. [DN; n.102; l. 016; 1287]. 

 
[...] ((L029)) Eu Vidal Domi ̃guiz, not(ario) plubico do concello de Bayona ((L030)) de Miñor, 

vy una carta feyta p(er) Martĩ P(er)is, not(ario) ((L031)) de Bayona, & cõ seu sinal q(ue) mj ) 

mostrou Esteuão N(u)n(e)z, ((L032)) me(r)cador de Bayona, da q(ual) carta o tenor tal e´ 

com(m)o diz ((L033)) encima & a rogo del e´e´ste t(r)eslado meu sinal y pugj. [DN; n. 111; l. 

032; 1296]. 

 
 Em documentos trecentistas, também de natureza jurídica, achamos outros 

registros da lexia mercador, como podem ratificar os fragmentos textuais aduzidos 

na seqüência:  

 
Conoçuda ((L002)) [...] com(m)o nos, dom frey D(oming)o, abbade do most(eyr)o de S(an)ta 

M(ari)a ((L003)) d'Erme ̃teyra, & o conu(en)to desse logar p(re)sente & outorgante, damos a 

uos, ((L004)) F(e)rn(ã) M(a)rt(ins), d(i)to Mouriño, mercador de Pont(e) Uedra, a nossa casa 

[DN; n. 129; l. 004; 1322]. 

 
((L001)) [...] ev P(e)t(ro) Dom(ingui)z, ((L002)) e ̃ out(r)o te ̃po m(er)cador & morador e ̃ 

Bastuzo, de mha liu(re) uo´õ´tade ((L003)) q(ue) depoys o nõ possa reuogar, dou & do´o´ & 

outorgo p(ar)a todo senp(re) ((L004)) a Do(na) Tareya Aluar(i)z, abbadessa do mon(esteyro) 

de Semedj, todalhas ((L005)) cousas q(ue) eu ey [...] [DN; n. 154; l. 002; 1317]. 

                                                 
11 Informamos que a abreviatura DN corresponde a documento notarial. 
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 Além da prosa não-literária, documenta, outrossim, essa unidade lexical, no 

período arcaico da língua portuguesa, a prosa literária, de sorte que a encontramos 

documentada nos seguintes exemplos: 

 
[...] se trabalha [...] como mercador, andando ameude pellas feyras e pellas terras, [...] [OE.,p. 

176, l. 17].  

 
[...] E Seneca, falando dos mercadores, diz assy: Que monta ao mercador quanto jaz ẽna arca 

e quanto jaz e ̃nas loyas. pois que elle tem mentes pera gaanhar o alheo e pois que elle nõ faz 

conta do que tem gaanhado mas do que a de gaanhar. [...] os mercadores som subjeytos a 

muytos periigos, s. aos periigos dos rrios e aos periigos dos ladrões e [a]os periigos e ̃na 

cidade e e ̃no hermo e e ̃no mar e e ̃nos falsos yrmããos que som os guiadores que lhe mostram 

os caminhos. [...][OE12, p. 303, l. 12; 13; 19]. 

 
[...] Outrossy, som postos e ̃ trabalho e e ̃ espressa e em muytas vigilias e em fame e e ̃ sede e e ̃ 

muytos jegu ̃ũs e e ̃ fryo e e ̃ nudidade, asy que os periigos do jnferno som sobre os 

mercadores. Pore ̃ diz Jhesu, filho de Sirac: Aadur he o mercador quite de neglige[n]cia, e 

antre o meo da conpra e da ue ̃da sera apressado con peccados. [...][OE, p. 303, l. 25; 26]. 

 
Já mercadeiro tem pouca representatividade no material textual perscrutado. 

Mas, de qualquer sorte, se pode exemplificar o seu uso, no português arcaico, a 

partir da cantiga de escárnio e de maldizer composta pelo rei Sábio, Afonso X:  

 
[...] E juro par Deus lo santo/que manto/non tragerei nen granhon,/ nen terrei d’amor 

razon/nen d’armas, por que quebranto e chanto/ven delas toda sazon;/mais tragerei un 

dormon,/e irei pela marinha/vendend’azeit’ e farinha;/e fugirei do poçon/do alacran, ca eu 

non/lhi sei outra meezinha./[...]/E direi-vos un recado:/pecado/nunca me 

pod’enganar/que me faça já falar/en armas, ca non m’é dado/(doado/m’é de as eu 

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. [CEM, n. 10 v. 49]13. 

 
 Assinalamos, por outra parte, que, nos materiais lexicográficos, geralmente 

não se localiza um verbete para mercadeiro, a exemplo do Aulete (1881), do Vieira 

                                                 
12 Devemos dizer que a abreviatura OE corresponde ao texto Orto do Esposo, consoante a edição de 
Maler (1956). 
13 Doravante, as abreviaturas CEM, n. e v. correspondem, respectivamente, a cantiga de escárnio e 
de maldizer, ao número e ao verso da cantiga conforme a edição de Lapa (1995). 
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(1871) e do Moraes Silva (1813), de tal maneira que, nas obras consultadas, a lexia 

é apenas identificada nos dicionários etimológicos, especificamente no Cunha 

(1986) e no Machado (1967)14. No plano das obras especializadas em textos 

medievais, essa unidade léxica acha-se, no vocabulário organizado por Lapa 

(1995), definida através da sinonímia com “mercador, negociante”.  

 Devemos observar que, nos dicionários atuais da língua portuguesa, nas 

definições dadas para mercadeiro, ainda se pode ver atestada a referida sinonímia 

entre essas unidades léxicas, ainda que mercadeiro apareça definida como um 

diacronismo antigo, o que ocorre no seguinte texto definitório apresentado por 

Houaiss (2001): “Diacronismo: antigo. aquele que merca, que compra para vender; 

mercador” (grifo nosso).  

 
3.2 –DOR1 E –OR3 
 

Como já verificamos, há relação de sinmorfismo entre as unidades 

morfológicas – dor1 e –or3; podemos exemplificar esse fenômeno morfológico, no 

que concerne ao português arcaico, a partir da sinonímia entre cantador e cantor. 

 A unidade léxica cantador documenta-se, substantivamente, em uma cantiga 

de escárnio e de maldizer, de autoria de Pedr’Amigo de Sevilha: 

 

[...] E ben e con’el faz de trobar,/assi riira, se veess’i/Pero Sen con el[e] cantar/Pero Bodin 

outrossi/e quantos cantadores son;/por todos diz el ca non lhis quer end’avantada dar.[...] 

[CEM, n. 320, v. 19]  

  

Relativamente às obras lexicográficas consultadas, devemos observar que o 

Vieira (1871) define cantador através do seu suposto sinônimo cantor (“[...]. 

Substantivamente: Cantor, cantora.”). Ademais, ressaltamos que, nos dicionários 

atuais da língua portuguesa, a exemplo do Houaiss (2001), essa unidade, ainda, 

pode ser definida a partir do referido sinônimo (“1 que ou aquele que canta; 

cantor”. Grifo nosso). 

                                                 
14 Apenas, a título de informação complementar, vale dizermos que o dicionário etimológico 
organizado por Machado (1967) oferece, como abonação, o mesmo contexto da cantiga de D. 
Afonso X. 
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No que tange à unidade léxica cantor, verificamos o seu uso em textos 

produzidos no português arcaico, de sorte que a localizamos em documentos 

tabeliônicos e na prosa doutrinária Orto do Esposo:  

 
[...] ((L018)) E outrossy nos, don ffrey Johan Coello, p(r)ior, (...) cõ ffrey Mor/?/ cantor, 

((L019)) (...) damos a uos G(arci)a Ff(e)rr(nande)s os h(er)dame ̃tos [...] [DN; n.59; l. 018; 1292]. 

 
E nos, don abbade, & ffrey Jo(han) M(a)r(tins) & ffrey Ssaluador, cantor, & ((L034)) ffrey 

M(a)r(tin) Ssanch(e)s q(ue) ssomos pressentes assy o outo(r)gamos porlo conbento[DN; n.59; 

l. 033; 292]. 

 
[...] E pore ̃ diz Salamõ: Figi muy grandes obras pera my ̃, edifiquey cassas e plantey uinhas, 

figi ortas e pomares de todalas geeraçõões daruores e figi pescaryas dagoas pera reguar as 

aruores, posuy seruos e seruas e ouue muyta familia e muytos gaados, mais que todos 

aquelles que forõ ante my ̃ e ̃ Jherusalem, aju ̃tey pera my ̃ prata e ouro e requezas de rex e de 

proue ̃cias, figi pera my ̃ cantores e cantadeyras e os deleytos e uiços dos filhos dos home ̃ẽs, e 

muytos uasos pera [teer e pera] escãçar os uinhos e sobrepogey e ̃ requezas [...][OE., p. 103, l. 

7]. 

 
 Constatamos, ademais, que, na atualidade, alguns dicionários da língua 

portuguesa podem oferecer o sinônimo cantador na definição para cantor, como faz 

o Houaiss (2001): “1 que ou aquele que canta; cantador”. (Grifo nosso). 

 
3.3 –DOR1 E –ÃO2 
 
 A propósito dos sufixos –dor1 e–ão2, detectamos, no período arcaico da 

língua portuguesa, o sinmorfismo relacionando-os, de tal modo que esses sufixos 

podiam ser usados a fim de gerar pares sinonímicos, como tecedor e tecelão.  

Os versos da tenção entre Juião Bolseiro e Joan Soárez Coelho registram o 

uso da unidade lexical tecedor no português arcaico:  

 
- [...] u fostes achar/d’irdes por entendedores filhar/sempre quand’amas, quando 

tecedores?/ - Juião, outros mais sabedores/quiseron já esto saber de min,/e en todo trobar 

mais trobadores/que tu non és; mais direi-t’o que vi:/vi boas donas tecer e lavrar/cordas e 

cintas [...]. – Julião, por est’outra vegada/côn outro tal trobador entencei;/fiz-lhe dizer que 

non dezia nada,/com’or’a ti desta tençon farei;/vi boas donas lavrar e tecer/cordas e cintas, 

[...] Joan Soárez, u sóia viver,/non tece donas [...] [CEM, n. 251, v. 7].  



 
 

55 

Além da cantiga anteriormente rememorada, convém apresentar um 

fragmento do Orto do Esposo, já que esse propicia que saibamos mais acerca dos 

usos medievais dessa unidade lexical: 

 
E es çujo cõ os estercos, que som os be ̃e ̃s te ̃poraes, dos quaaes diz Sam Paulo: Todalas cousas 

contey por estercos. E es me ̃digante cõ o sirgo, que he dos bichos que o dam, e o linho do 

agro e o pano do linho me ̃digas dos tecedores e das tecedeyras15. [OE, p. 330, l. 10]. 

  
Destacamos que a tradição lexicográfica documenta a existência da 

sinonímia entre tecedor e tecellam, de modo que certas obras de referência, como o 

Vieira (1871), o Moraes Silva (1813) e o Bluteau (1712-1713) usam o sinônimo 

tecelão para definir tecedor, mesmo sendo esse uso sinonímico quastionável, no que 

tange à clareza da definição apresentada ([...] Tecelão. - Tecedor de pannos, de 

seda, etc. (VIEIRA, 1871)”/ “[...]Tecelão. [...] (MORAES SILVA, 1813)”/“Tecedôr 

ou tecellão.Vid tecelão.”(BLUTEAU, 1712-1713).  

 A unidade tecellam encontra-se atestada em linhas da prosa doutrinária Orto 

do Esposo: 

 
[...] E hu ̃a uez lhe chamou hu ̃ũ home ̃, desprezando sua linhage ̃, tecellam de panos. E elhe 

soffreo, riindo-sse. [...] [OE., p. 243, l. 5-6]16. 

 
 Sobre os materiais lexicográficos, devemos salientar que o Vieira (1871) 

apresenta, para o lema tecelão, o sinônimo tecedor, além de um pequeno texto 

definitório ([...] Homem que tece pannos, sedas; tecedor [...] VIEIRA, 1871). 

Ressaltamos, ademais, que, na atualidade, esse sinônimo aparece em algumas 

definições dadas para tecelão (“aquele que tece pano ou que trabalha em tear; 

tecedor”. HOUAISS, 2001). Vale observarmos que essas lexias, ainda, se mantêm 

registradas como sinônimas em certos dicionários da língua portuguesa 

(TECEDOR [...]“Sinônimos como [...] como subst.: tecelão”/TECELÃO. 

HOUAISS, 2001). 

                                                 
15 Observa-se que, enquanto no Orto do Esposo, “tecedor” atualiza o conteúdo masculino, na tenção, 
o conteúdo atualizado pela unidade “tecedor” é feminino. 
16 Alguns podem considerar que a unidade registrada nesse fragmento é tecellam de panos. Mas 
ainda que consideremos a mencionada unidade, não podemos ignorar que esse excerto documenta 
a existência de tecellam no português arcaico. 
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3.4 –NTE1 E –O 
 
 As unidades morfológicas –nte1 e –o eram, da mesma forma, sinmórficos 

que acabavam sendo usados no período arcaico da língua portuguesa, de tal modo 

que se criavam, com essa utilização, pares de sinônimos; para exemplificarmos 

esse emprego, trazemos os sinônimos me ̃digante117 e mẽdigo18. 

O emprego da unidade léxica me ̃digante1, no português da chamada Alta 

IdadeMédia, aparece documentado na prosa Orto do Esposo, como se depreende do 

seu fragmento transcrito abaixo:  

 
 [...] Oo, que mezquinha he a cõdiçom do me ̃digante! Se pede, ha muy grande uergonça, e, 

se nõ pede, cõsume-se cõ grande mi ̃goa, e per necessidade he constrangido pera pedyr. [...] 

[OE.,p. 103, l. 24]. 

 
 No tocante à tradição lexicográfica, destacamos que o Aulete (1881) usa o 

sinônimo mendigo, em sua definição, para o lema “me ̃digante1” (“[...] pobre, 

mendigo, que pede esmola; que vive de esmolas [...]”). Ademais, devemos 

assinalar que dicionários atuais do português, como o Houaiss (2001), informam 

acerca da sinonímia entre as unidades lexicais mendigo e mendicante (“[...] 

Sinônimos como subst.: ver sinonímia de mendigo [...]”). 

 Ao documentar a unidade mỹdigo/me ̃digo, mais uma vez a prosa literária 

Orto do Esposo testemunha a utilização de sinônimos formados através de 

sinmórficos: 

 
[...] hoge faz o seu [amigo] auõdoso e ̃ muytos be ̃ẽs e cras o faz pobre e my ̃digo, [...][OE., p. 

110, l. 29]. 

 

                                                 
17 Há, nas fontes lexicográficas, uma acepção que se liga ao campo léxico dos ‘religiosos’, 
medigante2, por isso não será analisada. No Aulete (1881), se acha: “[...]Ordens mendicantes, as 
ordens religiosas que fazem voto de pobreza e só vivem de esmolas” e no Bluteau (1712-1713): “[...] 
Diz-se de qualquer das quatro Religiões, como tambem dos Religiosos dellas, que vivem das 
esmolas. Que elles mendigão [...]”. 
18 Alguns podem discordar da inclusão das unidades léxicas me ̃digante1 e me ̃digo como elementos 
do campo léxico ‘trabalhador’. Todavia, essa inserção não é aleatória, já que se baseia em 
estudiosos, como Geremek (1989), que acreditam que, na Idade Média, os mendigos tinham, no 
fundo, um ofício com certas técnicas que objetivavam incitar a piedade das pessoas (GEREMEK, 
1989, p. 247). 
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[...] E certamente todo o mu ̃do lhe he rriquezas, porque todallas cousas suas assy as da boa 

andança come da contrayra seruem ao home ̃ fiel e obrã ygualme ̃te em seu bem. Ergo, o 

auarẽto ha fame das cousas terreaes asy como me ̃digo, mas o fiel as despreza assy como 

senhor dellas. [...] [OE, p. 293, l. 35]. 

 

 Também, nesse caso, observamos que dicionários portugueses da 

atualidade, a exemplo do Houaiss (2001), apontam para a existência de sinonímia 

entre essas unidades lexicais, de sorte que, no verbete dessa obra da lexicografia, 

lemos: “Mendigo [...] Sinônimos: camumbembe, [...], lazarone, mendicante, 

miserável [...]”. (Grifo nosso). 

 
3.5 –NTE1 E –EIRO1 
  
 Para darmos um último exemplo de sinônimos gerados a partir de 

unidades sinmórficas, podemos rememorar o par mareante e marinheiro. Aqui, 

temos dois hiperônimos que podem ser intercambiáveis em diferentes contextos.  

Exemplos do uso da lexia mareante encontram-se na prosa literária Orto do 

Esposo, como se pode verificar, a partir dos excertos apresentados a seguir:  

 
[...] E pore ̃ cara obra de conteença he empuxar e e ̃ieytar as palauras dos louuaminheyros que 

resolue o coraçõ cõ deleytaçom. Onde os louuaminheyros som semelhantes aas sereas do 

mar que tyrã pera sy os mareantes per dulçura do seu cantar e faze ̃-nos perder a memoria e 

esquecer sy meesmo[s], e ̃ tal guisa que peryguã e morrẽ. As sereas sõ animalia[s] do mar e 

des o enbiigo acima ham figuras de uirge ̃s e des o enbiigo ajuso hã figura de pexes e te ̃e ̃ aas e 

hunhas. E cantã muy doceme ̃te, e ̃ tal guisa que cõ a dulçura do seu cantar fazẽ adormecer os 

mareantes.[...] [OE., p. 162, l. 7; 13].  

  
E pore ̃ Vlixes de Troya, quando lhe aconteceo passar pello mar ẽ seu navio em aquelle 

luguar hu estauã as sereas, fez muy bem tapar as orelhas a todos os seus mareantes por nõ 

ouuire ̃ os cantos dellas, por tal que nõ adormecessem ne ̃ periguassem enno mar, e asy 

escaparõ do periigo do mar e de seerẽ tomados pellas sereas. [OE., p. 162, l. 20]. 

 
Sobre o registro lexicográfico desses sinônimos, assinalamos que o Houaiss 

(2001) oferece, além de um pequeno texto definitório, a unidade lexical marinheiro, 

em seu verbete, o lema mareante (“Diacronismo: obsoleto. 1   homem do mar; 
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navegante, navegador, marinheiro”). Essa utilização ratifica a sinonímia entre 

essas unidades léxicas ao longo da história da língua portuguesa. 

  A unidade lexical marinheiro, que também era empregada nos textos 

arcaicos, surge registrada em uma cantiga de escárnio e de maldizer: 

 
[...] Nen de lançar a tavolado/pagado/non sõo, se Deus m’ampar,/aqui, nen de bafordar;/e 

andar de noute armado,/sen grado/o faço, e a roldar;/ca mais me pago do mar/que seer 

cavaleiro;/ca eu foi já marinheiro/e quero-m’ôi-mais guardar/do alacran, e tornar/ao que 

me foi primeiro [...].[CEM, n. 10, v. 36]. 

 
  Percebe-se que essas unidades de conteúdo hipernímico podem ser 

intercambiadas em diferentes passagens de textos medievais portugueses.  

   
ALGUMAS BREVES PALAVRAS PARA CONCLUIR 

 
Com o estudo que acabamos de apresentar, discutimos como o sinmorfismo 

pode criar sinonímia. Devemos ressaltar que esse fenômeno evidencia-se em 

diferentes momentos da história da língua portuguesa, uma vez que a existência 

de sinmórficos e de formas duplas está relacionada a processos de mudanças 

lingüísticas no devir do tempo. No que tange ao português arcaico, documentam-

se unidades léxicas que estavam em variação, como mareante e marinheiro. Vale 

destacarmos que algumas unidades documentadas no português arcaico 

continuam, ainda, variando, como cantor e cantador; outras, contudo, perderam a 

co-ocorrência e deixaram de ser usadas, como mercadeiro que perdeu espaço para 

mercador. Nesse tipo de caso, ocorreu uma seleção por parte dos falantes; esse 

processo seletivo envolve fatores mais sociais que, propriamente, lingüísticos. 

Ademais, devemos observar que esse fenômeno não se limita ao campo 

léxico ora examinado, nem aos sinmórficos aqui analisados; essa relação entre 

sinmorfismo e sinonímia léxica ocorre em variados outros campos e compreende 

outras unidades morfológicas, a exemplo de formas como acorrimento e acorro 

(Cantigas de Santa Maria), acorro (Crônica de D. Pedro), acorrimento (Vida e Feitos de 

Júlio César), derivadas do verbo ‘acorrer’ (lat. accurrere), que foram encontradas 

como variantes tanto na primeira, quanto na segunda fase do português arcaico, 
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embora tenham sido registradas em quatro textos diferentes19. Na primeira fase do 

português arcaico, encontramos também, em um mesmo glossário de um texto, 

Orto do Esposo, as variantes apostamento e aposto, derivadas do verbo ‘apostar’ (do 

lat. apponere), ambas empregadas com o sentido de ‘ornamento’20.  

Essas formas quando pertencentes a um mesmo dialeto de uma língua, 

estabelecem uma relação de concorrência que, em geral, acaba por determinar ou 

uma mudança de significado (especialização semântica) em uma das formas ou o 

desaparecimento de uma das lexias. Neste caso, está implicado não só o fenômeno 

do sinmorfismo, mas também o da própria sinonímia. 

 Esse fenômeno tem, portanto, implicação direta na dinâmica lexical de uma 

língua, que, por sua vez, é muito mais móvel do que se pode supor, pois recursos 

como a desativação e a reativação incidem sobre o léxico de forma bastante 

mobilizadora, ainda que estejam sempre subjugados às necessidades 

comunicativas dos seus falantes. 

Quanto ao papel da sufixação, é importante frisar que a dinâmica do léxico 

envolve, freqüentemente, os processos de derivação sufixal, bem como as relações 

de sentido estabelecidas entre os componentes morfolexicais. Os sufixos, por 

atuarem em dois níveis de formação lexical, o funcional e o semântico, e por serem 

muito acessíveis no plano virtual, facilitam a mobilidade e reciclagem do léxico 

das línguas. 

 
 

                                                 
19 Nas quatro ocorrências, o sentido empregado é o mesmo ‘socorro, auxílio, préstimo, ajuda’, como 
atestam as averbações da segunda fase: “Em tanto trouve Herodes acorrimento dos Romãaos.” (VFJC: 
57) e “... diziam elles que as leis e justiça se nom compria senom em-nos pobres, mas os outros, que tiinham 
ajuda e acorro, caindo em ella rrompiam-na e escapavam.” (CDP: 125). No português contemporâneo19, 
essas duas formas são atestadas nos dicionários como sinônimas, nos parece, contudo, que embora 
constantes dos dicionários são formas arcaizantes que não permanecem no léxico comum do 
português brasileiro, sendo preteridas em favorecimento da palavra ‘socorro’. 
20 Nos dados da segunda fase do período arcaico, já não encontramos a ocorrência das formas 
derivadas do verbo ‘apostar’, mas, com o mesmo sentido, encontramos a palavra  ornamentos (do 
lat. ornamentum -i < do lat. ornare) com o sentido de ‘enfeites, adornos’ em: “... fez muitas e reaes 
obras e deu muy riquissimos ornamentos.” (Vida e feitos d’el Rey D. João II). No português 
contemporâneo, a forma ‘apostamento’ não se encontra dicionarizada, embora o verbo ‘apostar’ no 
sentido de ‘aprontar(-se), preparar(-se), enfeitar(-se)’ esteja registrado. A forma ‘aposto’ aparece, no 
Dicionário Houaiss (2001), como uma palavra polissêmica e dentre as suas possibilidades de 
sentido está  “3 que tem boa apresentação; bem apessoado, elegante” (2001, p. 259), mas vale 
ressaltar que em nenhuma das acepções a palavra apresenta o valor ‘ornamento’. 
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