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RESUMO

Este estudo sobre os compostos sintagmáticos nominais com as estruturas VN (VerboNome), NN (Nome-Nome), NA (Nome-Adjetivo), AN (Adjetivo-Nome) e NprepN (Nomepreposição-Nome) na língua portuguesa arcaica, fundamentado em um corpus representativo
do ponto de vista da tipologia textual e das sincronias abrangidas (sécs. XIII-XVI), busca
contribuir para uma descrição mais abrangente da composição de palavras nesse período da
língua, ampliando, dessa forma, o leque de estudos históricos sobre os processos de formação
de palavras. Aborda-se, ainda, de forma complementar, alguns lexemas aglutinados
registrados nos textos, por tratar-se de antigas justaposições que já constituíam uma unidade
semântica e pela importância do papel que essas formas representam no processo de mudança
lingüística.
No que tange ao tratamento teórico do tema, essas estruturas, em especial NA, AN e
NprepN, costumam ser excluídas do âmbito da composição. Nesta tese, contudo, defende-se o
seu estatuto legítimo de compostos com base em alguns trabalhos recentes sobre a
composição, como o de Ribeiro (2006), e em algumas idéias extraídas do campo da
fraseologia. Nesse sentido, adota-se uma perspectiva abrangente do fenômeno compositivo e
relaciona-se a aparente realidade heterogênea dos produtos composicionais com a atuação de
fatores de fixação e opacificação – sintática e semântica –, o que promove a intersecção entre
compostos e outras unidades plurilexicais com caráter nominal, como colocações e expressões
idiomáticas, motivando a discussão, neste trabalho, dos conceitos relacionados com esses
termos.
Antes da descrição e análise dos compostos do português arcaico, busca-se saber que
tipo de estrutura – VN, NN, NA, AN e NprepN – está presente na língua latina. Afinal, além
dos compostos morfológicos, a língua latina conhecia também os justapostos, estruturas que
identificamos com os compostos sintagmáticos do português. A descrição e análise dos
compostos observa a caracterização morfológica dos elementos que constituem o composto, a
identificação do tipo de relação sintático-semântica que se desenvolve no interior do
composto, a leitura sintático-semântica do composto enquanto produto e o seu grau de
aproximação ou distanciamento em relação à área léxico-semântica dos constituintes,
buscando-se, assim, sistematizar de modo mais coerente a composição sintagmática na língua
portuguesa arcaica.
Palavras-chave: composição sintagmática nominal; aglutinação; formação de palavras; português
arcaico.

ABSTRACT

This study is about syntagmatic compounds with the structures VN (Verb – Noun), NN
(Noun – Noun), NA (Noun – Adjective), AN (Adjective – Noun) and NprepN (Noun –
Preposition – Noun) in the Old Portuguese. Based on a representative corpus from the point
of view of the textual typology and the considered synchronies (13th – 16th centuries), it
intends to contribute to a more comprehensive description of the composition in this language
period, enlarging thus the range of historical studies on the processes of word formation.
Complementarily, some agglutinated lexemes recorded in the texts are considered, for being
old juxtapositions that already constitute a semantic unity and for the importance of the role
that these forms play in the process of linguistic change.
Regarding the theoretical treatment of the theme, these structures, specially the NA,
AN and NprepN ones, are usually excluded from the domain of composition. In this thesis,
however, their authentic status of compounds is supported on the strength of some recent
work about composition, such as Ribeiro (2006), and some thoughts drawn from phraseology.
In this sense, a comprehensive perspective of the compounding phenomenon is adopted and
the apparent heterogeneous reality of the compositional products is related with the action of
factors of fixing and opacification -- syntactic and semantic. This promotes the intersection
between compounds and other multilexical unities of nominal character, like collocations and
idioms, motivating the discussion, in this work, of the concepts related with theses terms.
Before the description and analysis of the old Portuguese compounds, the aim is to
know what type of structure – VN, NN, NA, AN or NprepN – is present in Latin. After all,
besides the morphological ones, the Latin language also had juxtaposed compounds,
structures which we identify with the syntagmatic compounds of Portuguese. The description
and analysis of the compounds observe the morphologic characterization of the elements that
constitute the compound; the identification of the type of syntactic-semantic relation that
grows in the interior of the compound; the syntactic-semantic reading of the compound as
product; and its degree of approximation or distance to the lexical-semantic area of the
constituents. The goal thus is to systemize more coherently the syntagmatic composition in
the Old Portuguese.
Keywords: Syntagmatic composition of nouns; Agglutination; Word-formation; Old Portuguese.

RÉSUMÉ

Cette étude sur les composés syntagmatiques nominaux avec les structures VN (VerbeNom), NN (Nom-Nom), NA (Nom-Adjectif), AN (Adjectif-Nom) et NprepN (NomPréposition-Nom) dans l’ancien portugais, établie sur un corpus représentatif du point de vue
de la typologie textuelle et des synchronies embrassées (XIIIe-XVIe siècles), cherche
contribuer à une description plus complète de la composition des mots en cette période de la
langue, en élargissant l’éventail des études historiques sur les processus de formation des
mots. On aborde, complémentairement, quelques lexèmes agglutinés documentés dans les
textes, parce que il s’agit des anciennes juxtapositions qui constituaient déjà une unité
sémantique et parce que ces formes jouent un rôle très important dans le processus de
changement linguistique.
En ce qui concerne le traitement theórique du thème, ces structures, spécialement les
NA, AN et NprepN, sont habituellement exclues du domaine de la composition. Dans cette
thèse, toutefois, leur statut légitime de composés est soutenu, en l’appuyant sur quelques
travaux recénts sur la composition, comme celui de Ribeiro (2006), et sur quelques idées
extraites du champ de la phraséologie. En ce sens, on adopt une perspective compréhensive
du phénomène de la composition et on mettre en rapport l’apparente realité hétérogène des
produits compositionnels avec l’action des facteurs de fixation et opacification – syntatique et
sémantique –, ce que occasionne l’intersection entre des composés et des autres unités
plurilexicales de caractère nominal, comme les collocations et les idiotismes, en stimulant la
discussion, dans ce travail, des concepts en rapport avec ces termes.
Avant la description et l’analyse des mots composés du ancien portugais, on cherche
savoir quel type de structure – VN, NN, NA, AN ou NprepN – est présent dans la langue
latine. Enfin, au delà des composés morphologiques, la langue latine connaît aussi les
juxtaposés, structures qu’on identifie avec les composés syntagmatiques du portugais. La
description et l’analyse des composés observent la caractérisation morphologique des
éléments qui constituent le composé; l’identification du type de relation syntaxiquesémantique qui se développe à l’intérieur du composé; la lecture syntaxique-sémantique du
composé comme produit; et son degré d’approximation ou recul par rapport à l’aire lexiquesémantique des constituants, on cherche, ainsi, systématiser d’une manière plus cohérente la
composition syntagmatique dans l’ancien portugais.
Mots-clés: Composition syntagmatique des noms; Agglutination; Formation des mots; Ancien
portugais.
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página e o número da linha, de acordo com a edição de Evelina Verdelho]

VSA

–

Vida de Santo Aleixo [cita-se, nas transcrições, a sigla referente ao manuscrito
(VSA1 = ms. 36, do séc. XIV; VSA2 = ms. 266, do séc. XV) seguida do número do
fólio (que é seguido de v quando se refere ao verso do fólio e de r quando se refere
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Para Zuluaga (2002, p. 64), as combinações livres são o dia,
as colocações são o crepúsculo, as expressões idiomáticas
(locuções) são a noite. Que serão então os compostos?

INTRODUÇÃO

Dentro da nossa área de interesse, que é a língua portuguesa na sua feição arcaica,
característica que se estende do século XIII até as primeiras décadas do século XVI1,
buscamos empreender uma pesquisa que atendesse, em primeiro lugar, aos propósitos do
Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR), grupo de pesquisa do
Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia, iniciado em 1992 e
coordenado desde então pela Professora Doutora Rosa Virgínia Mattos e Silva, e, de uma
forma específica, os objetivos do Projeto DEPARC (Dicionário Etimológico do Português
Arcaico), desenvolvido no âmbito do PROHPOR, que, como o próprio nome indica, estão
voltados para a construção de um dicionário etimológico do português arcaico.
Estando inaugurados, no PROHPOR, os estudos do léxico com esse projeto idealizado
e coordenado pelo Professor Doutor Américo Venâncio Lopes Machado Filho, contando-se,
ainda, com o auxílio do Projeto BIT-PROHPOR (Banco Informatizado de Textos), em
execução há mais tempo, escolhemos tratar as palavras compostas nesse mesmo período da
língua, buscando integrar, no leque de trabalhos desenvolvidos pelo PROHPOR, estudos
sobre os principais mecanismos de formação e ampliação do léxico português: a composição
e a derivação.
Essa era uma necessidade – o estudo dos compostos no período arcaico da língua
portuguesa – já manifestada por Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1946, p. 41), nas suas
valiosas Lições de Filologia Portuguesa: «A história (...) da composição portuguesa está por
escrever».
Somos pretensiosos, porém, mais ainda realistas, e achamos que a história da
composição portuguesa vai continuamente sendo escrita à medida que mais trabalhos são

1

Apesar de ainda aberta a questão referente aos limites inicial e final do português arcaico, admite-se que esse
momento histórico da língua esteja compreendido entre o século XIII e meados do XVI.
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dedicados ao seu estudo, principalmente aqueles voltados para os primeiros períodos da
língua.
Especificamente, constitui o objetivo principal do nosso trabalho descrever e analisar
compostos sintagmáticos nominais (comuns) com as estruturas VN, NN, NA, AN e NprepN
presentes em textos circunscritos ao período arcaico da língua portuguesa (sécs. XIII-XVI).
Complementarmente, pretende-se, ainda, abordar o tema da aglutinação, sob a perspectiva
teórica e aplicada, por se tratar de um fenômeno referido em diversas descrições sobre a
composição, e, no aspecto que nos interessa, por configurar uma etapa no desenvolvimento de
primitivas justaposições, ou, melhor dizendo, de primitivos compostos sintagmáticos.
Esta tese tem ainda como objetivo elaborar um pequeno “dicionário” dos nominais
sintagmáticos e aglutinados registrados no corpus, com base em alguns princípios básicos da
lexicografia.
Como ponto de partida do nosso estudo, procuramos perscrutar o que é um composto,
à luz de algumas (novas) perspectivas teóricas, e desenvolver uma reflexão mais alargada
sobre o tema. Essa reflexão teórica recaiu, principalmente, sobre as relações entre compostos
e unidades fraseológicas, nomeadamente as colocações e as expressões idiomáticas. Resultou,
daí, um enfoque teórico ancorado em duas idéias básicas, extraídas de vários estudos
existentes sobre fenômenos fraseológicos, que são (i) o caráter não-discreto das unidades
plurilexicais, e (ii) o fato de as unidades plurilexicais constituírem uma escolha única no eixo
paradigmático da língua2.
A primeira idéia relaciona-se com a realidade heterogênea dos produtos
composicionais, apesar de o esquema composicional correspondente ser facilmente
distingüível do ponto de vista estrutural. Interpretamos essa heterogeneidade como resultante
da atuação de fatores de fixação e de opacificação – sintática e semântica –, propriedades
presentes nas diversas estruturas fraseológicas das línguas naturais3. Defendemos, portanto, a
existência, no âmbito dos compostos, de um gradualismo sintático e semântico, que
2

Este aspecto tem relação com os dois níveis de análise que Gaston Gross (1996, p. 27) propõe para os
compostos, um interno e outro externo. Do ponto de vista externo, o composto comporta-se como uma unidade
simples, sendo, portanto, comutável. No nível interno de análise, é considerado o grau de opacidade sintática,
traduzido pela impossibilidade de alteração da ordem dos elementos e de substituição. Resulta dessa perspectiva
dual a aplicação de testes que, vinculada ao caráter não-predicativo dos compostos, possibilita delimitar de
maneira mais equilibrada o âmbito de atuação da composição.
3
Pottier (1978, p. 270), não obstante a sua classificação das lexias não ser de total aplicabilidade no estudo dos
compostos, faz a distinção entre “lexia rígida” e “lexia variável”, apontando para a existência de construções
com diferentes possibilidades de configuração, o que resulta do fato de a propriedade de permeabilidade poder se
apresentar em diferentes níveis.
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corresponde às propriedades de fixação ou cristalização e idiomaticidade, fenômenos
escalares, tal como ocorre com as unidades fraseológicas. Essa hipótese de escalaridade
contribui para refutar a idéia tradicional de que um composto tem de apresentar opacidade
sintática e semântica.
A segunda idéia está ancorada na observação de que os compostos constituem uma
“escolha única”, apesar de serem constituídos por mais de um lexema. Assim, guiando-nos
pelo “idiom-choice principle”, postulado por Sinclair (1991) em contraste com o “openchoice principle”, e aplicado principalmente às colocações, consideramos que os compostos
também constituem unidades pré-fabricadas armazenadas no léxico mental (e reconhecidas e
reproduzidas pela coletividade) como uma unidade lexical, ou seja, como equivalente a uma
palavra simples.
Em termos de metodologia, o estudo dos compostos sintagmáticos do português
arcaico contou com um corpus constituído por textos situados entre o século XIII e as
primeiras décadas do séc. XVI, pertencentes a gêneros textuais diversificados:

A – Século XIII
1)

Cantigas de Santa Maria, de Afonso X – coletânea medieval de poesias em louvor da

Virgem Maria, compostas por Afonso X e reunidas no princípio dos anos sessenta do séc.
XIII, e que se destinavam a serem cantadas. A edição utilizada é a de Walter Mettmann (vol.
I: 1959, vol. II: 1961, vol. III: 1964, vol. IV (Glossário): 1972), baseada no manuscrito E,
conservado na Biblioteca do Escorial.
2)

Cancioneiro da Ajuda – representa o mais

antigo testemunho da poesia lírica

galego-portuguesa e compreende parte substancial das cantigas de amor dos trovadores
galego-portugueses. O manuscrito, datável dos finais do século XIII ou inícios do século XIV,
é constituído por 310 composições. A edição utilizada no nosso estudo é a de Carolina
Michaëlis de Vasconcelos (1990).
3)

Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer – textos produzidos entre fins do século XIII e

meados do século XIV, as Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer constituem, juntamente com
as cantigas de amor e as cantigas de amigo, um gênero poético em que está impressa a
tradição lírica medieval portuguesa. A edição utilizada é a de Rodrigues Lapa, 4ª edição,
ilustrada, de 1998.

18


4)

Foro Real – obra legislativa, também de Afonso X, redigida entre 1252 e 1255, cuja

tradução para o português se deu na segunda metade do século XIII, e da qual se conhece um
único manuscrito (Maço 6º de Forais Antigos, nº 4 do ANTT). A edição utilizada é a de José
de Azevedo Ferreira (1987), em dois volumes, um correspondente à edição e ao estudo
lingüístico do texto e outro correspondente ao glossário.
5)

Testamento de D. Afonso II – datado de 1214, este documento régio foi feito, segundo

indicações do próprio texto, em 13 exemplares, dos quais se conhecem, atualmente, apenas
dois, o de Lisboa e o de Toledo, ambos utilizados no nosso corpus. A edição utilizada é a de
Avelino de Jesus da Costa, publicada na Revista Portuguesa de História (1979).

B – Século XIV
1)

Cancioneiro da Ajuda – ver A – Séc. XIII, item 2.

2)

Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer – ver A – Séc. XIII, item 3.

3)

Primeyra Partida – constitui a versão portuguesa da primeira das Siete Partidas,

monumental obra legislativa levada a cabo por Afonso X, correspondente ao «direito
eclesiástico». A edição utilizada é a de José de Azevedo Ferreira (1980), que aponta o texto
da Primeyra Partida como pertencente à segunda metade do século XIV ou finais da primeira
metade, sendo até mesmo contemporâneo da Terceira Partida4.
4)

Vida de Santo Aleixo – trata-se da tradução portuguesa do original latino Vita Sancti

Alexis. Subsistem dois manuscritos que, segundo Allen Jr. (1953), de cuja edição nos
servimos, são datáveis um do século XIV (Cód. 36), por volta de 1375, e outro do século XV
(Cód. 266), que apresenta dois estados, o primeiro por volta de 1400 e segundo cerca de 1415.

C – Século XV
1)

Cancioneiro Geral de Garcia de Resende – coletânea compilada por Garcia de

Resende, poeta palaciano, que reúne poesia produzida em Portugal de meados do século XV
até 1516, data de publicação. Selecionamos, para a recolha e análise de formas compostas, o
volume III da edição de Aida F. Dias (1990-1993).
4

Na Introdução da sua edição da Primeyra Partida (p. XLIX), o autor informa que seria 1341 a data da tradução
da Terceira Partida e que a Primeyra Partida talvez seja contemporânea a esta obra. Contudo, a análise de um
fragmento da Terceira Partida, encontrado no Arquivo Distrital de Braga, talvez permita recuar a data da
tradução, de 1341 para 1320, finais do reinado de D. Dinis (FERREIRA, 2001, p. 196-197). Para o autor, se a
Terceira Partida pode ser datada de perto de 1320, a Primeyra Partida, que logicamente precede aquela, deve
ser do mesmo período ou mesmo anterior. Supõe, então, o autor, que a Primeira Partida teria sido traduzida por
volta de 1320.
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2)

Crónica Geral de Espanha de 1344 – trata-se do texto elaborado por Pedro Afonso

(1289-1354), conde de Barcelos, filho de D. Dinis e bisneto de Afonso X, em 1344 e
refundido cerca de 1400. Selecionamos, para a recolha e a análise de formas compostas, o
volume III da referida edição elaborada por Luís F. Lindley Cintra (1984).
3)

Crónica de D. Pedro – de autoria de Fernão Lopes, esta crônica, provavelmente escrita

na primeira metade do séc. XV, abrange o período de reinado de D. Pedro (1357 a 1367),
estando constituída por um prólogo e por quarenta e quatro capítulos. São mais de 40
manuscritos dessa crônica, sendo que os mais antigos datam do início do séc. XVI ou de fins
do séc. XV. A edição utilizada é a de Giuliano Macchi (1966/2007, 2ª. ed.).
4)

Leal Conselheiro – coletânea de escritos e apontamentos do rei D. Duarte, constitui

uma espécie de tratado moral e filosófico das coisas da vida. Utilizamos a edição crítica e
anotada organizada por Joseph Piel (1942), baseada no único códice existente, conservado em
Paris, que, segundo Piel, parece tratar-se da cópia original que D. Duarte ofereceu a Da.
Leonor. Quanto à data de redação, esta parece situar-se entre 1433 e 1438, ano da morte do
monarca, enquanto a compilação se deu, possivelmente, no seu último ano de vida.
5)

Tratado de Tordesilhas – documento régio, assinado em 7 de junho de 1494, que sela

o acordo entre o rei de Portugal, D. João II, e os reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel.
A edição utilizada é a de Clarinda Maia (1994), publicada no número especial da Biblos,
dedicada aos quinhentos anos da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Essa edição é
acompanhada do comentário lingüístico e do fac-símile do texto em português, cujo original
se encontra no Arquivo Geral das Índias, de Sevilha.
6)

Vida de Santo Aleixo – ver B – Século XIV, item 4.

D – Século XVI
1)

Cancioneiro Geral de Garcia de Resende – ver C – Séc. XV, item 1.

2)

Vida e feitos d’El Rey Dom João Segundo – texto narrativo de Garcia de Resende, de

cunho biográfico e cronístico, sobre a figura e forma de governar de D. João II, sucessor de D.
Afonso V. A edição princeps integra a primeira edição do Livro das obras de Garcia de
Resende, aparecido em 1545 em letra de forma, onde se registra que o texto foi «ordenado e
escrito» em 1533, aproximadamente três anos antes da morte do autor. A edição consultada é
a de Evelina Verdelho (1994).

20


3)

A Trasladação do Corpo d’El Rey Dom João o Segundo – também compõe o Livro

das obras de Garcia de Resende. Ver item anterior.
3)

Livro de José de Arimatéia – trata-se da versão portuguesa da Estoire del Saint Graal,

ou, antes, da primeira parte de uma trilogia do ciclo bretão (literatura arturiana), datada do
século XVI (entre 1540 e 1543). O códice ANTT 643 (ms. L), que serve de suporte ao texto, é
o único testemunho existente (ou conhecido) da versão portuguesa do Livro de José de
Arimatéia. A edição utilizada foi a de Ivo Castro (1984).
4)

Carta de Pero Vaz de Caminha – datada do primeiro de maio de 1500 e redigida na

«ilha de Vera Cruz», a carta, escrita por Pero Vaz de Caminha, provável escrivão de bordo da
frota de Pedro Álvares Cabral, é endereçada ao rei D. Manuel para lhe comunicar a notícia do
«achamento» da nova terra. Utilizamos a edição de Antônio Geraldo da Cunha, César
Nardelli Cambraia e Heitor Megale (1999), acompanhada da reprodução fac-similar do
manuscrito.
Na manipulação dos textos, demos preferência às edições impressas, apesar de alguns
já se encontrarem na forma eletrônica ou digitalizada. Tal escolha se deveu, principalmente, à
natureza variável e assistemática da grafia na documentação arcaica, somando-se a isto o fato
de não existir uma ferramenta computacional plenamente eficiente que permita a extração
automática de compostos de um corpus medieval.
Antes de empreendermos essa pesquisa no corpus, imaginávamos que não seria uma
tarefa fácil. No entanto, a busca por compostos se revelou muito mais difícil do que o
pensado, principalmente quanto à identificação dessas estruturas nos textos. Levamos em
consideração critérios como a composicionalidade e a opacidade sintática, em termos de
níveis ou graus, além do valor denotacional expresso pelas estruturas sintagmáticas. Junta-se a
essa dificuldade a inexistência da prática, na elaboração dos glossários, principalmente
aqueles que vão apensos às edições, de incluir unidades maiores do que a palavra, como lema
ou sublema, o que nos levou a considerar também o fator recorrência na demarcação de
possíveis compostos. É preciso admitir, portanto, que corremos o risco, apesar de buscarmos
fazer uma rigorosa e atenta leitura dos textos, de termos deixado algum potencial composto
sem registro.
No que se refere à extração de formas aglutinadas nos textos, ela ficou condicionada à
identificação de uma primitiva estrutura interna, ou, ainda, à referência a elas feita em estudos
gramaticais e lingüísticos.
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Em resumo, estabelecemos, assim, os seguintes fenômenos para descrição e análise:
1. compostos sintagmáticos nominais: VN, NN, NA, AN e NprepN5.
2. formas aglutinadas.

No caso dos compostos sintagmáticos nominais, convém distinguir, quanto ao registro
gráfico, três tipos: 1. compostos cujos elementos estão separados por espaço em branco, o que
constitui a regra (pedra marmor); 2. compostos cujos constituintes encontram-se soldados
graficamente (baixamar); 3. compostos hifenizados (físico-mor). Obviamente, esses três
aspectos têm de ser devidamente relativizados, uma vez que partimos de edições de textos
arcaicos, e, nestas, as formas são impressas segundo critérios de transcrição do editor, que
pode optar pela separação de palavras que se encontram juntas no manuscrito, pela
manutenção dessa união, ou, ainda, pela introdução do hífen.
No caso das formas aglutinadas, definimos como objeto de estudo as estruturas
oriundas tanto de sintagmas do português (como fidalgo, de filho + de + algo) quanto de
sintagmas latinos (como mordomo, de MAJOR DOMUS).
Quanto à estrutura interna desta tese, ela está organizada em dois volumes, assim
constituídos:
- Volume 1: Introdução, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Conclusões e Referências
O Capítulo I apresenta algumas perspectivas (teóricas) sobre os compostos (e sobre a
composição de palavras), recolhidas de alguns estudos de cunho gramatical e lingüístico. A
partir desses estudos, é oferecida uma proposta de análise dos compostos nominais com base
nas noções de “fixação” e “idiomaticidade”, propriedades caracterizadoras das unidades
fraseológicas, situando-os ao longo de um continuum sintático-semântico.
O Capítulo II, constituído de quatro seções (1. Compostos VN; 2. Compostos NN; 3.
Compostos NA e AN; 4. Compostos NprepN), corresponde à descrição e análise dos dados,
que envolve a caracterização morfológica dos elementos que integram um composto, a
identificação do tipo de relação sintático-semântica que se desenvolve no interior de um
composto, a leitura sintático-semântica do composto enquanto produto e do seu grau de
5

Como veremos mais adiante, alguns estudos sobre a composição portuguesa apontam para uma diversidade de
modelos: NN, NprepN, NA, AA, PronN, NumN, VN, VV, AdvA, AdvV. Tendo em vista que as estruturas NA,
NN, VN e NprepN configuram-se como bastante produtivas na língua portuguesa moderna, decidimos restringir
o escopo da pesquisa a elas, e, ainda, à estrutura AN.
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aproximação

ou

distanciamento

relativamente

às

características

dos

constituintes

considerados isoladamente. Em cada seção, o estudo dos compostos está precedido de breves
considerações sobre a (in)existência da respectiva estrutura composicional na língua latina.
O Capítulo III diz respeito a algumas formas aglutinadas registradas no corpus. A
relação dessas formas com os compostos sintagmáticos nominais reside no fato de estruturas
também sintagmáticas figurarem na base desse tipo lexema.
As Conclusões retomam aspectos teóricos e aplicados da tese, ressaltando os
principais fenômenos evidenciados pelos dados do corpus. Além disso, também são
perspectivados novos caminhos para o estudo da composição no português arcaico.
As Referências dizem respeito apenas ao texto do Volume 1.
- Volume 2: Capítulo IV, Capítulo V, Conclusões e Referências
O Capítulo IV trata de questões teóricas referentes à elaboração de dicionários, em
especial de um dicionário de palavras compostas. Também é apresentada a organização da
macroestrutura e microestrutura do pequeno “dicionário” de compostos sintagmáticos
nominais (e de aglutinados) que se elaborou.
O Capítulo V se refere ao dicionário propriamente dito.
As Conclusões e as Referências correspondem apenas ao texto do Volume 2.

CAPÍTULO I

(RE)DEFININDO OS COMPOSTOS
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Podemos nos perguntar a que vêm as palavras compostas e o que as torna elementos
lexicais tão especiais em qualquer língua. A função de um composto é essencialmente a de
um substantivo e a de um adjetivo, isto é, ele atua na atribuição de um nome aos seres, coisas
etc., e na caracterização desses mesmos seres, coisas, quanto às suas propriedades ou
qualidades6.
O conceito expresso por um composto é estruturado com base no conceito de duas
outras palavras. Não se trata meramente de uma associação entre signos, mas também entre
signos e referente. Essa associação estabelece-se, por vezes, com base no juízo de valor que o
falante agrega na própria palavra que cria para nomear determinada entidade, e não apenas
com base em traços denotativos (BUSTOS GISBERT, 1986, p. 112). Na formação de um
composto está concentrada a capacidade do falante de fazer associações semânticas entre
palavras pertencentes a diferentes categorias de entidades da realidade extralingüística. A
formação de um composto se dá não exclusivamente para atender a uma necessidade de
nomear uma coisa antes desconhecida, ainda sem nome, mas também para nomear de forma
mais expressiva um conceito já nomeado. De qualquer forma, resulta uma forma funcional ou
uma forma expressiva do ponto de vista do conteúdo e uma forma por vezes econômica do
ponto de vista da quantidade de materiais lingüísticos presentes no composto.
As palavras compostas, em especial os compostos nominais, sejam resultantes da
aplicação de regras morfológicas (e sintáticas), sejam resultantes de processos de
lexicalização, contribuem significativamente para a renovação e o enriquecimento do léxico
de uma língua. Como afirma Baptista (1994, p. 4) «[o]s nomes compostos representarão,
provavelmente, a maior parte do léxico composto». Mas como vêem os compostos e a
composição de palavras gramáticos e lingüistas? Na seção a seguir, serão apresentadas
algumas perspectivas sobre o tema.

6

De acordo com Bustos Gisbert (1986, p. 18), a atuação do exocentrismo semântico nos compostos dificulta a
separação da composição nominal da composição adjetiva, pois «un mismo compuesto puede funcionar con
ambos tipos de caracterizaciones sintácticas (un producto quitagrasas – un quitagrasas), como, por lo demás,
también sucede en el caso de los adjetivos y sustantivos no motivados (un hombre anciano – un anciano) [Trad.:
«Um mesmo composto pode funcionar com ambos os tipos de caracterizações sintáticas (um produto tiragorduras – um tira-gorduras, como, por outro lado, também ocorre no caso dos adjetivos e substantivos não
motivados (um homem ancião – um ancião»)].
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2

OS COMPOSTOS E A COMPOSIÇÃO DE PALAVRAS EM ALGUMAS
GRAMÁTICAS E EM ALGUNS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS

A composição de palavras é tratada, em geral, nas gramáticas da língua portuguesa,
juntamente com a derivação, no âmbito da morfologia ou da formação de palavras
propriamente dita7. A morfologia é definida como uma área da lingüística que descreve e
analisa a estrutura interna das palavras e os mecanismos de formação de palavras (AIT, s.u.
morfologia). A formação de palavras, uma subárea da morfologia, é definida como o
«conjunto de processos morfossintáticos que permitem a criação de unidades novas com base
em morfemas lexicais» (DUBOIS, 1994, s.u. formation de mots) 8.
Enquanto os derivados da língua portuguesa pressupõem a presença de uma base,
autônoma, no caso da prefixação (antevisão, desfazer, pré-fabricado), e geralmente presa, no
caso da sufixação (educação, projetor, ambiental, velhice) e de um afixo, os tipos
composicionais envolvem: (i) forma presa + forma presa (fungicida, biblioteca), (ii) forma
presa + forma livre (auto-estrada, geoeconômico) e (iii) forma livre + forma livre (amorperfeito, couve-flor). As formações (i) e (ii) correspondem ao tipo de composição denominada
morfológica, caracterizada pela regularidade na flexão, que incide sobre a estrutura global do
composto e não sobre alguns dos seus elementos internos (por exemplo, taquicardia(s) vs.
*taquiscardia; tecnocracia(s) vs. *tecnoscracia; situação socioeconômica vs. situação
*socia-econômica, cf. RIO-TORTO, 2006a, p. 19-20). Em particular, a formação descrita em
7

De acordo com Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1946, p. 38), a «derivação e composição constituem um
capítulo, bipartido, da Morfologia, da parte dos estudos lingüísticos em que se trata da estrutura dos vocábulos,
em oposição à que trata dos elementos primários, os sons (Fonética), e àquela que trata da estrutura das
proposições: Syntaxe». Nunes (1956, p. 354) apresenta a composição e a derivação no capítulo «Formação de
palavras», no âmbito da morfologia «ou estudos das formas». Coutinho (1958, p. 176) apresenta o estudo da
composição no capítulo de sua gramática histórica intitulado «Constituição do léxico português», em que trata,
entre outros aspectos do léxico, das suas fontes e dos seus processos de formação. Said Ali (1964a, p. 53)
designa de «lexeologia» a parte da gramática que estuda as espécies, formas e significação dos vocábulos. A
morfologia, que consiste no estudo dos afixos (prefixos, sufixos, terminações e desinências) e de suas relações
com o radical, seria um aspecto particular da lexeologia ou lexicologia. Por outro lado, como registra Villoing
(2002, p. 161-162), há autores que excluem a composição da morfologia com base na alegada ausência de
modificações fonológicas dos constituintes que se associam, como Aronoff (1994, p. 16), por exemplo, e na sua
relação marcadamente sintática (verbo e argumento, em cutthroat, literalmente corta-garganta ‘degolador’, por
exemplo), como Anderson (1992, p. 318), para exemplificar. A autora mostra que ambos os argumentos não se
sustentam: no primeiro caso, porque em algumas línguas, como latim e alemão, a composição envolve alterações
fonológicas (a inserção de algum elemento entre os constituintes, por exemplo); no segundo, porque confunde-se
relação semântica com relação sintática, quando, na verdade, a relação semântica pode ocorrer tanto numa
construção sintática quanto numa construção morfológica.
8
Said Ali (1964a) situa a composição de palavras em um universo mais geral, o dos estudos lexicológicos, o que
nos parece bastante coerente, visto que a lexicologia abrange diversos aspectos do estudo das palavras, como
etimologia, fonologia, morfologia, semântica etc.
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(i) refere-se aos chamados “compostos eruditos” ou “neoclássicos”, que envolvem raízes
gregas e latinas. A formação (iii) corresponde aos chamados compostos sintagmáticos
(também chamados de morfossintáticos), caracterizados pela unidade semântica e pela
opacidade morfológica, mas também pela variação flexional: abre-latas (*abres-latas, *abrirlatas); sofá(s)-cama; lua(s) de mel; ataque(s)-suicida(s), por exemplo, em RIO-TORTO,
2006a, p. 20-26).
Percebe-se, nessa distribuição, uma concepção já renovada da composição, do ponto
de vista morfológico, pois admite-se que a composição pode envolver também formas nãolivres9.
Na realidade, os compostos têm sido descritos, ao longo do tempo, através de
diferentes olhares e perspectivas, ao mesmo tempo em que se vai modelando a sua definição,
devendo-se falar, antes, de várias definições, como refletem Guevara e Scalise (2007). Os
compostos latinos, por exemplo, são definidos por alguns autores como formações complexas
caracterizadas pela ausência de desinências no primeiro termo e pela presença de uma vogal
de ligação, delimitadora da fronteira entre os radicais10. Na palavra latina
exemplo, distinguem-se dois radicais:

AGR-

e

COL-,

AGRICOLA,

por

uma vogal de ligação (-I-), além de um

sufixo composicional (-A). Essa concepção marginaliza aqueles grupos sintáticos sentidos
como uma unidade semântica, bastante presentes em latim (RES
CONSULTUM, AQUAE DUCTUS, FIDEI COMMISSUM, OLUS ATRUM

PUBLICA, SENATUS

etc.), mas que no entanto

conservam a natureza flexiva de seus elementos, havendo a concordância do nome com o seu
modificador (REI
FAMILIARUM,

PUBLICAE; JURIS JURANDI,

em contraste com

PATRI-CIDA

em contraste com

JURI-DICUS; PATRES-

(LINDSAY, 1937 [1915], p. 192) etc. Outras

perspectivas, de gramáticos e lingüistas, referentes à composição na língua portuguesa, nem
sempre vêm associadas a uma definição explícita do fenômeno compositivo.
9

Além de Rio-Torto (1998), Scalise (1994, p. 123) também se refere a essa possibilidade de composição: «I
composti non sono formati solo per concatenazione di due forme libere. Vi sono composti formati anche da due
forme legate (biografo), da una forma legata più una forma libera (dattiloscritto) ou da una forma libera più una
forma legata (astronauta); si tratta di composti formati con quelle unità che abbiamo chiamato ‘semiparole’».
[Trad.: «Os compostos não são formados apenas pela concatenação de duas formas livres. Há também
compostos formados por duas formas presas (biógrafo), por uma forma presa mais uma forma livre (datiloscrito)
ou de uma forma livre mais uma forma presa (astronauta); trata-se de compostos formados com aquela unidade
que havíamos chamado “semi-palavra”»]. Trata-se de uma postura teórica que rejeita a idéia de que as regras de
formação de palavras estão fundamentadas na figura da palavra. Como diz Villoing (2002, p. 139), «[l]a question
des bases non autonomes a également été avancée pour objecter à l’utilisation de la notion de “mot”» [Trad.: «a
questão das bases não-autônomas foi igualmente desenvolvida para fazer objeção ao uso da noção de
‘palavra’»].
10
Como pontua Cowgill (1976 [1963], p. 130), «[i]t is commonly stated, probably correctly, that this feature of
Indo-European compounding technique dates from a time before inflection of nouns for case and number had
developed» [Trad.: «é freqüentemente afirmado, provavelmente corretamente, que esse traço de composição
indo-européia data de antes de a flexão nominal de caso e número ter se desenvolvido»].
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João de Barros, por exemplo, na sua gramática da língua portuguesa, datada de 1540,
descreve a composição de palavras em termos do número de unidades envolvidas e em termos
da categoria gramatical dessas unidades11. Assim, registra o gramático que «[n]ós fazemos a
nossa composiçam de duas [partes]», exemplificando as composições de NN: «rede-fole, de
rede e fóle; arquibanco, de árca e banco»; VN: «torçicolo, de torçer e cólo», VV: «mordefuge, de morder e fugir», VAdv: «puxavante, de puxár e àvante», NPrep: «tràspé, de trás e
pé». Além disso, ao afirmar que «sempre per ũa délas [partes] entendemos cousa algũa»,
como em guarda-porta (e diferentemente de jus-to, que classifica de «figura simples»), o
autor aponta para uma concepção de composição envolvendo lexemas semanticamente
autônomos. Deduz-se daí que: os compostos são binários, envolvem diversas categorias
gramaticais e cada um de seus elementos corresponde a uma unidade de sentido. Observa-se
ainda que os compostos podem manter a integridade morfofonológica dos seus elementos,
como em rede-fole e tràspé, ou alterar a estrutura desses elementos, introduzindo, em alguns
casos, uma vogal de ligação (p. ex. arquibanco, torçicolo).
Na sua proposta de uma gramática filosófica, Jerônimo Soares Barbosa (1881 [1822],
p. 85) integra as palavras compostas na categoria de nomes apelativos (ou comuns) derivados,
descrevendo-as como estruturas compostas de «duas ou três palavras portuguezas, ou inteiras
ou alteradas com alguma mudança» (número de unidades envolvidas no composto), descrição
que corresponde aos tradicionais compostos por justaposição e compostos por aglutinação
(critério fonológico). Os esquemas fornecidos por Barbosa também apontam para uma
classificação baseada na categoria morfológica dos elementos constitutivos do composto.
Têm-se, assim, os seguintes tipos: NN (archibanco, varapau, norte-sul, pontapé etc.); NA
(boquirroto,

cantochão,

logartenente,

manirroto

etc.);

AN

(centopéia,

meiodia,

salvoconducto etc.); VN (beijamão, esfolagato, torcicollo etc.); VAdv (passavante,
puxavante); PrepN (antemanhã, contramestre, sobressalto etc); VV (ganhaperde, mordefuge,
vaivem). Em comparação com a descrição de João de Barros, a descrição de Jerônimo
Barbosa acrescenta a idéia de que o composto pode envolver «três palavras»: capaemcollo12,

11

Fernão de Oliveira, autor da Grammatica da Lingoagem Portuguesa, impressa em 1536, portanto antecedendo
a gramática de João de Barros, refere-se, no capítulo XXXV, às «dições juntas ou compostas», que define como
«aquellas em que se ajuntam diversas dições ou suas partes, fazendo hũa só dição, como contrafazer, refazer,
desfazer (...). Em contrafazer se ajuntam contra e mais fazer; e em refazer se ajuntam re e mais fazer». O autor
apresenta algumas reflexões interessantes quanto ao número de elementos, à forma e à semântica de uma «dição
junta ou composta»; contudo, os exemplos fornecidos na sua exposição correspondem a formas gramaticais
(nelhures, tamalavês, aquelloutro etc.) e a formas entendidas hoje como prefixadas.
12
Capa em colo: ‘diz-se do vadio, e pobretão, que não tem nada de seu’ (BLUTEAU, 1712-1728, s.u. collo).
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fidalgo, malmequer, vent’apôpa13, sendo essa terceira palavra, como se depreende dos
exemplos apresentados pelo autor, um constituinte gramatical, como a preposição de e o
pronome oblíquo me.
A Gramática do português antigo, de Huber (1986, p. 276), não explicita de forma
clara nem suficiente o fenômeno da composição no português arcaico. O autor dispensa dois
pequenos parágrafos para afirmar que a composição não é muito utilizada nesse período da
língua, argumentando que os registros existentes correspondem, na realidade, a meras
justaposições, citando dona-virgo, ricomen, boandança, malandante etc. Não inclui nessa
relação, mas, pelo contrário, destaca como sendo de outro tipo, formas como filho d’algo e
dona d’algo, o que talvez se deva à presença da preposição de.
Mattos e Silva (2008, p. 308), na sua grandiosa obra O português arcaico: uma
aproximação, afirma não conhecer nenhum estudo geral sobre a composição de palavras no
português arcaico. Procura, portanto, organizar tipos de composição na língua portuguesa
medieval, chegando às estruturas NA e NprepN, ilustradas com compostos presentes nos
seguintes textos: (i) Livro da Cartuxa ou Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte (primeira
metade do séc. XV): febre terçãã ‘febre palustre, cujos acessos se repetem de três em três
dias’, punho cheio ‘unidade não convencional de medida’; colher de pau ‘unidade
convencional para capacidade, pelo tamanho’, grão de bico ‘unidade não convencional para
medida’; (ii) Livro da Cozinha da Infanta D. Maria (fins do séc. XV ou inícios do séc. XVI):
pau roliço ‘instrumento de trabalho para a cozinha’, caldo amarelo ‘condimento para realçar
o alimento’; aguoa de cheiro ‘condimento para realçar o alimento’, suco de limão
‘condimento para realçar o alimento’; (iii) Um livro de marinharia do séc. XVI (fins do séc.
XV): rota abatida ‘afastamento da rota pelas embarcações por causa da correnteza ou do
vento’; merediano vero ‘meridiano que corresponde à variação magnética mínima’; agulha de
marear ‘bússola para navegação marítima’, frol de lis ‘ornamento heráldico em forma de
lírio’; (iv) Cancioneiro Satírico de Afonso Eanes de Cotton (sécs. XII-XIII): mão vazia ‘sem
dinheiro’; (v) Cancioneiro dos Trovadores do Mar [Charinho, Zorro e Codax] (séc. XII-XIII):
dona virgo ‘amada virgem’; (vi) Vocabulário da Crónica Troiana (séc. XIV): fi di puta ‘filho
de uma rameira’. Segundo a autora, esses – e os demais dados que apresenta – constituem
«um exemplário significativo e expressivo», até que venha à lume um estudo abrangente
sobre os processos de composição de palavras no português arcaico.

13

Vento à popa: ‘vento favorável; prosperidade, boa fortuna, bom sucesso’ (BLUTEAU, 1712-1728, s.u. vento).
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Na gramática histórica de Nunes (1956), a composição é classificada em perfeita
(avestruz, morcego, vinagre, rosmaninho, fidalgo, condestável, abrolho etc) e imperfeita
(rico-homem, papa-figos, saca-rolhas, couve-flor; varapau, pontapé, clarabóia, malquerença,
mancheia etc.)14. No entanto, a composição perfeita parece corresponder melhor ao conceito
que o autor oferece para esse mecanismo da língua:
a composição é a reunião de duas ou mais palavras, que tendo tido antes vida
própria e independente e possuído cada uma delas sua significação especial,
vieram por fim a fundir-se por forma tal que dessa fusão resultou uma única,
em geral com um só acento e sempre com uma idéia singular.

Além de incluir a prefixação no âmbito dos compostos, Nunes distingue ainda a
justaposição e a composição elíptica como formas de composição. No primeiro caso não há
elementos conectores, ou seja, os elementos estão numa relação de aposição, e no segundo há
a presença desses elementos, estabelecendo diversos tipos de relações entre os constituintes,
mas eles estão elípticos, tal como alguns dos compostos que Darmesteter apresenta como
“verdadeiros”.
Seguindo ainda nos estudos de cunho histórico, referimos Coutinho (1958, p. 188 et
seq.), autor que reconhece a composição por justaposição (banho-maria, guarda-sol), por
aglutinação (planalto, puxavante) e por locução (ferro-de-engomar, barco-a-vela) e que
também distingue a composição perfeita (fidalgo, pundonor, morcego, avestruz) da
composição imperfeita (carta-bilhete, saca-rolha, guarda-chuva). Além disso, Coutinho, a
exemplo de Nunes, também inclui a prefixação no rol dos mecanismos de composição.
A definição de composição apresentada por Said Ali (1964b, p. 118) não é muito
diferente da de Nunes e Coutinho, por exemplo, mas ele não distingue compostos perfeitos e
compostos imperfeitos. O autor apresenta exemplos de compostos com as estruturas NN,
NprepN, NA, AA, PronN, NumN, VN, VV, além de combinações de bem e mal e outros
lexemas. Por outro lado, na sua Gramática Histórica (1964a, p. 258), acrescenta que a
palavra composta é

14

Nunes possivelmente incluiu pontapé, que perde a preposição e o artigo contraídos (< ponta do pé), e
mancheia (< mão cheia), como compostos perfeitos por ainda ser possível, para estas formas, estabelecer
fronteiras morfológicas.
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o resultado da evolução e fusão semântica dêstes elementos, devendo-se
notar que muitas das atuais palavras compostas, antes de se fundirem
semânticamente para representar uma idéia simples, tiveram um período de
existência bastante longo em que não se distinguiam de outros grupos
sintáticos. Em outros casos o processo da composição efetua-se desde logo
ou em tempo muito breve.

Fica claro, na nossa interpretação, que o autor distingue dois aspectos da formação de
uma palavra composta: o diacrônico e o sincrônico. Nesse sentido, é possível falar na
composição por justaposição tanto como um processo como um procedimento, no sentido que
é dado a esses dois termos por Saussure15. Observe-se, no entanto, que subjacente à idéia de
composto perfeito (geralmente trata-se de uma forma aglutinada), como apregoada por Nunes
e por outros autores, está o caráter diacrônico desse tipo de formação.
Um outro aspecto muito importante observado por Said Ali (1964a, p. 258) diz
respeito ao caráter gradual do processo de formação de alguns compostos que se constituem
por justaposição. Antes de se confirmar de fato como um composto, com direito a registro no
vocabulário da língua, determinada combinação de palavras experimenta uma fase de
transição, indício de que ela está em via de se tornar uma palavra composta16. Esse caráter
gradual observado nos compostos dificulta sobremaneira a análise, gerando desacordo entre
os lingüistas sobre o que se deve classificar como verdadeiras palavras compostas e o que se
deve considerar como simples grupos sintáticos.
Mattoso Câmara Jr. (1998 [1971]), ao negar o estatuto de composto aos aglutinados,
ignora a questão entre compostos perfeitos e compostos imperfeitos. Para o autor (1998
[1971], p. 39), eles representam simplesmente «a perda de uma justaposição na história da
língua». Sua definição de composição pode ser considerada tradicional, pois a refere como
uma «associação significativa e formal entre duas palavras», dando lugar a «uma palavra
nova, em que se combinam as significações das que as constituem». Na realidade, para
Mattoso Câmara Jr., o que constitui o «genuíno mecanismo da composição em português» é a
derivação17. Ao encaminhar-se para uma classificação de natureza fonológica, reconhece os
15

Veja-se o Capítulo III sobre as formas aglutinadas.
Parece presente em Said Ali a idéia apresentada por Darmesteter, segundo a qual há um período de flutuação
no processo de passagem de uma combinação de palavras para um justaposto, denominando, às construções que
estão a meio do caminho, de “locuções por justaposição”.
17
Mattoso Câmara Jr., baseado na outrora autonomia das preposições, cujo paralelismo quase completo com o
sistema de prefixos ocorria em latim, e ainda no fato de muitas delas subsistirem em português apenas como
prefixos, justifica a inclusão que faz – diferentemente de outros estruturalistas, que mantêm os prefixos no
âmbito da derivação – dos prefixos no domínio da composição. Na sua obra Princípios de Lingüística Geral
(1970, p. 102), Mattoso Câmara Jr. aponta que os prefixos, «como variantes de preposições sob o aspecto de
formas presas, se associam com um semantema principal, (...), introduzindo no conjunto uma idéia subsidiária,
16
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compostos por justaposição, que faz coincidir, em alguns casos, com a locução, termo nem
sempre bem explicitado, nem na obra de Mattoso Câmara Jr., nem em outros estudos
lingüísticos a que recorremos. Identifica o autor, no entanto, três tipos principais de
“locução”, correspondentes aos seguintes esquemas compositivos: NA: obra-prima; NN:
mestre-escola18; VN: guarda-chuva19. De acordo com Mattoso Câmara Jr., há a tendência, no
que se refere a esses três tipos de “locuções”, para uma maior unidade formal e para a criação
de um só vocábulo fonológico por aglutinação, o que justifica a sua concepção do termo
“aglutinação”, acima referida. Outro tipo composicional apontado por Mattoso Câmara Jr.
refere-se ao processo de composição latino, caracterizado pela concatenação de radicais
através de uma vogal de ligação: ARM- + -I- + -GER (‘que traz armas’), AGR- + -I- + -COL- + -A
(‘que cultiva o campo’).
Inserida numa óptica prescritiva da língua, a Nova Gramática do Português
Contemporâneo (1985, p. 104), de Cunha e Lindley Cintra, define a composição como a
«união de dois ou mais radicais», cujo produto «representa sempre uma idéia única e
autônoma, muitas vezes dissociada das noções expressas pelos seus componentes».
Abstraindo-nos do emprego inadequado do termo radical na definição, verificamos que os
autores vêem o produto composicional, do ponto de vista semântico, como freqüentemente
opaco. Nesse domínio, distinguem compostos justapostos (beija-flor, bem-me-quer,
madrepérola, passatempo) e compostos aglutinados (aguardente, pernalta) e fazem
referência às funções – de determinante ou de determinado – desempenhadas pelos elementos
constituintes. A organização dos tipos, contudo, se dá segundo a sua classe gramatical: NN:
manga-rosa, porco-espinho; NprepN: chapéu-de-sol, pai de família; NA: aguardente, belasartes; AA: azul-marinho, tragicômico; NumN: mil-folhas, trigêmeos; PronN: meu-bem, Nosso
Senhor; VN: beija-flor, passatempo; VV: corre-corre, vaivém; AdvA: bem-bom, sempre-viva;
AdvV (ou A em função adverbial): bem-aventurar, maldizer.
O sumário dessas descrições põe em destaque a tendência, em geral, de se buscar
distinguir, no âmbito da composição, dois tipos de compostos, os “perfeitos” e os

que cria para o semantema uma significação nova». O que mais chama a atenção no pensamento de Mattoso
Câmara Jr., além do aspecto diacrônico que subjaz à sua explicação descritiva, é a preponderância que atribui ao
aspecto semântico.
18
Segundo Mattoso Câmara Jr. (1979, p. 213), essa estrutura é fortemente favorecida pelo processo de traduzir
compostos de outras línguas: guerra-relâmpago, do alemão Blitzkrieg. A concordância, nesse caso, tende a se
equipar à de NA: couves-flores. A ordem, por sua vez, é acomodada à ordem normal em português: Determinado
+ Determinante.
19
Esse processo de formação, de acordo com Mattoso Câmara Jr. (1979, p. 213), deve ser remetido ao latim
vulgar tardio.
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“imperfeitos”. Essa distinção é feita com base na estrutura morfofonológica da palavra, em
especial, na morfologia flexional e no acento fonológico. Mattoso Câmara Jr. reconhece a
composição por justaposição20, que, em algumas circunstâncias coincide com a locução21, e a
composição calcada no modelo latino, que se integra no âmbito da composição morfológica, e
nega o estatuto de composto aos aglutinados. Já a contribuição de Said Ali, segundo a nossa
leitura, está na consideração de que os compostos podem ser produtos de um procedimento de
formação de palavras, gerados a partir de regras morfológicas e sintáticas, ou produtos de um
processo histórico, apresentando, nesse caso, diferentes fases do desenvolvimento
morfossintático e semântico.
Observa-se, ainda, na descrição que os autores fazem sobre a composição, a inclusão
de esquemas compositivos como NN, NprepN, NA, AA, PronN, NumN, VN, VV, AdvA,
AdvV. Embora nem sempre seja referida a qualidade categorial do produto composicional,
nem analisado o tipo de relação sintático-semântica que se estabelece entre os constituintes,
fica evidenciada, nesses estudos, a existência de determinadas construções (em especial NA e
NprepN) que, por corresponderem a unidades lexicais complexas, cuja estrutura transparece
algumas propriedades da combinação sintática – incluindo as relações internas entre os
constituintes22 –, são habitualmente excluídas do âmbito da composição23. O principal fator
contrário a sua inclusão está relacionado com a forma como se dá a pluralização nesse tipo de
estrutura, ou seja, diferentemente do que é esperado de uma unidade morfológica (com o

20

Mattoso Câmara Jr., ao tratar da falta de correspondência entre os planos fonológico e mórfico da língua,
ilustra-a com os compostos justapostos. Do ponto de vista do vocábulo, eles são assim descritos: dois vocábulos
fonológicos constituindo um único vocábulo formal (ex.: obra-prima).
21
Mattoso Câmara Jr. (1998 [1971], p. 38) cita a forma composta guarda-chuva como coincidente com a
locução. No entanto, se levarmos em conta a possibilidade de flexão do primeiro elemento da associação como
um critério para diferenciar ou aproximar justaposição e locução, o exemplo não está adequado pois não estão
previstas na norma gramatical da língua as formas flexionadas *guardas-chuvas ou *guardam-chuva, por
exemplo. Na sua Estrutura da língua portuguesa (1970a, p. 61), Mattoso Câmara Jr. aponta um outro critério
para a distinção entre justaposição e locução: o grau de fixação da associação. Segundo o autor, na locução há a
possibilidade de se suprimir um dos elementos, no caso o determinante, enquanto na justaposição isso não é
possível sem que haja prejuízo no conteúdo que se quer transmitir. Assim, opõe grande chuva a guarda-chuva:
pode-se dizer sem prejuízo Tomei uma chuva ou Tomei uma grande chuva, mas não se pode dizer Apanhei a
chuva no lugar de Apanhei o guarda-chuva. Nesse exemplo específico, a própria mudança de gênero aponta para
essa impossibilidade.
22
Alguns desses trabalhos, nomeadamente as gramáticas tradicionais, não escapam – e com certa razão – das
críticas de Villalva (2000, p. 345). Segundo a autora, estas entendem a composição apenas como um processo de
lexicalização. Villalva distingue a justaposição e a aglutinação com base no tipo/grau de lexicalização envolvido
nesses processos: na justaposição tem-se uma lexicalização apenas semântica e na aglutinação, que se refere a
formas que perderam sua estrutura interna, a lexicalização é semântica e morfológica.
23
Para Booij (2005, p. 83-85), expressões como salle à manger, chambre d’hôtes e homme-grenouille, por
exemplo, constituem «constructional idioms», isto é, construções baseadas em padrões sintáticos fixos.
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plural marcado a sua direita), a flexão de número se dá internamente24. Isso reflete,
obviamente, o fato de se tratar de compostos sintagmáticos, em que estão em jogo não
morfemas presos (como radicais), mas unidades lexicais autônomas. Não se contesta,
contudo, o fato de essas estruturas expandirem o caudal de unidades lexicais da língua.
Já no âmbito dos estudos lingüísticos realizados no Brasil sobre a composição,
destaca-se Sandmann (1989; 1991), que propõe uma classificação dos compostos em três
categorias bipartidas: copulativos e determinativos, endocêntricos e exocêntricos, e
vernáculos e não-vernáculos25. Como veremos, o primeiro e o último binômio correspondem
a uma perspectiva sintática, enquanto o segundo corresponde a um enfoque semântico.
Nos compostos copulativos, a relação sintática entre os constituintes é coordenativa,
não havendo preponderância de um elemento sobre o outro (cantor-compositor, copeirafaxineira, copa-cozinha). Os compostos determinativos pressupõem uma relação sintática
subordinativa, ou seja, há uma relação de dependência entre os constituintes do composto,
marcada pela presença de um elemento nuclear (ou determinado) e de um elemento não
nuclear (ou determinante), como em trem-bala e samba-enredo, por exemplo.
A idéia de endocentrismo/exocentrismo presente na classificação de Sandmann é de
natureza apenas semântica. Assim, os compostos endocêntricos dizem respeito à presença, no
próprio composto, de palavra que permite identificar que entidade da realidade
extralingüística está sendo referida (peixe-agulha é um tipo de peixe; ataque-relâmpago é um
tipo de ataque), enquanto os compostos exocêntricos caracterizam-se pelo fato de não
apresentarem explicitamente que referente do mundo exterior estão designando (perna-demoça não é um tipo de perna, mas uma espécie de peixe; viúva-negra não é um tipo de viúva
(mulher), mas uma espécie de aranha caranguejeira).
Quanto à discussão sobre composição vernácula e não-vernácula, ela está centrada na
distinção entre a ordem determinante-determinado e a ordem determinado-determinante.
Enquanto os compostos vernáculos (formados na própria língua) apresentam a estrutura
determinado-determinante (mesa-redonda, pé-frio), os compostos não-vernáculos, em
especial os chamados neoclássicos, têm a ordem determinante-determinado (caligrafia,
hidrômetro, oleoduto).

24

A flexão interna é o argumento de muitos autores, entre eles, Booij (2005, p. 83), para não aceitarem esse tipo
de estrutura como compostos, uma vez que violam o Princípio da Integridade Lexical, segundo o qual a sintaxe
não tem acesso à estrutura interna das palavras.
25
Essa classificação não contempla apenas os compostos nominais.
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Destaca-se, ainda, Basílio (2007, p. 33-37), que reconhece que a composição emprega
estruturas sintáticas para construir palavras, que, por sua vez, servem para nomear e/ou
caracterizar seres, eventos etc. Distingue, na esfera da composição, compostos descritivos e
compostos metafóricos. A composição é descritiva quando a denominação dos seres é feita
com base em suas características concretas, denotativas (guarda-roupa, porta-guardanapo,
cartão-postal, pai-de-família, por exemplo). Por outro lado, ela é metafórica quando a
descrição do referente no mundo exterior é feita com base em uma relação de semelhança
com outro, como em louva-a-deus (nesse caso, a posição normal do inseto assemelha-se à de
uma pessoa quando está rezando). Obviamente, nesse tipo de composto, a disparidade entre o
significado global do composto e o significado de suas partes é muito maior do que aquela
verificada nos compostos descritivos. Há também compostos que misturam a função
descritiva e a função metafórica, como peixe-gato, por exemplo. Basílio também trata dos
compostos que a gramática tradicional denomina de compostos eruditos, quando se refere às
composições com bases presas, de uso significativo na linguagem científica e tecnológica.
Também nesse caso, a autora destaca a presença de um núcleo e de um especificador, mas
cuja ordem, determinante-determinado, é inversa àquela observada nos compostos
envolvendo bases livres.
Quanto aos estudos sobre a composição no português europeu, destacamos Villalva
(2000; 2003), que caracteriza os compostos como «unidades morfológicas constituídas por
um número mínimo de duas variáveis lexicais (...), nomeadamente radicais ou palavras»26.
São exemplos de compostos com constituintes radicais antropófago, ortografia, e de
compostos com constituintes palavras guarda-jóias, homem-rã. No primeiro caso, trata-se de
compostos morfológicos; no segundo, de compostos morfossintáticos. Os compostos
morfológicos são definidos como «estruturas resultantes de um processo de concatenação de
radicais simples (...) ou complexos (...) autonomamente existentes na língua, ou não, por
intermédio de uma vogal de ligação» (VILLALVA, 2000, p. 353), enquanto os compostos
morfossintáticos são concebidos como palavras geradas a partir de expressões sintáticas; suas
variáveis, portanto, são palavras que integram expressões sintáticas. A consideração de uma
expressão sintática como base de um composto envolvendo duas variáveis está fundamentada
na observação da ordem dos constituintes e na forma como manifestam as categorias de
gênero e número. Além disso, a autora, baseada em critérios principalmente de coesão e
26

Segundo Villalva (2000, p. 349), a identificação do composto dessa maneira permite distinguir a composição
da prefixação e da sufixação, «mas não dá conta da diversidade de estruturas pelas quais se repartem os
compostos».
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opacidade semânticas, descarta do rol dos compostos do português as estruturas NA, AN e
NprepN, incluídas nas “expressões sintáticas lexicalizadas” (amor-perfeito, curto circuito, péde-galinha, por exemplo).
Refutando esse reducionismo presente na posição teórica de Villalva (e na de outros
autores), Ribeiro (2006) (e, ainda, Ribeiro; Rio-Torto, em publicação) trata, no quadro de uma
“abordagem abrangente da composição”, ancorada em estudos internacionais importantes
sobre o tema, como Scalise (1984, 1994), Bustos Gisbert (1986), Val Álvaro (1999), entre
outros, compostos nominais com as estruturas VN, NN, NprepN e NA. Deixaremos para
explorar a proposta dessa(s) autora(s) mais adiante.
Por agora, abordaremos dois estudos sobre a composição em espanhol. Bustos Gisbert
(1986) compartimenta esse fenômeno, na sua obra La composición nominal en español, em
três categorias: 1) composição sintagmática: quando há correlação com os sintagmas
nominais na frase (NA cabra montes, AN buenaventura, NprepN dama de noche); 2)
composição própria: quando não existe correlação sintática da estrutura morfofuncional dos
compostos nominais (NN pajaro mosquito, VN papamoscas, VV ganapierde); 3)
composição

adjetiva

(N-i-A

boquiaberto,

A(-i-)A

sordomudo,

agridulce,

AdvA

malcontento). Do ponto de vista da taxionomia e da concepção dos tipos de compostos, o
autor prende-se à velha preocupação observada em Darmesteter em distinguir verdadeiros
compostos de formas justapostas, embora, diferentemente daquele autor, atribua a estas
últimas o estatuto de compostos sintagmáticos27. Por outro lado, ao observar a diversidade dos
produtos composicionais, resultante das distintas relações sintático-semânticas que se dão
entre os constituintes, o autor chama a atenção para a existência da gradação no âmbito dos
compostos, atuando tanto no nível semântico quanto no nível morfossintático. Não obstante,
Bustos Gisbert (1986, p. 60) estabelece como propriedades necessárias na definição de um
composto a correspondência com uma unidade referencial, a correspondência com uma
unidade de funcionamento (bloqueio da possibilidade de determinações parciais) e a
existência de uma relação sintática e semântica entre os seus constituintes.

27

Darmesteter (1894 [1874]) forneceu o primeiro critério para distinguir verdadeiros compostos de simples
justaposições. Para ele, a atuação da elipse numa proposição é suficiente para torná-la uma palavra composta.
Numa construção justaposta, portanto, a sintaxe não sofre alteração, constituindo uma simples reunião de
elementos lexicais, como, por exemplo, bienheureux. Além de sofrer alteração, na composição propriamente dita
ocorre uma “união íntima” entre os elementos, de maneira que a idéia apresentada pelo produto não pode ser
deduzida dos elementos isoladamente. Para ele, a identificação de um composto não se faz a partir de sua forma
exterior, ou seja, observando-se que categorias gramaticais apresentam ou se há algum tipo de amálgama
fonológico, porque a composição é a «combinação de idéias e não de palavras».
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Val Álvaro (1999), por sua vez, distingue compostos léxicos (aguardente,
madrepérola, carta bomba) e compostos sintagmáticos (caixa forte, dente de leite)28. A
composição léxica é considerada um “procedimento”, pois trata-se da combinação de duas
palavras, seguindo a propriedade da integridade léxica, enquanto a composição sintagmática
corresponde a um “processo”, pois resulta da recategorização de uma frase, ou seja, do
processo de reinterpretação de uma construção sintática. Os compostos léxicos apresentam-se
como “perfeitos” e “imperfeitos”, segundo o critério de integridade fonológica e morfológica.
Os compostos léxicos perfeitos apresentam como traços prototípicos um único acento
principal (amálgama fonológico) e a juntura morfemática dos seus constituintes, ausentes nos
compostos léxicos imperfeitos. Vale lembrar que essa classificação em perfeitos e imperfeitos
é encontrada em algumas gramáticas históricas, como a de Nunes e a de Coutinho, e reflete o
“desconforto” dos autores em considerar compostos unidades plurilexicais que não se
comportam como uma palavra morfológica quanto ao acento fonológico e aos mecanismos de
flexão.
Segundo Val Álvaro, os compostos sintagmáticos – que não são tratados em detalhe
no seu artigo, pois o autor, como ele próprio menciona, propõe-se a tratar principalmente os
compostos léxicos – fundamentam-se na propriedade da fixação sintática. Essa fixação
opera-se sobre sintagmas preposicionais, sintagmas nominais, sintagmas verbais, sintagmas
adjetivais, sintagmas frásticos e outros tipos de sintagmas. O autor apresenta como
características dos compostos sintagmáticos (i) a flexão regida pelo núcleo; (ii) a
impossibilidade de adição de modificadores ou de complementadores; (iii) a impossibilidade
de comutação parcial dos constituintes; (iv) a fixação em algum tipo de flexão; v) a
impossibilidade de alteração da ordem; vi) a não-admissão da extração de um dos elementos;
vii) a não-admissão da coordenação de sintagmas, com elipse do núcleo. Na perspectiva da
composição como um fenômeno escalar, algumas dessas propriedades não se aplicam aos
compostos.
Tanto compostos léxicos imperfeitos quanto compostos sintagmáticos podem sofrer
um processo histórico de assimilação a compostos léxicos prototípicos29 ou perfeitos.
28

A terminologia empregada nessa classificação é equivalente à terminologia tradicional que distingue
compostos perfeitos e compostos imperfeitos, também empregada pelo autor.
29
Relacionamos essa idéia de composto perfeito e composto imperfeito com uma passagem da obra de Scalise
(1994, p. 127), sobre “composti larghi” e “composti stretti” do italiano, diferenciados também pela semântica:
«[s]e i composti larghi sono formati da regole produttive e i composti stretti sono il risultato della permanenza
nel lessico di tali unità, ci si aspetta che i composti larghi abbiano significato composizionale mentre is composti
stretti potranno esibire una certa opacità semantica» [Trad.: «se os compostos largos são formados por regras
produtivas e os compostos estreitos são o resultado da permanência no léxico de tais unidades, espera-se que os
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Assim como Val Álvaro, admitimos a existência de compostos resultantes da
aplicação de regras (ou padrões) morfológicas próprias – que ele denomina de compostos
léxicos – e de compostos resultantes de um processo histórico em que regras sintáticas estão
mais evidentes (o autor se refere ao processo de reinterpretação sintática). Os compostos
originados a partir dessas fontes podem sofrer amálgama fonológico e constituir-se numa
única unidade morfológica. A classificação de Val Álvaro, no entanto, tem de ser reparada.
Os compostos léxicos apresentados são do tipo N-i-A (pelirrojo), N-i-V (maniatar), VN
(lavacoches), NN (carta bomba), ou seja, trata-se de estruturas tradicionalmente reunidas sob
o rótulo de “compostos próprios” ou “verdadeiros compostos”, que não apresentam correlato
na sintaxe30. Os compostos sintagmáticos são representados pelas estruturas NprepN (fin de
semana), NA (lucha livre), AN (alta montaña), ou seja, estruturas que apresentam uma
contrapartida sintática.
Trata-se, como se pode perceber, de uma divisão tradicional, muito assemelhada à
oferecida por Bustos Gisbert, e por outros, embora tenha sido aportada, muito acertadamente,
a distinção do composto enquanto resultado de um procedimento ou de um processo.
Discordamos de Val Álvaro, no entanto, quando ele atribui às estruturas sintagmáticas um
caráter exclusivamente diacrônico. No nosso entendimento, existem dois tipos de justapostos
(com correlatos existentes ou não na sintaxe): aqueles que são criados intencionalmente como
compostos (compostos criados) e aqueles que resultam de um processo natural de
desenvolvimento da língua (compostos adquiridos)31. Ambos, em decorrência da freqüencia
de uso e da ação do tempo, podem vir ou não a se formalizar como aglutinados. No caso de
compostos semanticamente exocêntricos, por exemplo, em que geralmente atuam a metáfora e
a metonímia (creative compounds, na terminologia de Benczes, 2006, p. 6), não se pode
afirmar que correspondam a compostos lexicalizados numa perspectiva diacrônica. Admitese, assim, que nem todo composto – e sob esse rótulo incluímos todas as formações que Val
Álvaro refere como sintagmáticas –, se deve a uma lexicalização histórica, uma vez que há a
formação de neologismos.

compostos largos tenham significado composicional enquanto os compostos estreitos poderão exibir uma certa
opacidade semântica»].
30
Na realidade, na sintaxe da língua existem as construções nominais apositivas de caráter restritivo, como as
denominativas (el río Ebro), as classificadoras (Una pintura Renacimiento) e as qualitativas (Un hombre niño)
(VAL ÁLVARO, 1999, p. 4778-4781), de modo que a estrutura Nome-Nome não deve ser considerada
“anômala”.
31
De acordo com Booij (2005), o desenvolvimento de expressões lexicais (= unidade lexical) calcadas em
modelos frásicos que se caracterizam pela fixação e lexicalização sintática se deve à ação do tempo.
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Tratando a composição de uma forma geral, como um fenômeno comum às diversas
línguas, Bisetto e Scalise (2005, p. 9) propõem, em virtude da existência de problemas de
natureza variada32 nas diversas tentativas de classificação dos compostos já realizadas, a
seguinte classificação tripartida: compostos subordinados, compostos coordenados e
compostos atributivos, podendo ser, cada um deles, endocêntrico ou exocêntrico (love
story/loudmouth; poet doctor/mother-child; blackbird/greeneyed, respectivamente). Trata-se
de uma proposta que procura ser mais coerente do que outras existentes, pois distancia-se de
uma classificação baseada em critérios muito díspares, como, por exemplo, a relação
gramatical entre os constituintes (compostos subordinativos, coordenativos e apositivos), a
ausência de um núcleo lexical (compostos exocêntricos), afixação e composição
concomitantes (compostos sintéticos) (SCALISE; GUEVARA, 2006, p. 186).
É na senda dessas perspectivas inovadoras que Ribeiro (2006) e Ribeiro e Rio-Torto
(em publicação) propõem uma classificação dos compostos em termos das relações sintáticas
e semânticas que se estabelecem entre os constituintes. Têm-se, assim, os compostos
coordenados, que estabelecem uma relação paratática entre os constituintes (padre-mestre,
café-pastelaria), os compostos subordinados, em que prevalece uma relação de regência, de
natureza completiva, isto é, o elemento não-núcleo constitui um dos argumentos exigidos pelo
núcleo (abre-latas, planejamento familiar, acelerador de partículas), e os compostos
modificativos, de natureza restritiva quando o elemento não nuclear é usado para delimitar o
âmbito de referência do elemento nuclear (moinho de vento, energia nuclear, livro-caixa) e de
natureza atributiva quando o elemento não nuclear atribui propriedades/características ao
elemento nuclear, modificando-o qualitativamente em termos

de

referencialidade

(visita-relâmpago, homem-rã, arroz doce). Complementarmente, concebem-se distintos
níveis de gradualismo semântico e sintático, isto é, diferentes graus de opacidade sintática e
de idiomaticidade semântica, de maneira que o conceito de composto se torna mais maleável e
mais ajustado à realidade da língua.
Todas essas propostas constituem tentativas de sistematizar o fenômeno da
composição, para se compreender melhor como ela se processa nas variadas línguas. O que se
percebe é que os métodos de análise das estruturas compostas cada vez mais vão se refinando
32

Problemas terminológicos: (i) a mudança de significado dos termos definitórios no curso do tempo, p. ex.
bahuvrihi; (ii) a natureza de alguns termos é específica de uma determinada língua, p. ex., root compounds e
synthetic compounds); problemas de categorias lexicais que são esquecidas, seja como input ou como output (p.
ex., compostos adjetivos, compostos com advérbios, preposições, pronomes, partículas, verbos); problemas de
consistência dos critérios utilizados (p. ex., combinar a presença/ausência de um constituinte nuclear com as
relações gramaticais de coordenação entre os constituintes).
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e que novos aportes teóricos vão surgindo. Com foco nessa perspectiva, adotamos uma
classificação dos compostos do português arcaico fundamentada principalmente na análise
das relações sintáticas e semânticas que se estabelecem entre os constituintes e em critérios
relacionados com níveis de gradualismo sintático e semântico33. Acreditamos que esta análise
fornecerá subsídios para sustentar a hipótese da escalaridade no âmbito da composição, em
especial no âmbito das estruturas sintagmáticas VN, NN, NA, AN e NprepN. Contudo, como
observaremos, a concepção de estruturas mais impermeáveis e/ou menos composicionais, e a
sua ordenação no sentido das menos impermeáveis e/ou mais composicionais, produz pontos
de intersecção entre os conceitos de compostos, colocações e expressões idiomáticas, o que
nos obriga a enveredar também por essas outras trilhas nas seções a seguir.
Finalmente, parece-nos que uma perspectiva abrangente sobre os compostos e o
mecanismo compositivo redefine, automaticamente, a noção de composto, que passa a ser
estabelecida, grosso modo, a partir das relações sintáticas e semânticas entre os constituintes.

3

ELEMENTOS

PARA

UMA

ANÁLISE

DOS

NÍVEIS

DE

COMPOSICIONALIDADE SEMÂNTICA E DE FIXAÇÃO SINTÁTICA DOS
COMPOSTOS

Um dos enfoques presentes no estudo das unidades fraseológicas é o que distingue, no
âmbito dessas estruturas, um centro e uma periferia (RUIZ GURILLO, 1998, p. 14). A
distinção entre elementos centrais e elementos periféricos está motivada pela convicção de
alguns autores de que é possível uma estruturação gradual, ou seja, não discreta, das unidades
lingüísticas. Os elementos centrais – ou prototípicos – correspondem a estruturas que
manifestam os traços de fixação e idiomaticidade no seu nível mais alto. Nesse grupo, a
variação, nos vários níveis da língua, é praticamente nula ou muito baixa. Quando esses traços
se manifestam em um nível mais baixo, as categorias são adscritas à periferia, onde a
possibilidade de variação é muito maior. Traça-se, portanto, a partir das estruturas
prototípicas, uma linha ou um continuum, até as estruturas mais periféricas, ou seja, aquelas

33

Essas são as linhas gerais observadas no estudo dos compostos; contudo, outros aspectos devem ser levados
em conta, de modo a que conduzam a uma análise exaustiva: (i) a categoria lexical dos constituintes; (ii) a
classificação do composto como um todo; e a (iii) a posição do núcleo (quando for o caso) (SCALISE;
CECCAGNO, 2006).
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com mais possibilidade de variação. Contudo, fixação e idiomaticidade não se distribuem de
maneira uniforme ou equilibrada. Isso equivale a dizer que a fixação não determina a
idiomaticidade, tampouco a idiomaticidade a fixação (embora nesse sentido uma maior
idiomaticidade possa corresponder a uma maior fixação).
Transpondo essa perspectiva de análise para o estudo dos compostos nominais do
português, admitimos, nesse domínio, a existência de estruturas prototípicas e de estruturas
periféricas. Alguns autores consideram esse método (aplicado, no caso, às unidades
fraseológicas), sem definir com precisão os tipos que ocorrem nesse continuum, pouco
esclarecedor. Nosso objetivo principal, no entanto, é incluir, no âmbito do estudo dos
compostos, estruturas periféricas, principalmente aquelas com pouca opacidade semântica, às
quais geralmente é negado esse estatuto.

3.1

Fixação

A fixação é uma característica que se invoca na delimitação de unidades plurilexicais
(colocações, compostos, expressões idiomáticas) e sintagmas livres. Para Zuluaga (1980, p.
95), a fixação é o resultado da repetição e da reprodução sem alteração da forma, referindo-se,
portanto, a uma estabilidade formal. No discurso, certas expressões acabam por adquirir uma
forma especial e passam a ter o seu uso repetido na comunidade lingüística. A fixação pode
ser dar em vários níveis: da ordem (carta branca/*branca carta); das categorias gramaticais,
como tempo verbal (vão-se os dedos, ficam/*ficarão os anéis), pessoa (não-me-toques/*nãome-toque34), número (pagar o pato/*os patos), gênero (onde a porca/*o porco torce o rabo);
de inventários dos elementos, rechaçando inserções e supressões, substituições, comutação e
pronominalização; de transformação (não é permitida a nominalização, por exemplo: carta
branca/*a brancura da carta). Trata-se de um conceito escalar, pois o grau de fixação está
relacionado com o número de elementos fixos de uma expressão. Quanto maior for o número
de elementos fixos de uma expressão, mais elevado será o grau de fixação. Têm-se, assim,
expressões “totalmente fixas”, “meramente fixas”, “semi-fixas” etc., denominações que se
diversificam segundo a perspectiva de cada autor.
34

Integrando a expressão “cheio de não-me-toques” é possível ocorrer no discurso a variação de pessoa. A forma
registrada no Houaiss online é não-me-toques, tanto na acepção de ‘melindres’ como na acepção de ‘espécie de
planta’.
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3.2

Idiomaticidade

A idiomaticidade pode ser entendida em um sentido amplo e em um sentido restrito.
Em sentido amplo, designa «o que é próprio e peculiar de uma língua», sendo que, nesse caso,
a comparação com outras línguas é fundamental. Em sentido estrito, a idiomaticidade
constitui o «traço semântico próprio de certas construções lingüísticas fixas, cujo sentido não
pode estabelecer-se a partir do significado de seus elementos componentes nem do significado
de sua combinação» (ZULUAGA, 1980, p. 122). Nessa perspectiva, fala-se de idiomaticidade
em termos do grau de motivação dos elementos lingüísticos, que seria relativo no caso de
compostos e derivados, segundo Zuluaga (1980, p. 128). A motivação pode ser compreendida
também como composicionalidade, uma propriedade da linguagem humana que define que o
significado de uma frase é derivado dos significados das palavras na frase e da relação
gramatical que as une35, isto é, uma palavra motivada é compreendida a partir da semântica
dos seus elementos (morfemas). Sendo motivada, ela é semanticamente composicional,
regular, transparente e imediatamente compreensível36. Pautadas nessa “regularidade” estão as
noções de produtividade e regra (ADAMS, 2001, p. 9). Não obstante, as palavras podem ser
percebidas

de

mais

de

uma

forma,

pois

a

analisabilidade,

diferentemente

da

composicionalidade, é um assunto da percepção. Assim, uma palavra pode ser mais analisável
para uma pessoa do que para outra (ADAMS, 2001, p. 10).
O princípio da composicionalidade é afetado quando uma palavra ou frase não é mais
compreendida em termos do significado dos seus constituintes, o que indicia o começo de um
processo gradual de idiomatização até a sua completa lexicalização. Nesse caso, a
compreensão da palavra exige outros mecanismos de reconhecimento por parte do usuário da
língua, como o apelo ao contexto ou à analogia. E quando já não se reconhecem mais na

35

Este princípio, também chamado de Princípio de Frege, por ter sido este quem primeiro o enunciou, diz que o
significado de uma expressão complexa é função do significado das suas partes constituintes e da forma como
estão associadas (AIT, s.u. princípio de composicionalidade).
36
Ulmann (1987, p. 190-191) se refere à motivação morfológica das palavras compostas. Segundo o autor,
qualquer pessoa que conheça os constituintes de um composto compreenderá formações como penholder
‘caneta’ ou penknife ‘canivete’. Diz ainda que, “com um pouco de imaginação”, é possível adivinhar o
significado de palavras como penman ‘escritor’ e pen-name ‘pseudônimo’, e que mesmo nos casos em que a
conexão entre os elementos mostra-se remota ou obscura, como lady-bird ‘joaninha’ (literalmente damapássaro), a motivação morfológica está presente.
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palavra as regras pelas quais ela foi formada, ela passa a ser aprendida e armazenada no léxico
holisticamente, ou seja, como um todo (GASSER, 2005)37.
A idiomaticidade, portanto, pode ser vista como um fenômeno escalar, pois se observa
uma variação que vai do mais opaco ao quase transparente.
A aplicação desses traços – fixação e idiomaticidade – ao âmbito dos compostos, mais
precisamente aos tipos composicionais, permite a construção de escalas de opacidade sintática
e semântica. Configuracionalmente, pode admitir-se o seguinte continuum, que parte do mais
opaco ao menos opaco:

+ opaco [compostos morfológicos > VN > NN > AN > NA > NprepN] – opaco
Figura 1 – Continuum de opacidade configuracional dos compostos
(adaptado de RIBEIRO e RIO-TORTO, em publicação)

Só é possível estabelecer o continuum semântico dentro de cada categoria de composto
e ele só é válido para um corpus determinado. Obviamente que resultados obtidos a partir de
diversos corpora podem apontar para uma eventual correlação entre determinada estrutura e
uma maior (ou menor) idiomaticidade. Por enquanto, basta ter-se em mente que cada tipo
composicional pode manifestar diferentes níveis de idiomaticidade, partindo do nível máximo
ao nível mínimo.

4

COMPOSTOS, COLOCAÇÕES E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS: PONTOS DE
INTERSECÇÃO

Ao se assumir como compostos formações cuja estrutura apresenta correlato na
sintaxe, uma dificuldade se impõe no estudo dessas unidades: trata-se da distinção que se
deve fazer entre um composto e uma frase38. Daí justifica-se que vários estudos proponham

37

Trata-se de um livro de autoria de Mike Gasser, intitulado How Language Works (Edition 3.0;
2006-08-25), disponível apenas eletronicamente no endereço <http://www.indiana.edu/~hlw/index.html>.
38
«I composti sono le costruzioni morfologiche più vicine alle costruzioni della sintassi, il che ha sempre posto
un problema di delimitazione tra i due domini» (SCALISE, 1994, p. 139) [Trad.: «Os compostos são as
construções mais próximas das construções da sintaxe, o que sempre colocou um problema de delimitação entre
os dois domínios»].
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testes de composicionalidade para distinguir estruturas compostas de estruturas frásicas.
Também deriva do fato de se considerar esse tipo de estrutura como composto um outro
problema: a distinção entre compostos nominais NA, AN e NprepN e as chamadas colocações
e, ainda, as expressões idiomáticas de igual estrutura39. Isso se deve ao fato de as concepções
de composto mais recentes – às quais seguimos neste trabalho – identificarem nos produtos a
intervenção de fenômenos escalares, ampliando a área de abrangência do fenômeno
composicional, e tornando possível a sua convergência com as colocações e com as
expressões idiomáticas.
Dessa forma, do ponto de vista do produto composicional, os compostos nominais
com as estruturas NA, AN e NprepN40 apresentam uma intersecção com as colocações e as
expressões idiomáticas (ou locuções, na terminologia de alguns autores41) com função
referencial ou denominativa, fenômenos que são dispostos na categoria geral das unidades
fraseológicas (CORPAS PASTOR, 1996).
Em primeiro lugar, o contraste entre “compostos” e “colocações” e “compostos” e
“expressões idiomáticas” não pode ser feito sob a forma de uma relação biunívoca, pois cada
um desses tipos de combinação lexical apresenta subtipos que estão associados a distintos
graus de fixação semântica e especificidade semântica, correspondendo a diferentes
comportamentos morfológicos e sintático-semânticos42. Todos esses fenômenos vinculam-se a
padrões lexicais ou léxico-gramaticais existentes na língua43. E a intersecção que se verifica
entre eles se deve justamente à coincidência em relação a determinado padrão léxicogramatical.
É possível dizer que os compostos, como as colocações e as expressões idiomáticas,
incluem-se no “idiom-choice principle”, como concebido por Sinclair (1995 [1991], p. 109),
39

Nosso interesse se centra nas estruturas NA, AN e NprepN, que fazem coincidir compostos, colocações e
expressões idiomáticas. No entanto, obviamente, esses fenômenos também apresentam outros tipos de estrutura.
40
Em grupos nominais livres, no entanto, a presença da estrutura AN parece condicionada por determinadas
condições sintáticas, ainda não precisadas na literatura sobre o tema (cf. BAPTISTA, 1994, p. 53).
41
«Hemos optado por el término tradicional y bien establecido de locución. La denominación alternativa
expresión idiomática presenta el riesgo de indicar erróneamente que todas estas unidades tienen significado
traslaticio» (CORPAS PASTOR, 1996, p. 88, n. 1) [Trad.: «Optamos pelo termo tradicional e bem estabelecido
de locução. A denominação alternativa expressão idiomática apresenta o risco de indicar erroneamente que todas
estas unidades têm significado translatício»].
42
Foi nesse sentido que Ribeiro (2006, p. 32) chegou à conclusão que os compostos se diferenciam das unidades
fraseológicas por apresentarem, com mais regularidade, um significado não-composicional. Igualmente, do
ponto de vista sintático, a autora afirma que os compostos se diferenciam das unidades fraseológicas por
apresentarem um «carácter mais fixo e estável». Embora distinguindo entre estruturas prototípicas e periféricas,
a comparação não deixou de ser assimétrica.
43
Para Athayde (a publicar), é possível afirmar que «as colocações apresentam padrões sintácticos perfeitamente
previsíveis e não-anômalos, ocorrendo essencialmente como estruturas binárias (constituídas por dois lexemas
ou por dois constituintes – lexema + Sintagma Preposicional [SP])».
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em oposição ao “open-choice principle”, aplicado às combinações lexicais livres. No
princípio da livre escolha, prevê-se que o usuário da língua construa (e desconstrua) o seu
texto a partir de um grande número de possibilidades a sua disposição, sendo a escolha
imprevisível, portanto, e onde a única restrição é a gramaticalidade. Relaciona-se com o
princípio da composicionalidade44, propriedade das línguas naturais, que se apresenta como
«the normal way of seeing and describing language»45 (SINCLAIR, 1995, p. 109). No
princípio idiomático, o falante tem a sua disposição um grande número de unidades préfabricadas, previsíveis na cadeia da fala, as quais, embora analisáveis em segmentos,
constituem uma unidade lexical, e, portanto, uma escolha única46.
Segundo Sinclair (1995, p. 110), não seria possível produzir um texto normal
operando apenas o princípio da livre escolha, de maneira que o falante alterna entre os dois
modos de processamento, observando-se, inclusive, o predomínio do princípio idiomático (cf.
ATHAYDE, a publicar). Ainda de acordo com Sinclair, as unidades pré-fabricadas (ou “préfabs”) têm sido relegadas a uma posição inferior na maioria das correntes lingüísticas porque
não se adequam ao modelo da livre escolha.
É nesse mesmo sentido que observamos que o que aproxima compostos, colocações e
expressões idiomáticas com função referencial é, em primeiro lugar, o fato de constituírem
uma “escolha única” no paradigma lexical de uma língua, apesar de serem formações
plurilexicais. Em relação a todos esses fenômenos, requer-se que sejam aprendidos e buscados
na memória, ou antes, no “léxico mental”, como um bloco, como um todo lexical
indecomponível. Se a idiomaticidade referida por Sinclair envolve o distanciamento
semântico entre o significado do todo e o significado das partes, e não somente a fixação da
estrutura, deve admitir-se, portanto, a atuação da idiomaticidade, em menor e em maior grau,
nas estruturas pluriverbais em foco47. Nessa perspectiva, não se poderia caracterizar as
colocações, fenômenos fraseológicos periféricos, como semanticamente composicionais,
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A composicionalidade, segundo Benckzes (2006, p. 74), «is not a yes-no question but a matter of degree»
[Trad.: «não é uma questão de sim-não, mas uma questão de grau»], ou seja, significa que palavras complexas,
como derivados e compostos, podem ser mensuradas em termos de composicionalidade semântica ao longo de
um continuum.
45
Trad.: «O modo normal de ver e descrever a lingua[gem]».
46
Como está bem expresso por Louro (2001, p. 14), o estudo do léxico está abrangido pelo estudo da língua em
uso, ou seja, conhecer o léxico é conhecer a língua em uso. Na língua em uso há muitas unidades lexicais
maiores do que uma palavra simples, pré-fabricadas, convencionalizadas, pertencentes ao universo do «é assim
que se fala», e a competência comunicativa prevê o uso dessas unidades.
47
É nesse sentido que Sinclair (1991, p. 111) aproxima a construção of course ‘é claro’ do composto cupboard
‘armário’, pois os constituintes de ambos perderam a identidade semântica correspondente.
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devendo-se falar, antes, de combinações lexicais parcialmente composicionais48. No entanto, a
resposta à pergunta que busca saber se toda unidade plurilexical armazenada no léxico mental
do falante tem caráter idiomático é negativa, pois há combinações lexicais meramente
habitualizadas, que mantêm sua composicionalidade semântica. Como aponta Iriarte
Sanromán (2001, p. 19), «uma expressão ou combinação mais ou menos fixa (como pode ser,
por exemplo, uma determinada colocação) não tem de ser necessariamente idiomática», da
mesma forma que uma maior fixação não significa uma maior idiomaticidade (p. 164). Assim,
embora fixação e idiomaticidade sejam características gerais das unidades fraseológicas
nucleares ou prototípicas, nem sempre as duas têm de andar juntas, o que está de acordo com
a teoria da escalaridade aplicada a essas unidades.
Esse aspecto caracterizador dessas construções (a noção de “bloco”) legitimou o
esquecimento da análise intra-constituintes, pois, como no caso das expressões idiomáticas,
por exemplo, fortemente dominadas pela opacidade semântica, o significado do produto
composicional por vezes distancia-se totalmente do significado dos seus elementos
formadores49. No entanto, como analisar morfossintaticamente essas estruturas? A
preocupação de estudiosos com o estabelecimento de fronteiras entre compostos e sintagmas
livres, e, mais atualmente, entre compostos e outros tipos de unidades lexicais pluriverbais,
como colocações e expressões idiomáticas, direcionou as análises para o tipo de relação
sintático-semântica que se institui entre os constituintes, para além do aspecto formal. Nesse
sentido, vem à tona com muita força o uso da noção de núcleo na análise de unidades
morfológicas, o que se deve ao fato de as regras de formação de palavras serem concebidas
como um decalque das regras de formação da estrutura dos sintagmas. O conceito de núcleo
em morfologia reúne critérios distribucionais (ele se situa ou à esquerda ou à direita) e
semânticos (o composto é um tipo de N representado pelo núcleo) (VAL ÁLVARO, 1999, p.
4766). Conseqüentemente, são retomadas no tratamento dos compostos, com base em uma
reflexão mais acurada, as noções de endocentrismo e de exocentrismo. Tal enfoque evidencia
uma desejável aproximação entre morfologia e sintaxe, distanciando-se das posições que
48

Como aponta Louro (2005, p. 145), «[n]as colocações denominadoras que parecem transparentes, a
idiomaticidade é baixa, podendo ser entendida como esse fator cultural acrescentado ao significado. Nas
colocações denominadoras mais metafóricas, a idiomaticidade é maior. Em ambos os casos, percebemos que
recuperar o significado da colocação a partir do significado dos elementos constituintes pressupõe que se
conheça, de antemão, o referente. Só nesse caso poderíamos explicar o significado a partir dos elementos
constituintes».
49
Essa concepção está bem representada na afirmação de Louro (2005, p. 47): «Logo, as construções
lexicalizadas maiores do que uma palavra, entre elas os compostos, ao serem utilizadas como unidades
semânticas, dispensam análise composicional, tanto na produção quanto na identificação/decodificação do
significado».
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apregoam a separação estrita entre esses dois domínios da gramática50. Afinal, como Bisetto e
Scalise (1997, p. 4)51 apontam, a composição é «o setor mais sintático da morfologia»52.
Relembramos, agora, que compostos, colocações e expressões idiomáticas apresentam
heterogeneidade quanto à natureza sintático-semântica dos produtos. Quanto ao mecanismo
nomeadamente lexicogênico, os compostos são concebidos como produtos de regras
morfológicas (e sintáticas), enquanto as colocações e as expressões idiomáticas são estruturas
que passam a integrar o léxico de uma língua mediante a sua fixação pelo uso social
fortemente repetido. Assim, a composição pode ser morfológica, em que estão em causa dois
constituintes, sendo um deles, necessariamente, uma forma não-autônoma, ou sintagmática ou
50

Buscou-se, durante um longo período, o reconhecimento da morfologia como uma disciplina autônoma da
lingüística. Dotada, portanto, de suas próprias regras para o tratamento de fenômenos morfológicos – da mesma
forma que a sintaxe possuía suas regras de transformação –, a morfologia adquiriu estatuto de componente
autônoma da gramática (BISETTO; SCALISE, 1997). Como conseqüência, adveio a separação categórica entre
processos morfológicos e processos sintáticos, tornada “necessária” para uma efetiva liberdade de atuação da
morfologia.
51
Disponível em <http://morbo.lingue.unibo.it/user-documents/scalise/autonomie%20de%20la%20morphologie.pdf>.
52
Como veremos mais adiante, Darmesteter, no seu magistral Traité de la formation des mots composés de la
langue française (1894 [1874]), afirma que as relações que unem a composição à sintaxe são muito evidentes,
ou seja, uma palavra composta é de fato uma proposição abreviada, e que o lugar do determinante em relação ao
determinado reflete, na verdade, o lugar do atributo na frase (DARMESTETER, 1894 [1874], p. 5). Essa
interpretação do composto propriamente dito como um sintagma abreviado, ou mesmo como uma frase
abreviada, incita para uma teoria sintática dos compostos, ao mesmo tempo em que “marginaliza” os justapostos,
apesar de estes também apresentarem uma estrutura sintática e comportarem uma unidade de sentido. Isso é
observado no registro do próprio Darmesteter (1894 [1874), p. 9): «La juxtaposition n’a rien de spécial ni de
déterminé. Comme elle n’est autre chose qu’une réunion de mots faite d’après les règles les plus élémentaires
de la syntaxe, seule la plus ou moins apparente fixité que l’usage donnera à l’un ou à l’autre de ces groupements
y fera reconnaître un juxtaposé. Le composé existe du jour même où les elements composants sont mis en
présence et, par l’ellipse, combinés ensemble» (o destaque é de nossa responsabilidade) [Trad.: «A justaposição
não tem nada de especial nem de determinado. Como ela não é mais que uma reunião de palavras feita conforme
regras elementares da sintaxe, somente a mais ou menos aparente fixidez que o uso dará a um ou a outro desses
agrupamentos fará reconhecer nele uma justaposição. O composto existe a partir do momento em que os
elementos componentes são colocados juntos e, por elipse, combinados»]. A afirmação de Meillet e Vendryes
(1953 [1924], p. 421) de que «[l]a composition est toujours une dérogation aux lois qui règlent les rapports des
mots» [Trad.: «a composição é sempre uma violação às leis que regem as relações entre palavras»] aponta para
esse mesmo entendimento. Também Marouzeau (1946 [1935], p. 135; 137) ressalta o caráter formalmente
abreviativo do composto, como se pode depreender dos excertos abaixo, retirados de sua obra Traité de
Stylistique Latine: «Un composé est, en effet, une définition en raccourci, obtenue par la juxtaposition de
deux termes qui expriment la nature, l’attitude, l’activité, l’aspect... de l’objet à désigner» (p. 135) [Trad.: «um
composto é, com efeito, uma definição sintetizada, obtida pela justaposição de dois termos que exprimem a
natureza, a postura, a atividade, o aspecto... do objecto a designar»]; «le composé enferme le maximum possible
de sens concret et le minimum de mécanisme grammatical; c’est le secret de son succès dans les formes de
langage soucieuses d’expressivité» (o destaque é de nossa responsabilidade) [Trad.: «o composto encerra o
máximo possível de sentido concreto e o mínimo de mecanismo gramatical; é o segredo de seu sucesso nas
formas da língua ávidas por expressividade»]. Contudo, para Gross (1996, p. 33), «[...] um nom composé ne peut
pas être une phrase en réduction, comme le pensait A. Darmesteter, puisqu’une phrase est toujours une assertion
tandis qu’un substantif est une dénomination» [Trad.: «um nome composto não pode ser uma frase reduzida,
como pensava A. Darmesteter, porque uma frase é sempre uma afirmação, da mesma forma que um substantivo
é uma denominação»]. Esse entendimento apresenta uma certa convergência com o que diz Hermann Paul (1970
[1920], p. 349-350): «a natureza da oração é precisamente exprimir o acto de associação de vários membros,
enquanto que a natureza do composto parece ser apresentar essa associação como um resultado completo».
Completa Paul que, «[a]pesar disso encontramos compostos proposicionais nas mais diversas línguas,
nomeadamente nas formas verbais indogermânicas e semíticas».
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morfossintática, que envolve a combinação de duas ou mais estruturas morfológicas
autônomas, combinação essa que corresponde a uma unidade semântica, e na qual se
desenvolve determinado tipo de relação sintático-semântica entre os constituintes. A
colocação, por outro lado, embora situada numa escala de fixação sintática e de especificidade
semântica, configura-se como uma construção no mínimo binária, apresentando regularidade
sintática e semântica, e sendo, em princípio, analisável53.
Quanto ao lugar de onde se fala, sabe-se que os compostos são tradicionalmente
tratados no âmbito dos estudos sobre a formação de palavras, ou seja, no âmbito da
morfologia. As colocações e as expressões idiomáticas não podem, teoricamente, ser incluídas
nesse mesmo domínio pois não constituem um mecanismo disponível para o usuário da língua
formar, conscientemente, uma nova unidade lexical da língua54. As colocações relacionam-se,
atendo-se à gênese do termo, com as noções de significado e de contexto. Na sua teoria do
significado contextual, Firth, a quem é devido o termo “colocação”, posiciona em primeiro
plano os significados derivados do uso real da língua. Além de dar importância ao contexto
social, Firth se preocupou principalmente com os contornos/entornos de uma palavra, ou seja,
com a sua “vizinhança” (ou co-texto)55. Portanto, as palavras são estudadas no contexto das
relações sintagmáticas, de maneira que as colocações, além do aspecto distribucional,
relacionam-se principalmente com aspectos semânticos e pragmáticos. Atualmente, o estudo
das colocações e das expressões idiomáticas situa-se no domínio da Fraseologia, uma subárea da Lexicologia, que se propõe a descrever as expressões fixas e semifixas das línguas.
Como relata Athayde (a publicar), a Fraseologia em si é uma área da ciência lingüística em
franca expansão, dando origem a muitas discussões em nível internacional e a
desenvolvimentos específicos nas áreas da lexicografia56, do ensino de línguas e da tradução
automática das línguas naturais, desenvolvimentos que se ficam a dever aos bem-sucedidos

53

O fato de seu significado ser de regra composicional e a sua representação sintática regular leva alguns
autores a admitir que o seu emprego aplica-se melhor na codificação, isto é, na produção de textos (sendo,
portanto, “idioms of encoding”), embora o seu emprego na descodificação também tenha a sua importância.
54
É possível, no entanto, que as colocações possam ser “criadas” estilisticamente, principalmente em textos de
escritores.
55
É de J.R. Firth a frase «You shall know a word by the company it keeps», de mesmo teor do ditado popular
«diga-me com quem andas e te direi quem és», ou seja, as palavras apresentam a tendência de se comportarem
de modo previsível quando passam a co-ocorrer com freqüência.
56
Como se sabe, os lexicógrafos se debatem com a questão da delimitação da unidade lexicográfica que deve
constar como lema nos dicionários, o que torna muito comum, nos estudos lexicográficos, a presença de
discussões bastante interessantes e por vezes bastante aprofundadas sobre questões que envolvem unidades
lexicais pluriverbais.
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avanços nas áreas da Lingüística de Corpus57 e das investigações psicolingüísticas sobre a
aquisição de língua materna e de segundas línguas58 (MARTÍNEZ, 2003, item 3.2)59.
As expressões idiomáticas caracterizam-se pelo caráter institucionalizado, como os
outros dois fenômenos, e principalmente pela estabilidade sintático-semântica, como os
compostos. A institucionalização está relacionada com o grau de convencionalização da
expressão lingüística e com a sua reprodutibilidade no âmbito de uma comunidade lingüística.
A estabilidade diz respeito a níveis semânticos e morfossintáticos de coesão. A coesão
semântica confere ao grupo de palavras o caráter de unidade de significação (ex.: são e salvo
‘sem lesão, enfermidade ou perigo’). A coesão morfossintática é testada através de
mecanismos de substituição, eliminação (ou adição) e reordenação dos elementos. Estes testes
permitem comprovar não apenas a estabilidade formal das expressões idiomáticas, mas ainda
a sua integridade semântica (CORPAS PASTOR, 1986, p. 89). Essa coesão morfossintática,
como veremos, compartilham-na as expressões idiomáticas e os compostos. Em alguns casos,
há coincidência no nível de coesão semântica de uma expressão idiomática e de um
composto, o que os torna praticamente indistingüíveis60.
Tem-se, portanto, que a soma do sentido dos constituintes de uma expressão
idiomática não corresponde ao seu sentido global, ou seja, o seu sentido não decorre de uma
mera composição semântica. Na formalização de Mel’čuk, tem-se que AB = C, onde C não
inclui o significado nem de A nem de B. Além disso, essas estruturas polilexicais criam
57

Berber Sardinha (2000) define a Lingüística de Corpus como a «área da lingüística que se ocupa da coleta e
exploração de corpora, ou conjuntos de dados lingüísticos textuais, em formato legível por computador, que
foram coletados criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade
lingüística». Traduzindo Hoey (1997), Berber Sardinha arremata que a «Lingüística de Corpus não é um ramo da
lingüística, mas a rota para a lingüística».
58
Do ponto de vista do aprendiz de uma segunda língua, os lexemas poderiam ser combinados livremente para
transmitir uma determinada informação. No entanto, em cada língua há o que podemos chamar, sem pretensão
de acertar na terminologia, de “regras de combinação de lexemas”. Ao combinar mal as palavras, ou seja, ao não
se utilizar das combinações convencionais, o falante não nativo pode incorrer em “erros de colocabilidade” na
língua que está a aprender, embora, do ponto de vista da comunicação, isso não signifique que expressões nãoconvencionais não sejam compreendidas pelo alocutário. Como testemunha Iriarte Sanromán (2001, p. 26), «o
principal obstáculo para a produção de textos em espanhol por parte de um falante de português reside
justamente na capacidade combinatória do léxico e no uso pragmático-contextual que se faz de um vocabulário
“quase” comum». Louro (2005, p. 13), por sua vez, refere que o aluno, ao procurar na sua memória palavras
isoladas, combinando-as gramaticalmente para expressar uma idéia, pode não ser bem-sucedido, despertando no
ouvinte uma reação de estranheza, por não se tratar de um texto “natural”, e exigindo-lhe um esforço maior de
interpretação.
59
Trata-se do trabalho Estructuración conceptual y formalización terminográfica de frasemas en el subdominio
de la oncología, de autoria de Sílvia Montero Martínez, da Universidad de Valladolid, disponível em
<http://elies.rediris.es/elies19/index.html>.
60
Talvez por isso a coincidência de ambos terem em comum o que Rodrigues Lapa chama de “sacrifício” do
significado individual dos componentes em benefício do conjunto. Expressões como louva-a-deus, maria-vaicom-as-outras, por exemplo, são, ao mesmo tempo, unidades fraseológicas e compostas, o que parece ir ao
encontro de uma subclassificação das expressões idiomáticas ou expressões fixas, segundo a terminologia
adotada por Ranchhod (2003).
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formalmente ambigüidade com a combinação livre de palavras no sintagma, onde, pelo
contrário, os constituintes apresentam composicionalidade semântica. Alguns exemplos de
expressões idiomáticas, apresentados por Iriarte Sanromán (2003, p. 175), são: braço direito
‘principal auxiliar’, mesa-redonda ‘debate em que os participantes se encontram ao mesmo
nível’, mercado negro ‘comércio ilegal ou clandestino’, ponte aérea ‘comunicação regular
entre dois pontos por meio de aviões’.
Quanto às colocações, elas podem ser vistas como combinações freqüentes de
palavras, geradas livremente no sistema, mas restringidas, em algum aspecto, pela norma. Na
formalização de Mel’čuk, aplicada por Iriarte Sanromán (2001) ao português e ao espanhol,
tem-se uma representação geral para esse tipo de estrutura: AB = AC; AC = X, onde A é a
base, B o colocativo, C o sentido que lhe é selecionado pela base, e X o sentido global da
combinação. Especificamente, a formalização de Mel’čuk aponta para (1a) construções com
verbo suporte, como em dar um passeio; (2a) construções onde AB = AC, sendo que C está
no dicionário61 (por exemplo, ódio mortal); (1b) construções em que AB = AC, sendo que C
não está no dicionário; e (2b) construções em que AB = AC, sendo que C está no dicionário
mas só é atualizado com A (por exemplo, nariz aquilino). Este último tipo apresenta-se como
mais restrito, identificando-se com as solidariedades lexicais da terminologia coseriana62.
Athayde (a publicar) segue, no plano semântico, a tripartição das colocações proposta
por Tutin e Grossmann (2002, p. 5-6): colocações opacas (ou semi-idiomáticas), no que se
refere ao sentido do colocativo (por exemplo, sorriso amarelo, piada picante); colocações
transparentes, prototípicas e imprevisíveis (escovar os dentes, gravemente ferido);
colocações regulares, próximas das combinatórias lexicais livres, portanto previsíveis,
óbvias. Este último subconjunto é integrado por construções “solidárias”, como nariz
aquilino, o gato mia, o cavalo relincha etc., e por construções cujo colocativo integra um
paradigma (é o caso dos adjetivos grande ou enorme, intensificadores standard). Se do ponto
de vista semântico os autores chamam a atenção para a existência de casos-fronteira, do ponto
de vista sintático as colocações seguem padrões regulares.

61

Nessa tipologia, busca-se no léxico, enquanto sinônimo de dicionário, enquanto uma lista de unidades lexicais
(simples ou complexas) da língua, os instrumentos para identificar cada tipo de restrição. Esse tipo de tratamento
das colocações, com suporte em dicionários de língua, constitui um obstáculo no que tange à análise de
combinações lexicais presentes em textos do português arcaico.
62
Iriarte Sanromán (2001, p. 178) apresenta a definição de solidariedade lexical de Coseriu: «La solidaridad es la
relación entre dos lexemas (pertenecientes a campos diferentes) de los que el uno está comprendido, en parte o
en su totalidad, en el otro, como rasgo distintivo (sema) que limita su combinabilidad» [Trad.: «A solidariedade
é a relação entre dois lexemas (pertencentes a campos diferentes) em que um está compreendido, em parte ou em
sua totalidade, no outro, como traço distintivo (sema) que limita a sua combinabilidade»].
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Uma expressão idiomática diferencia-se de uma colocação pelo fato de, nesta última,
propriedades sintáticas e semânticas serem dedutíveis de algum dos constituintes, o que não
ocorre com a primeira (ALONSO RAMOS, 1993, p. 183, apud IRIARTE SANROMÁN,
2001, p. 187). No entanto, como diferenciar um composto de uma colocação e um composto
de uma expressão idiomática? Nas próximas seções, em vez de apenas distanciarmos esses
fenômenos, vamos também aproximá-los, buscando descrever seus pontos de intersecção.

4.1

Compostos e colocações

As colocações, como se sabe, apresentam relativa composicionalidade semântica63 e
são mais flexíveis sintaticamente.
Do ponto de vista sintático, o continuum estabelecido no âmbito da fraseologia situa as
colocações como processos que apresentam menos restrições sintáticas do que as expressões
idiomáticas. Dessa forma, é possível a inserção de outros elementos lingüísticos entre os itens
que constituem a combinação: mudança radical: A mudança não foi assim tão radical como
ela tinha anunciado; dar um passeio: Dar freqüentemente um passeio (IRIARTE
SANROMÁN, 2001, p. 139).
Considerando-se

esse

aspecto,

a

distinção

entre

compostos

(opacos

morfossintaticamente) e colocações parece simples. No entanto, os testes de inserção de
material lexical entre os constituintes podem, em alguns casos, não se mostrar cabais, pois
vinculam-se não apenas a regras de gramaticalidade do sistema, mas também à intuição
gramatical do falante.
Em relação aos termos empregados na descrição de uma colocação, distinguem-se a
base (ou palavra-chave), que é o elemento determinante no sentido em que é ele quem
determina a escolha do outro constituinte, selecionando neste uma acepção especial, e o
colocativo (ou colocado), que é o elemento selecionado. No nível das relações sintáticas, no
entanto, o papel de determinante é do colocativo. Nessa relação, baseada no princípio da

63

De acordo com Brinton e Akimoto (1999, p. 8), «[l]ike idioms, collocations are groups of lexical items which
repeatedly or typically cooccur, but unlike idioms, their meaning can usually be deduced from the meanings of
their parts» [Trad.: «como expressões idiomáticas, colocações são grupos de itens lexicais que repetidamente ou
tipicamente co-ocorrem, mas diferentemente de expressões idiomáticas, o significado delas habitualmente pode
ser deduzido do significado de suas partes»].
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hierarquização (semântica) dos constituintes, destaca-se a importância que recebe o papel do
colocativo64. Será este elemento quem vai atribuir ao todo um caráter convencional, não
natural ou não esperado, portanto. Isso equivale a dizer que o termo modificador recebe um
sentido diferente do sentido básico ou esperado. Por exemplo, na construção do inglês strong
tea, strong recebeu um sentido diferente «rich in some active agent» [«rico em algum agente
ativo»] do sentido básico «having great physical strength» [«com grande força física»].
Estruturalmente, um determinante como powerful ‘poderoso’ poderia ser empregado no lugar
de strong (*powerful tea), mas o sentido diferenciador adquirido por strong bloqueia o uso de
outro adjetivo quase sinonímico65. Como na literatura americana sobre os compostos, aqui
também enfatizam-se as relações hipotáticas entre os constituintes, estando excluídos, pelo
menos em grande parte das considerações sobre as colocações, relações paratáticas ou
coordenativas66. Ou seja, mais uma vez a demasiada importância que é dada ao núcleo na
análise desse tipo de construções obscurece outros tipos de relações sintático-semânticas que
podem ocorrer também no nível de uma colocação.
No tratamento dos compostos, as relações intra-constituintes são estabelecidas a partir
da noção de núcleo, avançando-se para as noções de núcleo formal e de núcleo semântico,
como desenvolvido em Scalise e Guevara (2006).
A noção de núcleo constitui uma das principais áreas de interação entre sintaxe e
morfologia67, tornando-se crucial nos estudos morfológicos, e, dessa forma, nos estudos sobre
os compostos. No entanto, a importância da aplicação do conceito de núcleo no estudo dos
produtos composicionais foi relativizada pela constatação da existência de estruturas
compositivas coordenativas68 e de estruturas compositivas do tipo VN. É comum encontrar
64

Também nos compostos é inegável a importância do papel do não-núcleo na constituição do produto
composicional, embora muitos estudos sobre o tema prendam-se a teorias focalizadas no conceito de núcleo
morfológico, a par do conceito de núcleo sintático.
65
Exemplo de Halliday (1966, p. 150), apud Manning; Schütze (1999).
66
Conforme aponta Zuluaga (2002, p. 60), «[e]n cambio, construcciones fijas cuyos componentes están en
relación de coordinación, por ejemplo, amigos y enemigos, sano y salvo, íngrimo y solo, única y exclusivamente
no se consideran como colocaciones» [Trad.: «por outro lado, construções fixas cujos componentes estão em
relação de coordenação, por exemplo, amigos e inimigos, são e salvo, íngreme e só, única e exclusivamente, não
se consideram como colocações»] . No entanto, como referido por Athayde (a publicar), há autores que
consideram essas construções em que os elementos estabelecem uma relação de coordenação como colocações.
Mas embora mantenham o caráter transparente da sua semântica, essas combinações de tipo paratático parecem
bloquear sintaticamente a alteração da ordem dos constituintes.
67
O conceito de núcleo foi aplicado por Bloomfield (1933) na classificação de construções lingüísticas,
correspondentes a elementos «at least as big as morphemes» [Trad.: «pelo menos tão grandes como morfemas»]
(ten HACKEN, 1994, p. 38).
68
Para Lang (1997, p. 99), esse tipo de formas demonstra que a presença de um elemento nuclear não é
condição necessária para que uma formação adquira o estatuto de composto, diferentemente do que defendem
algumas teorias. Adams (2001, p. 3; 82), por exemplo, seguindo o princípio da necessidade de um núcleo no
composto (como na sintaxe) considera, para a língua inglesa, que expressões contendo elementos coordenados
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uma classificação dos compostos em endocêntricos e exocêntricos69, baseada na noção de
núcleo, refletindo, num entendimento que é o mais comum, o seu grau de transparência
semântica. Na realidade, esse entendimento decorre do fato de o núcleo ser responsável pelas
propriedades morfológicas e sintático-semânticas do produto composicional. Portanto, um
composto sintática e semanticamente endocêntrico vai pertencer à mesma classe gramatical
do seu núcleo referencial e representar uma especialização deste, constituindo uma relação de
hiperonímia e hiponímia. Nesse sentido, um composto endocêntrico prevê uma certa
composicionalidade semântica. Os compostos sintática e semanticamente exocêntricos, por
outro lado, além de serem destituídos do elemento responsável pelas propriedades gramaticais
do composto, não estabelecem, entre os seus elementos, uma relação de hiperonímia e
hiponímia.
Sintaticamente,

as

noções

de

endocêntrico

e

exocêntrico

são

articuladas

principalmente com a natureza subordinativa do composto, ou seja, a distinção entre núcleo e
não-núcleo se dá com base nas relações de dependência entre ambos. No que se refere às
construções coordenativas, é consenso que se trata, na verdade, de um composto com duas
possibilidades: ambos os constituintes podem apresentar-se como núcleo ou nenhum dos
constituintes pode se apresentar como núcleo.
Antes de traçar a relação entre compostos e colocações, é preciso atentar, em primeiro
lugar, para a dupla vertente dos compostos: compostos criados e compostos adquiridos. Os
compostos criados nascem da vontade do falante que, nessa perspectiva, tem o domínio das
regras ou dos padrões de formação de compostos e usa esse conhecimento para cunhar uma
nova palavra. Os compostos adquiridos, por outro lado, somente existem por força da
consagração pelo uso freqüente ao longo do tempo. Trata-se de combinações lexicais que se
tornam habitualizadas, passando a ser associadas a um determinado recorte da realidade e,
conseqüentemente, a ser guardadas na memória como uma unidade não decomponível. Ao

são frases: «In coordinative expressions for example, such as [...] ‘doctor-patient relationship’, ‘public-private
partnership’, [...] neither element is dominant: these are phrases, not complex words» [Trad.: «Em expressões
coordenadas como, por exemplo, [...] relação doutor-paciente, parceria público-privado [...], nenhum elemento é
dominante: essas são frases, não palavras complexas»]; «Noun + noun examples in which both elements denote
roles, like author-illustrator, producer-director are arguably also phrases, not complex words» [Trad.:
«Exemplos de compostos NN em que ambos os elementos denotam papéis, como autor-ilustrador, produtordiretor, são defensavelmente frases também, não palavras complexas»]. Esse é o pensamento comum nos
estudos sobre a composição inglesa.
69
Segundo Bustos Gisbert (1986, p. 95), a classificação dos compostos como “endocêntricos” e “exocêntricos” é
muito antiga e foi alvo de muitas formulações ao longo da história lingüística. Nessas formulações, a relação
existente entre o composto e o referente sempre esteve presente. Assim, enquanto um composto endocêntrico
representa uma especialização do seu núcleo referencial, constituindo uma relação hiperonímia-hiponímia, um
composto exocêntrico designa uma realidade que não é expressa por nenhum dos seus elementos.
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nosso ver, os compostos adquiridos, com a estrutura NA/AN e NprepN, e as colocações com a
mesma configuração (nominais, com sentido referencial70) apresentam uma identidade
genética, uma vez que a estabilidade formal e semântica de ambos depende do uso71. Contudo,
a natureza prototípica dos compostos e das colocações situa esses dois fenômenos em
patamares distintos: os compostos, quanto mais opacos sintática e semanticamente, mais
prototípicos são, enquanto que as colocações, diferentemente, quanto menos opacas sintática e
semanticamente, mais prototípicas são72.

4.2

Compostos e expressões idiomáticas

Como já ficou registrado, as expressões idiomáticas caracterizam-se pela estabilidade,
traduzida pela coesão semântica e morfossintática da construção. Apresentam em comum com
os compostos a coesão morfossintática, o que inclui fortes restrições relativamente a
operações de substituição, eliminação e alteração da ordem.
Por razões que considera “práticas”, Corpas Pastor (1996, p. 93) elege o critério
ortográfico como determinante na diferenciação de locuções (expressões idiomáticas) e
palavras compostas. Ressalta que esse é o critério tradicionalmente empregado na filologia
espanhola para fazer essa separação:

Por razones prácticas, y ante la falta de criterios adecuados que permitan
deslindar claramente los compuestos sintagmáticos (sin unión ortográfica) de
las locuciones, hemos decidido considerar compuestos a todas aquellas
unidades léxicas formadas por la unión gráfica (y acentual) de dos o más
bases; y locuciones, a aquellas unidades que, presentando un grado
semejante de cohesión interna, no muestran unión ortográfica.73

Esta posição, notadamente cômoda, também é postulada pela tradição gramatical e
lexicográfica para os compostos portugueses. Mas, no caso do português, conta-se com o
70

Nessa situação, geralmente os colocativos têm função classificadora.
Deixamos de lado os termos especializados, cunhados intencionalmente para designar novas tecnologias,
novas realidades relacionadas com determinada área técnica ou científica. Seriam meras colocações ou
verdadeiros compostos?
72
Segundo Tutin e Grossmann (2002, p. 6), as colocações transparentes constituem o caso prototípico.
73
Trad.: «Por razões práticas, e diante da falta de critérios adequados que permitam demarcar claramente os
compostos sintagmáticos (sem união ortográfica) das locuções, decidimos considerar compostos todas aquelas
unidades léxicas formadas pela união gráfica (e acentual) de duas ou mais bases; e locuções, aquelas unidades
que, apresentando um grau semelhante de coesão interna, não mostram união ortográfica».
71
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hífen74. No entanto, estando os compostos grafados ou não com o hífen, o que importa é que
eles ocorrem em distribuição típica dos nomes e ocupam as mesmas posições dos nomes
simples (RANCHHOD, 2003, p. 4).
Segundo Corpas Pastor (1986, p. 95), constituem expressões idiomáticas vacas flacas
(= port. vacas magras ‘período de escassez, penúria’), mosca muerta (= port. mosca morta
‘pessoa que encobre uma má intenção sob a aparência de uma pessoa inofensiva’; retrato
robot (= port. retrato falado ‘imagem de um indivíduo feita segundo a descrição de outra(s)
pessoa(s)’); cero a la izquierda (= port. zero à esquerda ‘pessoa que constitui uma nulidade,
que desempenha papel irrelevante’), lágrimas de cocodrilo (= port. lágrimas de crocodilo
‘lágrimas que as pessoas derramam aparentando uma dor que não sentem’), tabla de
salvación (= port. tábua de salvação ‘último recurso para sair de um apuro’). Trata-se,
portanto, dos esquemas NA e NprepN, bastante presentes (e produtivos) também na
composição. Por que, então, mosca morta constitui uma expressão idiomática e não um
composto? Na perspectiva do nosso estudo, mosca morta (e outras formas com essa
configuração e comportamento funcional) integra a categoria de compostos com alto grau de
idiomaticidade75.
Para finalizar este capítulo, voltamos à epigrafe que abre a Introdução. Inspirado em
Zuluaga, o pequeno excerto apresenta as combinações livres como o dia, as colocações como
o crepúsculo e as expressões idiomáticas como a noite. Perguntamos, naquele momento, o que
seriam então os compostos. Na senda dos desenvolvimentos teóricos apresentados,
entendemos os compostos como estruturas que permeiam o dia, o crepúsculo e a noite, uma
vez

74

que

eles

se

organizam

em

um

continuum

sintático

e

semântico.

Cunha e Lindley Cintra (1985, p. 105) apontam que o uso do hífen resulta de uma convenção ortográfica. Sob
essa perspectiva, não há diferença entre chapéu-de-sol e pai de família, por exemplo. O emprego do hífen no
interior das formas compostas não se desenvolve antes do século XIX, quando, com o movimento dos “sônicos”,
intenta-se retratar fonograficamente a língua falada (MARQUILHAS, 1987, p. 113). A importância do hífen na
marcação de vocábulos compostos, nesse período, está relacionada principalmente com a indicação da pronúncia
que deve ser feita, como no caso de bemaventurado e bemfeito, por exemplo. Barbosa Leão (1875, p. 66, apud
MARQUILHAS, 1987, p. 113-114) justifica, portanto, que «n’estes e analogos casos entendemos que a
composição deve ser marcada na ortographia, escrevendo-se bem-feito, bem-aventurado, etc.». Nas Bases para a
Unificação da Ortografia, de 1911, estabelecidas a partir da Ortografia Nacional de Gonçalves Viana, está dito
o seguinte do hífen no que se refere aos compostos: «Êste sinal prende os vocábulos compostos, quando os seus
elementos, conservando a acentuação própria, perdem em parte a sua significação primordial; ex.: mãe-d’agua,
porta-bandeira, água-forte, franco-russo, madre-pérola, etc». Dessa forma, os compostos que aparecem
grafados com hífen nos textos que constituem o corpus resultam de critérios de transcrição adotados pelos
autores das respectivas edições.
75
Por outro lado, na perspectiva fraseológica, essa expressão poderia ser denominada de locução nominal,
categoria apresentada por Casares (1969, p. 171), caracterizada por uma «índole substantiva», equivalendo,
portanto, a um nome.

CAPÍTULO II

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS COMPOSTOS
VN, NN, NA, AN E NprepN
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1

COMPOSTOS VN

1.1

Antecedentes históricos: breves considerações

Trata-se de um sistema de composição praticamente inexistente em latim
(DARMESTETER, 1894 [1874], p. 169, 274), fornecendo raros exemplos que, geralmente,
são formas imitadas do grego (e com feição de composto morfológico), como UERSI-PELLIS ‘o
que muda de pele’, UERSI-CAPILLUS ‘o que muda (a cor) o cabelo’, LAUDI-CENUS ‘o que faz o
elogio do jantar’,

FULCI-PEDIA

‘o que sustenta os pés’ etc76 (MEILLET; VENDRYES, 1953

[1924], p. 429)77. De fato, se a ordem básica do latim é SOV, a ordem lógica é NV (como em
compostos do tipo MANŪTENĒRE78), com N representando o complemento de V, e não VN79. A
ordem SVO corresponde à ordem determinado + determinante, enquanto a ordem SOV
corresponde à ordem determinante + determinado (SCALISE, 1994, p. 131). No entanto, esse
tipo composicional é bastante produtivo nas línguas românicas, diferentemente do que ocorre
nas línguas germânicas80, e constitui um forte argumento em favor da relativização da noção

76

Mattoso Câmara Jr. (1979, p. 213) remete esse processo ao latim vulgar tardio, fazendo também referência a
uma provável influência grega.
77
Para Lloyd (1968, p. 11), os compostos VN das línguas românicas não podem ser derivados diretamente de
fontes latinas; pelo contrário, eles devem ser considerados uma criação independente.
78
Klingebiel (1989) estudou os compostos NV (cujo padrão tem em MANŪTENĒRE – de MANUS ‘mão’ + TENERE
‘ter’, literalmente ‘ter na mão’ –, uma “leader word”) em quatro línguas românicas – francês, occitano, catalão e
espanhol – utilizando um corpus do séc. XVI e outro do séc. XX. A autora observou a expansão desses
compostos no occitano e no catalão pós-medieval, diferentemente do que ocorreu em francês e espanhol,
afirmando, em virtude desse fato, que a alteração da ordem SOV para SVO não ameaçou a sobrevivência desse
modelo. Para a autora, aspectos relativos ao campo semântico foram importantes na preservação dessas formas:
«in the modern period as well, close investigation of the semantic fields into which these compounds fall is vital
to an understanding of continued vitality of N + V after the disappearance of Latin in the very late medieval
period of each vernacular» (KLINGEBIEL, 1989, p. 7) [Trad.: «também no período moderno, investigação
cuidadosa dos campos semânticos em que esses compostos recaem é crucial para uma compreensão da
continuada vitalidade dos compostos NV depois do desaparecimento do latim no fim do período medieval de
cada vernáculo»]. Nesse tipo de construção, o valor primitivo do determinante nominal era instrumental, sendo
MANUS e CAPUT os constituintes nominais mais comuns (KLINGEBIEL, 1989, p. 61). Namer e Villoing (2007)
também estudaram os compostos NV, mas somente da língua francesa, confrontando-os com os compostos VN
dessa mesma língua. Observaram que o padrão NV é bem menos restritivo do que o padrão VN, em termos
categoriais, de tipos de processos descritos pelo verbo e de comportamento semântico do nome.
79
Piera e Varela (1999, p. 4374; 4383) referem que, como na sintaxe, em certas estruturas léxicas é a posição de
um determinado constituinte que se torna fundamental na identificação da relação de dependência que estabelece
tal constituinte com o outro da mesma palavra, como, por exemplo, cubrecama (em port., cobre-leito ‘colcha’),
em que o segundo constituinte é identificado como complemento do primeiro. Por outro lado, do ponto de vista
de uma “gramática da palavra”, não se dá a relação NOME (Sujeito) + VERBO: *máquinafila, mas afilalápis.
80
Como exemplos de compostos VN do inglês, Booij (2005, p. 79) cita pickpocket ‘bate-carteira’ (= ‘batedor de
carteiras’) e cutthroat ‘corta-garganta’ (= ‘degolador; assassino’).
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de núcleo nos estudos morfológicos81. O segundo termo funciona, nessa estrutura, como
complemento do verbo, apresentando paralelismo com o sintagma verbal82. Obtém-se como
produto composicional um substantivo ou um adjetivo, ou ainda, uma construção adverbial,
com significado modal, integrada numa estrutura com uma preposição: à queima-roupa, por
exemplo (VAL ÁLVARO, 1999, p. 4788).
Os registros mais antigos de compostos VN em língua vernácula remontam à Itália
(labamanos, séc. IV) (PRATI, apud LLOYD, 1968, p. 11) e à Espanha (Speraindeo, 621)
(LLOYD, 1968, p. 11-12) . Esses dados, no entanto, não são muito fiáveis, conforme deixa
perceber Lloyd. Quanto aos dados da língua francesa, Darmesteter (1894 [1874], p. 148, 150)
identifica em dois topônimos Tenegaudia (séc. IX) e Tornavent (séc. X) formas compostas de
Verbo + Nome. Infelizmente, para a língua portuguesa não se conhecem estudos diacrônicos
sobre esse tipo de composição. De uma forma geral, os compostos VN parecem expandir-se a
partir do século VIII, como apontam os dados referentes ao italiano e ao espanhol (LLOYD,
1968, p. 11-12).
Parece que os compostos VN referiam-se, num período mais recuado das línguas, a
apelidos (“nicknames”) de pessoas, com conteúdo geralmente anedótico, constituindo,
portanto, formas bastante expressivas83. Essa expressividade também se estendia aos nomes de
lugar84. A partir dos apelidos devem ter se desenvolvido os nomes referentes a tipos de
ocupação, pois, segundo Lloyd, apenas no século XII começam a ser encontrados registros
destes (Escornavacas, Torcefeces, Descalza Boves). A partir do século XIII, compostos VN
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Villoing (2002, p. 66) refere que alguns autores, como Di Sciullo e Williams (1987) e Zwanenburg (1992), não
interpretam os compostos VN como construções morfológicas porque as suas propriedades não são expressas
por meio de um núcleo morfológico.
82
Referindo-se ao mecanismo em indo-europeu, Meillet e Vendryes (1953 [1924], p. 428) lembram que o
primeiro termo podia ter «le caractère d’un thème verbal, auquel le second terme servait de régime» [Trad.: «o
caráter de um tema verbal, ao qual o segundo termo servia de regime»].
83
Vasconcellos (1928, p. 278-281) refere que «[m]uitas expressões substantivas da língua comum são
constituidas por frases, sérias ou ironicas, do tipo de verbo (no imperativo) & nome (no acusativo), ás vezes
aliteradas, por exemplo, bate-folha, ganha-pão, espirra-canivetes (metafora muito viva), mata-mouros, furabolos, escorropicha (ou escorripicha)-galhetas ‘sacristão’». Cita outras ocorrências, como Fura-covas, Saltapocinhas, Papa-unhas, Mata-gatos, Papa-arroz, Defeca-sangue, Matafome etc.
84
Como registra Lloyd (1968, p. 21), «early v-c compounds in Spain, as in other countries, are found as the
names of witnesses to diplomas and legal charters and, at about the same time, as place names» [Trad.: «antigos
compostos VN na Espanha, como em outras regiões, são encontrados como nomes de testemunhas para
diplomas e documentos legais e, ao mesmo tempo, como nomes de lugares»]. Ainda segundo Lloyd (1968, p.
22), a existência de compostos referentes a plantas nos dialetos moçárabes constitui uma forte evidência de que a
restrição do padrão VN a pessoas e lugares deve ter sido quebrada muito antes (thorna-xole ‘girassol’ e vinzethóxicox ‘espécie de planta venenosa de uso medicinal’, por exemplo, atestados no séc. X, podem ter se
originado até mesmo antes). Quanto à natureza semântica das primeiras formações VN em espanhol, Lloyd
afirma que tanto nomes de lugar como de pessoas apresentam-se geralmente como neutros e meramente
descritivos, não predominando as conotações humorísticas.
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referentes a instrumentos85

começam a ser encontrados nos textos (picamuelas86 e

mondadientes87, XIII; alçapié e pujavante, XIV), e no século seguinte surgem compostos
referentes a artigos do vestuário (cortapeu ‘saia’, guardabraz ‘peça da armadura destinada a
cobrir e proteger o braço’, tirabraguero ‘espécie de bandagem ou ligadura’), e, ainda, a
noções abstratas (escombraduenyas ‘de pouco valor’) (LLOYD, 1968, p. 22-23)88.

1.2

Algumas propostas de classificação dos compostos VN

O estudo de compostos VN envolve, em um primeiro momento, a discussão, bastante
válida sob a perspectiva histórica, da questão da natureza do elemento verbal: 2ª pessoa do
singular do presente do imperativo, 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, tema
verbal ou recategorização (verbo → substantivo) (LLOYD, 1968)89. Essa discussão, contudo,
não afeta a realidade de que o primeiro elemento desses compostos é, formal e
semanticamente, correspondente a um verbo90. E é a sua configuração léxico-semântica, onde
se incluem propriedades argumentais ou de valência, que autoriza analisar os compostos VN
85

Segundo Meyer-Lübke (1895, p. 630), «de plus en plus celle [signification] de “personne agissante” a été
supplanté par celle de “objet”» [Trad.: «cada vez mais aquela significação de “pessoa agente” foi suplantada por
aquela de “objeto”»].
86
Para Lloyd (1968, p. 23), o topônimo Picamuelas, local onde se fabrica pedras para moinho, também pode se
estender ao instrumento utilizado nessa operação.
87
Referente ao termo latino DENTISCALPĬUM (DENS ‘dente’ + SCALPO ‘raspar’) ‘palito ou esgaravatador para os
dentes’ (TORRINHA, 1945, s.u. DENTISCALPĬUM), segundo o Vocabulario español-latino, de Antonio de
Nebrija, referido por Lloyd (1968, p. 30).
88
Essas observações foram feitas para a língua espanhola. No entanto, Lloyd conclui pelo desenvolvimento
similar dos compostos VN em França e Itália.
89
A defesa de uma forma pertencente ao imperativo pode ser remetida já a Diez (1838), que reconheceu nesse
tipo de composição um «padrão estranho ao sistema latino». Mas foi com o estudo de Darmesteter sobre os
compostos da língua francesa (1874, 2ª ed. 1894) que a tese do imperativo se estabelece com maior força.
Quanto às formas de terceira pessoa presentes em alguns compostos, Darmesteter rebate, dizendo acreditar que
se trata de reinterpretações tardias da forma de imperativo original. No entanto, para Villoing (2002, p. 44), o
método comparativo e histórico que dominou o século XIX levou à identificação de uma forma flexionada do
verbo nos compostos VN, tornando inviável considerá-la como um tema verbal, e impedindo, conseqüentemente,
uma análise morfológica desse tipo de construção. Assim, no âmbito de uma perspectiva teórica que defende a
separação total entre morfologia e sintaxe (arraigada, portanto, na primitiva teoria lexicalista de Chomsky),
Villoing argumenta a favor de uma unidade lexical abstrata, a qual chama de «lexema», como a unidade básica
da morfologia, e com base nessa idéia central defende a presença de um tema verbal nos compostos VN. Quanto
aos defensores de uma nominalização do primeiro elemento, eles proclamam a atuação, nesse mecanismo, de um
sufixo sem realização fonética.
90
No entanto, não se deve deixar iludir pelo aspecto formal, pois fatores como a atuação da etimologia popular
podem fazer coincidir formas pertencentes a categorias gramaticais diferentes. Lloyd refere-se ao topônimo
Cantalapiedra, topônimo da região de Espanha, apresentado por Rohlfs como composto. Segundo avaliação de
Corominas, canta está relacionado com canto ‘corner’ (nome), significando a estrutura composta ‘o canto da
pedra’. Outro exemplo é palavra francesa culbuter ‘dar uma cambalhota’, cuja formação original VV (culer +
buter), foi reinterpretada como NV, de acordo com Klingebiel (1989).
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em termos de uma relação entre um verbo e o seu complemento, de maneira análoga como se
realiza na sintaxe, e enxergar, nesse tipo de estrutura, uma natureza exocêntrica.
Nesse sentido, Ribeiro (2006, p. 125) definiu como uma relação subordinada
completiva a que se estabelece entre o verbo e o nome. Isso significa dizer que os
constituintes nominais constituem unidades que preenchem os lugares “vazios” abertos pelo
verbo. Em regra, o verbo é transitivo, exigindo, portanto, a presença de um argumento externo
e outro interno. Ao constituinte nominal é atribuído, de maneira generalizada, o estatuto de
objeto direto91. No entanto, nem sempre o nome que se segue ao verbo corresponde ao
complemento direto deste. Embora determinados verbos possuam a capacidade de
preenchimento de mais de dois lugares (sujeito, objeto direto, objeto indireto, por exemplo), a
estrutura binária dos compostos VN obriga à ocupação de apenas um lugar, sendo que este
raramente corresponde à função de sujeito92. Nesse sentido, N pode materializar-se
lingüisticamente seja como complemento direto seja como complemento oblíquo (e mais
dificilmente como sujeito), o que leva a uma reconsideração na generalização que se faz de N
como objeto direto de V. Lembramos, no entanto, que essa possibilidade é manifestada por
pouquíssimos verbos, como, por exemplo, guardar.
Não se observa, portanto, a possibilidade de haver variações significativas nas
propostas de estudo desses compostos, que agregam, além do aspecto sintático, os aspectos
morfológico e semântico.

91

Villoing (2002, p. 249-250), na defesa dos compostos VN como construções morfológicas, invoca, no lugar
das noções sintáticas de Sujeito e Objeto Direto, as noções semânticas de Agente (obrigatório) e Paciente
(preferencial) (baseando-se nos Proto-Rôles de Dowty, 1991), o que, segundo a autora, torna a construção mais
prognosticável, uma vez que se podem calcular as restrições semânticas em jogo: «La caractérisation en termes
sémantiques des participants du verbe permet en outre de rendre compte compositionnellement du sens des
composés [VN]N/A à partir du sens du V et du N» [Trad.: «A caracterização em termos semânticos dos
participantes do verbo permite, além disso, dar conta composicionalmente do sentido dos compostos [VN]N/A a
partir do sentido do V e do N»]. Situando-nos no âmbito de uma perspectiva pluridimensional do léxico,
acreditamos que é possível trabalhar com essas duas noções – de papéis sintáticos e papéis semânticos –
conjuntamente, sem que uma tenha que excluir a outra.
92
Ribeiro (2006, p. 83) apresenta, do português contemporâneo, as formas mijaburro ‘narciso de folha larga,
com flores que cheiram mal quando secam’, treme-mão ‘peixe também conhecido por torpedo’, rilha-boi ‘planta
espinhosa, de flores rosadas e brancas e corola papilionácea, pertencente à família da Leguminosas, espontânea
em Portugal’, rincha-cavalo ‘pássaro também conhecido por peto-real’ e urra-boi ‘ave da família dos
Turnicídeos’ como exemplos de compostos em que o elemento nominal constitui o argumento externo dos
respectivos verbos, funcionando, portanto, como Sujeito/Agente. No entanto, segundo Villoing (2002, p. 248 et
seq.), uma das restrições dos compostos VN é a presença de no mínimo dois participantes semânticos, sendo que
o participante «não-Agente» do predicado V (geralmente um Paciente) corresponde ao lugar reservado a N, e o
participante Agente corresponde ao próprio composto. Por outro lado, existem raros casos em que N corresponde
aos critérios de Proto-Agente: cuit-vapeur ‘vaporeira’ e pousse-pied ‘pequeno barco plano que se faz deslizar
sobre o limo, empurrando-o com o pé’, segundo Namer e Villoing (2007, p. 115).
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No plano semântico, os compostos nominais VN são classificados de acordo com o
tipo de entidade que denotam. Em geral, correspondem a «denominações de entidades a partir
da percepção de suas propriedades características» (VAL ÁLVARO, 1999, p. 4793), podendo
tratar-se de designações do ser humano, como profissões e apelidos anedóticos, de animais e
plantas, de objetos e, ainda, de ações (BUSTOS GISBERT, 1986, p. 269 et seq.).
No plano morfológico, duas questões estão sempre presentes no estudo desse tipo de
composto: a questão do gênero, com predomínio do masculino, e a questão da marca de
plural, que, em muitos casos, não está associada à noção de pluralidade.

1.3

Apresentação e análise dos dados

O corpus estudado não ofereceu muitos registros de compostos VN, sendo que a maior
parte deles está presente em textos localizados temporalmente no final do período arcaico:

Quadro 1 – Compostos VN
COMPOSTOS VN
fura buchos
guarda-cós
guarda-poo
guarda-roupa(s)
passatempo

1.3.1

93

XIII - XIV

XV-XVI

CEMD

GR3

XVI

CC

VFDJ

TCDJ

X
X
X
X

X
X

Configuração interna dos compostos: morfologia e semântica dos constituintes

Os elementos verbais que constituem os compostos referidos são guardar, passar,
furar, enquanto os elementos nominais são roupa(s), cós, poo, tempo e buchos.

93

Aos compostos guarda-cós e guarda-roupa é atribuída origem francesa: garde-corps (VITERBO, 1962/1966,
s.u. garda-cós), guarderobbe (LIÃO, 1784, p. 76). Quanto a guarda-cós, Nobiling (1907, p. 64) aponta que essa
forma pode corresponder ao provençal guarda-cors. Curiosamente, garde-corps está registrado como lema no
Grande Dicionário Francês/Português, de Domingos de Azevedo, apenas com a acepção de ‘parapeito posto à
borda de um sítio elevado para evitar alguma queda’.
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No que se refere à caracterização morfológica dessas categorias, observa-se que, no
caso das formas verbais registradas, todas apresentam o paradigma da primeira conjugação94.
Quanto aos constituintes nominais, observamos que se trata exclusivamente de nomes
comuns. Quanto ao campo léxico-semântico, os constituintes nominais fazem referência a
objeto (cós, roupa), a substância (poo) e à noção de duração ou período (tempo).

1.3.2 Relação morfossintática e morfossemântica entre V e N

Na análise de estruturas composicionais VN parte-se da premissa de que o predicado
construído denota sempre um processo dinâmico e nunca um processo estativo (VILLOING,
2002, p. 241).
Apesar das poucas ocorrências, o que não nos permite emitir conclusões
generalizantes sobre o comportamento dos compostos VN, mas apenas descrevê-los,
formações como guarda-roupa, guarda-cós e guarda-poo chamam a atenção para a
particularidade do verbo guardar. Enquanto nas construções guarda-roupa e guarda-cós os
constituintes nominais representam um complemento direto, na construção guarda-poo o
elemento nominal constitui um complemento oblíquo. Isso se deve provavelmente à
polissemia do verbo, que pode significar ‘proteger’, ‘vigiar’, ‘conservar’, por exemplo.
Quando significa ‘proteger’, o verbo guardar admite duas construções sintáticas alternantes:
com o objeto explícito e com o objeto não-explícito, como aponta para o espanhol Val Álvaro
(1999, p. 4797): guardabosques vs. guardabarros ‘guarda (las ruelas) del barro’. É o que
ocorre com os compostos guarda-roupa e guarda-poo do corpus da nossa tese, cuja
representação da ordem sintática é verbo-complemento direto e verbo-(complemento direto)complemento oblíquo, respectivamente.
O caso de passatempo envolve duas interpretações quanto à valência do verbo
envolvido. Na primeira interpretação, atribui-se o caráter transitivo ao verbo passar,
constituindo N o complemento direto de V (Ele passa o tempo lendo). Na segunda, considerase o verbo passar como intransitivo (O tempo passa ‘transcorre, decorre’ rapidamente),
levando a uma leitura de N com o papel sintático de Sujeito. Nesta interpretação, assume-se

94

No corpus que tratou em sua dissertação de mestrado, Ribeiro (2006, p. 75) observou que são proeminentes os
verbos pertencentes à primeira conjugação nos compostos VN, inclusivamente naqueles mais recentes.
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uma estrutura semântica causativa, ou seja, o verbo é concebido causativamente (‘algo faz
com que o tempo passe’) (VAL ÁLVARO, 1999, p. 4794, n. 27). Assim, o constituinte
nominal é interpretado não com o valor semântico de agente mas com o de paciente,
comportamento coerente com construções VN.
O composto fura buchos apresenta uma configuração sintática VN, onde V é transitivo
e N realiza-se como complemento direto do verbo correspondente furar.

1.3.3

Características morfossintáticas e morfossemânticas dos produtos composicionais

Os compostos registrados no corpus pertencem a distintas áreas léxico-conceptuais:
ocupação/ofício (guarda-roupa), lugar/aposento (guarda-roupa), vestuário (guarda-cós),
mobiliário (guarda-poo)95, animal (fura buchos), atividade (passatempo).
Trata-se de compostos em geral transparentes sintaticamente, embora a previsibilidade
da ordem sintática Verbo-Objeto Direto, característica dessas formas, não se manifeste em
todos os casos. A transparência semântica está relacionada com a regularidade desse tipo de
construção. Segundo Basílio (2007, p. 37), o padrão de composição VN parece apresentar
uma função constante, frente à imprevisibilidade de outros tipos de combinação. A primeira
regularidade diz respeito ao produto dessa composição, de regra relacionado com um agente
ou com um instrumento. A segunda regularidade vê-se no tipo de verbo envolvido nesse tipo
de composição. Trata-se, de forma quase geral, de verbos específicos como guarda-, porta- e
pára-.
Os compostos VN são estruturas opacas do ponto de vista da sua morfologia interna,
de maneira que as propriedades flexionais da forma verbal ficam bloqueadas (RIO-TORTO,
2006a). Tal como nos compostos morfológicos, nos compostos sintáticos VN a flexão de
número atua de forma global, ou seja, sobre o composto como um todo96. Fica a cargo do
95

No dicionário de Moraes Silva (1922 [1813], s.u. guardapó), guarda-pó corresponde a sobrecéu, espécie de
cobertura, para ornamentação ou proteção, que encima leitos, tronos e altares. Por isso optamos por classificar
guarda-poo como mobiliário.
96
De acordo com Villoing (2003, p. 253), alguns compostos da língua francesa podem manifestar ambigüidade
quanto ao tipo de esquema compositivo, se VN ou se NN. Essa homonímia é que por vezes dá a impressão de
que alguns compostos VN recebem plural no seu primeiro constituinte. Segundo a autora (p. 267), alguns
dicionários e algumas gramáticas estabeleceram distinguir, metodologicamente, compostos VN de compostos
NN de acordo com o sentido referencial do composto formado. Assim, se o composto se referisse a humanos,
tratar-se-ia da combinação NN; se, no entanto, se referisse a objetos, estar-se-ia diante de um composto VN. Não
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constituinte nominal apresentar a marca morfológica de plural. Alguns compostos VN, no
entanto, possuem a particularidade de se apresentarem sempre com a marca de plural, mesmo
quando denotam um só objeto, como, por exemplo, um abre-latas, um guarda-jóias, um
porta-aviões, um quebra-cabeças, um saca-rolhas (RIO-TORTO, 2006a, p. 11). Nestes casos,
a preferência parece ser dada a nomes discretos97.
No corpus em estudo, o nome composto apresenta-se pluralizado em duas ocorrências:
guarda-roupas e fura buchos:

«E mandou logo hũa caravela muy armada a Italia com feitores pessoas de que confiava, com
grande soma d’ouro que compraram e trouxeram grande soma de ricos brocados, tellas d’ouro e
de prata e muitas e muy ricas sedas, e assi muita pedraria e outras muitas coisas pera as ditas
festas, assi pera arreos e vestidos das pessoas reaes e suas salas, camaras, camas, e guardaroupas, como pera toda a corte» [VFDJ 5044]
«E aaquarta feira segujmte pola ma / nhãa topamos aves aque chamã fura buchos e / neeste dia
aoras de bespera ouuemos vjsta de tera» [CC 1v.1]

Nas ocorrências apresentadas, observa-se que a pluralização do composto guardaroupa está condicionada pela presença do determinante possessivo suas, na seqüência «suas
salas, camaras, camas, e guarda-roupas», não se tratando, portanto, de uma forma que se
manifesta sempre no plural. Além disso, há outros registros da forma singular guarda-roupa,
tanto no sentido de ofício (ou da pessoa que ocupa esse ofício) quanto no sentido de lugar ou
aposento. No caso de fura buchos, contudo, como se trata de uma ocorrência única, não é
possível afirmar se o nome composto se apresenta sempre com a marca morfológica de plural,
ou se, como guarda-roupa, o plural não constitui um traço lexicalizado do nome.
Uma outra observação sobre as características morfológicas dos produtos
composicionais VN diz respeito à flexão de gênero. Nos textos em que ocorre, a forma
guarda-roupa é quase sempre marcada no feminino pela presença de um atualizador,
concordando com o gênero do constituinte nominal98:

obstante, conclui que há compostos cujo referente pode ser ao mesmo tempo humano e objeto, o que aponta para
a incoerência desse tipo de separação. Conclui, por outro lado, que a estrutura em que o primeiro elemento
corresponde a um nome (por exemplo, guardaNN), dificilmente designa objetos.
97
Segundo Ribeiro (2006, p. 86), a média de ocorrências de unidades nominais no singular e no plural no corpus
da língua portuguesa analisado é muito aproximada. Já em espanhol, a situação mais freqüente parece ser aquela
em que o constituinte nominal se apresenta no plural (LLOYD, 1968, p. 31; VÁL ÁLVARO, 1999, p. 4797).
98
Veja-se a observação de Jerônimo Soares Barbosa (1881 [1822], p. 87): «São do genero masculino todos os
nomes substantivos que significam macho (...), e ainda aquelles que sendo femininos, quando significam coisas
ou acções, passam a designar varios officios proprios do homem, como o atalaya, o cabeça, o guarda, o guarda-
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«E por que dahi em diante ouvesse forma e regimento por onde se todas fezessem, el-rey
mandou fazer hum livro muyto bem ordenado que sempre andou em sua guarda-roupa, em que
todalas menajens que todolos alcaydes-mores dahi em diante fezessem fossem nelle escriptas»
[VFDJ 1044]
«E como el-rey ysto disse deixou o duque na guarda-roupa em poder d’Aires da Silva
camareiro-moor e d’Antam de Faria camareiro, os quaes com muito acatamento guardando-lhe
muy inteiramente sua honrra o guardaram como entam cumpria» [VFDJ 1870]
«Ho duque não sahio mais da guarda-roupa em que ho el-rey deyxou, onde estava sem ferros
nem outra algũa prisam em seu corpo, porém era de bons fidalgos e cavalleiros bem guardado, e
em tudo muy acatado e servido como a seu estado cumpria sendo em sua liberdade» [VFDJ
1998]
«E os que com el-rey sempre estavam e o curavam e *faziam todo serviço eram somente, o prior
do Crato e Ayres da Silva, o doutor mestre Rodrigo fisico-mor, e o doutor de Lucena fisico da
ynfanta, e mestre Josepe, e Afonso Fernandez Montarroyo tesoureyro da casa e Antão de
Figueiredo moço da guarda-roupa, e eu Garcia de Resende» [VFDJ 9137]
«Eu sam caçador de galgos / e tenho feiçam de choupa, / nom folgo na guarda-roupa / nem
deixo laa ir fidalgos» [GR3 270.25]

Esse aspecto observado está relacionado com o valor locativo apresentado por guardaroupa nessas ocorrências. O valor locativo de guarda-roupa diz respeito ao lugar onde são
acondicionadas as roupas, um local da casa específico para esse fim, não se manifestando, nas
nossas ocorrências, a acepção de objeto, ou seja, de móvel destinado a acondicionar roupa. O
composto guarda-roupa apresenta também um valor agentivo, relacionado com o ocupante
desse ofício:
«Has quaes cartas o conde de Farão a que elle na estruçam mandou que todos obedecessem e
comprissem seus mandados até tornarem a Portugal, deu a Antam de Faria camareiro e guardaroupa do principe que ao tal tempo lá era a visitar el-rey» [VFDJ 630]

Agora, compare-se a ocorrência anterior com a que se segue:

«Antam de Figueredo moço da guarda-roupa andava muyto honrradamente e trazia grande
casa nam tendo mais que mil e quinhentos reaes de moradia» [VFDJ 8527]

roupa, o guia, o lingua, o trombeta, etc» (o destaque é nosso). De fato, as ocorrências no corpus referentes ao
ofício ou à própria pessoa que desempenha o ofício de guarda-roupa resistem à marcação com o feminino.
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Nesta, e em mais duas ocorrências [VFDJ 8646, VFDJ 9137], a significação agentiva
de ‘pessoa que ocupa o cargo de guarda-roupa’ é fornecida por toda a estrutura apositiva
moço da guarda-roupa (a par de compostos NprepN como moço d’estribeira e moço da
camara, por exemplo).
Quanto à ocorrência de guarda-poo, trata-se de uma construção em que o elemento
afetado pelo verbo não está explícito, ou seja, o referente instanciado pelo composto é um
determinado instrumento ou objeto X que guarda (ou protege) a entidade Y do pó:

«E ao domingo seguinte que foram vinte e sete dias do dito mes foram concertados no cruzeyro
sete altares todos armados de cortinas e frontaes de brocado rico cada hum com dous castiçaes
de prata grandes com suas vellas grossas acesas, e no chão outros castiçaes muito grandes de
prata encima d’alcatifas ao / pee de todos os altares cada hum com sua tocha acesa; e no altarmor hum retabolo e frontal de prata muy ricos com o guarda-poo e corrediças de seda» [TCDJ
110]

O composto passatempo constitui um nome abstrato, relacionado com a categoria
semântica de evento, atividade:

«E a tristeza era em todos tamanha que nam havia outra pratica nem passatempo senam
sospiros e lagrimas» [VFDJ 6610]

No que se refere ao composto fura buchos, seu registro se dá no texto da Carta de
Caminha. O nome que o escrivão do rei D. Manuel deu a um tipo de ave encontrado na Ilha
de Vera Cruz descreve uma ação (a de “furar”), provavelmente relacionada com o hábito
alimentar dessa espécie. O referente seria descrito, portanto, com base em uma característica
comportamental:

«E aaquarta feira segujmte pola ma / nhãa topamos aves aque chamã fura buchos e / neeste dia
aoras de bespera ouuemos vjsta de tera» [CC 1v.1]
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OBSERVAÇÕES FINAIS

O padrão VN é exocêntrico por excelência, pela ausência de um núcleo sintático e um
núcleo semântico. No âmbito de uma análise fundamentada nas noções de prototipicidade e
periferia, atribuímos, no conjunto dos compostos VN, níveis diferenciados. Compostos VN,
em que N desempenha a função sintática de objeto direto (ou função semântica de
Paciente/Tema) são os mais prototípicos e compostos VN, em que N representa um
complemento oblíquo, situam-se na periferia99. O grau de transparência semântica não está,
necessariamente, relacionado com o caráter mais prototípico do composto, pois há compostos
VN em que atuam mecanismos tropológicos, como a metáfora, e mesmo compostos como
fura buchos, que, embora possa ser considerado descritivo (se, de fato, denotar um
determinado comportamento), não indicia, a partir dos seus elementos, tratar-se de uma ave.

99

Poderíamos ainda incluir uma categoria de compostos VN ainda mais periférica, em que N se apresenta como
sujeito. No entanto, como se viu, essa situação não se observou nos nossos dados.
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2

COMPOSTOS NN

2.1

Antecedentes históricos: breves considerações

Os compostos com a estrutura NN têm seus antecedentes nos justapostos latinos
formados de dois substantivos em aposição. A ordem dos elementos nos grupos podia ser
regressiva (Determinante-Determinado) ou progressiva (Determinado-Determinante).
Justapostos NN com a primeira ordem – a ordem normal dos compostos morfológicos
– foram constituídos a partir do antigo vocativo *DYEU PATER > IŪPITER (BADER, 1962, p.
296). A situação mais comum é estar no genitivo o substantivo que constitui o primeiro
termo, funcionando como complemento do segundo: FIDEI COMISSUM ‘fideicomisso, comissão
ou encargo baseado(a) na confiança’,

SENATUS CONSULTUM

‘decisões tomadas pelo senado’,

TERRAE MOTUS, AQUAE DUCTUS

(DARMESTETER, 1894 [1874], p. 38-39; BADER, 1962, p.

296-297),

(AURIPIGMENTUM) ‘ouro-pigmento’ (mineral),

AURUM PIGMENTUM

IOVIS BARBA

‘sempre-viva maior ou de telhado’, e os nomes dos dias da semana como LUNAE DIES, MARTIS
DIES, IOVIS DIES

etc. (MAURER JR., 1959, p. 240).

No entanto, a ordem normal dos justapostos é a progressiva, isto é, com o determinado
precedendo o determinante:
uma casa, vestíbulo’,

CURRICULUM UITAE, PATER FAMILIAS, CAUUM AEDIUM

FEL TERRAE

‘pátio de

‘fel-da-terra’ (planta), PORTUS VENERIS (Porto Venere,

Port-Vendres ‘porto de Vênus’). Nesses exemplos, o segundo termo é um genitivo. Algumas
construções justapostas com essa ordem podem atingir o estatuto de composto morfológico:
NUCLEUS PINI

>

NUCLIPĪNUS

‘fruto do pinheiro’,

BURDŌ BASTUM

>

BURDUBASTA

‘burro de

carga’100 (BADER, 1962, p. 324-325), mas é mais freqüente que justapostos com a ordem

100

Provavelmente um HAPAX LEGOMENA, o termo, de significado incerto, foi utilizado figurativamente e de
modo depreciativo (com referência aos gladiadores) por Petrônio no seu Satiricon, notadamente na Cena
Trimalchionis.
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Determinante-Determinado atinjam esse estado101:
AQUAE DUCTUS

AURUM PIGMENTUM

>

AURIPIGMENTUM,

> AQUIDUCTUS, TERRAE MOTUM > TERRIMOTIUM102.

Uma aplicação diferente da estrutura NN corresponde à situação em que um dos dois
substantivos é reduzido ao nível de adjetivo, funcionando, portanto, como modificador
do outro103:
ARANEUS

MALVA HIBISCUM

(> port. malvaísco),

AVIS STRUTHIUS

(> port. avestruz),

MUS

(> port. musaranho), *SALMORIA (> port. salmoura) (MAURER JR., 1959, p. 240).

Nesse tipo de composição, a ordem é determinado-determinante (ou núcleo e não-núcleo),
contrariamente à construção antiga, ou mesmo a algumas construções com genitivo, ou seja,
ela é correspondente à ordem habitual da sintaxe portuguesa moderna.
Ainda em latim, além desses empregos da estrutura NN, cumpre registrar a existência,
senão duvidosa mas certamente rara, do seu emprego com função coordenativa, em que
nenhum dos elementos assume a supremacia sobre o outro, estando ambos, portanto, no
mesmo plano sintático. Segundo Darmesteter (1894 [1874], p. 145), o latim possui somente
algumas palavras de origem grega e de formação erudita:
pastel de carne’ (de

ARTOS

‘pão’ e

CREAS

‘carne’),

ARTOCREAS

MELAPIUM

‘espécie de torta ou

‘variedade de maçã que

compartilha características da pera (ou espécie de fruta que apresenta características de maçã
e de pera)’ (de

MELON

‘maçã’ e

APION

‘pera’)104,

CAMELOPARDALIS

‘girafa’ (de

CAMELUS

‘camelo’ + PARDALIS ‘leopardo’) etc.105, palavras que diferem, quanto ao princípio de sua

101

Hermann Paul (1970 [1920], p. 356) aponta que, em alemão, a união do genitivo com o núcleo nominal só
ocorre quando o genitivo constitui o primeiro termo. Segundo o autor, «[a] colocação inversa não serve para
composto, já porque se dá aí uma flexão no interior da associação que nos obriga a pensar sempre na autonomia
dos elementos, pelo que também por exemplo em latim a ligação em PATER-FAMILIAS é menos sólida do que em
PLEBISCITUM». Ainda de acordo com o autor, o genitivo em primeiro lugar permite uma analogia, do ponto de
vista da acentuação, com os verdadeiros compostos.
102
Conforme registro no Appendix Probi: «aquae ductus, non aquiductus» (nº 22) e «terrae motus, non
terrimotium» (nº 159).
103
«After all, the function of the modifier N in an NN compound is to modify the head, but the
lexical category whose principal function is modification is the adjective. In a sense the N modifier in a
compound is acting as a kind of honorary adjective» (SPENCER, texto online, p. 60) [Trad.: «A função do
modificador N em um composto NN, afinal, é modificar o termo principal, mas a categoria lexical cuja principal
função é modificar é a do adjetivo. De certo modo, o N modificador em um composto está operando como uma
espécie de adjetivo honorário»].
104
Se de fato se tratar de uma variedade de maçã, o que há, na realidade, é uma estrutura N1N2 em que N2
transfere uma de suas propriedades (a forma, por exemplo) para N1, especificando-a melhor. Tratar-se-ia, nesse
caso, de uma estrutura de modificação, e não de coordenação. Quanto aos outros dois exemplos, ARTOCREAS e
CAMELOPARDALIS, trata-se, como se percebe, de estruturas exocêntricas também do ponto de vista semântico:
ARTOCREAS não é (um tipo de) pão nem é (um tipo de) carne; CAMELOPARDALIS, não é (um tipo de) camelo nem
é (um tipo de) leopardo.
105
Cooper (1975 [1895], p. 299 e 301) refere, da terminologia religiosa, SU-OUI-TAURILIA ‘sacrifício de um
porco, uma ovelha e um touro’ e STRU-FER(C)TARII ‘aquele que leva bolos sagrados, FERTUM e STRUES, para
cerimônias de sacrifício’, como os dois únicos exemplos de compostos coordenados em latim, mas ocorrendo
apenas na forma derivativa.
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formação, dos compostos conhecidos como dvandvas106.
Os compostos NN do latim, ou justapostos, como querem alguns autores, parecem
corresponder, portanto, a expressões normais da língua, utilizadas para designar um objeto ou
uma idéia, mas que já atingiram um elevado grau de “petrificação”, possivelmente pela
freqüência de uso107 (MAURER JR., 1959, p. 240).

2.2

Algumas propostas de classificação dos compostos NN

Compostos léxicos com a estrutura NN constituem, sem dúvida, um grande exemplo
de criatividade lingüística108. Sob o rótulo Nome-Nome, de feição aparentemente simétrica,
esconde-se uma variedade de relações sintáticas e, principalmente, de relações semânticas,
que, em muitos casos, emergem apenas a partir da análise da configuração interna do
composto.
Considerando-se a estrutura sintático-semântica interna dos compostos NN, verifica-se
a sua interação com os compostos de estrutura NA e NprepN. No que diz respeito à
intersecção com os compostos NA, ela se deve ao fato de um dos substantivos da estrutura
NN – geralmente o da direita (N2) –, estar em evidência no papel de qualificador,
caracterizador ou especificador do outro substantivo (N1), funções estas desempenhadas
fundamentalmente por adjetivos. Esse mecanismo à disposição da composição distingue-se
daquele utilizado no âmbito da morfologia derivacional, que consiste na construção de
adjetivos a partir de bases nominais e com o auxílio de afixos (famoso, estudantil, solar,
teatral, por exemplo).
A intersecção com os compostos NprepN ocorre porque muitas construções NN,
subordinativas ou modificativas, revelam a omissão de determinadas preposições. Tal
106

Em sânscrito, de onde se origina o próprio termo dvandva (‘par’), o processo é bastante comum. A estrutura é
constituída por dois termos que representam elementos de um conjunto, estando, dessa forma, conectados
semanticamente. Nesse tipo de composto, os dois elementos em coordenação não se reduzem a um só, ou seja,
eles continuam a designar dois aspectos diferentes, mas semanticamente relacionados, da realidade que
descrevem.
107
Bader (1962, p. 295) questiona: «“La fréquence dans l’usage” d’un groupe suffit-elle pour faire tôt ou tard de
ce dernier un composé?» [Trad.: «A freqüência de uso de um grupo é suficiente para, mais cedo ou mais tarde,
fazer dele um composto?»]. Nesse caso, a autora está a se referir ao fato de um grupo sintático vir a se
transformar em um composto morfológico, conforme CORNŪ COPIAE > CORNUCOPIA, CORNICOPIA.
108
Como já foi referido nesta tese, compostos com essa estrutura podem também constituir compostos traduzidos
de outras línguas (MATTOSO CÂMARA JR., 1979, p. 213).
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omissão pode representar um apagamento devido ao tempo, ou mesmo ser o resultado de um
procedimento analógico. Esse apagamento, ou mecanismo analógico, estende-se também à
conjunção coordenativa. Imaginem-se, por exemplo, as formas *mestre-de-escola, *mestrede-sala,

*rádio-e-gravador,

*copa-e-cozinha109

ao

lados

das

respectivas

formas

dicionarizadas mestre-escola, mestre-sala, rádio-gravador, copa-cozinha110.
Na primeira perspectiva, ou seja, na projeção da estrutura NA na estrutura de
compostos NN, obtém-se uma configuração apositiva de NN. A aposição é, aqui, considerada
como a justaposição, sem a presença de conectores, de dois termos pertencentes a uma mesma
categoria gramatical111. A condição de adjacência, necessária entre dois termos numa relação
apositiva, possibilita, no caso da estrutura NN, a interpretação do nome da direita como um
adjetivo. Justifica-se, portanto, o fato de compostos desse tipo constituírem um dos
fenômenos incluídos nos estudos sobre a aposição (SUÑER GRATACÓS, 1999, p. 525).
A omissão de elementos devida ao tempo não configura uma aposição no âmbito dos
compostos, apesar de a aparência apontar para essa interpretação, como afirma Darmesteter
(1894 [1874], p. 144-145)112:

Il faut séparer des composés précédents, malgré les apparences d’apposition
qu’ils présentent, les mots qui suivent: [...]. Chaud-froid, point-virgule et
trois-sept (tré-sept) sont de même altérations de chaud et froid, point et
virgule (que se dit encore) et trois et sept, mots juxtaposés où la particule a
été pour ainsi dire mangée par le temps.113

Acrescenta ainda Darmesteter (p. 145, n. 10):

109

O asterisco simboliza que as formas sob as quais recai não estão dicionarizadas no Houaiss online.
Não se verificam exemplos latinos com de no lugar do genitivo (MAURER JR., 1959, p. 240), enquanto no
português arcaico não era unusual a omissão dessa preposição (NUNES, 1956, p. 388-389).
111
Como afirma Darmesteter (1894 [1874], p. 139), «[l]’apposition est plus qu’une juxtaposition, car elle a pour
effet de modifier la nature de l’un des deux substantifs en le réduisant au rang d’adjectif» [Trad.: «A aposição é
mais que uma justaposição, pois ela tem por efeito modificar a natureza de um dos dois substantivos, reduzindoo ao nível de adjetivo»].
112
Estruturas NN oriundas da elisão de preposições se distinguem dos casos de verdadeira aposição, aponta
Suñer Gratacós (1999, p. 536).
113
Trad.: «É necessário distinguir dos compostos precedentes, apesar das aparências de aposição que elas
apresentam, as palavras a seguir: [...] quente-frio, ponto-vírgula e três-sete são como alterações de quente e frio,
ponto e vírgula (que se diz ainda) e três e sete, palavras justapostas em que a partícula foi por assim dizer
engolida pelo tempo».
110
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Les composés tels que chaud-froid, point-virgule, etc., pourraient être
considerés comme des dvandvas s’ils étaient tels dès leur formation. Mais il
n’y a pas là une ellipse voulue de la conjonction et: il n’y a qu’une
contraction amenée à la longue par l’usage.114

Observa-se, portanto, que apesar da aparência, nem todos os compostos NN
configuram uma verdadeira estrutura de aposição. Vejamos, então, como os compostos com a
estrutura NN têm sido tratados, em especial quanto a sua tipologização, em alguns estudos
específicos sobre a composição.
Darmesteter (1894 [1874], p. 139 et seq.) – que inclui os compostos NN no rol
daqueles que denomina de “propriamente ditos” –, distingue, na língua francesa, dois tipos de
construção envolvendo dois substantivos115: compostos por aposição, em que os dois termos
estão reunidos por uma relação de coordenação (tipo chou-fleur ‘couve-flor’)116 e compostos
em que um dos nomes se encontra no genitivo ou no dativo por elipse da preposição,
estabelecendo, portanto, uma relação de subordinação (tipo banlieue ‘subúrbio’, timbre-poste
‘selo’).
Val Álvaro (1999, p. 4778-4788), ao tratar da composição Nome-Nome em espanhol,
refere-se essencialmente a compostos endocêntricos, mais freqüentes, cuja relação entre os
constituintes pode ser de coordenação ou de subordinação. No primeiro caso, não há um
constituinte não-nuclear definido. No segundo, os compostos NN “imperfeitos” (em oposição
aos “perfeitos” como telaraña)117 possuem uma estrutura apositiva, em que o constituinte da
114

Trad.: «Compostos como quente-frio, ponto-vírgula etc. poderiam ser considerados como dvandvas se assim
o fossem desde sua formação. Mas não há aí uma pretendida elipse da conjunção e: só há uma contração
atingida, com o correr do tempo, pelo uso»
115
Darmesteter (1894 [1874], p. 138) trata os tipos de compostos propriamente ditos numa seqüência que
corresponde a graus crescentes de complexidade das elipses envolvidas. Assim explica: «Nous commençons par
les mots le plus simples, ceux qui se rapprochent le plus de la juxtaposition, pour nous élever graduellement
jusqu’aux plus synthétiques, jusqu’aux plus parfaits» [Trad.: «Começamos pelas palavras mais simples, aquelas
que se aproximam mais da justaposição, para nos elevarmos gradualmente até as mais sintéticas, até as mais
perfeitas»]. Nesse sentido, figura no primeiro nível a composição em que os dois termos estão ligados por uma
relação de coordenação (aposição), seguida da composição envolvendo uma preposição e um nome ou verbo, da
composição cujo primeiro termo é um advérbio, da composição cuja relação entre os termos é de subordinação,
da composição envolvendo um substantivo como primeiro elemento, que serve de complemento ao verbo,
postado na posição de N2, e da composição em que se tem um verbo alegadamente no imperativo seguido de um
complemento. Finalmente, no último nível, apresenta os “compostos irregulares”, os quais, segundo o autor,
constituem «mots de création individuelle, phrases que l’usage, en les affublant d’un article, transforme en
substantifs, etc» [Trad.: «palavras de criação individual, frases que o uso, anexando-as a um artigo, transforma
em substantivos, etc»], escapando, portanto, das classificações habituais.
116
A idéia de coordenação de Darmesteter coincide com a ausência de nexo gramatical entre os constituintes,
pois, além de classificar chou-fleur e chef-lieu, entre outros, como compostos cujos termos estão unidos por uma
relação de coordenação, classifica como “justapostos de coordenação” construções como loup marin e petitefille, em que há contigüidade entre o elemento determinante (modificador) e o elemento determinado (núcleo).
117
Recorde-se que Val Álvaro distingue, no âmbito dos compostos, os “perfeitos” (natureza monoacentual,
flexão externa) dos “imperfeitos” (ausência de unidade gráfica, tendência generalizada à flexão interna).
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direita se encontra conceitualmente subordinado ao da esquerda, modificando-o. Essa
modificação se dá de duas formas: classificadora (fútbol-sala, pesos oro), em que o segundo
elemento especifica a denotação do primeiro, subclassificando-o, e qualitativa (hombre rana),
em que o segundo elemento atribui ao núcleo nominal algumas de suas propriedades, em
caráter adicional, para descrevê-lo.
Ceccagno e Scalise (2006, p. 234), em um artigo sobre os compostos chineses,
apresentam, para o modelo Nome-Nome, a seguinte classificação, baseada na relação
gramatical que se estabelece entre os constituintes: (1) compostos subordinados (bus stop
‘parada (de) ônibus’), (2) compostos coordenados (actor architect ‘ator (e) arquiteto’) e (3)
compostos atributivos (snail mail ‘correio (tão vagaroso quanto uma) lesma’). No caso dos
compostos atributivos – uma classe autônoma na classificação dos dois autores – é habitual
que o nome postado ao lado do núcleo não possua valor referencial, mas atributivo, ou seja,
das suas várias propriedades como nome referencial, pelo menos uma é eleita para melhor
descrever ou caracterizar, de forma qualitativa, o núcleo do composto endocêntrico.
Finalmente, Ribeiro (2006, p. 129-137), em sua dissertação sobre os compostos
nominais do português, aponta três tipos de relações, paralelas àquelas que se observam na
sintaxe da frase, presentes na composição NN: subordinada restritiva (pombo-correio, livrocaixa, caneta-tinteiro), subordinada apositiva (homem-rã, peixe-espada, visita relâmpago) e
coordenativa (espaço-tempo, bispo-conde, bar-restaurante). A nomenclatura subordinada
restritiva e subordinada apositiva é modificada em Ribeiro e Rio-Torto (em publicação) para
modificativa restritiva e modificativa atributiva, respectivamente. O termo “subordinado” fica
restrito àqueles compostos cuja relação intraconstituintes é de natureza subordinativa, ou seja,
quando existe um elemento regente ou que seleciona um outro elemento para com ele coocorrer. Nessa situação estão os compostos subordinados completivos, representados pelas
estruturas VN (abre-latas, guarda-costas), NA (planejamento familiar, reestruturação
curricular) e NprepN (acelerador de partículas).
Nos compostos modificativos restritivos, o substantivo à direita modifica o núcleo
nominal, classificando-o ao mesmo tempo. Essa relação pode ser observada ao se recorrer à
inserção de uma preposição entre os dois termos do composto: caneta-tinteiro ‘caneta com
tinteiro’. No caso dos compostos modificativos atributivos, um (ou mais de um) atributo
saliente do substantivo “modificador” é aplicado ao nome que constitui o núcleo do
composto, caracterizando-o. A paráfrase, nesse caso, não pode ser feita mediante a inserção
de uma preposição: homem-aranha, visita-relâmpago.
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Como se pode observar, os autores buscam, nas propostas apresentadas, descrever os
tipos de relações sintático-semânticas que se escondem sob a forma Nome-Nome. Foram
referidas principalmente as relações de coordenação e subordinação, que ocorrem no âmbito
da sintaxe ordinária118. Darmesteter (1894 [1874]) avança com a idéia de compostos formados
por aposição, ao perceber que em certos compostos com a estrutura NN um dos nomes
assume a função de adjetivo. Contudo, a distinção feita pelo autor entre «composição aparente
ou justaposição» e «composição própria ou elíptica» deixa de fora do âmbito dos “compostos
por subordinação” expressões como chef-d’oeuvre ‘obra-prima’ e arc-en-ciel ‘arco-íris’ etc.,
além de oeil-de-serpent ‘espécie de pedra, de pouco valor’, pied-d’alouette, dent-de-lion
(correspondentes a tipos de plantas) e épee de mer ‘peixe-espada’ etc., nesse caso, com a
estrutura NprepN, construções essas exocêntricas, nas quais atuam processos metafóricos e
metonímicos119.
As outras três propostas são convergentes, exceto pelos compostos atributivos como
categoria autônoma, na classificação de Ceccagno e Scalise (2006). Pode-se dizer, no entanto,
que a classificação de Ribeiro procurou ser mais refinada, distinguindo a relação puramente
modificativa da relação subordinativa, aqui entendida em sentido estrito. Essa distinção, ao
nosso ver, parece adequada. Nesse sentido, a análise dos compostos NN nesta tese buscará
distinguir compostos coordenados e compostos modificativos (com função restritiva ou
atributiva)120.

118

Darmesteter (1894 [1874], p. 145) não desenvolveu o assunto sobre compostos coordenados, uma vez que,
segundo informa o autor, em francês não há compostos desse tipo.
119
Outras estruturas em que atuam a metáfora e a metonímia – nomeadamente NA e AN – não são considerados
por Darmesteter (salvo em alguns casos) como verdadeiros compostos, pois, para o autor, não se revestem do
princípio da elipse.
120
É preciso observar que o reconhecimento do tipo de relação que subsiste entre os constituintes não depende
unicamente das propriedades dos próprios constituintes, mas também do conhecimento extralingüístico. Em
alguns compostos endocêntricos, como peixe-espada ‘tipo de peixe cuja forma lembra uma espada’, é possível
extrair o traço saliente do nome modificador (no exemplo, a forma), utilizado para caracterizar o núcleo nominal
(no exemplo, peixe). No entanto, em algumas estruturas torna-se difícil precisar o tipo de associação existente.
Nesses casos, que incluem notadamente os compostos exocêntricos, geralmente estão envolvidos mecanismos
tropológicos, responsáveis pelo grau de distanciamento entre o significado do composto e o significado das
partes. Nessa situação, a relação sintático-semântica entre os dois nomes só é preenchida com eficiência se se
conhecer o referente do composto. Ou, como registra Basílio (2007, p. 35), a compreensão de determinados
compostos, como os de estrutura VN, por exemplo, depende essencialmente do nosso conhecimento do mundo e
da associação que o próprio léxico da língua estabeleceu entre o denotatum e a expressão lingüística
correspondente.
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2.3

Apresentação e análise dos dados

Identificamos, no corpus em consideração, poucas ocorrências de compostos com a
configuração NN121:

Quadro 2 – Compostos NN
COMPOSTOS
NN

conde-prior
foucelegon122
guarda-porteiro
ifant-abade
igreia parrochia123
Madre-donzela
maestre scola124
meestre salla
mestre(s)-salas125
pedra(s) marmor(es)
ponbas seixas126

121

XIII

XIIIXIV

XIV

C
S
M

C
E
M
D

P
P

XV

C
D
P

C
G
E

XVXVI

T
T

G
R

XVI

C
C

3

3

V
F
D
J

T
C
D
J

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X
X

Registramos, na Crónica Geral de Espanha, o sintagma conde estabre, que julgamos corresponder à estrutura
latina COMES STABŬLI. Essa forma, no entanto, será abordada na seção sobre os aglutinados, juntamente com
condestabre.
122
Lapa, na sua edição das Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer, aceita a informação, partida de um folclorista
galego, de que se trata do grilo ceboleiro, inseto destruidor de plantações. Por ser palavra provavelmente
inventada pelo autor da cantiga, Martín Soares, não figurando nos dicionários, é-lhe conferido o estatuto de
hápax (BLANCO VALDES, 1985, p. 216).
123
Ao lado de registros de igreia parrochia/jgreias parochias, também há ocorrências de jgreia parrochial/
jgreias parrochiaes, cuja estrutura é NA.
124
A esse composto é atribuída origem francesa: maistre escole (MACHADO, 1959, s.u. mestre).
125
Conforme será referido adiante, mestre-salas talvez constitua uma forma alternativa para o plural de mestresala.
126
Não encontramos evidência da existência de um adjetivo seixo/seixa. Houaiss (online, s.u. seixa) registra
seixa como um termo da heráldica, significando ‘certa ave encontrada em brasão’. De fato, o nome seixa parece
estar relacionado com os Seixas, família de nobres cujo símbolo, gravado no seu escudo de armas, consistia em
cinco pombas, se não da mesma espécie, mas muito parecidas com as que Caminha se deparou na costa
brasileira. Diante disso, e apesar da controvérsia que há em torno da origem/significado deste termo, optamos
por interpretá-lo como uma estrutura NN.
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2.3.1 Configuração interna dos compostos: morfologia e semântica dos constituintes

Os elementos nominais envolvidos na construção dos compostos apresentados são
nomes de estrutura simples, isto é, que não evidenciam serem produto de mecanismos de
formação de palavras, como a derivação e a própria composição127, com exceção de porteiro,
cujo sufixo, -eiro, forma um agentivo denominal designador de profissão/atividade.
Trata-se, principalmente, de nomes referentes a seres humanos, comportando o traço
semântico de pessoa, como abade, conde, donzela, guarda, ifant, Madre, mestre, porteiro e
prior. Por outro lado, encontram-se nomes referentes a elementos da natureza, pedra e
marmor, a animais, ponbas e seixas128, a objetos, fouce e legon, e a instituições, igreia e
parrochia, cada par com seus elementos conceitualmente relacionados entre si. Com o traço
semântico de local/espaço, ocorrem os lexemas scola e sala.

2.3.2 Relação morfossintática e morfossemântica entre N e N

As ocorrências recolhidas dos textos evidenciam a composição por coordenação e a
composição por modificação. Constituem estruturas de coordenação as formas guardaporteiro, ifant-abade, Madre-donzela, conde-prior e, possivelmente, foucelegon. Nessas
estruturas, nenhum elemento se configura como não-núcleo, ou seja, como determinante.
Segundo Bisetto e Scalise (2005, p. 10), esse tipo de composto se caracteriza pela união dos
constituintes mediante a conjunção aditiva e (“and-relation”), em muitos casos elíptica.
Ponderam ainda o autores que tais compostos podem ser considerados como possuidores, na
realidade, de dois núcleos semânticos (conforme exemplo dos autores: «poet painter is both a
«poet» and a «painter»). Quanto às nossas ocorrências, cada composto nomeia,
respectivamente, com exceção de foucelegon, uma pessoa pela sua dupla atribuição: a de
guarda e porteiro, a de infante e abade, a de Madre e donzela, a de conde e prior. Vejam-se os
contextos:
127

Lembre-se que em português é possível encontrar nomes derivados denominais (folhagem), deadjetivais
(verdura) e deverbais (educação) (RIBEIRO, 2006, p. 38).
128
De acordo com Houaiss online, s.u. seixa.
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«S’a feiçam me nam engana, / sois em cabo gracioso / e agora quam pomposo / andareis com
vossa cana, / diante das iguarias, / com guarda, guarda-porteiro, / com o rol das moradias / ja
agora neste Janeiro» [GR3 275.22]
«Mas aquel ifant-abade | fez-lo de fora chamar, / e pois que sayu a ele, | mandó-o ben recadar, /
e assi o fez per força | do cimite[i]ro tirar» [CSM 164.21]

O caráter coordenado de ifant-abade é corroborado pelo contexto que antecede o seu
registro:

«Este monge acusado | fora aquela sazon / de mandar fazer mõeda; | e por aquesta razon / fez-lo
prender o ifante | que foi de Mont-Aragon / abade» [CSM 164.13,14]

Essa construção não mais se repete ao longo da cantiga 164. Quando há a referência a
Dom Fernando, o “infante-abade”, ela é feita somente pelo primeiro termo, ifante [«Qua[n]d’
esto soub’ o ifante», CSM 164.32].
No caso de Madre-donzela, o composto constitui um dos vários epítetos aplicados a
Santa Maria. Trata-se de uma construção expressiva, pois a associação de dois de seus
atributos – ‘mãe’ (= Madre) e ‘virgem’ (= donzela) – invoca um efeito antitético e
contrastivo, pois se supõe que uma mulher que já tenha sido mãe não possa ainda ser mulher
virgem, pura. Logo, a sua aplicação a Santa Maria é perfeita:

«Ali sse desaprendeu / dela log’ a sela / e ant’ o altar caeu / da Madre-donzela, / que sempre
quer nosso ben; / e por vee-la ya / gente daquend’ e dalen» [CSM 153.50]129

Essa construção constitui uma forma antonomásica, e, uma vez que não se interpreta
Madre com a acepção direta de Santa Maria, trata-se, ainda, de uma forma exocêntrica.
Em conde-prior, construção que designa um título honorífico, tem-se também a
coordenação dos dois termos, e no contexto em que ocorre, esse composto está seguido de
uma forma também composta. Pode se tratar de um aposto sintático (o conde-prior,

129

Pode-se aventar, contudo, que o uso de donzela seja adjetival e não nominal. Mas na cantiga 180 registra-se:
«Vella e Minỹa, / Madr’ e Donzela, / Pobre e Re*ynna, / Don’ e Ancela»
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mordomo-mor, hia...), ou um composto coordenado recursivo (conde-prior-mordomo-mor).
Contudo, a pontuação, como se apresenta, não possibilita uma interpretação segura130:

«e o conde-prior mordomo-mor hia diante do sancto corpo que assi veo sempre com elle desd’ a
cidade de Silves té o dito moesteiro tendo carrego de mandar correger o estrado em que o sancto
corpo era posto com seus bancos de tochas e nam deixava chegar ninguem aho sancto corpo»
[TCDJ 73]

O composto foucelegon é constituído por dois nomes, fouce e legon131, que designam
utensílios empregados na atividade agrícola (foice e enxada, respectivamente). Se esse
composto se referir, de fato, ao grilo ceboleiro, trata-se de um emprego metafórico de seus
constituintes, em que se evocam as ações prejudiciais praticadas pelo referido inseto,
evidenciando uma grande criatividade lexical. Trata-se, portanto, de uma forma exocêntrica,
em que seus constituintes, coordenados, não figuram como núcleo sintático nem semântico:

«Come verde foucelegon, / cuidas tu i a guarecer / por nojos; mais non é sazon / de ch’ os
querer omen sofrer: / ca irás un dia cantar, / u che faran todo quebrar / na cabeça o citolon»
[CEMD 295.8]

Constituem estruturas de modificação os compostos pedra marmor (pedras
marmores), ponbas seixas, maestre scola e mestre-salas (mestres-salas, meestre salla). A
configuração sintática interna desses compostos envolve uma preposição: pedra de marmor132,
ponbas dos seixas133, maestre de scola, mestre de sala. Trata-se de compostos restritivos, pois
o respectivo determinante delimita a amplitude do conteúdo semântico do núcleo nominal,
subclassificando-o: pedra marmor é um tipo de pedra, ponbas seixas são um tipo de pomba,
maestre scola134 e mestre-salas representam, individualmente, um tipo de mestre (‘dirigente,
administrador’, ‘professor’), com funções específicas:

130

Quase indelimitável na sintaxe, a recursividade – possibilidade de expansão de uma unidade matriz – não é
muito usual na composição românica, ocorrendo basicamente com os compostos coordenados (BISETTO;
SCALISE, 2005, p. 8).
131
Fouce e legón são termos galegos; em português são registrados como foice/fouce e legão.
132
Pedra marmor também poderia receber uma interpretação apositiva, isto é, sem a existência, na sua estrutura
de base, de uma relação de complementação. Isso torna-se possível quando interpretamos “mármore”
(determinante) como um objeto/substância pertencente à classe “pedra” (determinado) (N1ClasseN2Substância).
Seria, nesse caso, uma aposição de natureza sintática, correspondendo à estrutura atributiva: o mármore é uma
pedra.
133
Permitimo-nos elaborar essa interpretação, tendo em vista a relação dessas aves com o escudo de armas dos
Seixas.
134
Mestre-escola corresponde, nesse contexto, a uma dignidade dos cabidos, responsável por lecionar
Gramática, Teologia etc (conforme MORAES SILVA, 1922 [1813], s.u. mestre).

78


«Mais os outros prelados que <nõ> som feytos per sliçõ de sseus cabidoos nõ podẽ scomũgar,
assi como arçiadiagoo ou arçipreste ou chãtre ou maestre scola ou thesoureyro» [PP XII.259]
«E diante do principe muytas trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e outros muitos
estormentos, e muitos porteiros da maça, reys d’armas, porteiros-mores, mestre-salas, veador, e
o mordomo-mor com todallas cerimonias reaes» [VFDJ 65]
«E Almãçor mandou logo quebrantar e destruyr todallas portas da cidade, que eram bem obradas
de pedra marmor, e a mayor torre da alcaçova, que estava sobre a porta descontra ouriente»
[CGE3 181.12]
«outras aves entã nom vimos somente | algũũas ponbas seixas eparecerãme ma | yores em boa
camtidade caas de portugal» [CC 10r.4]

Embora esses compostos tenham a sua estrutura expandida de maneira semelhante, é
visível no caso de pedra marmor a possibilidade de redução ao modificador (com abundantes
registros nos textos arcaicos e nos modernos), aparentemente sem prejuízo para a
interpretação do composto: pedra mármore > mármore135. A redução ao determinante se
justifica, pois é o modificador que representa o específico no conteúdo semântico do
composto (BUSTOS GISBERT, 1986, p. 85). É possível postular, para ponbas seixas, que
seixas adquire o traço semântico de ‘ave’, podendo ser empregado sozinho. Quanto a mestresalas, não se verifica essa possibilidade de redução, seja ao núcleo seja ao modificador, pois o
grau de coesão léxica é total: mestre-salas > *mestre/*salas.
No caso de igreia parrochia, trata-se também de uma estrutura de modificação, e os
registros de igreia parrochial [PP VIII.1658], eygreia parrochial [PP IX.625, XVI.212,
XIX.59, 113, XX.287, XXIII.150, 305], jgreias parrochiaes [PP X.614] e eygreias
parrochiaes [PP XIX.38, 46, XXII.87, 102, XXIII.196] permitem supor o envolvimento de
uma preposição na sua configuração sintática interna: igreja de paróquia:

«Ley XXVIª as quaes cousas ssom teudas de gardar e quaes nõ os mõges que for d’ordẽ e seruir
ena jgreia parrochia» [PP X.631]
«E de todas estas cousas som quites e liures os moesteyros saluo ende da procuraçõ que lhy
deuẽ dar quando visitar, pero se algũũs moesteyros ouuessem eygreias parrochias teudos som
d’obedeçer a sseus bispos» [PP XV.59]
135

Para Bustos Gisbert (1986, p. 211), verifica-se, relativamente à forma do espanhol piedra mármol (e ainda de
piedra jaspe, piedra ímán), não uma redução, mas uma ampliação sobre a palavra simples (mármol > piedra
mármol), que já possui o conteúdo semântico básico ‘mineral’ de piedra. O autor sugere que tais ampliações
possam ter resultado da influência de compostos do tipo piedra azufre, piedra de toque etc. Contudo, deve-se
imaginar que, diferentemente do que ocorre no caso de mármore, nem sempre essa informação semântica
(‘mineral’) é conhecida pelo falante, ou para ele transparente, o que exigiria a presença do núcleo nominal pedra.
Em português, o lema registrado nos dicionários é pedra-mármore, mas com o sentido específico de ‘peça de
mármore talhada e polida’ (p. ex., HOUAIS online, s.u. pedra-mármore).
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«E os mõges que destas maneyras fossẽ postos enas jgreias parrochias podẽ preegar en ellas e
bautizar e fazer todalas outras cousas que podẽ fazer os clerigos de missa ssegraes enas sas
jgreias que tẽẽ» [PP X.626]

Também no caso de igreia parrochia, é possível observar a redução ao modificador:
igreia parrochia > parrochia:

«Ley XIXª por que chamã parrochia aa jgreia e que quer dizer parrochia» [PP VI.685]

Em síntese, observa-se, nesses escassos exemplos registrados, a existência de dois
tipos de formação, diferenciados pelo tipo de relação morfossintática e morfossemântica que
se instaura entre os dois elementos do composto. Não observamos, contudo, composto com
configuração interna correspondente a uma relação de modificação atributiva. Por outro lado,
constatamos que tanto a relação paratática quanto a relação hipotática estão presentes nestes
compostos, e que a elipse dos conectores responsáveis por esses dois tipos de relação
diferencia esse tipo de composto de um grupo meramente sintático.

2.3.3

Características morfossintáticas e morfossemânticas dos produtos composicionais

Os escassos compostos registrados pertencem às seguintes áreas léxico-conceptuais:
ofício/dignidade (conde-prior, guarda-porteiro, ifant-abade, maestre scola, mestre-salas),
entidade/instituição pertencente ao âmbito da religião (igreia parrochia, Madre-donzela),
elemento da natureza (pedra marmor), animal (foucelegon, ponbas seixas).
A relação entre a semântica dos constituintes nominais e a do o produto nominal é
bastante estreita, com exceção de maestre scola e mestre-salas, que combinam um nome com
traço +humano com outro que possui traço +local/espaço. Esse estreitamento é plenamente
justificável no caso dos compostos coordenados guarda-porteiro, ifant-abade e conde-prior e
do composto de modificação igreia parrochia. Em relação à Madre-donzela, a interpretação
do composto é dependente do co-texto, pois trata-se quase de uma forma antonomásica que
remete, na sua integralidade, à figura de Santa Maria. Retomando os registros de maestre
scola e mestre-salas, o nome que serve de complemento ao núcleo, a ele se subordinando,
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apenas indicia a noção de lugar e espaço. O constituinte nuclear, por outro lado, representa o
nome com conteúdo semântico mais geral. Não se trata, no caso de mestre-salas, de um
composto totalmente transparente, pois não é possível, a partir dos seus elementos,
principalmente o modificador, prognosticar o seu significado global136. O composto
foucelegon, por sua vez, é totalmente opaco do ponto de vista referencial, pois os seus
elementos constituintes pertencem a um campo léxico-semântico distinto daquele a que
pertence o composto.
Em termos semânticos e morfossintáticos, observa-se a inteira concordância do gênero
do produto compositivo com o gênero do núcleo nominal (no caso dos compostos com
constituintes de gêneros diferentes): dos mestres-salas (o composto apresenta gênero
masculino, como mestre), hũas pedras marmores (o composto apresenta gênero feminino,
como pedra137)138. Nesses compostos, evidentemente endocêntricos, o núcleo semântico
coincide com o núcleo sintático. Quanto ao número, são também esses dois compostos, além
de jgreias parrochias e ponbas seixas, que evidenciam o comportamento flexional dos
compostos NN.
No que se refere às ocorrências de mestre-salas no texto Vida e Feitos d’El Rey Dom
João Segundo, elas talvez apontem para uma possível variação na forma de se marcar o
plural139. O problema é que a maior parte das ocorrências de mestre-salas está inserida em um
contexto de enumeração, em que nem todos os elementos que a compõem aparecem sob a
forma pluralizada. Na ocorrência a seguir, por exemplo, apesar de ser antecedido (não
imediatamente) por muitos numa série enumerativa, com todos os seus elementos no plural,
mestre-salas é logo seguido por veador, no singular:

136

O mestre-sala constitui um dos oficiais-mores da Casa Real, sendo responsável pela direção e conservação do
ceremonial nas audiências do paço, pela recepção e apresentação do corpo diplomático, e, ainda, pela condução
das danças nos bailes.
137
De acordo com Piel (1953, p. 224), mármore foi forma feminina no português antigo, talvez por influência de
pedra. Por outro lado, como o singular deveria soar marmor, sem o -e, como nas formas (a) árvor e (a) lébor
‘lebre’, por exemplo, o gênero feminino pode também se dever à analogia.
138
A expansão dessa seqüência com um adjetivo exigiria a concordância desse modificador com o substantivo
“pedras”: hũas pedras marmores brancas e pretas / ?hũas pedras marmores brancos e pretos. Por outro lado, a
estrutura expandida pedras de mármore ambigüiza a possibilidade de flexão: hũas pedras de marmore brancas e
pretas / hũas pedras de marmore branco e preto. Quando o especificador também está no plural (mármores), a
expectativa é de que a seqüência expandidora concorde em gênero com ele: hũas pedras de marmores brancos e
pretos.
139
Evelina Verdelho (1994, p. 760), na edição do Livro das Obras de Garcia de Resende, aponta mestre-salas
(p. ex. 5457) e mestres-salas (p. ex. 5222) como formas alternativas do plural de “mestre-sala”.
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«E diante do principe muytas trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e outros muitos
estormentos, e muitos porteiros da maça, reys d’armas, porteiros-mores, mestre-salas, veador, e
o mordomo-mor com todallas cerimonias reaes» [VFDJ 65]

No registro abaixo, o composto nominal aparece antecedido de um atualizador, o que
permite considerar que a forma em questão constitui uma forma possível de plural (ou seus
pode estar desempenhando um papel resumitivo da série que se lhe segue):

«E diante dela muitas trombetas, e atabales, charamelas, e sacabuxas, muitos porteiros de maça,
e reys d’armas d’el-rey e da raynha de Castella vestidos de ricas sedas e bem encavalgados, e
seus mestre-salas, veador, e mordomo-mor ricamente vestidos» [VFDJ 5457]

Além disso, nesse texto não fica muito claro se a marca de plural presente no nome
especificador (salas) constitui um traço lexicalizado, isto é, se essa forma é empregada
invariavelmente para o plural e para o singular (mestre-salas, sing./mestre(s)-salas, pl.).
Ocorre, no entanto, no Tratado de Tordesilhas (1494), a forma meestre salla referida a um
indivíduo singular, designado por um nome próprio:

«e por maior firmeza iuramos a Deuz e a Sancta Marja e aas palauras dos Sanctos Euangelhos
honde quer que mais largamente sam scriptos e ao sinal da + ẽ que corporalmente posemos
nossa maão direita em presença de Fernam Duque d´ Estrada, meestre salla do muy illustri
princepe dom Joham, nosso mujto amado e prezado sobrinho» [TT 7v.30]

o que não anula a hipótese da existência de uma outra forma para o singular, mas, nesse caso,
com o traço de plural (mestre-salas)140.
No texto Vida e Feitos d’El Rey Dom João Segundo, a variação de número em ambos
os constituintes nominais é também registrado na presença de atualizadores do composto:
«os quais eram pessoas honrradas, cortesãos, e cidadãos que ali entravam per mandado dos
mestres-salas» [VFDJ 5222]
«E na sala da madeira nestes dous banquetes, e assi nos outros dias dos momos qualquer homem
que ahi vinha rebuçado com touca era logo pollos mestres-salas e porteiros-mores muy bem
agasalhado onde bem via tudo» [VFDJ 5638]
«E entam vinham muitos porteiros de maça, muytos oficiaes, todos ricamente vestidos e
encavalgados, e apos eles o porteyro-mor e depois quatro mestres-salas, e atras o mordomomor, todos com opas roçagantes de ricos brocados, e tellas d’ouro com ricos forros» [VFDJ
5815]

140

O dicionário Aurélio registra como lema mestre-sala.
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Além de mestres-salas, as formas pedras marmores, ponbas seixas e jgreias
parrochias evidenciam a dupla pluralização, o que significa que compostos desse tipo não
constituem estruturas totalmente opacas do ponto de vista da sua morfologia interna. A marca
de plural incide não apenas sobre o núcleo, mas também sobre o seu especificador:

«Como Santa Maria fez parecer a sa omage d’ontre hũas pedras marmores que asserravan en
Costantinopla» [CSM 342.1]
«Ley XXVª por quaes rrazões os mõges podem guardar e seruir as jgreias parrochias» [PP
X.613]

Esse comportamento flexional – de duplo plural – revela a tendência, nesse tipo de
composto141, de fazer equivaler a estrutura NN à estrutura NA (MATTOSO CÂMARA JR.,
1979, p. 213)142, ocorrendo uma espécie de “sintagmatização” do composto. Em suma, tem-se
que a estrutura NN, com configuração interna apositiva ou de NprepN, tende a se equiparar,
do ponto de vista da flexão de número, a uma estrutura NA, em que, como na sintaxe, o
adjetivo varia a sua flexão de acordo com o substantivo.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Os dados apresentaram-se escassos no conjunto de textos selecionados como corpus.
As ocorrências mais robustas pertencem aos textos referentes a Garcia de Resende,
Cancioneiro Geral e Vida e Feitos d’El Rey Dom João Segundo, situados temporalmente
entre os séculos XV e XVI: conde-prior, mestre-salas, guarda-porteiro. O Tratado de
Tordesilhas, de 1494, forneceu meestre salla. O texto das Cantigas de Santa Maria, por outro
lado, traz-nos exemplos de compostos coordenados, ainda que de formação aparentemente
circunstancial (Madre-donzela e ifant-abade) e modificativos (pedra marmor). A Primeyra
141

Atualmente, essa tendência pode se verificar não apenas nos compostos modificativos restritivos, mas
também nos atributivos, como denuncia a prática, observada em alguns dicionários, de se indicar mais de uma
forma possível de plural.
142
Bustos Gisbert (1986, p. 207) aponta que os compostos NN, em relação aos compostos NprepN, «representan
un estadio más avanzado en la integración léxica de los procesos compositivos, pues en aquéllos se pluraliza
siempre el primer elemento, independientemente de la naturaleza endocéntrica o exocéntrica del compuesto, y
esto se explica porque los compuestos sintagmáticos son formalmente sintagmas nominales» [Trad.:
«representam um estágio mais avançado na integração léxica dos processos compositivos, pois naqueles
[NprepN] se pluraliza sempre o primeiro elemento, independentemente da natureza endocêntrica ou exocêntrica
do composto, e isto se explica porque os compostos sintagmáticos são formalmente sintagmas nominais»].
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Partida forneceu maestre scola e igreia parrochia, compostos modificativos. A Carta de
Caminha forneceu ponbas seixas. O composto mais criativo, no entanto, do ponto de vista de
sua configuração semântica, foi registrado nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer:
foucelegon, com estrutura de coordenação.
A composição NN envolve, portanto, segundo a relação sintática estabelecida entre os
dois constituintes nominais, um mecanismo de coordenação ou de modificação. No âmbito da
modificação, o elemento modificador apresenta diferentes matizes relativamente ao nome
determinado, o que imprime à estrutura dos compostos NN a capacidade de estabelecer
variadas relações semânticas. A estrutura NN, que abarca diferentes configurações internas,
além de se constituir como um mecanismo consciente de formação de palavras, pode ser o
resultado de um processo histórico, em que elementos lingüísticos, como conjunções e
preposições, sofrem apagamento.
Estruturas transparentes como pedra marmor e jgreia parrochia podem suscitar o
questionamento sobre o seu estatuto de composto. Em especial, no caso dessas ocorrências,
embora se trate de compostos com características que lhes permitem a redução ao
determinante, distanciando-se da prototipicidade característica da classe a que pertence, a sua
estrutura sintática, não autorizando a determinação parcial, garante-lhe, pelo menos, um lugar
na

escala

de

opacidade

morfossintática

e

semântica

dos

compostos.
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3

COMPOSTOS NA e AN

3.1

Antecedentes históricos: breves considerações

Mattoso Câmara Jr. (1979, p. 211-212) se refere claramente aos compostos com as
estruturas NA e AN como sendo estes resultantes do «uso estereotipado» de um substantivo e
um adjetivo específico (obra-prima, parede-mestra, segunda-feira, terça-feira etc.), tal como
ocorre com justapostos latinos do tipo RES PUBLICA, em que a associação do substantivo com
o adjetivo passa a designar uma nova entidade (no exemplo, ‘o governo romano’), não
interferindo, no entanto, nas propriedades morfossintáticas dos seus constituintes, o que
significa que o substantivo conserva as suas flexões e o adjetivo sempre estabelece a
concordância com ele.
De fato, na língua latina, alguns grupos sintáticos com a ordem NA e AN constituíam
justapostos (ROS MARINUM, AVIS TARDA, PRIMA VERA, MEDIO DIE)143. Segundo Bader (1962, p.
309), a ordem dos elementos de um grupo é diferenciada da ordem de um composto
morfológico144. A ordem nos justapostos é progressiva, ou seja, o determinado (ou núcleo)
precede o determinante. Nos compostos morfológicos, por outro lado, a ordem é regressiva,
com o determinante anteposto ao determinado. Mas, ainda segundo Bader, a ordem dos
grupos obedece, além de regras sintáticas, a regras rítmicas, o que significa dizer que o termo
mais curto precede o mais longo:
SERPICIUM

FENUM GRAECUM

‘feno-grego’, GALLIA

CISALPINA, LAC

(> LASERPICIUM > port. laserpício) ‘planta da qual se obtém a assa-fétida, resina de

emprego culinário e medicinal’ etc. É o fator rítmico que talvez explique, por exemplo, a
discrepância no uso de adjetivos e genitivos como primeiros e segundos elementos145. O uso
do adjetivo como segundo elemento é preponderante sobre o uso do genitivo (ordem
143

Darmesteter (1894 [1874], p. 23 et seq.) afirma que justapostos latinos dessa natureza são bastante raros,
deixando poucos vestígios na língua francesa: dimanche ‘domingo’ (diedominica < DIEM DOMINICAM, -CUM),
outarde ‘abetarda (ave)’ (< AVIS TARDA), orfroi ‘ornato dos paramentos sacerdotais’ (< AURUM PHRYGIUM) e
vimaire ‘tempestade’ (< VIS MAJOR), que remontam à época primitiva. Segundo o autor, o francês,
contrariamente, desenvolveu largamente a justaposição de um nome e um adjetivo.
144
A autora referida e outros autores consultados, como Darmesteter, Meillet e Vendryes, distinguem o
justaposto do composto, que se define pelas propriedades de flexão externa e de um único acento fonológico.
Tendo em vista que assumimos as estruturas sintagmáticas NA e AN como “compostos” (sintagmáticos),
utilizaremos a expressão “composto morfológico” para designar o tipo de composto que se opõe ao justaposto.
145
A autora também argumenta que a posição normal do adjetivo determinativo – o único que pode se ligar
intimamente ao substantivo para formar, com ele, um justaposto – é após o substantivo. Quanto ao genitivo, não
se pode apontar uma ordem canônica de colocação.
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Determinado-Determinante), enquanto o uso do genitivo como primeiro elemento suplanta o
uso do adjetivo nessa mesma posição (ordem Determinante-Determinado)146.
De acordo com Bader (1962, p. 312-313), a ordem sintática é menos rigorosa do que a
ordem rítmica, que chega a ser quase regular. O conflito entre esses dois fatores pode ocorrer,
com vantagem para a adequação rítmica, ou seja, se o constituinte determinado é longo, ele,
embora devesse preceder o determinante, é posicionado à direita. Essa situação tendeu a se
generalizar naqueles justapostos cujos elementos tinham igual extensão: COLUMNA ROSTRĀTA
ou

ROSTRĀTA COLUMNA147.

Justifica-se, assim, o fato de alguns justapostos apresentarem a

mesma ordem que os compostos morfológicos, ou seja, Determinante-Determinado. Por outro
lado, se um composto morfológico apresenta a ordem normal de um justaposto ele pode ser o
produto de uma criação por hipostase (recategorização de um grupo sintático) ou mesmo por
justaposição.
Finalmente, fazemos referência à noção de núcleo sintático-semântico aplicada aos
compostos latinos. Nos compostos endocêntricos (ou diretos), a noção expressa pelo
composto resulta da fusão do sentido dos dois elementos, aí se encerrando, como em
LĀTIFUNDIUM

‘latifúndio, grande propriedade (territorial)’ (< LĀTO- + FUNDO- + sufixo -IUM).

Os compostos exocêntricos correspondem a construções do tipo

MAGNANIMUS,

com função

adjetival, que Meillet e Vendryes (1953 [1924], p. 433) classificam como compostos indiretos
ou possessivos. O termo possessivo deve-se ao fato de a noção que resulta da combinação dos
dois constituintes ser utilizada para qualificar o nome que designa o referente, podendo ser
parafraseada como “aquele que possui...”. O referente corresponde ao possuidor, termo não
enunciado, mas necessário. Nessa direção, quase todos os adjetivos, incluindo os adjetivos
compostos, poderiam ser chamados de “possessivos”, pois sintaticamente concordam com o
nome, possuidor da qualidade (BENVENISTE, 1989 [1967], n. 11). Como se pode observar,
nessas construções, diferentemente das endocêntricas, o nome não transmite as propriedades
de sua categoria para o composto148.

146

Ver nota 101 (Compostos NN).
Monumento construído em 260 a.C., sob a ordem do Cônsul Duilius, para comemorar a sua vitória naval
sobre os cartagineses.
148
Segundo Bader (1962, p. 327 et seq.), o surgimento de compostos como CAPRIFICUS ‘figueira brava’ e
SOLLIFERREUS ‘(dardo) todo de ferro’, cuja estrutura se distancia da de antigos compostos derivados, provoca
algumas mudanças no âmbito dos compostos latinos. A função do composto, que era freqüentemente adjetiva,
passa a ser determinada pela função que tem a palavra simples (FERREUS, FICUS) em estado livre. Formalmente,
constituem formas intermediárias entre os compostos herdados (o primeiro elemento é um tema, seguido da
vogal de ligação -i-: CAPRI-, e não CAPRA) e os compostos de línguas românicas como o francês, em que o
primeiro constituinte é formalmente idêntico à forma livre (belle-mère, timbre-poste). Ainda que compostos do
tipo CAPRIFICUS sejam pouco comuns e relativamente recentes, vê-se estabelecer uma oposição entre compostos
147
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3.2

Algumas propostas de classificação dos compostos NA e AN

Em línguas cujos mecanismos de composição não favorecem a estrutura NN, própria
das línguas germânicas, é legítimo supor que elas apresentem, como contrapartida, outros
tipos de estruturas, como NA149 e NprepN150. Contudo, tanto a associação de um nome e um
adjetivo como a associação de dois nomes intermediada por uma preposição podem
corresponder a um composto ou a uma seqüência livre, pois trata-se de estruturas
formalmente coincidentes.
Compostos com as estruturas NA e AN não foram relacionados por João de Barros na
sua gramática da língua portuguesa, datada de 1540151. Já em Soares Barbosa (1881 [1822], p.
85) compostos com essas estruturas – representadas por boquirroto, cantochão (< lat. ecles.
CANTUS PLANUS),

manirroto etc; meiodia, salvoconducto etc. – aparecem grafados, como se

observa, como uma única palavra, mesmo naquelas formas que depois viriam a se
convencionalizar com o hífen (meio-dia, salvo-conduto). Nesses dois casos, embora se trate
de expressões já marcadas quanto à distribuição do adjetivo, esta junção parece ter o objetivo
de legitimar o seu estatuto de composto152.
De fato, em português, a anteposição do adjetivo ao nome corresponde, segundo
critérios distribucionais, a uma ordem marcada, o que significa o afastamento da relativa
neutralidade que caracteriza sintagmas em que o adjetivo é pós-nominal (RIO-TORTO,
2006b, p. 107). O aspecto marcado/não marcado só é atribuído ao adjetivo em contextos

adjetivos – de formação derivada (-GENA, -FER) e pertencente sobretudo aos vocabulários poético, jurídico,
religioso – e compostos substantivos – não-derivados (-FOLIUM), empregados por técnicas menos nobres, como a
botânica, e pela linguagem familiar registrada em inscrições e glosas. Ainda de acordo com a autora, essa
oposição é mais marcada nas línguas românicas, em que os produtos composicionais são predominantemente
nominais.
149
Principalmente quando o adjetivo está numa forma relacional, isto é, quando sua estrutura morfológica é
complexa, envolvendo um nome e um sufixo. A estrutura NA, nesse caso, constitui uma alternativa à estrutura
NprepN.
150
De acordo com Spencer (texto online, p. 19), a maior parte dos compostos AN em inglês (que é a ordem não
marcada) constitui casos de lexicalização, de maneira que não é de fato um tipo produtivo. O autor ainda
argumenta que se trata preponderantemente de compostos exocêntricos, o que também justifica a sua exclusão
do âmbito dos compostos. Diferentemente, Lieber (2005, p. 375) situa os compostos AN (blackboard ‘quadronegro’) e NA (sky blue ‘a cor azul do céu’) como relativamente produtivos, frente aos NN (file cabinet
‘arquivo’), fortemente produtivos.
151
O autor listou compostos NN (rede-fole, arquibanco), VN (torçicolo), VV ( morde-fuge), VAdv (puxavante)
e NPrep (tràspé).
152
Excepcionalmente, o autor grafa com hífen o composto coordenado norte-sul. Por outro lado, o hífen no
composto mestre-sala aparece em final de linha, de maneira que não se pode afirmar que esteja marcando a
junção ou disjunção dessa forma.
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adnominais ou apositivos, uma vez que em contextos predicativos o adjetivo tem, como é
óbvio, uma posição fixa, que é a pós-nominal.
De acordo com Val Álvaro (1999, p. 4828), o adjetivo em posição marcada refere-se
essencialmente a adjetivos numerais e a adjetivos morfologicamente simples. Também a
expressão pode corresponder a um calco ou a um empréstimo, o que pode significar que ela
não se encaixa nas condições anunciadas. A anteposição do adjetivo é encarada como
condicionada por fatores que podem ser de natureza diversa: estilística, informacional,
expressiva, lógico-semântica, idiomático-colocacional (RIO-TORTO, 2006b, p. 106-107).
Acrescente-se ainda o fator rítmico, o que confere a primeira posição a adjetivos fonicamente
menos pesados. Em contrapartida, o adjetivo em posição pós-nominal transmite valores
objetivos, denotacionais, aportando ao nome uma leitura essencialmente restritiva.
Quanto à mobilidade do adjetivo, parece que apenas os qualificativos apresentam a
possibilidade de virem antes e após o nome (às vezes com emprego distintivo), enquanto os
adjetivos com papel classificativo (aí incluídos os relacionais) vêm sempre após o nome. A
estrutura morfológica, no entanto, não tem papel determinante na distribuição do adjetivo,
podendo ser destacadas apenas algumas correlações pontuais.
Ribeiro (2006) trata, em sua dissertação de mestrado, da categoria dos compostos NA
(não estuda as estruturas AN), classificando-os, quanto ao tipo de relação sintático-semântica
estabelecida entre o nome e o adjetivo, em subordinados completivos e subordinados
restritivos. Como já foi referido no capítulo anterior, Ribeiro e Rio-Torto (em publicação)
ampliam as categorias já existentes e substituem a terminologia compostos subordinados
(restritivos e apositivos) por compostos modificativos (restritivos e atributivos), ficando o
termo subordinado reservado apenas para aqueles compostos cujos elementos de fato
estabeleçam entre si uma relação de regência, como é o caso de estruturas prototípicas VN e
de algumas seqüências NA (daí a designação de subordinados completivos). A novidade
nessa classificação é a inclusão de compostos NA na categoria de compostos atributivos, que,
na primeira proposta, contemplava apenas estruturas NN.
A perspectiva apresentada por Ribeiro e Rio-Torto (em publicação) para os compostos
subordinados completivos do tipo NA permite depreender que composições desse tipo
correspondem a estruturas morfologicamente marcadas, pois envolvem uma forma específica
do nome (um deverbal) e do adjetivo (morfologicamente complexo e com função de
argumento).
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Nos compostos modificativos não existe uma relação de complementação entre os
dois constituintes, mas uma relação de modificação, pelo adjetivo, do referente denotado pelo
nome-núcleo. Essa modificação pode ter uma feição classificativa, distinguindo tipos em um
universo mais ou menos alargado, ou mesmo atributiva, no sentido em que o adjetivo
incorpora ao nome uma nova propriedade ou um novo traço, individualizando-o. À
semelhança do que ocorre nos compostos NN do tipo homem-rã, couve-flor, em que o nome à
direita transmite algum traço saliente ao nome-núcleo, caracterizando-o melhor, nos
compostos NA em que o adjetivo se porta como atributivo o adjetivo transmite o traço ou a
propriedade a ele vinculado(a) ao nome. Nesses compostos, as entidades por eles denotadas
possuem, de fato, a qualidade designada pelo adjetivo. A escolha do adjetivo não é aleatória,
mas motivada extralingüisticamente. Ao se referir a uma determinada entidade, o falante leva
em consideração propriedades que ela apresenta, selecionando, portanto, do seu repertório
léxico, além do nome, a expressão que exprime o seu traço caracterizador, que pode estar
vinculado a aspectos de cor, sabor, cheiro, dimensão etc. Nesses casos, pode se dizer que o
conteúdo semântico do adjetivo satura a caracterização da entidade denotada pelo composto.
Contudo, os adjetivos com essa função também acumulam o papel classificatório, uma
vez que distinguem diferentes tipos da entidade que o nome denota, o que torna meio tênue a
tentativa de distinção objetiva entre compostos com acepção classificativa e compostos com
acepção atributiva. No composto agoa doce, por exemplo, o adjetivo não predica o traço
[adocicado] à substância designada pelo nome, apresentando-se com função meramente
classificadora, em oposição à água salgada (a água do mar), em que o adjetivo,
diferentemente do que ocorre com doce no seu par contrastivo, atribui de fato a propriedade
[salgado] ao denotado pelo nome, ficando, nesse caso, a função atributiva mais evidente153.
Em resumo, o papel atributivo do adjetivo não anula a sua função também classificativa, e,
além disso, a sua classificação parece dependente do contexto extralingüístico.
Ao nosso ver, a função atributiva dos adjetivos em compostos NA pode ser encarada
como uma particularidade dos adjetivos restritivos/classificativos, refletindo, na relação
signo-referente, um menor grau de opacidade semântica. Além disso, essa distribuição entre
restritivos e atributivos se aplica apenas aos compostos endocêntricos, cabendo aos
exocêntricos uma análise apenas sintática. Nesse sentido, entendendo que a especificação de
“compostos atributivos” se aplica com maior objetividade a compostos com a estrutura NN,

153

No caso de água salgada (não registrada no corpus), a relação do adjetivo com o nome é ambígua, pois além
de classificar um tipo de água, ele também atribui ao denotado pelo nome o traço [salgado].
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atentaremos, nas combinações do adjetivo com o nome, principalmente para o seu papel
restritivo e classificatório.

3.3

Apresentação e análise dos dados

Diferentemente dos compostos com a estrutura NN e VN, os compostos NA
constituem, ao lado de compostos NprepN, o tipo de formação mais freqüente no corpus,
representado por um grupo bastante heterogêneo, do qual extraímos alguns exemplos:

Quadro 3 – Compostos NA (continua)
XIII

COMPOSTOS
NA154
agoa benta
agoa doce
agua rosada
águia caudal
alferez-mor
altar-mor
armas brancas
braço deestro
capa aguadeira
capitão-mor
cirio pascoal
falcacrua157

154

T
A
S

C
S
M

F
R

XIIIXIV
C
C
E
A
155
M
D

X

XIV
P
P

XVXVI

XV

V
S
A

C
G
E

156

3

X

C
D
P

L
C

T
T

G
R

XVI
C
C

3

X
X

X

L
J
A

V
F
D
J

X

X
X

T
C
D
J

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

Diante da variabilidade, principalmente gráfica, desses e dos demais compostos nos diferentes textos, e
inclusive em um mesmo texto, optamos por uma forma mais próxima da forma portuguesa atual, quando
possível.
155
O Cancioneiro da Ajuda não forneceu registros de compostos nominais NA e AN. Carolina Michaëlis de
Vasconcelos registra no Glossario a forma ome-lige (port. homem lígio) ‘vassalo’, mas se trata de um termo
francês: «Punhei eu muit’ en me quitar / de vos, fremosa mia senhor, / e non quis Deus, nen voss’ amor; / e poi’lo non pudi-acabar, / dizer-vus quer’eu ũa ren, / senhor || que sempre ben quige: / “or sachiez veroyamen / que je
soy votr’ ome-lige”» [CA 2999]. Não incluímos as formas mal-sen (mao sen, nas CSM) e mal-seso ‘falta de
juízo, desacerto’, pois o valor semântico expresso por mal parece ser o de privação, como o do prefixo des-, em
dessiso ‘ausência de siso, falta de juízo; desassiso, desatino’, conforme HOUAISS online, s.u. dessiso.
156
Não há diferença lexical, no que se refere aos compostos identificados, entre o ms. 36 e o ms. 266. Dessa
forma, preferimos, neste quadro, fazer referência apenas ao VSA36 (séc. XIV).
157
De acordo com Lapa, na sua edição das Cantigas d’Escarnho [71.10], a falca seria uma espécie de algema ou
anel de ferro com que se capturavam os prisioneiros, e crua corresponderia à forma feminina de cru ‘cruel’ (lat.
CRŪDUS), fazendo-se concordar, portanto, em gênero com falca.
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Quadro 3 – Continuação
XIII

COMPOSTOS
NA
figos çofeinos
fogo montes
frades meores158
jgreia cathedral159
jgreia parrochial
mal frances
mar oceano160
monge branco
notairo publico
olho mao
Padre Santo
panos meores
pecado mortal
pecado original
pedras preciosas
pollo artico
porco montes
reis magos
sol-posto

T
A
S

C
S
M

F
R

XIIIXIV
C
C
E
A
M
D

XIV
P
P

V
S
A

XVXVI

XV
C
G
E

C
D
P

L
C

T
T

G
R

XVI
C
C

3

L
J
A

3

V
F
D
J

T
C
D
J

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

No que se refere aos compostos AN, pode-se dizer que eles estão escassamente
representados:

158

Do latim FRATRES MINORES, expressão que designa os religiosos da ordem franciscana, fundada por São
Francisco de Assis em 1210.
159
Catedral figura na língua portuguesa contemporânea como nome. De acordo com Said Ali (1964b, p. 40), o
costume de dizer só o qualificativo, desprezando o nome do ser, transformou antigos adjetivos em verdadeiros
substantivos. Isso é comum nos nomes terminados em -al, de origem adjetiva, nos quais se subentendem
substantivos de gênero feminino. O mesmo não ocorreu com eygreia parrochial, que apresenta, paralelamente,
uma estrutura NN: «Ley XXVIª as quaes cousas ssom teudas de gardar e quaes nõ os mõges que for d’ordẽ e
seruir ena jgreia parrochia» [PP X.631].
160
Nessa construção, originada do latim MARE OCEANUM ‘Oceano Atlântico’, oceano é empregado como
adjetivo (TORRINHA, 1945, s.u. OCEANUS).
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Quadro 4 – Compostos AN
XIII

COMPOSTOS
AN161

baixamar
Estrema Hunçom
falsso testemunho
grande algo162
livre alvidro
mas molheres
mea hidade
meia noite
meio dia
nova ley163
novo testamento
publico estromẽto
publico sinal
ricas donas
rico homẽ164
Santa Scritura
vãã gloria165

T
A
S

C
S
M

F
R

XIIIXIV
C
C
E
A
M
D

XIV
P
P

V
S
A

XVXVI

XV
C
G
E

C
D
P

L
C

T
T

G
R

XVI
C
C

3

L
J
A

V
F
D
J

X
X

X

3

T
C
D
J

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

3.3.1 Configuração interna dos compostos: morfologia e semântica dos constituintes

Grande parte dos nomes envolvidos nos compostos deste grupo apresenta uma
morfologia simples, como agoa doce, armas brancas, monges brancos etc.
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Veja-se a nota 154.
Nas Cantigas de Santa Maria e nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer, a grafia deixa transparecer o início
de fusão: grand’ algo. Contudo, como na Crónica Geral de Espanha essa forma apresenta-se sem elisão,
decidimos incluí-la no paradigma AN, e não no âmbito das formas aglutinadas.
163
Bustos Gisbert (1986, p. 148) refere-se a adjetivos two, ou seja, aqueles que admitem a ordem AN e NA.
Parece ser o caso de nova e velha, que também surgem pospostos ao nome lei, e de Santo, que se registra
posicionado antes e depois de Espírito/Padre.
164
Trataremos mais detalhadamente de rico-homem na seção sobre as formas aglutinadas.
165
As expressões Estrema Hunçom, falsso testemunho, livre alvidro, meio dia, meia noite e vãã gloria parecem
corresponder a expressões cristalizadas já em latim: EXTREMA UNCIO, FALSUM TESTIMONIUM, LIBERUM
ARBITRIUM, MEDIO DIE, MEDIAM NOCTEM e VANAM GLORIAM. Do mesmo modo, as expressões jurídicas publico
estromẽto e publico sinal, registradas no Tratado de Tordesilhas, apresentam um caráter tipicamente formulaico
e são provavelmente também herdados do latim. No Houaiss online, a ordem registrada (s.u. instrumento; sinal)
é NA: instrumento público, sinal público. Mas mesmo em textos medievais também é possível encontrar esses
dois tipos de distribuição.
162
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Menos numerosos, constituintes nominais com morfologia complexa estão
representados por substantivos derivados como alcaydaria-moor, beesteiro-mor, coronistamor, contador-mor, adeantado-mor166, Santa Scritura etc., em que estão presentes afixos de
natureza variada167. Nos denominais, observa-se o predomínio do sufixo -eiro, indicador de
agentividade. Alguns nomes, não obstante apresentarem uma morfologia originalmente
complexa, não são percebidos ou intuídos como derivados. É o caso de chanceller (< fr.
CHANCELIER
FĀRIS),

< lat.

CANCĚLLĀRIUS),

alcaide ‘governador’ (< ár.

AL-QĀ’ID),

alferez (< ár.

AL-

escrivam (< bx.-lat. SCRĪBA, -ĀNIS) etc.
Quanto aos adjetivos, prevalecem aqueles de morfologia simples: monges brancos,

mordomo-mor168, panos meores, rico homẽ, mas molheres etc. Dos adjetivos simples, o mais
ativado foi o comparativo m(o)or (‘maior’), em posposição, utilizado principalmente com a
semântica especial de ‘principal’, ‘superior’.
Os adjetivos derivados são denominais, apresentando diferentes sufixos que se
acoplaram ao nome de base, como, por exemplo, camisa mourisca, camynho frances, capa
aguadeira, maestre scolar169, porco montes. Apesar de já vir formado do latim, o adjetivo
antartico permite decompor o prefixo anti-, que indica a idéia de oposição (no caso, pólo
oposto ao pólo ártico ou pólo norte). Outros adjetivos se apresentam sob a forma de
particípios passados, regulares e irregulares: figos pasados, sol posto, agoa benta (< lat.
BENEDICTA),

indicando o estado resultante da conclusão de um evento.

Quanto a propriedades flexionais de gênero e número, os nomes que entram na
constituição de compostos NA não apresentam nenhuma restrição, ressalvando-se aqueles
nomes que intrinsecamente não têm marcação para masculino e singular e/ou que são
fortemente refratários à quantificação (algo, agua).
As noções semânticas aportadas pelos nomes podem ser organizadas em áreas léxicoconceptuais como: produtos (cal), elementos do mundo natural (agoa, mar, pedras, sol),
166

De acordo com Lapesa (1988, p. 154), o português adiantado e o espanhol adelantado reproduzem a
semântica do particípio árabe ALMUQADDAN ‘anteposto’, ‘chefe’, ‘magistrado’, ‘autoridade’.
167
Muitos nomes e adjetivos morfologicamente complexos registrados no corpus já vêm formados do latim,
como é o caso de nomes com o sufixo -eiro (< -ARIUS) e adjetivos como precioso (< PRETIŌSUS), pasqual (<
PASCHĀLIS), escolar (< SCHOLĀRIS), ártico (< lat. ARCTĬCUS < gr. ARKTIKΌS), antártico (< lat. ANTARCTICUS <
gr. ANTARKTIKΌS) etc. Aqui não faremos a distinção entre palavras formadas em latim e palavras formadas em
vernáculo, tendo em vista que em muitos casos esse procedimento não repercute na qualidade da análise do
composto.
168
O primeiro termo, mordomo, é oriundo do composto latino MAJOR DOMUS ‘o (criado) maior da casa’; tem-se
em mordomo-mor, portanto, a presença dupla de maior, embora em mordomo já não se tenha a consciência desse
adjetivo, como aponta Vasconcellos (1959, p. 144, n. 7)
169
Diferentemente de maestre scola [PP XII.259], em que a função do modificador do nome não está explícita,
em maestre scolar essa função está expressa pelo sufixo.
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instrumentos/objetos (cirio, armas), animais (águia, besta, porco), enfermidade (mal),
vestuário (camisas, capa, panos), numismática (dobras), frutas (figos), região/espaço físico
(pollo, camynho), indivíduos (cristãos, monteiro, monges, escrivam, notairo, molheres),
partes do corpo (braço, olho), edificações (altar, capella), instituição (igreia), nomes de
leitura abstrata (alvidro, idade, pecado) etc. Essas áreas semânticas são preservadas quase
sistematicamente nos produtos composicionais NA/AN. Respondem pela exceção braço
deestro, fogo montes e olho mao, empregados em acepção figurada.
Já os adjetivos exprimem noções relacionadas com: dimensão (meores, grande,
mayor), cor (branco), origem/proveniência (ballaises, frances, mourisca), valoração (rico,
preciosas), caráter/comportamento (bõo, mau, santa), estado (benta, passado, posto), aspecto
cronológico (novo, velho), lado/posição (deestro), a idéia expressa pelo nome-base (rosada,
criminal, original, venial).

3.3.2 Relação morfossintática e morfossemântica entre N e A

Nos compostos NA e AN, o constituinte nominal figura como o núcleo sintático,
sendo, portanto, responsável pela categoria sintática do produto e por suas propriedades
flexionais. Na maior parte dos casos o núcleo sintático coincide com o núcleo semântico, o
que significa dizer que o composto é endocêntrico, proporcionando, em termos sintáticosemânticos, uma leitura composicional objetiva e direta. Porém, em algumas formações não
se dá essa coincidência, evidenciando-se um comportamento semântico próprio de
construções exocêntricas.
Por outro lado, alguns compostos, mesmo endocêntricos, evidenciam uma leitura
composicional transversal, o que envolve uma maior complexidade na sua decodificação.
Trata-se de seqüências em que se combina o caráter descritivo do nome-núcleo com algum
tipo de metáfora ou metonímia atuando sobre o adjetivo. Parece ser o caso de monge branco e
armas brancas, por exemplo.
No caso de monge branco, o elemento nuclear monge ‘pessoa devotada à vida
monástica e clausural’ tem a sua significação restringida pelo modificador branco. Este
adjetivo acrescenta, à significação do nome, a idéia da existência de uma determinada
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categoria de monges, que se opõe a uma outra, a dos “monges negros”170. Por outro lado, a
seqüência monge branco permite conjecturar uma leitura NprepNA na sua estrutura de base:
monge de hábito branco > monge de (hábito) branco > monge branco. Daí, a metonímia
evidenciada pela seqüência cristalizada monge branco seria apenas aparente: o adjetivo
refere-se à cor do hábito dos monges da ordem de Cister, em vez de indicar um caráter
positivo ou negativo da realidade designada pelo substantivo. À falta de evidências materiais
dessa suposta passagem de *monges de hábito branco > monge branco, atribuímos a esse
composto uma leitura metonímica, pois a designação da entidade (‘monges pertencentes à
ordem de Cister’) que ele refere é feita por um traço característico (a cor) de um de seus
elementos constitutivos (a veste):

«Dest’ un miragre me vẽo emente / que vos direi ora, ay, bõa gente, / que fez a Virgen por un
seu sergente, / monge branco com’ estes da Espỹa» [CSM 54.13]
«Cjstel he hũũ moesteyro onde leua nome toda ordẽ que fez Sam Bẽẽto dos mõges brãcos»
[PP X.659]

No composto armas brancas ‘qualquer arma constituída essencialmente de uma
lâmina metálica e que se destina a cortar ou perfurar’ (HOUAISS online, s.u. arma), o
adjetivo não atribui ao nome-núcleo, de uma forma direta, fazendo corresponder a uma
realidade objetiva, a propriedade [brancura]. O adjetivo branca(s), nessa construção, denota o
resultado aspectual, obtido pela lâmina, ao refletir a luz171. E é justamente o emprego
metafórico do adjetivo que impossibilita o seu posicionamento como predicativo: *Esta arma
é branca. Também não há, em português, a oposição arma branca/*arma preta172. As armas
brancas diferenciam-se das armas que deflagram algum tipo de explosivo, referidas como
armas de fogo. Como se vê, o lexema designativo de cor não tem, nessa acepção, papel
objetivo nem contrastivo, mas classificador:

«E outros muytos angeos verram hi cõ armas brancas e trageram todos pẽdõões con cruzes,
de que os mouros averam grãde espanto e perderam os coraçõões» [CGE3 48.12]

170

Os monges negros, cujo adjetivo se deve também à cor do hábito superior que usavam, correspondem aos
beneditinos.
171
Bluteau (1712-1728, s.u. armas) indica que essa expressão se deve ao fato de tais armas serem constituídas de
aço «branqueado ou prateado». Segundo Nascentes (1955, s.u. armas), o germ. BLANK, que substituiu o latim
ALBU, significava ‘luzente, luzidio’, «sentido que ainda transparece na expressão arma branca».
172
Veja-se que em espanhol as unidades plurilexicais arma negra ‘espada, florete ou outra arma semelhante,
sem fio, utilizada no ensino da esgrima’ e arma branca ‘arma feita de aço, como a espada’ (adaptado do
glossário de Bustos Gisbert) não constituem pares opositivos relativamente às realidades que descrevem.
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Referimo-nos, agora, ao composto primo coyrmãão (prima coyrmãã), registrado em
alguns textos do corpus. Por apresentar uma história semântica bastante complexa, esse
composto suscita dúvidas quanto ao estatuto morfológico de seus elementos: trata-se de dois
nomes (NN: primo coirmão), de um nome e um adjetivo (NA: primo coirmão) ou de um
adjetivo (numeral) e um nome (AN: primo coirmão)?
Nas relações de parentesco, a palavra (FRATER)
irmão filho do mesmo pai e da mesma mãe, enquanto

GERMANUS

(> port. irmão) designa o

CONGERMANUS

refere aos primos filhos de dois irmãos. O sentido próprio de

(> port. coirmão) se

GERMANUS

em latim é o de

‘verdadeiro, natural, autêntico’, aplicado tanto a coisas quanto a pessoas e animais: GERMANA
IRONIA, GERMANUS ASINUS

(COROMINAS; PASCUAL, 1980-1991, s.u. hermano). Já o

sentido de CONGERMANUS é o de ‘estreitamente unidos (como irmãos)’.
A palavra

PRIMO,

na sua caracterização morfológica como nome e na sua acepção

como determinado grau de parentesco, deriva da abreviação do justaposto latino
CONSOBRĪNUS PRIMUS

‘primeiro consobrinho’ ‘indivíduo, em relação aos filhos e filhas de

seus tios ou tias’. Essa expressão surgiu para desambiguar os usos de

CONSOBRĪNUS,

que,

inicialmente designando apenas o primo em primeiro grau, passou a se referir também a
primos em outros graus, referência que era devida ao lexema

SOBRĪNUS,

que, por sua vez,

também designava propriamente “sobrinho”.
Contudo, quanto a

CONGERMANUS,

não se pode dizer que esse termo se referia

univocamente a “primo” ou a “primo em primeiro grau”. Du Cange (1610-1688, s.u.
CONGERMANUS)

se refere a uma passagem na Crónica de Sebastião de Salamanca – «Post

Froylanis interitum congermanus ejus in primo gradu Aurelius, filius Froylani fratris
Adefonsi Magni successit in regnum»173 – ressaltando que

CONGERMANUS IN PRIMO GRADU

corresponde ao que os hispanos denominam primo hermano ‘primo irmão; primo em primeiro
grau’ («Ubi congermanus in primo gradu, est quod Hispani dicunt primo hermano»174). Nessa
situação, o termo

CONGERMANUS

não parece indicar o sentido puro de ‘primo carnal’,

recebendo, portanto, determinação pelo sintagma IN PRIMO GRADU. Já em Diez (1861, p. 138),
CONGERMANUS

aparece relacionado com o esp. cormano e o port. coirmão, mas com o

sentido de ‘meio-irmão’ (al. STIEFBRUDER).
173

Trad.: «Depois da morte de Fruela, Aurélio, seu coirmão em primeiro grau e filho de Fruela, irmão de D.
Afonso, sucedeu no reino».
174
Trad.: «Onde coirmão em primeiro grau é o que os hispanos dizem primo hermano».
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O termo coirmão figura, atualmente, como sinônimo de primo, ou seja, corresponde a
cada um dos filhos de um irmão ou irmã em relação aos do outro irmão ou irmã.
Na Monarquia Lusitana175 (Livro XVIII), afirma-se que a palavra

CONGERMANUS

declara o grau dos primos filhos de dois irmãos. Por ser o primeiro grau de primos, ambas as
palavras eram sinônimas no português e castelhano antigos, isto é, era a mesma coisa dizer
coirmão e primo. E para declarar os graus de segundos e terceiros primos diziam segundo
coirmão e terceiro coirmão. De fato, no português arcaico, primo e coirmão são empregados
isoladamente, como se pode observar nas seguintes ocorrências:

«E viu ben de chão / Pedro vĩir a ssi un ome cão / ena cabeça, e a barva cãa, / Que o tirou contra
ssi mui correndo / e foy-o ena egreja metendo, / u viu a preto do altar seendo / a Virgen,
d’Elisabet coirmãa, / Que mandou ao preste revestido / que lle fezera cobra-lo oydo, / que lle
fezesse que logo guarido / fosse da lingua, que non dissesse «ãa»» [CSM 69.88]
«Quand’ eu passei per Dormãã / preguntei por mia coirmãã, / a salva e pa[a]çãã» [CEMD
136.2]
«E assy tomarey vingãça da punhada e morte de meu coyrmãão Alvaro Sanchez, ca este jogo a
muytos ẽpeecerá» [CGE3 124.3]
«Padres, fillos, netos, bisnetos, jrmaaos, subrinhos fillos de primos, segundos coyrmaos, [ou
tios] que sum yrmaos, subrinhos, primos, fillos de yrmaos ou primos de padre ou de madre, nõ
seyam estes testimonhas contra nenhuus estranhos, ergo se for alguu preyto que seya antre
parentes e parentes d’igualdeza» [FR II.440]

No entanto, não é possível afirmar, sem uma análise mais profunda dos co(n)textos e
do grau de parentesco dos personagens envolvidos, que, em coirmão, tem-se um termo
equivalente de primo ou, quiçá, de meio-irmão.
Segundo Moraes Silva (1922 [1813], s.u. coirmão), primos coirmãos correspondem
aos ‘filhos de dois irmãos, ou irmãs, ou de irmão e irmã’, enquanto os segundos coirmãos
correspondem aos ‘filhos de dois primos’. A existência de segundo coirmão (veja-se a
ocorrência anterior) sugere que o termo primo, em primo coirmão, também se trate de um
numeral ordinal (= ‘primeiro’). Contudo, como primo (prima) surge, às vezes, sozinho, com o
significado ‘nome de parentesco’, acreditamos que esse valor já se encontra estabelecido na
expressão primo coirmão. O termo coirmão, por sua vez, nessa mesma expressão, adquire um
175

A Monarquia Lusitana, publicada em 8 volumes entre 1597 e 1727, é, pretensamente, um trabalho
historiográfico de autoria de alguns monges da Real Abadia de Alcobaça da Ordem de São Bernardo. Trata-se de
uma obra criticada do ponto de vista das fontes utilizadas, principalmente as partes de autoria de Frei Bernardo
de Brito (MOISÉS, 2004, p. 199-200). O passo que referimos é de autoria de Frei Francisco (5ª e 6ª Partes,
Livros XVI-XIX).
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valor adjetival, resgatando a idéia de “estreitamente unidos, como irmãos”, “irmanados”,
motivo pelo qual optamos por classificar o composto primo coirmão como NA:

«E, por que fez muyto bem em aquelle dya, lhe ouve despois a dar o conde dom Garcia
Fernandez por molher dona Lambra, que era sua prima coyrmãã» [CGE3 113.5]
«Desy lançou Alvaro Sanchez, primo coyrmãão de dona Lambra» [CGE3 113.24]
«Antre os quaaes morrerõ hi: dõ Reymõ de Moncada, senhor de Bearte, e Reymon de
Montecada, seu primo cuirmãão, e dõ Xeri Guylhelmez, filho del rey de Navarra» [CGE3
269.9]
«Quando fezeres jantar ou cea, nom queiras chamar os teus amygos, nem os teus irmããos, nem
os primos coirmããos, nem os vizinhos, nem os ricos, por que per ventuira elles com de cabo te
ajom de convidar, e sera a ty feita paga comprida» [LC 331.15]
«E a carta foy em esta maneira: como elle mãdava dizer a el rey de França que lhe querya fazer
guerra sem lho merecer e que lhe querya tomar sua terra sen razõ, avendo antre elles muy
grandes divydos, ca bem sabia como os seus filhos e elle erã primos cuirmããos» [CGE3
279.16]

Dissemos que em algumas formações não há a coincidência do núcleo sintático com o
núcleo semântico, resultando construções exocêntricas. É o que evidenciam as expressões
olho mao ‘mau-olhado’176, braço deestro ‘auxiliar principal’ ou ‘principal colaborador’ – que,
curiosamente, envolvem nomes que designam partes do corpo humano, campo bastante
propício, aliás, ao uso figurado177 – e fogo montes178.

176

Jimenéz (2006, p. 11) aporta para olho mao, no caso da cantiga 378 [CBN 1376; CV 984], entre outras leituras
subliminares, uma leitura de conotação fortemente sexual, significando essa expressão uma enfermidade venérea
decorrente das práticas homossexuais de Fernando Escalho.
177
Darmesteter faz referência ao fato de esse tipo de construção (AN/NA) favorecer o uso da metáfora e da
metonímia: aigue-marine ‘água-marinha’ (espécie de pedra preciosa), fer-chaud ‘azia’; poire de bon chrétien >
un bon-chrétien ‘pêra-do-bom-cristão’ (variedade de pêra). O autor ressalta a atuação da sinédoque, uma espécie
de metonímia, como se pode observar em rouge-gorge ‘pintarroxo’, blanc-bec ‘rapaz inexperiente’, oreilleblanche ‘espécie de pássaro’, por exemplo. Nesses registros, cada expressão lingüística designa uma parte da
respectiva entidade – provavelmente atuando, em um primeiro momento, como um determinante (ou um epíteto)
dessa entidade: N [AN/NA]A –, para depois se tornar o símbolo da entidade inteira: [AN/NA]N. Nesses casos, e
em outros semelhantes, cada termo mantém a sua natureza denotativa, isto é, le oreille blanche, por exemplo, é,
de fato, uma oreille blanche que certo pássaro possui. A criatividade da construção reside no fato de ela designar
o pássaro todo. A entidade em questão – oiseau – passa a ser designado por uma de suas partes salientes:
l’oreille blanche.
178
O corpus apresenta o composto pena veira, que, à primeira vista, pode parecer semanticamente exocêntrico.
Contudo, o nome pena (< lat. PENNA) adquiriu, nessa expressão, a acepção de ‘pele’ (peliça), de modo que pena
veira é um tipo de pele variegada, de diferentes tonalidades, sendo, portanto, endocêntrico: «- Ũa pregunt’ ar
quer’ a el-Rei fazer, / que se sol ben e aposto vistir: / por que foi el pena veira trager / velh’ an bon pan’; e
queremos riir / eu e Gonçalo Martĩĩz, que é / ome muit’ aposto, per bõa fé, / e ar querê-lo-emos en cousir»
[CEMD 150.3].
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No composto olho mao, o adjetivo aporta um conteúdo negativo ao substantivo ao
qual está agregado, valor que se desprende do seu próprio conteúdo semântico. No caso de
olho, é sabido que há a crença que atribui ao olhar poderes de causar danos a pessoas ou
mesmo a animais e plantas (quando a pessoa ou animal adoece, quando a planta murcha, por
exemplo). Um indivíduo com olho mao seria, portanto, alguém cuja força negativa do olhar
(muitas vezes motivada pela inveja) provoca malefícios a outra pessoa. No contexto do
registro apontado, o indivíduo com olho mao recebe a interpretação de paciente, isto é, de
vítima do mau-olhado (estar com olho mao):

«E pois sodes ora tan ben andante, / ben era d’ome do vosso logar / dess’ olho mao de vos ar
quebrar, / e non andar com’ andávades ante, / ca somos oj’ e non seremos crás» [CEMD 81.17]
«Fernand’ Escalho leixei mal doente / con olho mao tan coitad’ assi, / que non guarrá, cuid’ eu,
tan mal se sente, / per quant’ oj’ eu de Don Fernando vi: / ca lhi vi grand’ olho mao aver, / e non
cuido que possa guarecer / dest’ olho mao, tant’ é mal doente» [CEMD 378.2, 5, 7]

No caso de braço deestro, o ponto de referência é o próprio corpo humano: o braço
que fica à direita do corpo. A expressão, significando ‘auxiliar principal’ ou ‘principal
colaborador’, põe em relevo a importância que essa parte do corpo tem, relativamente ao
braço esquerdo, na realização de diversas tarefas pelos indivíduos (destros, obviamente).
Tem-se, assim, que a soma do sentido dos constituintes dessa expressão não corresponde ao
seu sentido global, ou seja, o seu sentido não decorre de uma mera composição semântica,
mas, antes, de uma sobreposição semântica:

«E o Cide tomou o cavalo e deuho a dõ Alvaro Fernandez e disselhe, ẽ louvãdoo de seu bõõ
fazer: – Cuyrmãão, cavalgade, ca vos sodes o meu braço deestro! E, louvado seja Deus, assy o
mostrou oje aquy e o demostrará ao dyante!» [CGE3 433.12]

Quanto a fogo montes, sabemos, pelo contexto em que ocorre, tratar-se de uma espécie
de enfermidade. O primeiro termo do composto apresenta os semas “ardência” e
“queimação”, que correspondem aos efeitos que a doença provoca nos indivíduos acometidos
por ela179. É esse aspecto – o efeito –, concentrado no núcleo, que é considerado mais
179

Fogo montes equivale à expressão fogo de San Marçal, como se pode verificar no título da cantiga em que
ocorre: «Como Santa Maria guareçeu a moller do fogo de San Marçal que ll' avia comesto todo o rostro». Na
cantiga 134, esse composto é retomado anaforicamente como “gafidade” («O mal xe ll' aprendeu / ena outra
perna, / tan forte que ardeu / mui mais que lenterna; / mais la Madre de Deus lle diss': “Acordade, / ca ja são
sodes desta gafidade”»); no entanto, pelos sintomas descritos (principalmente a sensação de queimação) é
bastante provável que se trate de outra doença, conhecida como ergotismo, causada pela ingestão de centeio
contaminado por um tipo de fungo (veja-se JIMENÉZ, 2006, p. 3). O adjetivo montes talvez tenha relação com o
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importante na caracterização dessa entidade. Trata-se, portanto, de uma metáfora: uma doença
que provoca a sensação de ardor intenso, como se realmente “queimasse” como fogo:

«Esta sennor que dit’ ei / é Santa Maria, / que a Deus, seu Fillo Rey, roga todavia / sen al, / que
nos guarde do ynfernal / Fogo, e ar outrossi / do daqueste mundo, / dessi d’outro que á y, / com’
oỷ, segundo / que fal, / algũa vez por San Marçal, / De que sãou hũa vez / ben a Gondianda, /
hũa moller que lle fez / rogo e demanda / [a]tal, / per que lle non ficou sinal / Daquele fogo
montes / de que layda era» [CSM 81.26]

No que se refere aos compostos homẽ bõõ, rico homẽ e mas molheres, consideramos
que eles apresentam duas camadas semânticas. Agrega-se à primeira camada, que corresponde
a uma leitura literal dos elementos, uma segunda camada, responsável por imprimir à
expressão como um todo um verniz idiomático. Um rico-homem é, de fato, um homem rico,
mas constitui, também, um indivíduo pertencente à categoria dos homens-ricos, de alta
importância na hierarquia social. Um homem bom é, de fato, um homem bom (= digno), mas
representa, ainda, na hierarquia social, um indivíduo pertencente à categoria dos homens-bons
(< lat. BONI HOMINES). O mesmo raciocínio pode ser feito para mas molheres: trata-se, de fato,
de “mulheres más”, do ponto de vista da moral social. Tem-se, como resultado semântico, a
conversão de mas molheres em uma classe, a das ‘prostitutas’.
Como se opera a função de modificação do adjetivo nesses dois tipos de construções,
endocêntricas e exocêntricas?
Nas construções semanticamente exocêntricas, a informação semântica aportada pelo
adjetivo pode se aplicar diretamente à entidade designada pelo nome composto, ou ao
denotado pelo nome-núcleo, que pode, ou não, estar contido no referente ou dele fazer parte.
No caso de braço deestro, por exemplo, a função do adjetivo é depreendida a partir da leitura
literal da seqüência. O adjetivo, nessa combinação, especifica qual membro superior do
homem se está a referir, ou seja, aquele que se situa à direita do corpo. Nesse sentido direto,
tem-se a oposição braço direito/braço esquerdo, pois essas expressões correspondem a
realidades objetivas. No sentido figurado, no entanto, não se opera a distinção braço direito
‘principal colaborador’/*braço esquerdo ‘?’, por esta não encontrar ressonância semântica.
Expressões com um nível muito alto de idiomaticidade como viúva-alegre (tipo de pássaro) e
vaca-loura (tipo de inseto), referidas por Ribeiro (2006), apresentam um maior afastamento
entre o significado composicional e a realidade designada. Nesses casos, a definição do papel
fato de a doença ter origem no campo. O dicionário da Real Academia Española (online, s.u. fuego) identifica o
fogo de San Marçal com uma erisipela maligna.
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do adjetivo no produto composicional, se não se conhece fisicamente o referente, fica
praticamente restrita ao nível sintático de análise (genericamente, é um modificador do nome,
denotando qualidade, estado, aspecto etc).
No caso dos compostos endocêntricos, diferentemente, é possível definir com maior
clareza a função que o adjetivo desempenha na estrutura composta. Em geral, o adjetivo nas
estruturas NA tem valor classificativo (RIO-TORTOa, 2006, p. 13). A função classificativa
do adjetivo corresponde à especificação do âmbito de referência do nome, restringindo,
conseqüentemente, a sua significação, como nos exemplos: agoa doce, armas brancas, cal
virgem, porco montes, mal frances.
O adjetivo mor180, por exemplo, muito recorrente nos compostos com a estrutura NA,
estabelece uma comparação, em termos de importância hierárquica (equivale ao nível máximo
em uma determinada hierarquia), com o termo simples e/ou com outro termo composto:
alcaide vs. alcaide-mor vs. alcaide-menor, por exemplo181. O adjetivo traduz a idéia geral de
‘principal’, ‘chefe, superior’, funcionando como uma espécie de coringa na formação de
nomes que designam principalmente (classes de) pessoas relacionadas com determinada
profissão ou com determinado ofício182.
No que tange à estrutura morfológica dos adjetivos, observa-se que, em geral, aqueles
com estrutura complexa são formados a partir de nomes, estando geralmente associados a
nomes não derivados (em especial, não deverbais): capa aguadeira, maestre scolar, mal
frances, porco montes. Não se apresenta, portanto, uma das condições necessárias para ativar
uma interpretação argumental, ou seja, o nome não possui grelha temática, não abrindo
nenhum espaço para ser preenchido pelo adjetivo, que, nesse caso, teria função completiva
(RIBEIRO, 2006; RIBEIRO; RIO-TORTO, em publicação). Aliás, os nomes com estrutura
morfológica derivada, além de serem denominais, estão quase sempre associados ao adjetivo
mo(o)r/maior: beesteiro-moor, contador-mor, coronista-moor, monteiro maior, porteiromoor, reposteiro-moor etc. Deste modo, não foram registradas no corpus ocorrências de

180

Este adjetivo apresenta-se nos textos sob diferentes representações – mayor, moor, mor –, indicativo dos
estágios de desenvolvimento do comparativo latino MAIŌREM > ma(i)[o]r > m[ɔ][ɔ]r > m[ɔ]r. Em maor, que
deu origem a moor e a mor, a vogal pretônica está em hiato com a vogal tônica [o].
181
É possível que nem sempre a presença de mor signifique uma diferenciação semântica em relação ao nome
simples, ou seja, algumas formas podem ter sido criadas por analogia.
182
O adjetivo maior é utilizado também no sentido de ‘mais velho’, em oposição a menor ‘mais novo’: «E,
quando el rei dom Fernando ouve feita esta partiçom, pesou muito a dom Sancho, que era o filho mayor, por que
elle entendya que avia de aver todo» [CGE3 334.7]; «E tomou logo a de Gonçallo Gonçallvez, seu filho meor,
antre seus braços, depenãdo suas barbas e fazendo muy grande doo» [CGE3 147.24].
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compostos subordinados completivos, isto é, compostos nos quais o adjetivo desempenha o
papel de argumento do nome deverbal.
As relações semânticas que se operam entre o nome e o adjetivo são de variada
natureza. Alguns adjetivos agregam ao nome a noção de origem/proveniência (mal frances,
porco montes, camisa mourisca, pedras ballaises183), de cor (armas brancas)184, de localização
no tempo (cristãos novos ‘recentes’), de estado (figos pasados ‘desidratados’, agoa benta
‘que sofreu a ação de benzer’185), de valoração (pedras preciosas, rico homẽ, homẽ bõo,
grande algo), de localização geográfica (pollo artico ‘norte’, pollo antartico ‘sul’186, camynho
frances ‘uma das rotas do Caminho de Santiago com partida em S. Jean Pied Port, França’),
de finalidade (escrivam publico, dereyto cyvel, capa aguadeira), de tipo de composição (cal
virgem ‘não hidratada’), de comportamento (mas molheres). Por outro lado, a relação
introduzida pelo adjetivo çofeino, em figos çofeinos, não é evidente187.
A situação dos compostos em que o adjetivo assume a ordem pré-nominal é bastante
particular, pois essas estruturas parecem corresponder a expressões repetidas, habitualizadas e
lexicalizadas – não necessariamente opacas do ponto de vista semântico –, sobre as quais atua
algum tipo de restrição respeitante a princípios idiomáticos de co-ocorrência ou colocação
(RIO-TORTO, 2006b, p. 108). O composto nessa ordem invariável pode também ser uma
herança do latim ou mesmo uma importação de uma outra língua, o que não invalida, no
entanto, o argumento do princípio idiomático.
Não foram registrados, nos textos em apreciação, formas correspondentes à ordem
inversa (*alvidro livre, *testemũho falsso, *gloria uãã etc.):

183

O adjetivo ballaises provém possivelmente do francês medieval BALAIS (< lat. BALASCUS, BALASCIUS < ár.
do top. BALAKHCHÂN OU BADAKHCHÂN). A noção de proveniência é conservada por estar um
topônimo, correspondente ao lugar onde eram encontradas essas pedras, semelhantes ao rubi, na base da sua
criação.
184
Como já foi apresentado, a propriedade [brancura] não é atribuída objetivamente a armas, mas apenas
metaforicamente.
185
Em agoa benta, a substância denotada pelo nome composto continua possuindo as propriedades inerentes da
água: é incolor, insípida e inodora (diferentemente do seu homônimo exocêntrico, que significa ‘cachaça’, cf.
HOUAISS online, s.u. água-benta). O que o adjetivo acrescenta ao referente são propriedades religiosas,
adquiridas através da bênção consagrada à água por um sacerdote da igreja, mas que não observáveis,
constituindo um traço externo a sua estrutura química.
186
No caso dos compostos pollo artico e pollo antartico, o caráter unívoco dos adjetivos, sempre associados ao
termo pólo, autorizam naturalmente a redução do composto ao adjetivo (o Ártico, o Antártico). O mesmo já não
se dá com os adjetivos correspondentes, Norte e Sul (em Pólo Norte e Pólo Sul, não registrados no corpus), que
precisam ser ancorados pelo nome.
187
O adjetivo de origem árabe çofeino (nas CEMD) apresenta uma forma correspondente em português, sofenho,
que remete a uma variedade de figo do Algarve (HOUAISS online, s.u. sofenho).
BALAKHTCH,
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«Esto he: quando a voontade pode e sabe contradizer algũu mal, e empero per soo malicia
aquello scolhe, pecando em o espiritu sancto, procede de maa vontade de livre alvydre» [LC
273.16]
«E os meyaos pecados dizẽ que ssom estes: adulterio, fornizio, falsso testemũho, rroubar,
furtar, soberua, auaricia, que sse entẽde por scasse[z]a, sanha de longo tẽpo, sacrilegio, periuro,
beuediçe de cada dia, engano en dito e en feyto, de que uem mal a outro» [PP VIII.825]
«Ley XLVIIIª como o preegador pode aas vezes castigar asperamẽte pero con mesura e nõ con
uãã gloria» [PP VIII.1254]

Se por um lado não foram registradas ocorrências de vããs glorias, por outro houve o
registro de vããos gloriosos, forma derivada de vãã gloria, compartilhando as funções de
nome e adjetivo. No exemplo a seguir, a função é nominal. A variação de número se dá
interna e externamente, o que indica uma permeabilidade configuracional:

«E os vããos gloriosos filham grande sentido do que por abatimento de seu louvor e fama he
dicto ou feito» [LC 285.20]

Diferentemente, a forma aglutinada vããgloriosos, com marca de gênero/número
apenas no último elemento, aponta para uma possível unidade morfológica da palavra que
serviu de base para a derivação, ou seja, vããgloria:

«E desta guisa os vããgloriosos, por o prazer que filham das avantageens que penssam averem
sobre os outros, de que suas voontades som muyto allegres, contentes, vendosse igualdados ou
que os vencem no que elles penssavom que todos ou os mais venciam, (e) lhes vem este
desprazer, ryjamente sentyndo no coraçom ou folgança do mal e abatymento dos semelhantes»
[LC 52.11]

Essa variação se dá em um mesmo texto, o Leal Conselheiro. A coexistência de uma
forma com estrutura interna opaca, e de outra com estrutura sensível a mecanismos de flexão,
além de indicar que a expressão-base vãã gloria não está sintaticamente fixada, põe em relevo
a tendência para que a unidade de sentido seja acompanhada da unidade de forma.

Faremos agora uma rápida referência às formas adjetivas meio, meia e mas ‘más’,
presentes em alguns compostos:

«E porque o el-rrei achava leall e bem verdadeiro, fiava delle muito e queria-lhe grande bem; e
era este corregedor muito honrrado de sua casa e estado e muito praceiro e de boa conversaçõm,
e seeria estonce em mea hidade» [CDP VIII.16]
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«E quando saí da capela, era ja meia noite» [LJA 453.17]
«Estando na frontaria, / nessas partes de Castela, / em hora de meio-dia, / me chegou esta
novela» [GR3 263.15]

A informação semântica dessas seqüências com ordem tendencialmente fixa é
facilmente prognosticável, diferentemente de mas molheres, já referida anteriormente,
empregada eufemisticamente nas Cantigas de Santa Maria e na Primeyra Partida com o
sentido de ‘prostitutas’:

«Dest’ un fremoso miragre | vos direy que fez a Virgen, | Madre de Deus groriosa, / por un
crerigo que muito | a onrrava; mais fazia | ssa vida lussuriosa / sempre com maas* molleres, | e
casadas e solteyras, / nen virgẽes non queria | leixar, nen monjas nen freiras» [CSM 151.7]
«E destes disse Santo Agostinho que nõ poderã seer saluos se nõ tornassem o que assi auiã
filhado e outrossi os que dam vsura por gaanho que he contra defendemẽto da uedra e da noua
ley. E as maas molheres que fazẽ nem~jga con seus corpos. E contra isto disse Isaias: nõ
tomarás galardam das maas molheres» [PP XXII.183, 185]
«E esto nõ cae enos jograres nẽnos arremeadadores das gaanças per ssas jograria<s> e
arremedilhos e as mas molheres do que gããhã per sseus corpos ca por taes molheres maamẽte
gããhẽ podeno rreçeber» [PP XXIII.346]

O adjetivo ma(a)s, nesse caso, atualiza a acepção ‘erradas’, denotando a expressão
como um todo aquelas mulheres que fazem coisas que, moralmente, não são aprovadas pela
sociedade.
Tanto na estrutura NA quanto na estrutura AN surgem combinações com
comportamento muito próximo daquele evidenciado pelo fenômeno da antonomásia,
ocorrendo a especialização do composto de tal forma que ele passa a designar
referencialmente uma única realidade (BUSTOS GISBERT, 1986, p. 160). Nesses casos,
trata-se de seqüências fortemente ligadas, com um grau de opacidade morfológica, sintática e
semântica bastante alto. A antonomásia é conceituada como a «substituição do nome de um
ser pelo de uma sua qualidade», como, por exemplo, o Redentor no lugar de Jesus Cristo
(MATTOSO CÂMARA JR., 1991, s.u. antonomásia). No âmbito das estruturas que estamos
analisando (e de muitas outras da língua portuguesa), é necessária a ampliação da zona de
alcance da antonomásia, pois o nome da entidade não é substituído apenas por um
qualificador em função nominal, mas por uma expressão lingüística composta que, além de
invocar qualidade, invoca características ou traços que permitem identificar o nome
substituído, e, conseqüentemente, a entidade denotada. Sob essa perspectiva, optamos por
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aplicar a denominação “compostos antonomásicos” a esse tipo de estruturas presentes no
corpus analisado:

Quadro 5 – Compostos antonomásicos
ESTRUTURA NA

ESTRUTURA AN

Padre Santo ( = o Papa)

Santo Padre (= o Papa)188

ley nova (= o Novo Testamento)188

Santa Scritura (= a Bíblia)

ley velha (= o Velho Testamento)188

Vejam-se algumas ocorrências:

«E por esta rrazõ foy tomado este nome simonia de Simõ mago por que este foy o primeyro ena
ley noua de Nostro Senhor Ihesu Cristo que quis conprar a graça do Spiritu Santo pera auer»
[PP XX.43]
«E estando el-rey tirando com muyta pena o bispo de Tangere lhe lembrava alto muitas cousas
sanctas e muito necessarias em tal tempo, antre as quaes tocou algũas das bribia; elle lhe disse:
“Bispo, nam me lembreis nenhũa cousa da ley velha”» [VFDJ 9065]

Neste último caso, outros adjetivos (antiga e vedra/uedra) também são registrados,
co-ocorrendo com velha:
«E o primeiro da ley antiiga: Nom adoraras deuses alheos, no qual se entende toda specia de
ydollatria» [LC 170.4]
«E por esso meesmo mandou Deus a Moyses ena ley uedra que mandasse aos filhos d’Israel
que fazẽ ssacrifiçio do cordeyro que fosse todo brãco e assinaassem as portas das casas hu
morassem do sangui del» [PP XIII.436]

Na Primeyra Partida, por exemplo, ocorrem ley velha e ley vedra/uedra, e no Leal
Conselheiro, ley antiga (NA) e velha ley (AN).
188

Nessas expressões, conforme já foi referido (nota 163), os respectivos adjetivos têm um comportamento
“two”, isto é, eles podem figurar antes ou depois do nome: «O prymeiro da nova ley: Amaras, Honrraras,
Temeras, Louvaras deos sobre todallas cousas» [LC 170.2]; «E esta ordẽ foy feyta primeyramẽte ena vedra ley e
começou en tẽpo de Moysem e Aarõ que foy o primeyro bispo dos judeus» [PP IX.253]; «ca se todo fosse
costrangidamente, nem por nossos feitos averiamos gallardom ou pena, mes por ordenança das pranetas, e (d)os
mandados e consselhos da nova e velha ley sobejos seriam» [LC 154.22]; «Neste anno estando el-rey em
Setuvel, lhe veo recado como era falecido o Papa Sisto *quarto, e assi da nova criaçam do Sancto Padre
Inocencio oitavo por seu breve» [VFDJ 2908]; «sob o qual dito juramento jurarã de nõ pidir absoluçam nẽ
relaxaçõ delle ao nosso muy Sancto Padre nẽ a outro nehũu legado nẽ prelado que lha posa dar» [TT 7r.11].
Sobre a posição do adjetivo em Padre Santo, diz Vasconcelos (1959, p. 291): «É indiferente, quanto à
significação, dizer Santo Padre (língua culta) e Padre Santo (língua popular)».
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Por fim, exemplos de outros compostos antonomásicos registrados:
«E este outro he padre sancto da / nos esa carta E saberemos que cousas som em ella / scriptas
E em tom chegouse ho papa E tomou acarta / da sua maão» [VSA2 72r.1]
«Per como achamos na Santa Scritura, / o Antecristo ora seerá na terra» [CEMD 277.1]

O caráter de individualidade e de unicidade da realidade que essas formas
antonomásicas designam torna-as bastante suscetíveis a restrições de caráter morfológico,
como a variação de número, por exemplo.

3.3.3 Características morfossintáticas e morfossemânticas dos produtos composicionais

Os compostos NA e AN registrados nos textos constituídos como corpus não
apresentam muitas surpresas de cunho morfossintático e morfossemântico relativamente a
esses

mesmos

aspectos

dos

constituintes

tomados

isoladamente.

Por

se

tratar

predominantemente de compostos endocêntricos, é o constituinte nominal que atribui a
categoria sintática ao produto, juntamente com suas propriedades flexionais, e que, por vezes,
determina a área semântica em que este se insere. O produto composicional corresponde, em
regra, a um determinado tipo (um hipônimo) do nome-núcleo, mas, em alguns casos, o valor
semântico aportado pelo adjetivo é responsável por dificultar a decodificação do composto.
O afastamento entre a área léxico-conceptual dos constituintes e a do composto só é
total quando se está diante de compostos exocêntricos, como se pode observar no Quadro 6.
Nesse caso, a quase regularidade que se observa nos compostos endocêntricos não se aplica.
Contudo, apesar de as estruturas exocêntricas não apresentarem um núcleo semântico
explícito, algumas delas deixam entrever que tipo de nexo está patente entre o nome
composto e a entidade por ele denotada. Como já foi referido, trata-se de casos em que atuam,
em maior ou menor medida, mecanismos tropológicos, envolvendo principalmente a metáfora
e a metonímia, ou outros processos de alteração semântica.
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Quadro 6 – Áreas léxico-conceptuais dos compostos NA e AN
ÁREAS LÉXICOCONCEPTUAIS
Alimentos
Animais
Cargos/Ofícios/Dignidades
(ou indivíduos a eles
relacionados)

Comportamento/Atitude
Doenças e moléstias
Elementos/Fenômenos da
Natureza
Instrumentos/Objetos
Moeda
Parentesco
Região
Religião

Sociedade
Substâncias
Tempo
Vestuário

COMPOSTOS NA E AN
figos pasados
figos çofeinos
águia caudal
besta fera
adeantado-moor
alcaide-mor
alferez-mor
alguazill-moor
beesteiro-moor
camareiro-mor
capitão-mor
chanceler-mor
comendador-mor
contador-mor
falsso testemunho
livre alvidro
fogo montes
mal frances
agoa doce
baixamar
armas brancas
dobras cruzadas
dobras mouriscas
primo coyrmãão
pollo antartico
pollo artico
agoa benta
altar-mor
camynho frances
capela-moor
cirio pascoal
cristãos novos
dereyto cyvel
homẽ bõõ
agua rosada
cal virgem
mea idade
meia noite
camisa mourisca
capa aguadeira

cabras montesas
porco montes
copeiro-moor
coudel-mor
coronista-moor
despenseiro-moor
escrivam publico
estribeiro-mor
monteiro maior
reposteiro-moor
sororgiam-mor
tesoureiro-moor
vãã gloria
olho mao
pedras ballaises
pedras preciosas
mea dobra
meo tornés

espirito santo
jgreia cathedral
jgreia parrochial
monges brancos
Padre Santo
Santa Scritura
mas molheres
rico homẽ

meio dia
sol-posto
panos meores
pena veira
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Algumas estruturas do corpus foram registradas apenas na sua forma flexionada, ou
não, quanto ao número. Como duplos plurais, destacam-se as unidades plurilexicais panos
meores, cristãos novos, pedras ballaises, armas brancas. Desta lista enumerativa, apenas
panos meores parece lexicalizado nessa flexão189: *pano menor, cristão novo, pedra
ballais(e), arma branca:

«Como Santa Maria guariu o crerigo que se lle tornaran / as pernas atras porque fez ũus panos
mẽores / dun pano que furtou de sobelo altar» [CSM 327.2]
«E porende ha hy outra peendença que ha este nome e esto he quando algũũ que uay ẽ rromarya
longe de ssa terra ou que anda nuu en panos meores» [PP VI.1238]
«Depois que forõ enna orta, Gonçallo Gonçalvez desvestiusse de todo o que tragia, se nõ dos
panos meores – e esto pella grãde caentura que fazia –, cuydando que o nõ vyssem as donas,
por que era dellas muy alongado» [CGE3 123.20]

Outras entidades parecem naturalmente não receber flexão de número, como agoa
doce, mal frances, pollo artico, pollo antartico, seja pela natureza não-contável do nome
envolvido, seja por designarem uma realidade única, não multifacetada. Contudo, o fato de só
ocorrerem no plural ou só no singular não parece indicar um acréscimo de significados à
estrutura. Os compostos AN, com exceção de alguns casos em que está envolvido meio(a),
não parecem refratários à variação interna e externa de número, embora não haja registros
com essa configuração variacional no corpus em estudo.
Quanto à concordância de gênero, o destaque fica por conta de baixamar, em que se
observa que o adjetivo apresenta a marca do feminino – gênero atribuído ao composto –,
embora o nome seja atualmente classificado como masculino. Contudo, é preciso ter em
consideração que no período arcaico da língua o nome mar oscilava entre as realizações de
masculino e feminino, tendo sido esta a predominante, de maneira que a concordância
registrada em baixamar está dentro das regras morfossintáticas do português arcaico
(NASCENTES, 1955, s.u. mar)190.

189

Como a forma portuguesa atual trajes menores ‘roupas que se usam por baixo de outras, como cuecas,
camisetas, calcinhas etc.’ (HOUAISS online, s.u. traje), registrada no plural.
190
Carvalho (1973, p. 512, n. 15) refere que, sob a ação da “etimologia popular”, os falantes tendem a enxergar
em baixamar uma redução do sintagma baixa do mar, constituindo baixa, portanto, o núcleo do composto.
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OBSERVAÇÕES FINAIS

As unidades pluriverbais selecionadas nos textos correspondem a compostos com
distribuição NA, mais freqüentes, e AN. Em ambas as distribuições, predomina a preservação
da função nominal do núcleo pelo produto, bem como da leitura literal do nome, constituindo
este, em geral, uma espécie de hiperônimo do nome composto. Nesse sentido, o adjetivo
apresenta-se predominantemente como classificativo. O fato de ser endocêntrico, no entanto,
não impede a presença, no composto, de processos de metaforização e metonímia (ou de
outros processos de mudança semântica), atuando especialmente sobre o adjetivo. Nos
escassos compostos exocêntricos (braço deestro, fogo montes, olho mao), verifica-se a
coincidência apenas do núcleo nominal com o núcleo sintático, diferentemente de épocas mais
recuadas da língua latina, em que em regra correspondiam a compostos adjetivos.
Quanto à distribuição do adjetivo, a ordem marcada é a prenominal, que em latim, no
entanto, era típica. Os exemplos correspondentes a essa ordem são escassos, reduzidos a
poucos adjetivos. Não se verificaram casos de exocentricidade em compostos com essa
disposição.
As estruturas NA e AN são referidas por alguns autores como propícias ao uso
figurado de seus elementos, ou mesmo da própria estrutura, gerando uma unidade léxica
exocêntrica, mas, no corpus pesquisado, apenas três exemplos foram recolhidos, um nas
Cantigas de Santa Maria (fogo montes), outro nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer (olho
mao) e outro na Crónica Geral de Espanha (braço deestro)191.
Alguns compostos apresentam uma configuração morfossintática e morfossemântica
especial, correspondendo a estruturas antonomásicas. Talvez constituam apenas alternativas
estilísticas aos nomes correspondentes; no entanto, assumimos estas formas, neste trabalho,

191

Com o nome mão, registramos as expressões aa mãão dereita e aa mãão seestra, indicadoras de ‘direção’,
para a esquerda ou para a direita, e que têm como referente o corpo na sua totalidade: «E entom se forõ seu
camynho e leixarõ o camynho frances aa mãão dereita e filharõ aa mãão seestra per hũũ mõte» [CGE3 75.10].
Essa acepção pode, inclusive, estar embutida no nome mão, quando se imagina a ação de apontar – com a mão
direita ou esquerda (ou, antes, com o dedo indicador) – para indicar uma determinada direção a alguém. Nesse
caso, o nome torna-se supérfluo, ocorrendo a sua elipse (à direita, à esquerda), atestada em todas as línguas
indo-européias (BRUGMANN, 1905, p. 308). O nome mão também surge em mão vazia ‘sem dinheiro’,
composto exocêntrico que, no entanto, não apresenta como produto um nome: «Ben me cuidei eu, Maria Garcia,
/ en outro dia, quando vos fodi, / que me non partiss’eu de vós assi / como me parti já, mão vazia, / vel por
serviço muito que vos fiz; / que me non destes, como x’omen diz, / sequer un soldo que ceass’ un dia» [CEMD
46.4].
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como compostos antonomásicos, incluindo-os no âmbito dos compostos com estrutura NA e
AN.
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4

COMPOSTOS NprepN

4.1

Antecedentes históricos: breves considerações

Ao que parece, a estrutura NprepN era inexistente em latim, sendo a função da atual
preposição de192 desempenhada pelo morfema casual do genitivo (MAURER JR., 1959, p.
240), caso do adjunto adnominal restritivo, que designa uma restrição ao sentido pleno da
palavra por ele modificada, indicando, por vezes, a posse (GARCIA; CASTRO, 2003, s.u.
genitivo)193. Esse fato justifica o grande número de justaposições latinas de dois nomes, em
que, em geral, o genitivo ou determinante está representado pelo primeiro elemento
(NgenN). Darmesteter (1894 [1874], p. 38 et seq.) apresenta como exemplos latinos em que
subjaz a estrutura NprepN194

PATERFAMILIAS, LEGISLATOR, PLEBISCITUM, AQUAEDUCTUS,

LUDIMAGISTER, TERRAEMOTUS

etc. e nomes de lugar como FORUM APII, FORUM CAESARIS,

FORUM POPULII, FORUM SEMPRONII etc.195

4.2

Algumas propostas de classificação dos compostos NprepN

A estrutura NprepN atende ao padrão frasal normal em português, como se pode
observar em estrada de ferro, mestre de cerimônia e oficial de justiça (MATTOSO

192

A referência é feita à estrutura NdeN, mais comum no âmbito dos compostos, mas também ocorrem outras
preposições nessa posição, evidenciando outros tipos de relação sintática. Na língua latina, obviamente, as
diferentes relações sintáticas são expressas pelas marcas morfológicas de caso.
193
O genitivo desempenha uma função adjetival, mas, diferentemente do adjetivo, que concorda em gênero,
número e caso com o nome que modifica, ele não concorda morfologicamente com o nome que modifica, ambos
não partilhando, portanto, da mesma função (GARCIA; CASTRO, 2003, s.u. genitivo).
194
Darmesteter (1894 [1874], p. 45-47) cita exemplos do francês, notadamente nos nomes de lugar, em que se
observam traços do genitivo: Châteaubriand (C. Brientii), Fontainebleu (F. Blialdi), Montmartre (M. Mercuri),
Bourg-la-Reine, Ancy-le-Franc etc. O autor acrescenta que essa estrutura de genitivo também pode ser
observada nos nomes patronímicos (Henri Bernard = Henricus Bernardi), nos nomes de festas religiosas (la fête
saint Martin = la fête de saint Martin), nas denominações comerciais (maison Pierre et compagnie), nas
expressões parlamentares, jurídicas e políticas (affaire Clémenceau) e nos nomes de ruas e lugares públicos (rue
Saint-Jacques). As expressões Hôtel-Dieu, Fête-Dieu e bain-marie são classificados como justapostos por
Darmesteter (1894 [1874], p. 40), pois, segundo o autor, foram formados na fase medieval da língua e
apresentam a sintaxe regular desse período.
195
Expressões latinas de genitivo como CORPUS DOMINI e CORPUS CHRISTI são facilmente encontradas nos texto
das Cantigas de Santa Maria e da Primeyra Partida.
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CÂMARA JR., 1979, p. 213)196. Trata-se, portanto, como aponta Bustos Gisbert (1986, p. 72),
de compostos que mais se assemelham a sintagmas nominais da sintaxe livre, caracterizados
pelo “degré faible de figement” (LE PESANT, 2003, p. 105). O fato de serem, em regra,
semanticamente composicionais – e, portanto, endocêntricos – e de poderem constituir séries
léxicas alargadas, em que o termo da direita, não nuclear, é comutável no âmbito de
determinado paradigma lexical, torna, sem dúvida, essa estrutura produtiva, principalmente no
domínio da criação lexical terminológica (LE PESANT, 2003, p. 105, 108)197.
Compostos com a configuração NprepN não são abonados na gramática da língua
portuguesa de João de Barros, de 1540, onde a composição é descrita, relativamente ao
número de unidades envolvidas, como sendo de “duas partes” significativas198 (como em
«rede-fole», «arquibanco», «torçicólo» etc.)199, mas há referência a construções envolvendo
uma preposição e um nome («tràspé, de trás e pé»). Na gramática filosófica de Jerônimo
Barbosa, é referido que o composto pode envolver «três palavras», sendo a terceira palavra,
como se depreende dos exemplos arrolados pelo autor (capaemcollo, fidalgo, malmequer,
vent’apôpa), um elemento gramatical.
Em Nunes (1956, p. 368), a referência ao padrão português NprepN aparece
relacionada com a substituição do genitivo pela preposição de. A respeito da forma
condestável, Nunes levanta a questão de que ela poderia provir diretamente do latim COM(I)TE
STABULI

ou poderia ter se formado no período arcaico da língua, em que era comum omitir a

preposição de, diferentemente do uso atual, «que sempre a põe clara, como se vê em mãodobra, espírito-de-vinho, etc.»200. Também gramáticas do português contemporâneo, como a

196

Nesse mesmo sentido, Said Ali (1964a, p. 261) afirma, sobre a estrutura NprepN, que «[c]ondiz a formação
desta espécie de palavras compostas muito com a índole da língua».
197
Le Pesant (2003, p. 108) exemplifica com o esquema verre à N<boisson>, partindo da suposição de que os
compostos a seguir não estão atestados em vocabulários específicos: verre à xérès, verre à marsala..., verre à
tokay, verre à pinot noir..., verre à beaujolais, verre à chianti.... Essas palavras compostas foram criadas a partir
do paradigma lexical dos nomes de vinho (verre à bordeaux, verre à bourgogne, verre à champagne, verre à
porto etc.) e estão prontas para suprir eventuais necessidades terminológicas dos setores ligados à produção e
comercialização desses possíveis produtos.
198
Trata-se, portanto, de morfemas lexicais, e não de morfemas gramaticais.
199
João de Barros (1971 [1524], p. 307-308) refere-se à grande facilidade dos gregos na formação de nomes
compostos, acrescentando que «às vezes compõem ũa diçám de quátro significádos com que fázem a sua língua
mui elegante». Quanto aos latinos, afirma que eles também têm seus compostos, «mas nam pássa de três partes».
200
Vasconcellos (1959, p. 308) se refere à perda da preposição de em nomes geográficos compostos: «A
tendência geral da língua, quando o complemento começa por consoante, é simplificar estes compostos,
suprimindo a preposição (e até fazendo outras alterações)», como em Casal-Tras-Cova < Casal de Tras da
Cova; Porto-Mós < Porto de Mós < Porto das mós; Ribatejo < Riba do Tejo. Acrescenta Vasconcellos (p. 310)
que o que ocorre no onomástico também ocorre na linguagem corrente: beira-mar < beira do mar; pontapé <
ponta do pé; madre-Deus < madre de Deus.
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de Cunha e Lindley Cintra (1985), por exemplo, contemplam, em capítulo sobre a
composição, a estrutura NprepN.
É importante salientar que algumas formas aglutinadas (fidalgo, por exemplo) são o
resultado de um processo de coalescência morfofonológica de estruturas justapostas
NprepN201, já semanticamente lexicalizadas, o que permite a inclusão desse tipo de estrutura
no estudo dos compostos. Por outro lado, a estrutura-base dessas unidades monoacentuadas
não pode ser tratada apenas como uma estrutura “petrificada”, também resultante de um
processo histórico, mas como o resultado da escolha de um determinado sintagma para um
determinado referente, como aponta Bustos Gisbert (1986, p. 73)202.
Não sendo ampla a aceitação do grupo NprepN como um mecanismo de composição,
as propostas de classificação desse tipo de estrutura são um pouco tímidas. Línguas como
francês, espanhol e português conhecem bem compostos com essa configuração, mas a
particularidade flexional por eles apresentada suscita a discordância entre alguns autores em
considerá-los como compostos, como Booij (2005, p. 83), por exemplo, que prefere
denominá-los de “constructional idioms”.
No entanto, trabalhos como o de Bustos Gisbert (1986), para o espanhol, e o de
Ribeiro (2006) e Ribeiro e Rio-Torto (em publicação), para o português, evocam o estatuto de
composto para construções NprepN, caracterizando-as, no âmbito de uma hipótese da
escalaridade, como menos prototípicas, ou seja, como menos opacas do ponto de vista
sintático-semântico.
No que se refere às relações intracomposto, observa-se que o sintagma preposicional
que se adjunge ao núcleo nominal o especifica, modificando (ao restringi-lo) o seu âmbito de
referência. Contudo, além de funcionar como um modificador restritivo, o sintagma
201

Nesse caso, não ocorre uma tranformação de sistemas como se observa em NprepN > NN (mestre de escola >
mestre-escola, por exemplo), mas perda de material fonológico, descaracterizando morfologicamente a estrutura
interna do composto. Segundo Val Álvaro (1999, p. 4826), as possibilidades de coesão formal são menores nos
compostos NprepN, em relação aos compostos NA e AN, porque é exigida a elisão da preposição, categoria
funcional. No entanto, trata-se de uma coesão com um grau de perfeição maior: hojalata (de hoja de lata) vs.
guardiacivil/guardias civiles, guardiaciviles. O português fidalgo (e o espanhol hidalgo) é grande exemplo dessa
fusão perfeita, visto que se remete historicamente ao sintagma filho de algo (hijo de algo). Aqui, no entanto, não
ocorre a elisão total da preposição, sendo mais notória a perda da última sílaba de filho.
202
Scalise (1994, p. 124, n. 13) acrescenta à lista de combinações possíveis para os compostos, em nota de
rodapé, a estrutura [N + P + N] (pomodoro), entre outras. No caso de pomodoro ‘tomate’, trata-se de uma
redução morfofonológica de pomo d’amore (cf. Dizionario Etimologico Online, <http://www.etimo.it/>).
Estruturas sintagmáticas NprepN, no entanto, parecem não ser consideradas compostos por Scalise, como se
depreende da seguinte afirmação do autor: «Infine, forme come ferro da stira, coda di cavallo ecc., sono
considerate composti da Dardano [1978]» [Trad.: «Enfim, formas como ferro de passar, rabo de cavalo etc. são
consideradas compostos por Dardano [1978]»].
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preposicional pode desempenhar a função de complemento do núcleo nominal, que, no caso,
apresenta a forma de um deverbal, como nos exemplos acelerador de partículas e
recuperador de calor (RIBEIRO; RIO-TORTO, em publicação).

4.3

Apresentação e análise dos dados

Os compostos com a estrutura NprepN estão significativamente representados, e,
destes, apresentamos apenas alguns exemplos:

Quadro 7 – Compostos NprepN (continua)
XIII

COMPOSTOS
NprepN203,204
camara de paramento
carta de crença
carta de pessoaria
cavaleiro d’armas
clerigo de missa
coita de amor
coita do mar
Corpo de Deus ‘hóstia’
Corpo de Deus ‘festa’
cota d’armas
dentes d’alho
escrivam da camara
escrivam da poridade
farỹha de trigo
filho d’algo
fogo de San Marçal
homẽ d’ordẽ
hora de noa
maestres das chagas
203

T
A
S

C
S
M

F
R

XIIIXIV
C C
E A
M
D

XIV
P
P

XVXVI

XV

V
S
A

C
G
E

205

3

C
D
P

L
C

T
T

G
R

3

XVI
C
C

L
J
A

V
F
D
J

T
C
D
J

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

Diante da variabilidade, principalmente gráfica, desses e dos demais compostos nos diferentes textos, e
inclusive em um mesmo texto, optamos por uma forma mais próxima da forma portuguesa atual, quando
possível.
204
Nos casos em que o nome constituinte do sintagma preposicional inicia-se por vogal, ocorre de regra a fusão
da preposição de. Não obstante, consideramos esse tipo de ocorrência como estrutura NprepN, uma vez que
morfologicamente a preposição ainda está representada.
205
Não há diferença lexical, no que se refere aos compostos identificados, entre o ms. 36 e o ms. 266. Dessa
forma, preferimos, neste quadro, fazer referência apenas ao VSA36 (séc. XIV).
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Quadro 7 – Continuação
XIII

COMPOSTOS
NprepN
mal de pedra
moço da camara
moinho de vento
molher d’ordin
ora de vespora
ordẽ de pistola
pan de centẽo
pan d’orjo
panos de doo
panos de ras (arrazes)
primo com irmão
rabo de cavalo
rellogios dagulha
rey d’armas
seelo da puridade
seelo do chumbo
tiro de pedra
vara de justiça

T
A
S

C
S
M

F
R

XIIIXIV
C
C
E
A
M
D

XIV
P
P

V
S
A

XVXVI

XV
C
G
E

C
D
P

L
C

T
T

G
R

XVI
C
C

3

3

L
J
A

V
F
D
J

T
C
D
J

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

4.3.1 Configuração interna dos compostos: morfologia e semântica dos constituintes

Os constituintes nominais que figuram nos compostos com a estrutura NprepN, nas
posições de núcleo e de não-núcleo, são, na sua maior parte, morfologicamente simples:
panos de doo, carta de seguro, Corpo de Deus, filha d’algo, mal de pedra, moço da camara,
tiro de pedra, vara de justiça, clerigo206 de missa, dentes d’alho, hora de noa, hora de
prima, pã d’orjo, sinal da cruz, rabo de cavalo etc. São constituintes morfologicamente
complexos: cavaleiro d’armas, ordenado de missa, porteiros de maça, quarta feira de ciinza,
quinta feyra da cea, camara de paramento, carta de pessoaria, escrivão da puridade, fogo de
San Marçal, moços d’estribeira, pecado de simonia (< antr. Símon)207.
206

Como se pode observar, em clérigo (< lat. tard. CLĒRĬCUS < gr. KLĒRIKÓS) o sufixo presente remete ao sufixo
grego -ico, formador de adjetivos.
207
Houaiss online, s.u. simonia.
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Nos compostos de morfologia complexa observa-se o uso dos sufixos -eiro
(cavaleiro) e -ado (ordenado) nos nomes que figuram como núcleo, e dos sufixos -mento
(paramento),

-aria (pessoaria), -eira (estribeira), -ia (simonia), -ura (soltura) e -dade

(puridade) nos nomes que constituem o sintagma preposicional. Além da presença dos
sufixos, ocorrem os nomes também compostos quarta feira, quinta feyra (como núcleos) e
San Marçal, Jhesu-Cristo e Nostro Sennor (integrando o sintagma preposicional).
Quanto a propriedades flexionais, os nomes não apresentam, individualmente,
restrição quanto à pluralização (excetuando-se aqueles nomes empregados com sentido de
unicidade, como Deus, por exemplo).
Considerando-se os nomes envolvidos nos compostos NprepN, é possível distribuí-los
em algumas áreas léxico-conceptuais, como as apresentadas no Quadro 8:

Quadro 8 – Áreas léxico-conceptuais dos constituintes nominais de NprepN (continua)
Áreas léxico-conceptuais
Alimentação

Animais
Corpo humano

Construções/Aposentos

Direção/Localização
Documentos
Elementos do mundo natural

Indivíduos

N1
farỹha (farỹha de trigo)
pã (pã d’orjo)

N2
centẽo (pan de centẽo)
trigo (farỹha de trigo)
orjo (pã d’orjo)
cea (quinta feyra da cea)
boi (olho de boi)
cavalo (rabo de cavalo)

corpo (corpo de Deus)
cuu (olho do cuu)
dentes (dentes d’alho)
olho (olho de boi)
Rabo (Rabo dasno)
camara
(camara
de camara (escrivam da camara)
paramento)
moinho (moinho de vento)
norte (estrella da norte)
carta (carta de seguro)
estrella (estrella da norte)
mar (coita do mar)
pedra (tiro de pedra)
vento (moinho de vento)
rramos (dia de rramos)
cavaleiro (cavaleiro d’armas)
clerigo (clerigo de missa)
omen (omen d’orden)
molher (molher d’ordin)
moço (moço d’estribeira)
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Quadro 8 – Continuação
Áreas léxico-conceptuais

Instrumentos/objetos

Matéria
Moléstia e doenças
Nomes de leitura abstrata

Nomes próprios

Produto
Sentimento
Tempo/datas/eventos

Vestuário

N1
porteiros (porteiros de maça)
reis (reis d’armas)
filho (filho d’algo)
rellogios (rellogios dagulha)
seelo (seelo do chumbo)
vara (vara de justiça)

N2

agulha (rellogios dagulha)
espora (moço d’espora)
armas (cavaleiro d’armas)
cruz (sinal da cruz)
ras (panos de ras)
baraça (saia de baraça)
chumbo (seelo de chumbo)

coita ‘mal’ (coita do mar)
mal (mal de pedra)
pecado (pecado de simonia)

paramento (camara de paramento)
crença (carta de crença)
poder (carta de poder)
doo (panos de doo)
justiça (vara de justiça)
sacrilegio (pecado de sacrilegio)
simonia (pecado de simonia)
Jhesu Cristo (corpo de Jhesu
Cristo)
San Marçal (fogo de San Marçal)
ras ‘Arraz’ (panos de ras)
fogo (fogo de San Marçal)
ciinza (quarta feira de ciinza)
coita ‘sofrimento’ (coita amor (coita d’amor)
d’amor)
quarta feira (quarta feira de natal (dia de natal)
ciinza)
Pentecoste (dia de Pentecoste)
quinta feyra (quinta feyra de vespora (ora de vespora)
cea)
hora (hora de noa)
dia (dia de natal)
cota (cota d’armas)
burel (pano de burel)
panos (panos de doo)
saia (saia de baraça)

No que diz respeito ao espaço destinado à preposição e ao determinante do nome,
observamos que algumas formas apresentam variação, fato que, ressalvando-se a natureza
assistemática dos textos arcaicos, aponta para uma menor fixidez sintática nesse tipo de
estrutura:
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1) camara de paramento e camara do paramento
«Segunda, camara de paramento, ou ante-camara, em que custumam estar seus moradores e
algũũs outros notavees do reyno» [LC 303.6]
«E pois a fim delles he seu começo, prymeiro a devemos ordenar em nosso coraçom, poendo na
salla todallas cousas que nom tem outra, afora filhar prazer. Na camara do paramento as do
proveito» [LC 304.5]

2) cavalleiro d’armas (em que d’ = de) e cavalleiro ẽ armas
«E foi hi cõ elle Roy Vaasquez, que foy tam bõõ cavalleiro d’armas em aquelle dya que muito
lhe valera mais de morrer hy que como lhe despois aveo» [CGE3 116.26]
«E, daquella esporoada primeira fezerõ muy grãde dampno nos mouros, ca o conde era muy bõõ
cavalleiro ẽ armas e os seus outro tal» [CGE3 55.19]

A primeira forma, cavalleiro d’armas, é a mais freqüente.
3) clerigo de missa e clerigo da missa
«Enfermo seendo algũũ que queira comũgar deueo aa enuiar dizer ao clerigo da missa que
aduga o «corpus Cristi» ca o quer rreceber» [PP VII.450]
«E ainda eno tẽpo antigo os bispos prestes os soyã chamar, pero este nome deste preste e de
sacerdote tanto quer dizer eno nosso lin[gu]agẽ como clerigo de missa que ha de cõsagrar o
corpo de Nostro Senhor Ihesu Cristo» [PP IX.222]

A estrutura clerigo da missa, menos freqüente, introduz certa ambigüidade na
interpretação dos enunciados, pois missa, ao ser determinada pelo artigo definido, pode
significar que esse mesmo termo já foi referido no texto (referência anafórica).
4) quinta feyra da çea, quinta feyra de çena e quinta feyra çea
«E esto sse mostra eneste logar de que o fez Sanhoãne auãgelista en que cõta o que Nostro
Senhor Ihesu Cristo obrou quinta feyra da çea» [PP IIII.504]
«E por quães rrazões deue seer onrrada e aguardada a festa de joues de quinta feyra de çena en
que ha de seer sagrada a crisma» [PP IIII.33]
«Primado e patriarca cada hũũ destes podem fazer en sseu patriarcado assinaadamẽte estas
cousas assinaadamẽte, assi como cõsagrar as jgreias e fazer altares de nouo e podẽ bẽẽzer os
calezes e cõsagrar as aras e ffazer crisma aa quinta feyra [ ] çea» [PP VIII.379]
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Quinta feyra da çea é a forma mais freqüente, pois çea, ao ser determinada pelo artigo
definido, indica com precisão de que ceia se trata, ou seja, a última ceia que Jesus Cristo teve
com seus apóstolos.
5) seelo da puridade e seello de puridade
«e enviamos alló sobr’esto Joham Fernandez de Mellgarejo, chanceller do nosso seello da
puridade» [CDP II.43]
«Ca tal deue seer a confissom como seelo de puridade que pom o homẽ por guarda da cousa
que nõ quer que seia sabuda» [PP VI.1035]

6) seelo do chumbo e seelo de chumbo
«E por certidam e corroboraçõ do quall asinamos esta nossa carta do nosso signal e a mandamos
seelar do noso seelo do chumbo pendente ẽ fios de seda de cores» [TT 8r.3]
«aa outra aprouaçã e retifficaçã desta dita capitullacã scriptas em purgaminho e firmadas dos
nomes dos ditos senhores seus constituintes e seeladas con seus seelos de chumbo pendentes»
[TT 7r.22]

No caso de algumas formas, a preposição de vem contraída com o artigo definido, fato
que, no entanto, não descaracteriza o caráter composicional da estrutura:
1) escrivam da camara
«E Fernam de Pina escrivam da camara era diante sobre ho dito trato pera de lá o avisar do que
nisso se passasse» [VFDJ 4667]

2) escrivam da Fazenda
«E o primeiro homem que pera yr lá se ofereceo, foy Fernam Lourenço seu escrivam da
Fazenda, que despois foy feytor das Casas da India e da Mina» [VFDJ 958]

3) maestre da nave
«E o maestre da nave diss’ a un seu ome: «Vai, coz / carn’ e pescado do meu aver, que te non
cost’ hũa noz» [CSM 5.147]
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4) moços da capella e moços da camara
«E ahos vinte e quatro dias do mes de Setembro do anno de mil e quatrocentos e setenta e sete,
hum dia ante manhaã com hum capellão, e dous moços da capella, e dous moços da camara e
dous moços d’estribeira se partio muy secretamente» [VFDJ 612]

5) maestres das chagas
«E isto meesmo seya dos maestres das chagas» [FR IV.785]

6) sinal da cruz
«E que seia aquel obrador digno pera ffazer cõ elle o sinal da cruz assi que todos aquelles que
com el forẽ vntados no santo bautismo que acabẽ a beeçõ conprida pera os corpos e pera as
almas» [PP IIII.691]

Poucos compostos apresentam uma preposição diferente da preposição de: cartas
par[ti]das per ABC, primo com irmão (e prima com yrmaã), e, ainda, como vimos, cavalleiro
ẽ armas:

«E ally jazia morto hũũ sobrinho do conde, que era muy bõõ cavalleiro ẽ armas, que se matara
con hũũ mouro dos Allarves muy bõõ cavalleiro a maravylha» [CGE3 60.20]
«E estes ataes quando rreçebem o dizemo dos pastores que façã cartas par[ti]das per ABC con
elles de quãto dizemo rreçebem de cada cabana» [PP XXIII.278]
«E mandou el-rey com elle ho bispo d’Evora Dom Afonso filho do marquês de Valença e primo
com irmão da infanta Dona Breatiz» [VFDJ 5310]
«algũus poderám dizer que todo isto nom abastava se hi despensaçom nom ouve, per o gram
divedo que antr'elles avia, seendo ella sobrinha d'el-rrei nosso senhor, filha de seu primo comirmaão» [CDP XXVIII.79]
«E sendo o principe de ydade de quinze annos ho casou com a senhora Dona Lianor
d’Alemcrasto, filha mayor do infante, e prima com yrmaã do principe que foy da propria
maneira que el-rey seu pay casou» [VFDJ 105]

No caso de primo com irmão e prima com yrmaã, trata-se de estruturas que se
apresentam com uma configuração morfológica distinta em outros textos: prima curmãã [PP
IX.896], prima coyrmãã [CGE3 113.5], primo coyrmãão [CGE3 113.24], primo cuirmãão
[CGE3 269.9], primos coirmããos [LC 331.15], primos cuirmããos [CGE3 279.16], em que
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coirmão (esp. cormano) deriva do lat.

CONGERMANUS

(cf. COROMINAS; PASCUAL, 1980-

1991, s.u. hermano)208.

4.3.2 Relação morfossintática e morfossemântica entre N e prepN

O núcleo sintático dessas construções é geralmente o primeiro constituinte nominal,
apresentando-se marcado, portanto, pela distribuição sintática dos elementos. O sintagma
preposicional tem a função de delimitar o âmbito referencial do núcleo nominal, adicionando
traços/características a sua intensão. Em alguns casos esse sintagma pode se configurar como
um complemento exigido pelo nome-núcleo. O composto porteiro de maça, presente no
corpus, pode ser classificado como um caso de núcleo-complemento, pois porteiro aparece
como variante sinonímica de portador (na realidade, os sufixos -eiro e -ador), significando
‘aquele que porta, que conduz’ (a maça):

«E entam vinham muitos porteiros de maça, muytos oficiaes, todos ricamente vestidos e
encavalgados, e apos eles o porteyro-mor e depois quatro mestres-salas, e atras o mordomo-mor,
todos com opas roçagantes de ricos brocados, e tellas d’ouro com ricos forros» [VFDJ 5813]

Quanto ao núcleo semântico, em geral o composto constitui um hipônimo do núcleo, o
que se deve ao caráter endocêntrico dessas estruturas. As expressões dentes d’alho e olho do
cuu, que configuram uma relação de “parte pelo todo”, embora possam ser consideradas
semanticamente exocêntricas (dente de alho não é um tipo de dente; olho do cu não é um tipo
de olho), não são, por outro lado, totalmente opacas, uma vez que funcionam com o
enunciado-teste N1prepN2 é N2 (dente de alho é alho, olho do cu é cu)209:
«Por vos nam ver em trabalho / co eles nem alvoroço, / levarês dous dentes d’alho / num
chocalho, / por reliquias oo pescoço» [GR3 217.18]
208

Na Monarquia Lusitana (Livro XVIII) está registrado: «aquella palavra he sô propria, assi na latinidade,
congermanus, como no Castelhano, & Portugues antigo, dos primeiros filhos de dous irmãos, que agora
dizemos primos com irmãos» (o destaque é nosso). Veja-se, também, a seção 3 - Compostos NA e AN.
209
Arnaud (2004, p. 337) reflete que enunciados-testes com “kind of” ou “sorte de” (“tipo de”) conduzem,
forçosamente, a uma interpretação hiponímica relativamente ao nome-núcleo semântico. Daí acontecer que o
efeito produzido nem sempre corresponda a uma subcategoria conceptual estável. Fornece o exemplo a police
car is a kind of car (“um carro de polícia é um tipo de carro”), em que police car não configura um hipônimo,
diferentemente de coupe, sedan, hatchback etc. Uma fórmula melhor seria, segundo o autor, enunciados-testes
com cópula, como em a police car is a car, embora, nesse caso, conduzam para o sentido mais freqüente do
nome-núcleo polissêmico.
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«Comprar quer’eu, Fernan Furado, muu / que vi andar mui gordo no mercado; / mais trage já o
alvaraz ficado, / Fernan Furado, no olho do cuu; e anda ben, pero que fer’ é d’unha, / e dize[n]me que trage ua espũlha, / Fernan Furado, no olho do cuu» [CEMD 131.4,7]

Em olho de boi ‘espécie de pedra’210, diferentemente, composto que também indica
uma relação de “parte pelo todo”, a aplicação dos enunciados-testes N1prepN2 é N1 e
N1prepN2 é N2 não fornece resultados satisfatórios: *olho de boi é olho / *olho de boi é boi.
Trata-se, neste caso, de um composto semanticamente exocêntrico, em que atua o mecanismo
da metáfora:

«E a Don Fernando conteceu-lh’ assi / d’un maestre que con el baratou: / cambou-lh’ o olho que
daqui levou / e disse-lhe que era de çafi, / destes maos contrafeitos del Poi, / e meteu-lh’ ũũ
grand’ olho de boi, / aquel maior que el no mund’ achou» [CEMD 377.20]

A análise dos compostos desse padrão será iniciada pelos exocêntricos prototípicos.
Esse tipo de composto, caracterizado pela ausência de um núcleo semântico e/ou sintático,
apresentou um número de registros bastante escasso: Corpo de Deus211, filho d’algo212, fogo de
San Marçal, olho de boi (apresentado supra), rabo de cavalo, Rabo dasno213, rey d’armas214 e
tiro de pedra.
O composto rabo de cavalo corresponde a uma espécie de espanta-moscas, objeto
constituído pelo próprio rabo do cavalo preso a um cabo (de cobre, prata ou madeira
esculpida)215:

210

A crer-se no significado aventado por Rodrigues Lapa: «Deverá ser uma pedra redonda e lisa». Na mesma
cantiga, de autoria de Pero Garcia Burgalês, toda ela sugerindo uma interpretação figurada, também ocorre olho
de cabra, que, analogamente, poderia ser classificada como um tipo de pedra. Contudo, Rodrigues Lapa,
diferentemente do que fez para olho de boi, nada diz sobre essa expressão. No dicionário Houaiss online, olhode-boi designa, entre outras coisas, 1) o primeiro selo postal brasileiro, 2) uma espécie de semente utilizada na
confecção de bijuterias, e 3) uma espécie de peixe. Olho-de-cabra, por sua vez, além de designar um
determinado selo brasileiro, designa espécies de árvore. Não encontramos referência à designação de gemas.
211
Essa expressão será tratada mais adiante, juntamente com outros compostos antonomásicos.
212
O composto filho dalgo será comentado no capítulo sobre as formas aglutinadas.
213
«Provável referência a uma espécie do gênero Halodule, angiospermas marinhas que crescem sobre os
rochedos mas podem se desprender e ser arrastadas pelas correntes» (TEIXEIRA; PAPAVERO, 2006, p. 65, n.
15). O vocábulo está registrado em português, mas como um termo próprio da viticultura, significando ‘casta de
uva branca’ (HOUAISS online, s.u. rabo-de-asno).
214
Veja-se o comentário sobre rey d’armas mais adiante no texto.
215
Conseguimos localizar, no livro A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700, de Alberto
da Costa e Silva (p. 80 e 363), referência a rabo de cavalo com esse sentido, ou seja, o de espanta-moscas, que
constitui, ainda, uma insígnia de autoridade.
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«e nesta ordem chegaram a el-rey, que estava em hum terreiro de seus paços acompanhado de
muita infinda gente e posto em hum estrado rico e nu da cinta pera cima com hũa carapuça de
pano de palma e ao hombro hum rabo de cavalo guarnecido de prata e da cinta pera baixo
cuberto com panos de damasco que lhe el-rey de cá mandara e no braço esquerdo hum barcelete
de marfi» [VFDJ 7402]
«E o presente pera sua pessoa era brocado de pello e rasos em peça, e muitas peças de ricas
sedas de cores e escarlatas e olandas e rabos de cavalo guarnecidos de prata que ele muito
estimava e huns ruços pombos estimava mais, e assi chocalhos e cascaveis e vestidos ricos ja
feitos pera elle e pera a raynha» [VFDJ 7433]

Em Rabo dasno, espécie de planta referida na Carta de Caminha, a motivação talvez
esteja pautada na semelhança entre os referentes que se obtêm da leitura literal e da leitura
metafórica:

«Easy segujmos nosso caminho per este mar delomgo | ataa terça feira doitauas de pascoa que
foram xxj | dias dabril que topamos algũũs synaaes de tera | seemdo da dita jlha segundo os
pilotos deziam obra de | bjc lx ou lxx legoas . os quaaes herã mujta cam | tidade deruas
compridas aque os mareantes | chamã botelho e asy outras aque tam bem chamã | Rabo dasno»
[CC 1r.36]216

No caso de fogo de San Marçal, sabemos, pelos contextos em que ocorre, tratar-se de
uma espécie de enfermidade. Assim como em fogo montes (ver seção sobre os compostos
NA), o primeiro termo do composto é que carrega a significação de ‘doença, enfermidade’,
através de uma operação metafórica: os semas “ardência” e “queimação”, que podem ser
atribuídos ao lexema fogo, caracterizam os principais sintomas dessa doença, identificada
com uma espécie de gangrena. O complemento de San Marçal, constituído por um termo
composto, especifica a enfermidade, através de uma referência histórico-religiosa217:

«[C]omo Santa Maria guareçeu a moller do fogo de San Marçal / que ll’ avia comesto todo o
rostro» [CSM 81.3]

216

Para manter-se fiel à transcrição do autor, optou-se por introduzir barras retas (uma vez que as barras oblíquas
correspondem a um dos sinais de pontuação que a Carta apresenta) nos textos abonativos para marcar a mudança
de linha ocorrida na edição utilizada.
217
San Marçal (Saint Martial), um dos clérigos enviados à Gália para cristianização de suas províncias no séc.
III, fixou-se em Limoges e tornou-se bispo desse lugar. Seus milagres passam a ser testemunhados quando seus
restos mortais (“relics”) são transferidos de Limoges para Montjovis, fora da cidade, em 994. Pessoas
acometidas da doença SACER IGNIS (fogo sagrado) começaram a ser imediatamente curadas, o que tornou o
sepulcro de San Marçal um local de peregrinação (GRIER, 2006, p. 4-6). O fogo de San Marçal também é
conhecido como fogo montês e fogo de Santo Antônio; nesse último caso, a denominação «se debe a la cura del
mal que bajo la advocación de este santo se realizaba en ciertos lugares, como el Hospital de San Antón de
Castrojeriz, en el Camino de Santiago francés» [Trad.: «se deve à cura do mal que sob a invocação deste santo se
realizava em certos lugares, como no Hospital de San Antón de Castrojeriz, no Caminho de Santiago francês»]
(RODRÍGUES PONCE, 2005, p. 254).
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«[E]sta é como Santa Maria guareceu na sa eigreja en Paris un ome que se tallara a perna por
gran door que avia do fogo / de San Marçal, e outros muitos que eran con ele» [CSM 134.3]
«E deu-lles log’ hũa candea tal / con que ssãassen as gentes do mal / a que chaman fogo de San
Marçal, / e sãan quantos aló queren yr» [CSM 259.33]

O composto tiro de pedra apresenta a particularidade de manter o seu valor literal, ao
qual se agrega, ao mesmo tempo, um outro significado derivado.

Os semas derivados

resultam, ao que parece, da aplicação do composto a um referente específico. Significa dizer
que tiro de pedra é um tipo de tiro ‘arremesso’, mas não só: constitui ainda uma unidade de
medida de distância218, o que parece ser o caso da ocorrência registrada na Carta de Caminha:

«e fomos asy todos contra terra | perapasarmos ao longo per ondeles estauam hj | ndo
bertolameu dijaz em seu esquife per mãdado | do capitam diamte cõ hũũ paao dhũũa almaa | dia
que lhes o mar leuara pera lho dar e nos | todos obra detiro depedra tras ele . como elles | viram
ho esquife debertolameu dijaz chegarãse logo todos aagoa metendeose neela ata onde mais
podiam» [CC 5v.7]

Quanto às construções semanticamente endocêntricas, observou-se que essa condição
não é decisiva para que o seu significado seja interpretado com êxito. Tal fato se deve a
questões de vária ordem, mas uma delas é o emprego muito especializado de um nome, seja
na posição de núcleo seja na posição de complemento. A expressão mal de pedra, por
exemplo, é endocêntrica, mas a semântica do complemento não é decisiva para a interpretação
do composto, pois pedra, embora remeta ao clássico cálculo (< lat.

CALCŬLUS

‘pedrinha’)219,

não especifica o órgão acometido (pode ser a bílis, os rins, o intestino etc.). Nesse composto,
a relação parece ser metonímica, uma vez que mal atualiza a significação ‘doença,
enfermidade’ e o especificador de pedra refere-se aos cálculos ou “pedras” que se formam na
região dos rins ou da bexiga, dificultando o funcionamento da atividade renal e provocando
intensa dor220:

218

Essa expressão se refere ao alcance da boca de fogo genericamente denominada de “pedreiro”, espécie antiga
de morteiro que lançava grandes projéteis de pedra a uma distância aproximada de 450m (LEITÃO; LOPES,
1974, s.u. tiro; HOUAISS online, s.u. pedreiro).
219
O cálculo, segundo Houaiss (online, s.u. cálculo), é uma «concreção pétrea que se forma em diversas partes
do corpo do homem e de animais por precipitação de certas substâncias e sais minerais (cálcio, colesteral, uratos
etc.) [Vulgarmente denominada pedra]», ou seja, o termo, por si só, não se refere a um problema em
determinado órgão, necessitando, portanto, de um especificador (cálculo renal, cálculo biliar, cálculo intestinal
etc.). Pode-se dizer que o mesmo se aplica a sua variante léxica pedra, que aceita algumas combinações, como
pedra renal ou pedra nos rins, pedra biliar e pedra urinária (resultados buscados no Google, dia 25/08/08).
220
Mal de pedra não está registrado em português nem no Houaiss nem no Aurélio, seja como composto ou
como “locução”. Por outro lado, está registrado no Diccionario de la Lengua Española (versão online), da Real
Academia Española (s.u. mal).
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«Est’ ome d’ Aragon era, | e avia tan gran mal / de pedra, que en gran coita | era con ela
mortal» [CSM 173.10]

Também endocêntricas são as unidades plurilexicais constituídas pelo núcleo nominal
pano: panos de doo, pano de burel e panos de ras (arrazes).
No composto panos de doo, pano é utilizado no sentido abrangente de “roupa” –
dizendo respeito tanto ao traje feminino quanto ao traje masculino –, podendo ser empregado
também no sentido de (peça de) tecido, enquanto doo significa ‘luto’. Assim, panos de doo se
refere à roupa de luto, isto é, às vestimentas confeccionadas com tecido de cor negra (ou ao
próprio tecido com essa mesma cor), utilizadas para manifestar o sentimento de luto:

«Foy o corpo do duque assi vestido como estava levado ante menham aa igreja principal da
villa; em hum cadafalso cuberto de panos de doo jouve no meo da igreja descuberto aa vista de
todo o povo até a tarde que o soterraram» [VFDJ 2594]
«E neste dia de quinta-feyra hos de seu conselho que presentes eram sem o elle saber mandaram
hũa caravella a Lisboa pera de laa trazer panos de doo, tochas e veludo preto e outras cousas»
[VFDJ 8914]
«E a condessa, assy como molher que andava ẽ romaria, com seus panos de doo que tragya e
com sua capa aguadeira e com seu bordom e sua esportella e seu soombreiro na cabeça, foysse
pera Leom, assy come romeyra» [CGE3 93.23]

O complemento preposicional de doo, como se observa, indica, além do tipo, a
finalidade (no caso, o luto) da entidade denotada pelo núcleo nominal.
Em Portugal, no entanto, a cor usual do luto era, até determinado período, o branco,
fato que está implícito na expressão pano de burel221, presente nas duas edições do texto da
Vida de Santo Aleixo, que integra a descrição do sofrimento experimentado pela genitora de
Aleixo por não saber o paradeiro do filho:

«Sua madre / desaquele dia. que se seu filho partio. estrou hũu pa / no de burel ẽ ho chaao da
sua camara E sia so / bre elle 2 braadaua 2 dizia Senhor tu ujue / que eu aquj asy estarey ataa
que saiba quehe do me / u filho» [VSA2 69v.12]222

221

O luto negro era prática comum dos castelhanos, e não dos portugueses. A estreita comunicação entre os dois
países proporcionou a influência do costume castelhano no domínio dos portugueses. Contudo, ainda no século
XV o modo do luto negro estava indeciso na corte portuguesa, entre os próprios membros da família real
(segundo informação de CÂMARA CASCUDO, n’A Republica, de 17 de abril de 1945).
222
Para manter-se fiel à transcrição do autor, optou-se por introduzir barras oblíquas nos textos abonativos para
marcar a mudança de linha ocorrida na edição utilizada.
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Em panos de ras (panos d’arrazes), tem-se uma estrutura em que o núcleo do
sintagma preposicional faz referência a um topônimo, embora o referente designado pelo
composto (‘tipo de tapeçaria ornamental utilizada em paredes, galerias etc.’) não corresponda
apenas às tapeçarias produzidas em Arraz, na França:

«e mandou armar toda a capela de panos de ras e poseram na dita capella a cota d’armas e o seu
escudo, e elmo, e a lança, e a espada que estiveram aa missa na capela-moor com a bandeyra das
armas reaes que sobre a eessa estava no cruzeiro, e a cruz d’ouro sobre o sancto corpo» [TCDJ
186]
«Vi eu de coteifes azes / con infanções [s]iguazes / mui peores ca rapazes; / e ouveron tal pavor,
/ que os seus panos d’arrazes / tornaron doutra color» [CEMD 21.23]

Nesse, e em outros casos em que pode ser feita uma leitura literal do complemento, há
a tendência a que este informe apenas parte do conteúdo, e não todo ele.
Faremos referência agora a quatro compostos que têm em comum o sintagma
preposicional de armas (sob a forma elíptica d’armas): cota d’armas, homẽes d’armas,
cavalleiro d’armas e reys d’armas. Os compostos cavaleiro d’armas e cota d’armas podem
ser rotulados como um tipo de N-núcleo, constituindo, portanto, construções endocêntricas.
Por outro lado, homẽes d’armas e reys d’armas não constituem propriamente um tipo de Nnúcleo: homem d’armas223 não é um tipo de homem (mas é um homem), pela especificidade
do referente de homem no mundo real, e rey d’armas não é um tipo de rei224 (e também não é
um rei, a não ser que se admita o uso figurado do nome-núcleo). O que se percebe é que o
significado dessas expressões não se obtém a partir da semântica dos constituintes
exclusivamente. O nome modificador apresenta dois significados nessas estruturas: armas1
‘insígnias de brasões’ (cota d’armas e reys d’armas) e armas2 ‘instrumentos de ataque ou
defesa’ (homẽes d’armas e cavalleiro d’armas). Enquanto cota d’armas constitui uma peça
do vestuário do soldado medieval, homẽes d’armas, cavalleiro d’armas e reys d’armas, além
de se referirem a pessoas do sexo masculino, designam um determinado ofício ou o próprio
indivíduo que desempenha as atividades a esse ofício concernentes:

223

Bluteau (1712-1728, s.u. armas) refere-se ao homem d’armas como um homem, ou soldado, a cavalo, armado
de ponto em branco, isto é, dos pés à cabeça em armas brancas.
224
Resumidamente, um rei d’armas se refere a um oficial público que tinha a seu cargo, entre outros ofícios,
escrever a genealogia dos nobres e reconhecer insígnias e brasões de cada família (MORAES SILVA, 1922
[1813], s.u. rei). Armas assume, portanto, o significado de “brasões”. Said Ali (2006 [1975], p. 203) refere que
«[n]ão está totalmente esclarecida a origem da expressão rei» [na denominação rei d’armas], elencando, em
seguida, algumas explicações possíveis.
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«E em essa ora forom outros homẽes d’armas aa judaria e prenderom todollos outros mouros; e
todallas dobras e joias que lhe acharom todo levarom a el-rrei» [CDP XXXIII.70]
«E foi hi cõ elle Roy Vaasquez, que foy tam bõõ cavalleiro d’armas em aquelle dya que muito
lhe valera mais de morrer hy que como lhe despois aveo» [CGE3 116.26]
«E diante do principe muytas trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e outros muitos
estormentos, e muitos porteiros da maça, reys d’armas, porteiros-mores, mestre-salas, veador, e
o mordomo-mor com todallas cerimonias reaes» [VFDJ 64]

Uma característica marcante da estrutura NprepN é a tendência de fazer figurar, na
função de núcleo, um constituinte nominal semanticamente “aberto” à formação de séries
léxicas mais ou menos alargadas. É o caso dos nomes que designam funções e ofícios, como
escrivam (da fazenda, da puridade, da camara) e moço225 ‘criado’ (da camara, d’espora,
d’estribeira), e ainda dos nomes pan (de triigo, d’orjo, de centẽo), carta (de crença, de
seguro, de poder, de pessoaria, de pẽedença, de soltura)226 e dia, nome que entra na
composição de denominações para feriados religiosos (dia de natal, dia de rramos, dia de
Pentecoste)227. Trata-se de formas caracterizadas por servirem para distinguir variedades
dentro de uma espécie, expressa pelo núcleo.
Outros lexemas também constituem séries abertas, porém mais limitadas a um
determinado campo léxico-semântico. Os compostos com hora, por exemplo, constituem

225

Segundo Bustos Gisbert (1986, p. 100), em casos como o de moço ‘criado’, a interpretação pode ser
endocêntrica ou exocêntrica, a depender se se admite a utilização metafórica/metonímica do núcleo ou a
existência de duas unidades homônimas. Em se tratando de moço, o autor acredita haver uma distância
considerável entre as duas possíveis acepções do lexema: ‘jovem solteiro’/ ‘homem que serve em casas ou ao
público em ofícios humildes’. No sentido de ‘criado’, o lexema moço exige a presença do complemento, que
especifica a função que o denotado pelo núcleo desempenha. O dicionário Houaiss online (s.u. moço) registra
moço ‘criado, serviçal’ na mesma entrada em que registra moço ‘indivíduo adolescente ou adulto jovem’ e
outras acepções do substantivo.
226
Mettmann, em seu glossário, sublematiza carta de pẽendença, carta de soltura e carta de petiçon no lema
principal carta: «[C]omo Santa Maria fez ũa carta de pẽedença que tragia ũa moller / pesar mais en ũa balança
que quant’ aver poseron na outra» [CSM 305.1]; «Ela respondeu-lle logo: | «Juro-vos per mia creença / que non
trag’ erg’ esta carta, | que é de mia pẽedença. / E diss’ el: «Vee-la quero, | e meterei [y] femença / se é carta de
soltura | ou se é de petições» [CSM 305.43]. Neste excerto, ocorre o apagamento do núcleo em [carta] de
petições, sendo retomado por uma anáfora “zero”, tendo em vista este lexema já ter sido enunciado no sintagma
precedente. O mesmo ocorre com pan: «E, em esse logar de Coymbra, que era em poder dos mouros, avya hũũ
moesteiro de monges que chamavõ Lorvãão, os quaaes vyvyam de trabalho de suas mããos e tiinhã muyto pam
de triigo e de orjo e de milho e legumhas assaz» [CGE313.19]. Trata-se, como se pode observar, de estruturas
que se caracterizam por um grau de fixação sintática reduzido, fazendo parte de um subgrupo de estruturas
NprepN.
227
De acordo com Baptista (1994, p. 48), o fato de alguns compostos constituírem combinações únicas, com
elevada fixação sintática, permite frequentemente a elisão de um ou vários dos seus elementos. É o caso,
portanto, de nomes que se referem a feriados religiosos: dia de Natal, dia de Pentecostes, dia de Reis, dia de
Corpo de Deus. Podemos acrescentar, ainda, (dia de) quarta-feira de cinzas e (dia de) quinta-feira da ceia,
presentes no corpus em estudo, por exemplo.
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termos da liturgia católica e se restringem ao universo das horas canônicas228, que funciona
como uma espécie de hiperônimo: hora de noa, hora de prima, hora de terça, ora de sesta,
ora de vespora229:
«Mays quando for a ora de sesta deuẽ tãger todolos sinos da uilla aa missa maior assi como os
tãgem enos dias das grandes festas por que todos sse ajũtem ena igreia e despoys nõnos deuẽ
tãger ataa sabado aa grande missa» [PP IIII.290]
«e logo essa tarde a ora de vespora se meterom todas no rrio de Denia» [CDP XXIV.73]
«E elle / comja aa hora da noa E senpre cõ / Religiosos» [VSA2 68r. 12]
«Em outro dia que a sentença foy dada, a hora de terça, aderençarom o campo onde avyã de
lidar em hũũ areal aalem do rio, contra hu dizem Siago» [CGE3 398.17]
«E li por ele ata hora de prima e pareceo-me que nom tinha nada lido, tanta era a scritura» [LJA
443.6]

Os compostos com pecado, lexema presente também na estrutura NA (pecado
original, pecado venial, pecado criminal, pecado mortal), estão representados por pecado de
sacrilegio e pecado de simonia:

«E sse algũũ daquelles que o ouuessem de conprir o(u) enbargasse ou nõ quisesse fazer, tẽ a
Santa Eygreia que fazẽ pecado de sacrilegio, que som conpanheyros dos que matã os homẽs»
[PP XXII.116]

«A terçeyra maneyra he quando algũũs homẽs rreçebẽ capelaes que lhy digã oras ca
estes ataes pelas obras que dam spirituaes aaquelles que nõ erã teudos de o ffazer, bẽ
podẽ por ende rreçeber galardom delles ssem pecado de simonia» [PP XX.171]
O lexema ordem forneceu as seguintes estruturas pluriléxicas: ordem de missa
‘presbiterato’, ordẽ de pistola ‘subdiaconato’ e ordẽ do auãgelho ‘diaconato’:

«Pero nõ teue por bem a Santa Jgreia que o fezessem e mandou que se o bispo quisesse apremar
seu clerigo que rreçebesse ordẽ sagrada por rrazõ de dignidade ou de beneffiçio que ouuesse,
assy como se fosse arçediagoo que deue a seer sodiacono ou diacono, ou abade ou priol ou
arcepreste ou outro clerigo que ouuesse cura d’almas que ha d’auer cada hũũ destes ordem de
missa, que o pode fazer vedando que lhy nõ dem benefiçios daquella dignidade ata que sse
ordinhe» [PP IX.698]
228

Conforme registra Said Ali (1964b, p. 89), «Na divisão do dia em espaços que duravam três horas das nossas
distinguiam-se hora de prima (das 6 às 9 horas da manhã), hora de terça (das 9 ao meio-dia), hora de nona ou
noa (das 3 às 6). Às 6 horas da tarde começava a véspera ou hora de vésperas».
229
Os lexemas que constituem o sintagma preposicional possuem uma marcante especificidade de uso, por já
terem incorporado o traço semântico do núcleo (h)ora, o que justifica o fato de poderem, em determinados
co(n)textos, vir sozinhos, desacompanhados do substantivo.
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«E outrossy dos que nõ ouuessem ordẽ de pistola ao meos ou que nõ ffossem nados de
casamẽtos de beyções ou que nõ ouuessem leteradura qual perteeçe pera bispo» [PP VIII.631]
«Outrossy teue por bẽ a Santa Jgreia que sse algũũ clerigo saltasse dũa ordẽ a outra leixando
algũa en meyos, assy como sse fosse de pistola e leixando a ordẽ do auãgelho e sse ordinhasse
de missa, que depoys nõ deue rreçeber aquela ordẽ que assy leyxou » [PP IX.664]

às quais pode ser ainda acrescentada ordẽ de coroa bẽẽta:

«Onde sse algũũ for dado de meninho a clerizia des que ouuer sete años ata XII bẽ pode auer
ordẽ de coroa bẽẽta e as outras meores ata aquela que chamã acolito» [PP IX.621]

Expressões derivadas de ordem de missa, ordẽ de pistola e ordẽ do auãgelho designam
o próprio indivíduo que recebe essas ordens: ordinhado de missa ‘presbítero’, ordinado de
pistola ‘subdiácono’, ordinado d’auangello ‘diácono’ (glossário do Foro Real, 1987, s.u.
[ordĩar]):

«Ca todalas outras que cantã e dizẽ som por onrra desto e por ende nõna pode dizer outro
clerigo senõ o que for ordinhado de missa segũdo mãda a Santa Jgreia» [PP VII.96]
«Nenhuu clerigo beneficiado de ygreya ou que seya ordinado de pistola ou d’auangello ou de
missa non tenha uoz por nenguu ant’o alcayde» [FR I.553]

As formas Corpo de Deus, Corpo de Jhesu-Cristo e Corpo de Nostro Sennor,
correspondentes a uma única entidade no mundo extralingüístico, ou seja, à ‘hóstia’,
constituem um caso de antonomásia, que preferimos considerar como um tipo de composição.
Como se pode observar, não ocorre uma ruptura paradigmática de fato, tendo em vista que as
expressões empregadas como determinante de corpo fazem referência a uma mesma entidade,
comportando-se como itens semanticamente equivalentes:

«Como ũu erege de Tolosa meteu o Corpo de Deus / na colmẽa e deu-o aas abellas que o
comessen» [CSM 208.1]
«[C]omo Santa Maria fez aa moller que queria fazer amadoiras / a seu amigo con el Corpo de
Jhesu-Cristo e que o tragia na / touca, que lle corresse sangui da cabeça ata que o tirou ende»
[CSM 104.2]
«Esta é do Corpo de Nostro Sennor, que un vilão metera / en hũa sa colmẽa por aver muito mel
e muita cera; e ao / catar do mel mostrou-sse que era Santa Maria con seu / Fill’ en braço» [CSM
128.1]
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A expressão Corpo de Deus, em especial, além do significado ‘hóstia’, pode dizer
respeito à festa católica do mesmo nome, com elipse ou não do núcleo dia (do):

«E ao outro dia bespora de Corpo de Deos, e assi no dia pola acostumada solenidade da festa,
como pola vinda do principe cousa tam desejada d’el-rey e da raynha, ouve na cidade muytas
festas e touros» [VFDJ 1820]
«E ao outro dia foy ho principe dormir aa Torre dos Coelheiros, e aa terça-feira bespora do dia
do Corpo de Deos foy dormir a Evora e com elle ambos os duques e muitos senhores com muita
nobre gente» [VFDJ 1805]

Outras estruturas que podem ser classificadas como compostos antonomásicos são
casa d’oraçõ ‘igreja’ e estrella da norte230 ‘Ursa Menor’:

«E depois el rrey Salamõ a ssemelhãça desto fez o tẽplo en Jherusalem que foy outrossy a
primeyra casa d’oraçõ que os judeus ouuerõ» [PP XIII.9]
«Decimo, a maneira de conhecer a estrella da norte, e per ella(s) suas guardas aa mea noite e
menhãã, segundo per mim gram tempo ha foy devysado e posto em scripto pera se de coor poder
saber, como de feito em estes reinos o ssabem tantos» [LC 342.7]

4.3.3 Características morfossintáticas e morfossemânticas dos produtos composicionais

Nos produtos composicionais com a configuração NprepN o núcleo sintático
instaurado é, geralmente, o nome à esquerda. É ele quem recebe as marcas morfológicas da
variação de gênero e número. Em algumas construções, o nome que integra o determinante se
apresenta no plural: é o caso de cavaleiro d’armas, cota d’armas, homẽes d’armas, panos
d’arrazes (ao lado de pano de ras), reys d’armas e dia de rramos. No caso de reys d’armas e
cota d’armas, o constituinte armas, no sentido de insígnias de brasão, comporta
invariavelmente o plural:

«E pubricamente foy alli trazida hũa estatua do marquês natural como viva que se parecia com
ele, e vinha armado de todas armas, e emcima dellas sua cota d’armas, e na mão dereyta hũa
espada alta» [VFDJ 2329]

230

Na edição selecionada, figura a preposição fundida com o artigo feminino, com a nota de que assim se
encontra no manuscrito e que tal atualizador ocorre juntamente com norte em outro lugar do texto.
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«Onde por esta rrazõ déuesse confessar segundo auemos dito. Ou se nõ, três uezes eno
ano polas tres pascoas, ou ao meos hũa uez se mays nõ poder ante de pascoa mayor de
dia de rramos ata domjgo da rressurreyçõ» [PP VI.881]
Uma particularidade quanto à manifestação do gênero está representada pela marcação
de tipo lexical no espaço destinado ao núcleo. Assim, as estruturas perifrásticas homẽ d’ordẽ e
molher d’ordĩ correspondem a ‘religioso’ e ‘religiosa’, respectivamente, tendo em vista que
os constituintes nominais homem e mulher não comportam marca morfológica de gênero:

«E den ende aos omees d’ordin de mia casa e aos leigos <a> q(ue) eu nõ galardoei seu seruizo
assi com’eles uirem por guisado» [TAS1 15.5]
«e na gent’ é tan grande a cobiiça, / que non á i conselho nen mesura; / Ca non leixan spital nen
egleja, / romeu, nen dona, nen omen fidalgo, / nen omen d’orden, por bõõ que seja» [CEMD
277.10]
«Prior[ado] nẽ encomẽdas nẽ outras cousas nõ deuẽ dar a nẽ hũũ homẽ d’ordẽ por preço que dé
ou prometa a dar» [PP X.586]
«Qvalquer omẽ que per força ou per prazer cũ molher d’ordĩ que sabbia, poys que foy beyta
assi como é custome, (e) casar cũ ella, ella seya tornada a sseu moesterio» [FR IV.450]
«E isto meesmo seya das molheres d’ordin que leyxarẽ seus moesteyros assy como é subredito,
quer casẽ quer nõ» [FR IV.465]

As estruturas do tipo NprepN, apesar de se apresentarem formalmente homogêneas,
abrangem uma variedade de relações semânticas que se instauram entre os dois substantivos
por meio da preposição. Assim, é possível observar relação de: posse (Corpo de Deus, dentes
d’alho, rabo de cavalo), finalidade (camara de paramento, carta de seguro, casa d’oraçõ,
panos de doo), matéria/substância (pã d’orjo, pam de triigo, farỹha de trigo), descrição
(cavaleiro d’armas, filho dalgo, ordẽ de pistola, pecado de simonia, saia de baraça), meio de
funcionamento (moinho de vento, rellogios dagulha), área/local de atuação (escrivam da
camara, moço da camara).
Semanticamente, prevalece a leitura endocêntrica na interpretação dos compostos
registrados. No quadro a seguir, observa-se que o afastamento entre a área léxico-conceptual
dos constituintes (principalmente do núcleo nominal) e a do composto só é total quando se
trata de compostos exocêntricos:
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Quadro 9 – Áreas léxico-conceptuais dos compostos NprepN
ÁREAS LÉXICO-CONCEPTUAIS

Alimentos

COMPOSTOS NprepN

Corpo de Deus ‘hóstia’
dentes d’alho
farỹha de trigo
Corpo humano
olho do cuu
Documentos
carta de crença
carta de pẽedença
carta de pessoaria
Edificações/construções/aposentos camara de paramento
casa d’oraçõ
moinho de vento
Elementos e fenômenos naturais
estrella da norte
olho de boi
Festas e dias comemorativos
Corpo de Deus
dia de natal
dia de Pentecoste
Cargos/Ofícios/Profissões
cavaleiro d’armas
escrivam da poridade
escrivão da camara
homẽes d’armas
maestres das chagas
Instrumentos/Objetos
rellogios dagulha
seelo da puridade
Moléstias e doenças
coita do mar
fogo de San Marçal
mal de pedra
Plantas
Rabo dasno
Religião
clerigo de missa
cura d’almas
homẽ d’ordẽ
hora de noa
hora de prima
molher d’ordin
ora de terça
ora de sesta
Sentimento
coita d’amor
Sociedade
filho d’algo
Unidade de medida
tiro de pedra
Vestuário
cota d’armas
pano de burel
panos de doo

pã d’orjo
pam de triigo
pan de centẽo
carta de poder
carta de seguro
carta de soltura

dia de rramos
quarta feira de ciinza
quinta feyra da cea
moço da camara
moços d’espora
moços d’estribeira
porteiros de maça
reys d’armas
rabo de cavalo
vara de justiça

ora de vespora
ordẽ de pistola
ordinado d’auangelho
ordinado de pistola
ordinhado de missa
pecado de sacrilegio
pecado de simonia
sinal da cruz

panos de ras
saia de baraça
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OBSERVAÇÕES FINAIS

Observou-se, ao longo do estudo e da análise das estruturas registradas como
compostos NprepN uma tendência da língua antiga de utilizar essa configuração sintagmática
na denominação de entidades físicas e abstratas, adequando-se a sua nova situação,
desprovida dos marcadores morfológicos dos casos latinos. Notou-se, ainda, que a estrutura
NprepN recobre compostos endocêntricos e compostos exocêntricos, o que permite
estabelecer, dentro da própria categoria, diferentes níveis de opacidade notadamente
semântica. Embora não seja consensual a inclusão desse paradigma no universo da
composição de palavras, verificou-se que o esquema NprepN é gerador de uma imensa gama
de produtos lexicais, o que se deve a sua relativa liberdade combinatória. Além disso, o seu
caráter analítico, e em geral transparente, também é responsável pela sua produtividade231.
O fato de estruturas NprepN estarem na base de formações NN, ou a elas equivalerem
sintaticamente, e, ainda, de constituírem a origem sintagmática de formas monoacentuadas
ditas “aglutinadas”, como fidalgo (< filho de algo), constitui uma justificativa plausível de
que se trata, realmente, de estruturas legítimas para a formação de compostos, autorizando,
destarte, a sua inclusão no âmbito dos estudos das palavras compostas.
O corpus forneceu compostos NprepN que se distinguem pelo tipo de relação
semântica que se estabelece entre o núcleo sintático e o determinante preposicional. Esses
compostos se distribuem por diversas áreas léxico-semânticas, na maior parte dos casos muito
próximas das áreas em que se encaixam os nomes individualmente. O distanciamento entre o
denotado pelo composto e o denotado pelos constituintes nominais se dá nos casos em que a
leitura da semântica dos elementos não é objetiva, literal, mas transversal, figurada, ou
mesmo antonomásica. Nos exocêntricos prototípicos, o distanciamento é maior ainda. Não
poderia ser diferente.
Sintaticamente, a função do sintagma preposicional é fundamentalmente a de
modificador do núcleo nominal, verificando-se o seu comportamento com função de
complemento apenas em porteiro (= portador) de maça.

231

Le Pesant (2003, p. 109) reflete que esquemas produtivos de nomes compostos, como o representado por
NprepN, têm uma particular importância na língua, e uma das razões é justamente o fato de se situarem em um
limite inferior de fixação, o que por si só justifica a introdução da noção de grau de figement no âmbito dos
compostos.

133


Por último, ressalte-se a associação da ocorrência de determinados compostos com a
natureza bastante específica dos textos, como é o caso da Primeyra Partida, que, por tratar do
«direito eclesiástico», fornece lexemas pertencentes principalmente ao campo léxicosemântico da religião.

CAPÍTULO III

AGLUTINADOS
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em lingüística histórica, o termo “aglutinação” se refere a pelo menos dois eventos: (i)
ao processo de adição de afixos a raízes de palavras232, e, (ii) ao processo de amalgamação de
duas ou mais palavras independentes em uma palavra simples, com um significado mais
idiomático, como em never + the + less > nevertheless (CAMPBELL; MIXCO, 2007, s.u.
agglutination).
O segundo entendimento de aglutinação é o que interessa aqui. A aglutinação é
referida por Saussure (1995 [1916], p. 205), ao lado da analogia, como um importante fator
que atua no desenvolvimento de unidades lexicais novas. Nas palavras de Saussure,

[a] aglutinação consiste em que dois ou mais termos originariamente
distintos, mas que se encontram freqüentemente em sintagma no seio da
frase, se soldem numa unidade absoluta dificilmente analisável.

O processo de aglutinação conheceria três fases, segundo o autor: (i) a combinação
livre de elementos, (ii) a síntese dos elementos em uma unidade nova (síntese semântica), e
(iii) mudanças fonéticas e acentuais.
Ao enxergar a aglutinação como processo, Saussure (1995 [1916], p. 207) exclui
compostos e derivados desse âmbito, situando-os no campo da analogia233. As gramáticas de
língua portuguesa, contudo, reconhecem os compostos por aglutinação, que se constituem em
oposição aos compostos por justaposição. Alguns autores, como Nunes (1956, p. 387),
atribuem a estruturas aglutinadas como avestruz, morcego, vinagre, rosmaninho, fidalgo etc.,
o estatuto de “compostos perfeitos”234. Para Carvalho (1973, p. 523), o aglutinado, por
232

Aliás, o critério morfológico, baseado na estrutura do vocábulo, foi um dos aspectos considerados na tentativa
de classificação tipológica das línguas, ocorrida no século XIX. A intenção dessa classificação era diacrônica,
visando delinear um quadro teórico da “evolução” lingüística. Assim, as línguas foram classificadas por August
Schleicher em línguas isolantes, línguas aglutinantes e línguas flexivas, que, nessa ordem, pareciam representar
uma marcha do simples para o complexo.
233
Darmesteter (1894 [1874], p. 3) já se referia à aglutinação, no seu tratado sobre as palavras compostas do
francês, como o resultado de um «acidente fonético». Também Mattoso Câmara Jr. (1998 [1971], p. 39), na sua
obra Problemas de lingüística descritiva, concebe a aglutinação como a «perda de uma justaposição na história
da língua», estando fora, portanto, do âmbito do estudo dos compostos. Para Villalva (2000, p. 345; 2003, p.
980), a aglutinação constitui um caso de lexicalização semântica e morfológica.
234
Lapa (1984, p. 94), que também se refere à forma “perfeita” e “imperfeita” dos compostos, afirma que
«[t]odos os compostos tendem, mais ou menos, para a composição perfeita, e a língua costuma consagrar o facto,
soldando os dois elementos numa palavra só». O autor aponta os exemplos mão-cheia > mancheia; verde-negro
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constituir um único vocábulo fonológico (boquiaberto, pernalta, agridoce, agricultor etc.),
representa a verdadeira palavra composta, em oposição ao que considera sintagma fixo (amorperfeito, por exemplo).
Nos aglutinados, segundo Cunha e Lindley Cintra (1985, p. 104), já se perdeu a idéia
da composição, uma vez que seus elementos não mantêm a integridade morfofonológica,
tornando a combinação monoacentual. Nesse sentido, não seriam aglutinados formas como
madrepérola, passatempo, varapau etc., uma vez que não se verifica a perda de substância
fonética, sendo facilmente decompostos os elementos que as constituem: madre e pérola,
passa e tempo, vara e pau. Ao lado dessas estruturas justapostas, situam-se os compostos com
e sem hífen (beija-flor, manga-rosa, pai de família, Idade Média). Por outro lado, são
considerados aglutinados aguardente (água + ardente), pernalta (perna + alta) e viandante
(via + andante). Nessas formas, contudo, ainda é possível identificar os elementos envolvidos,
o que significa dizer que não é uma condição dos aglutinados a perda da idéia de composição,
mas que, por outro lado, sendo imprevisível como se dará a fusão dos elementos, é possível
imaginar que há aglutinados mais ou menos transparentes do ponto de vista do
reconhecimento de sua estrutura interna.
Observa-se um conflito, no entanto, envolvendo a definição de aglutinação
apresentada na abertura do texto e a definição de aglutinação depreendida da gramática de
Cunha e Lindley Cintra. Na exposição de Saussure sobre a aglutinação também é admitida a
manutenção da integridade silábica dos elementos que se aproximam (cf. ce ci > ceci, au jour
d’ hui > aujourd’hui), embora esse autor tenha se referido anteriormente à circunstância de
amalgamação perfeita, que apresenta, como resultado, uma unidade de difícil análise. A
questão que se coloca é: ocorre, de fato, uma unidade do acento quando não há perda de
material fônico? Essa perda, quando ocorre, vem sempre representada na escrita (pela crase e
pela elisão, por exemplo)? E o que dizer de sintagmas que, ao se aglutinarem, passam a
constituir compostos morfológicos?235

> verdinegro; água-ardente > aguardente; passa-porte > passaporte. Para Blanco Valdés (1985, p. 212),
«diacronicamente a fusión morfosemántica cúmprese nalgunhas formas. Noutras, o estado morfolóxico do
sintagma inicial mantense, por máis que este acade un valor semántico sintético, como unidade, fóra do valor
analítico das unidades en concreto» (o destaque completo é nosso) [Trad.: «Diacronicamente, a fusão
morfossemântica se cumpre em algumas formas. Noutras, o estado morfológico do sintagma inicial mantém-se,
por mais que este logre um valor semântico sintético, como unidade, fora do valor analítico das unidades em
concreto»]. Para o autor, nesse último caso, trata-se de sintagmas fixos.
235
Segundo Villalva (2000, p. 401), no caso de artimanha e corrimão, a impressão que fica é a de que a
lexicalização os transformou em compostos morfológicos, nos quais se identifica o radical (art- e corr-), a vogal
de ligação (-i-) e a palavra que constitui o segundo termo do composto.
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Diante dessas questões, que tipo de estrutura considerar como aglutinada? Partindo-se
da idéia de Mattoso Câmara Jr. (1998 [1971], p. 38) de que a aglutinação é «um conceito
meramente fonológico e diacrônico», e diante da dificuldade em apontar se compostos
justapostos cujos elementos se escrevem unidos236 são monoacentuais ou não237, serão
considerados como aglutinados, neste estudo, aquelas formas oriundas de sintagmas
portugueses, cuja perda de substância fônica seja observável por meio do registro gráfico
(dificultando, por vezes, a identificação de fronteiras entre os constituintes), e aquelas formas
derivadas de sintagmas latinos, cujo processo de aglutinação nem sempre se evidencia ter se
iniciado já em latim ou em vernáculo. Também será feita referência, ainda no âmbito desse
estudo, àquelas estruturas aglutinadas que apresentam (ou adquiriram) o aspecto de um
composto morfológico.
É óbvio que algumas formas aglutinadas, representantes históricas de primitivos
sintagmas, não evocam o estado anterior de duas palavras justapostas, principalmente quando
se trata de lexemas derivados de justaposições latinas. Nessa situação, os elementos que
entraram na formação de determinada palavra não são mais (facilmente) reconhecidos.
Algumas formas com essa configuração foram incluídas no corpus por serem exemplos
correntes em algumas gramáticas históricas.

2

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO CORPUS

Uma significativa parte dos lexemas registrados se caracteriza por apresentar uma
certa dificuldade no que diz respeito ao reconhecimento dos seus elementos constituintes.
Essa dificuldade é justificável, pois, como já referimos, na maioria dos casos, trata-se de
aglutinados derivados de justaposições latinas, como se pode observar no quadro a seguir. As
formas registradas foram as seguintes: condestabre, fidalgo, freegues, fudodinculi,
moordomo, ouropel, republica, ricome, terremotos, touquinegra, vããgloriosos, verv’antigo e
vinagre238.

236

Esses compostos, cujos constituintes aparecem unidos graficamente, são chamados de ortográficos por Lang
(1997, p. 91).
237
Não se pode desprezar a possibilidade de o hífen e a ausência de espaço em branco constituírem mecanismos
para atribuir a uma determinada estrutura o estatuto de composto.
238
Além dessas formas nominais, foram registradas as formas adjetivas rabialçada e pirnalta: «Maria Negra vi
eu, en outro dia, / ir rabialçada per ũa carreira» [CEMD 384.2]; «É pirnalta e embicada / e nam tem ja nenhũ
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A observação da origem etimológica atribuída a cada uma dessas formas permitiu
distinguir o seguinte panorama:

Quadro 10 – Aglutinados
FORMAS AGLUTINADAS
PORT > PORT

LAT > (outros) > PORT
(> ant. fr. ORIPEL) > ouropel239

filho de algo > fidalgo

AUREA PELLIS

rico homem > ricome

COMES STABULI

> (ant. fr. CONESTABLE) >

condestabre
*touca negra > touquinegra

FILIU ECLESIAE

> freegues

vervo antigo > verv’antigo240

FUTUTUS IN CULUM

> fudodinculi

MAJOR DOMUS

> moordomo

RES PUBLICA >

republica

TERRAE

MOTUS

>

(it.

TERREMOTO)

>

terremoto
VINU

ACRE

VINAGRE)

Seguem,

agora,

algumas

observações

> (cat. VINAGRE > ?esp.

> vinagre

sobre cada um

desses

aglutinados,

acompanhadas de abonações:

dente, / eu fico nesta jornada / que fiqueis dela contente. / A mula é vagarosa, / peitai Joana do Taço, / qu’eu vos
faço, / s’a dama é amorosa, / qu’ela vos fique no laço» [GR3 366.23]. No caso de rabialçada, esta forma parece
representar, historicamente, a estrutura NA, uma vez que se podem depreender “rab- + -i- + alç- + -ad- + -a”.
Nesse lexema, o -i- funciona como vogal de ligação, à semelhança do que ocorria em latim (e do que ocorre na
forma touquinegra), o que lhe confere o estatuto de composto morfológico. No caso da forma infinitiva do verbo
correspondente, rabialçar, forma não registrada, uma estrutura sintática diferente é depreendida: Nome + Verbo,
em que o primeiro termo funcionaria como complemento do verbo, à semelhança do que ocorre em compostos
latinos como MANUMITTERE ‘libertar das mãos; libertar (um escravo)’ (TORRINHA, 1945, s.u. MANUMITTO) e
MANUTENERE ‘ter nas mãos’. Verbos com essa estrutura, ou seja, NV, são o resultado de um processo
morfológico denominado de “incorporação nominal”, que consiste na incorporação do complemento ao verbo,
formando com este um novo verbo (LANG, 1997, p. 101, n. 9). No caso de pirnalta, trata-se da aglutinação
ocorrida pelo encontro de duas vogais iguais: pirna + alta.
239
Nascentes (1955, s.u. ouropel) aponta como fonte o provençal AURIPEL, com assimilação do i ao o do ditongo
ou em que au se transformou, enquanto Machado (1956/1959, s.u. ouro) aventa a possibilidade de intermediação
do catalão ORIPELL.
240
Não se pode descartar que a elisão talvez represente apenas uma necessidade estilística do texto poético. Na
mesma situação registramos grand’algo, de estrutura AN, nas Cantigas de Santa Maria e nas Cantigas
d’Escarnho e de Mal Dizer. Contudo, como a Crónica Geral de Espanha apresenta ocorrências de grande algo,
sem a elisão, decidimos tratar essa forma apenas na seção dos compostos NA e AN. De fato, algumas estruturas
cujos elementos constituem encontros vocálicos apresentam, do ponto de vista da fonética sintática, maior
propensão à aglutinação, como, por exemplo, a distribuição, em próclise, do adjetivo santo (em especial, diante
de espírito): «E assy os apostollos, compridos de sanctesprito, por muito que preegassem, a fforça do
covertimento de todo o povoo foy per myllagres» [LC 143.1].
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condestabre – Esta forma foi derivada do sintagma nominal

COMES STABŬLI

‘conde

encarregado do estábulo real’ por meio da seguinte seqüência fonético-evolutiva
*COMITEMSTABULI > *condestable > condestabre ou condestável (HOUAISS online, s.u.
condestável). Sobre a forma condestável, Cunha (1986, s.u. condestável) afirma que se trata
de uma alteração pouco clara do bx.-lat.

COMES STABŬLI,

através do ant. fr.

CONESTABLE,

e,

ainda, com influência do vocábulo conde.
Na Crónica Geral de Espanha, há registros do sintagma conde estabre, em que
estabre, embora não registrado nos dicionários consultados como palavra morfologicamente
autônoma, parece representar uma forma variante de estabro (< lat. STABŬLUM):

«E assy andarõ desconhecidos per suas jornadas, ataa que chegarom a Paris e forom pousar em
hũas casas onde pousava o conde estabre» [CGE3 279.9]
«E, feita a carta em esta guisa que dito avemos e seelados do seu seello, deuha aa ospeda da
pousada e mandoulhe que, quando lha pedissem aquelles dous homeens, que lha desse e que
esto fosse perante o conde estabre» [CGE3 280.3]
«E, quando foron passados quatro dyas, que elles entenderom que el rey seeria posto em salvo,
pedirom a carta aa ospeda. E ella deulha perante o conde estabre» [CGE3 280.9]

O sintagma conde estabre corresponderia, portanto, à estrutura latina COMES STABŬLI,
ou seja, a uma estrutura NN, em que o segundo termo constitui uma forma de genitivo241, e
precederia, seguindo a ordem evolutiva de processos fônicos, à forma condestabre:

«E aquel santo Condestabre per semelhante ouve aqueste sentimento, por sobejamente se dar
aos cuydados e desembargos» [LC 75.15]
«Séytema, que sejamos bem avysados, provystos e percebidos pera os casos contrairos, com boa
duvyda e receo delles, avendo no coraçom razoada segurança como fazia aquel sancto
Condestabre que na paz e todo assessego era tam avysado e bem provysto como se fosse em
tempo de grande necessydade» [LC 224.17]

fidalgo – O sintagma de que se origina, filho de algo, constitui um calco morfológico
de construções do árabe com ’IBN ‘filho’ (p. ex., ’IBN YÁUMIH ‘filho de seu dia’ = ‘efêmero’)
(COROMINAS, 1983, s.u. hijo).

241

Serafim da Silva Neto (1956, p. 145) chama a atenção para a mudança semântica de STABŬLUM (item 142 do
Appendix Probi: «Stabulum non Stablum») que, em latim, apresentaria o significado de ‘pousada, hospedaria’,
passando, em português (estábulo, arc. estabro), a significar ‘alpendre ou curral, em que se abriga o gado’.
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O processo aglutinativo de filho de algo > fidalgo pode ser traçado da seguinte forma:
num primeiro momento, têm-se as duas formas, filho (ou filha) e algo, unidas pela preposição
de, numa situação de justaposição. Em um outro momento, ocorre a aglutinação da preposição
com o complemento, como nas ocorrências registradas (filho dalgo). Em seguida, o primeiro
elemento perde a sua sílaba final (fi dalgo), aglutinando-se posteriormente ao segundo
constituinte (fidalgo). Nos casos em que o lexema não perde a sua última sílaba, isso pode
significar que, para o usuário da língua, ainda subsiste a noção de uma forma composta; por
outro lado, quando se chega à forma fidalgo, entende-se que se perdeu essa noção. No
entanto, nos textos analisados, é possível encontrar tanto a estrutura sintagmática quanto a
forma amalgamada (mais freqüente):

«Mandamos que nenhuu fidalgo nõ se possa tornar vassalo de nenguu ata que se espeça de seu
sennor quer per sy quer per outrĩ mãdadeyro filho dalgo» [FR III.976]242
«Perçebudo deue sseer o julgador que ouuer poer pena <a> algũũ per rrazã de sacrilegio que
ouuesse ffeyto. Ca deue meter mẽtes que homẽ é o que faz, se é filho dalgo ou nõ» [PP
XXI.262]
«Ca o que quiser dar esmolla ante a deue a dar aos pobre uergonhosos que som filhos dalgo [e
a] outros homẽẽs bõõs que ouuerõ rrazõ e caerõ depoys en pobreza nõ por maldade que
ouuessem feyta mays por ssa desauẽtura, que aos outros pobres que nõ fossem de tães logares
come elles» [PP XXVI.206]
«E foy homẽ muy esforçado e muy amado dos filhos d’algo e fez muytas batalhas com os
mouros e muytos outros bõõs feitos que fez per todo o reyno» [CGE3 265.4]
«El rey dom Garcia, vĩĩdo assi fugindo ante el rei dom Sancho e veendo que per aquella guisa
nõ lhe podya scapar, chamou todos seus fidalgos e ricos homẽẽs e disselhes:» [CGE3 358.5]

O caráter de palavra simples da forma aglutinada é atestado pela sua capacidade
derivacional, como podemos observar na ocorrência a seguir:

«E Sam Jeronimo falando ena uergonha disse que he sinal de fidalguia e de que sse a<l>euãta
ao que a ha a nobreza de coraço poys que per ella leixa de ffazer cousa que lhy mal esté» [PP
VIII.955]

Contudo, a variação externa de gênero desse vocábulo (fidalgo/fidalga) foi verificada
apenas no texto Vida e feitos d’El Rey Dom João, situado nas primeiras décadas do séc. XVI,

242

Nesse exemplo, filho dalgo tem emprego adjetivo e fidalgo nominal.
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figurando, em alguns dos outros textos, as formas fidalgo/fidalgos ao lado de filha
d’algo/filladalgo/filhas d’algo, em que a alteração genérica se dá internamente243.
Nas Cantigas de Santa Maria (séc. XIII):

«Este de que vos eu falo | era fidalg’ escudeyro, / e foi en hũa fazenda | bõo, ardid’ e ligeyro; /
mas foi per un baesteiro / mui mal chagad’ aquel dia» [CSM 408.15]
«Como Santa Maria guareceu en Vila-Sirga hũa dona filladalgo / de França, que avia todo-los
nenbros do corpo tolleitos» [CSM 268.1]

Nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer (fins do séc. XIII e meados do XIV):

«E pesará a vós muit’, eu beno sei, / do que vos eu direi, per bõa fé: / polo vilão, que vilão é, /
pon ora assi en seu degred’ el-Rei / que se non chame fidalgo per ren, / se non, os dentes lhi
quiten poren» [CEMD 401.12]
«ca, pera vós, pois que vos dan / gran preço d’ome de bon sen, / é ela, u á todo ben, / filha d’
algo, e ben de pran» [CEMD 120.24]

Na Crónica Geral de Espanha de 1344 (início do séc. XV):

«E deulhes ẽ essa aaz dom Gõçallo Diaz de Buervena, que era muy bõõ fidalgo e muy valente e
muy ardido» [CGE3 52.13]
«Conta a estorya que el rey dom Ramiro – que foy o primeiro rey d’Aragon, segundo vos dito
avemos no começo – que foy filho del rey dom Sancho de Navarra, o Mayor, e ouveo em hũa
dona filha d’algo; e era natural de hũũ castello que chamavõ Agaron» [CGE3 257.19]

Na Crónica de D. Pedro (ms. do final do séc. XV ou início do XVI):

«Este rrei acrecentou muito nas contias dos fidallgos depois da morte d’el-rrei seu padre» [CDP
I.24]
«ca el dizem que foi mui luxurioso, de guisa que quaaesquer molheres que lhe bem pareciam,
posto que filhas d’algo e molheres de cavaleiros fossem, e isso meesmo donas d'ordem ou
d'outro estado, que nom guardava mais hũuas que outras» [CDP XVI.15]

243

Alguns desses usos se referem à forma adjetiva, que resolvemos apresentar para melhor ilustrar essa questão
do gênero. Aliás, o mecanismo de mútua conversão entre as classes de nome e adjetivo é também observável no
caso do lexema viandante: «Nenhuu ome non seya ousado de sacar dos campos que sũ abertos bestas ou outro
gaado que seya d’omees vinhãdantes» [FR IV.375] vs. «Os viãdantes possã as bestas ou seus gaados meter a
pacer enos logares que nõ sõ sarrados nẽ deffesos» [FR IV.368].
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E, finalmente, no texto da Vida e feitos d’El Rey Dom João, que, como dissemos,
apresenta a forma fidalga, cuja variação de gênero se processa externamente:

«E indo seu caminho lhe veo hum fidalgo com recado d’el-rey alegrando-se muito com sua yda,
e com hum mandado geral que aos christãos em seu reino se desse tudo de graça so pena de
morte e assi se cumprio inteiramente» [VFDJ 7376]
«e vinha por sua aya e camareira-mor Dona Isabel de Sousa portuguesa, molher muito fidalga, e
prudente, e de muy onesta vida» [VFDJ 5296]

freegues – Forma derivada de uma estrutura NN do latim,

FILIU ECCLESIAE

‘filho da

igreja’, em que o nome da direita apresenta-se sob a forma de um genitivo (caso possessivo).
No singular, também foram registradas as formas feegres [CSM 65.12] e ffreeges [PP
XVI.174]244. No plural, as formas freegeses [PP VI.696, 741, X.1041 etc.], ffreegeses [PP
IX.1058], freegesses [PP VI.1162], ffreegueses [PP VIII.400, 402, XVI.198, XXV.393],
freegueses [PP VI.27, XIII.199, 206 etc.], fregueses [PP XIII.155, PP XXIII.242].
Na Primeyra Partida, no sexto título, que trata do sacramento da penitência, é dada a
explicação para o nome «parrochia»:

«Parrochia tãto quer dizer como logar santo hu mora o padre» [PP VI.687]

Aqueles que moram perto de determinada igreja, e que aí recebem os sacramentos, são
chamados «parrochiaos» ‘paroquianos’. Na seqüência do texto, vem a explicação por que
esses «parrochiaos» são chamados de «freegeses»:

«E algũas terras ha en Espanha que chamã a estes parrochiaos freegeses e este nome he outrossy
dereyto ca tãto quer dizer come filhos da jgreia de que ssom vizinhos e por en lhys chamã
ffreegesia assi como polos perrochiaos (e) he chamada parrochia» [PP VI.695]

Note-se a referência à forma derivada ffreegesia, colocada simetricamente em relação
à forma parrochia, constituindo, ambas, formas sinônimas245.

244

Nascentes (1955, s.u. freguês) aponta para o provável desenvolvimento do sintagma latino: FILIU ECLESIAE >
*FILIECLESIAE > *filigreje > *feleguês > *feegrês > freguês.
245
Nascentes (1955, s.u. freguês) afirma que freguês era sinônimo de paroquiano e freguesia de paróquia,
mantendo-se a sinonímia nesse último caso, enquanto que, no primeiro, freguês adquiriu o significado de
‘indivíduo que compra habitualmente de uma determinada pessoa’.
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fudodinculi – Esse termo, com feição ainda alatinada, é empregado no Foro Real
como nome, significando ‘sodomita, pederasta’ (cf. o glossário do Foro Real, 1987, s.u.
fudodinculi)246:

«Qual quer que [deostar] outro ou lhy disser falso ou trehedor ou fudodinculi ou cornudo ou
erege, ou a molher de seu marido disser puta, desdigao ante o alcayde e ant’os omees boos ao
prazo que lhy poser o alcayde» [FR IV.90].

moordomo – Essa forma é derivada do sintagma latino

MAJOR DOMUS,

co-ocorrendo,

em alguns textos do corpus, com a forma mayordomo, sendo moordomo, no entanto, a mais
freqüente:
«O crerigo mayordomo | era do bispo ben dali / da cidad’ en que morava | el; e era y outrossi /
hũa donzela fremosa | a maravilla, com’ oý, / que a Virgen, de Deus Madre, | muy de coraçon
servia» [CSM 125.13]
«E isto mandamos que seya dos mayordomos» [FR III.1001]
«Ley LXIª como os mayordomos dos bispos deuem seer clerigos e nom leygos» [PP
VIII.1589]
«Pero d’ Ambroa, sodes maiordomo, / e trabalhar-s’-á de vos enganar / o albergueiro» [CEMD
192.1]
«Don Rodrigo moordomo que ben pôs al Rei a mesa, / quando diss’ a Don Anrique: – Pois a
vosso padre pesa, / non lhi dedes o castelo, – esto vos digo de chão, / e dar-vos-ei en ajuda muito
coteife vilão» [CEMD 34.1]
«A IIIª se algũũ clerigo he moordomo ou despẽsseyro de leygo e o amoestar seu prelado que o
nõ seia, se o nõ quiser leixar e acharẽ que faz ẽgano en aquelo que teue en poder, se o prender
aquel seu senhor nõ he scomũgado por ende, como quer que algũus doctores digã o cõtrayro»
[PP XII.121]
«Entom mandou o cõde ao moordomo del rei que se tornasse cõ seu aver, ca lhe nõ filharya
ende nada, salvo se lho desse todo, assy como era contheudo antre elles» [CGE3 97.24]

246

Nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer ocorre o termo fududancua (< fududa ‘n cuu, conforme Nobiling,
1907, Índice (...), s.u. fududancua.), que, embora empregado apenas como adjetivo, merece aqui algumas
considerações por alguns aspectos morfossintáticos que apresenta. Destacam-se, nessa forma, o vestígio da
preposição em (’n) e a dupla variação de gênero, interna (fududa) e externa (cua), fazendo-se a concordância
com o substantivo “velha”: «Ali me desbulharon do tabardo e dos panos / e non ouveron vergonha dos meus
cabelos canos, / nen me deron por ende grããs nen adianos; / leixaron-me qual fui nado no meio de la rua; / e un
rapaz tinhoso – que o Deus poren [d]estrua! – / chamava-mi “mia nona, velha fududancua!”» [CEMD 71.18];
«E non mo[o]redes muito na rua, / este conselho filhade de min, / ca perderedes logu’ i o rocin / e non faredes i
vossa prol neũa; / e mentr’ ouverdes a besta, de pran, / ca u fordes, todos vos faran / onra doutra puta
fududancua» [CEMD 213.21]. Em outra ocorrência, é possível verificar, ainda, a flexão de número: «e por esto
rogu’ eu de coraçon / a Deus que nunca meta semeldon / antre min e velhas fududancuas» [CEMD 45.12]
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«A aquelles mando[u] que dêm as cousas necessarias, aos outros que sejam seus moordomos, e
a estes que coimam aquello que dos outros recebem» [LC 329.16]

A forma aglutinada mordomo entra na composição de estruturas N + mor (veja-se a
seção 3 do Capítulo II):

«E quando aquelles senhores hordenavom conselho sobre aquello que lhes conviinha fazer,
fallava em logar de dom Joham Affonsso Rui Diaz Cabeça de Vaca, que fora seu mordomomoor» [CDP XVII.162]
«Do que el-rey disse quando deu o oficio de mordomo-mor a Dom Joam de Meneses» [VFDJ
6762]

Tem-se em mordomo-mor, portanto, a presença dupla de maior, embora em
mordomo já não se tenha a consciência desse adjetivo, como aponta Vasconcellos (1959, p.
144, n. 7).
Registramos, ainda, a forma sufixada moordomado, o que indica que a forma básica
está integrada no léxico português:

«[T]eendo algũũ homẽ o offizio por que deua a dar cõto a el rrey ou a rrycomẽ ou a cõçelho ou a
ataes logares de que teuesse algo, assy como moordomado ou doutra cousa que o semelhasse,
defende a Santa Jgreia que nõ sse possa ordinhar» (PP IX.519)

ouropel – Forma originada do ant. fr.

ORIPEL

aparência do ouro’, derivada, por sua vez, do lat.

‘lâmina de couro ou de latão que tem a

AUREA PELLIS

‘pele, revestimento de ouro’,

cuja estrutura morfológica é Ngen + N:
«Depois de bem apodadas, / cheas de pena e de mel, / seram logo empicotadas / ou enforcadas /
pois nos gastaram papel. / Fora milhor d’ ouropel, / meu coraçam, / esta vossa envençam» [GR3
251.24]247

Nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer está registrada a forma adjetiva orpelados
(‘[vestidos com] pele dourada’), que não parece ter-se derivado diretamente de ouropel:

247

A epígrafe do Cancioneiro sob a qual se encontra a estrofe transcrita é: «De dom Antoneo de Valhasco,
estando El Rey nosso senhor em Çaragoça, a ũas ceroilas de chamalote que fez Manuel de Noronha, filho do
capitam da ilha da Madeira».
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«Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corrian-nos arredor;
/ tiinhan-nos mal aficados, / [ca] perdian-na color» [CEMD 21.7]248

O radical composto, orpel, acrescido do sufixo de particípio perfeito -ado, constitui,
possivelmente, uma adaptação da língua para a forma provençal AURIPELAT.
No dicionário Houaiss online são registradas duas formas possíveis, ouropel e ouripel,
esta última mais marcada morfologicamente, pois a presença da vogal “i” atribui-lhe melhor a
feição de composto morfológico, como se pode observar no desenvolvimento de
PELLIS

AUREA

para AURIPELLUM, ocorrida no latim tardio.

republica – Derivado da justaposição latina

RĒS PŪBLĬCA

‘coisa pública’, cuja

estrutura é NA:
«ca en esto seguem a openiom dos fillosofos que os primeiros XX ãnos apropriavam pera
aprender [como] em a rrepublica podiam servir» [LC 21.21]
«E Vossa Alteza, de contino abraçado com este trabalho, nom leixa ainda de tomar outro, ao
qual muitos principes tiveram e tem muita inclinação, que é fazer muitos e grandes e suntuosos
edeficios, com que vossa universal republica cada dia florece» [LJA 419.16]

ricome(n) – Trata-se de uma forma aglutinada recorrente em alguns textos, dotada da
estrutura AN:

«Desto vos direi un miragre fremoso, / que mostrou a Madre do Rei grorioso / contra un ric-ome
fol e sobervioso, / e contar-vos-ei end’ a gran maravilla» [CSM 19.7]
«E a Deus devemos graças a dar / deste ricome que nos presentou, / de mais en ano que era tan
car / com’ este foi que ogano passou; / ca, pois este ricom’ entrou aqui, / nunca maa careza
entrou i, / mentr’ o ricome na corte morou» [CEMD 349.16,21]

248

Segundo Piel (1966), o termo coteife é característico da poesia de escárnio galego-portuguesa, que conta com
pelo menos 10 abonações. Trata-se de um termo árabe para caracterizar uma classe social desprezível. O termo
era, sem dúvida, depreciativo, e costumava vir acompanhado de adjetivos de cunho também negativo. Essa
qualificação negativa muitas vezes se referia ao traje que traziam. Na combinação com orpelado, tipo de tecido
com bordado de falso ouro, parece que a situação é diferente, ou seja, não se trata de um adjetivo que deprecie o
coteife. No entanto, como aponta Piel, o uso do orpel não se pode qualificar como sinal de luxo propriamente
dito, pois enquanto se pagava sete soldos por este tipo de tecido, por um porco se pagava dezoito. Abstraindo-se
do seu matiz depreciativo, o coteife designava, ao que parece, um estágio intermediário entre o cavaleiro e o
peão (a escala hierárquica seria, aproximadamente: rei, rico-homem, infanção, cavaleiro, coteife, peão, rapaz,
“cochon” ‘porco’).
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«[T]eendo algũũ homẽ o offizio por que deua a dar cõto a el rrey ou a rrycomẽ ou a cõçelho ou
a ataes logares de que teuesse algo, assy como moordomado ou doutra cousa que o semelhasse,
defende a Santa Jgreia que nõ sse possa ordinhar» [PP IX.518]
«e deu os bẽes de Pero Coelho a Vaasco Martinz de Sousa, rric’-omem e seu chanceller-moor, e
os d'Alvoro Gonçallvez e Diego Lopez a outras pessoas como lhe prougue» [CDP XXX.51]

A sua face não-aglutinada, rico homẽ, também ocorre, mas apenas na Crónica Geral
de Espanha:

«E, por esta razon, acordaron de alçar por rey hũũ rico homẽ que avya nome dõ Pedro Tarez»
[CGE3 261.21]
«E el rei, quando aquello vyo, pesoulhe muyto de coraçõ, ca nõ ficarom com elle se nõ duzentos
e sateenta homẽẽs de cavallo, antre os quaaes era hũũ delles dõ Garcia Almorave, que era hũũ
rico homẽ de Navarra» [CGE3 286.15]
«Dos de el rei dõ Garcia, morreo hũũ rico homẽ muy prezado que avya nome dom Gonçallo
Damsinis» [CGE3 360.23]

No Foro Real é possível observar a forma intermediária, ricoome, e a forma já
aglutinada, ricomẽ, após a fusão das duas vogais:

«Se el rey ouuer batalha aprazada cũ mouros ou cũ cristaos ou cũ quẽ quer en que aya de seer el
ou outro en seu logar per seu mãdado, e ricoome ou infançõ ou outro caualeyro ou outro ome
qualquer que seu mandado receber» [FR IV.941]
«Todo ricomẽ ou jnfançõ ou outro qualquer que tenha terra ou marauidis dal rey per que deua a
fazer hoste, se nõ ueer guysado segũdo como deue quando el rey demãdar e ao logar, perça a
terra e os marauidis que teuer dal rey» [FR IV.927]

O comportamento de unidade simples de ricome é constatado pelo registro da forma
derivada ricomaz ‘um bruto rico-homem’ (ricom- + sufixo [pejorativo] -az):

«Un ricomaz, un ricomaz, / que de maos jantares faz! / Quanta carne manda cozer, / quand’
ome vai pola veer, / se s’ante muito non merger, / sol non pode veer u jaz. / Un ricomaz, un
ricomaz, / que de maos jantares faz! / Quen vee qual cozinha ten / de carne, se s’i non deten, /
non poderá estimar ben / se x’ este carne, se pescaz. / Un ricomaz, un ricomaz, / que de maos
jantares faz!» [CEMD 414.1, 7, 13]

Curiosamente, não foram registradas ocorrências de ricomes, ou seja, de formas cuja
variação de número incidisse unicamente no elemento à direita. Os registros são apenas de
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ricos-homens, com a atuação da flexão sobre os dois elementos, fato que restitui, de certa
maneira, à forma o estatuto de justaposto249:

«E os meus riquos omees den’os a meu filio ou a mia filia q(ue) no meu logar ouu(er) a reinar
q(ua)ndo ouuer reuora, assi como os dariã a mi» [TAS1 24.4]
«Pois passou per muitas coitas | e delas vos contarei: / Hũa vez dos ricos-omes | que, segundo
que eu sei, / se juraron contra ele | todos que non fosse Rey, / seend’ os mais seus parentes, | que
divid’ é natural» [CSM 235.21]
«E isto mandamos tã bẽ por nos come pollos que depoys nos ueerẽ come por rycos hoomes
come por caualeyros come polhos outros poboos que demus todos dereytamente os dizimos dos
bees que nos dá segundo o que manda a ley» [FR I.300]
«E esso mesmo deuẽ ffazer os rricos homẽs e os caualeyros e todolos outros cristaos» [PP
XXIII.102]
«e outros senhores e meestres e rricos-homẽes» [CDP XVII.25]
«E neste cuidado tinha ele seu coração mui afincado, que havia pavor de perder sua terra, e
cuidava em seus ricos homes e no que lhe fazião» [LJA 591.8]

terremoto - Trata-se de um aglutinado cuja referência pode ser encontrada já no
Appendix Probi, nº 159: «Terrae motus non Terrimotium». Serafim da Silva Neto (1956, p.
97) apresenta a interpretação, segundo alguns autores, de que presença do “i” no lugar do
ditongo “ae” (assim como em «aquae ductus, non aquiductus», nº 22, também do Appendix
Probi) representaria a vogal de ligação -i-, comum nos compostos latinos, intercalada nessa
e em outras formas similares por haver perdido, o povo, a noção de que o genitivo fazia
parte dessa estrutura. Seria o caso, portanto, de um justaposto que vem a se tornar um
composto morfológico, com núcleo à direita:
«Conssiirando nas desvairadas maneiras que se da fe e creença aas profecias, vysõoes, sonhos,
dar a voontade, virtudes das pallavras, pedras e ervas, signaees dos ceeos e que se fazem na
terra; em perssoas, e alimarias, e terremotos, graças speciaaes que deos outorga que ajam
algũas pessoas» [LC 146.8]

touquinegra – Essa forma possui (ou adquiriu, como aponta Villalva para as formas
artimanha e corrimão), na realidade, o aspecto de um composto morfológico, devido à
presença da vogal de ligação -i-, elemento autônomo que não se liga nem ao primeiro nem ao
segundo constituinte do composto. A ordem, no entanto, não é a que se observa nos
249

Ressalte-se, ainda, que nos dicionários de língua portuguesa a forma registrada é rico-homem, e não ricome
ou ricomem.
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compostos morfológicos da língua latina. Nesse caso, a ordem obedece à sintaxe da língua
portuguesa, situando-se o núcleo nominal à esquerda (Nome + Adjetivo). Touquinegra tem o
seu núcleo semântico externo ao composto, sendo, portanto, exocêntrico. Este lexema designa
a freira ou monja que vivia em um santuário e embora não haja precisão quanto à etimologia
da palavra, a sua estrutura interna, aliada com a estrutura semântica, nos leva a inferir que a
denominação talvez se dê por uma relação metonímica pars pro toto250.
Numa rápida consulta ao Dicionário Etimológico de A.G. Cunha, observamos que
palavras com estrutura morfológica semelhante, como boquiaberto, cabisbaixo, toutinegra251,
rabicurto, rabilongo, barbinegro, barbirruivo e manicurto, são registrados a partir do séc.
XVI252. Uma particularidade desse tipo de compostos é o campo léxico-semântico a que
pertence o substantivo, geralmente uma parte do corpo. No caso de touquinegra temos a
touca, um item do vestuário que se usa na cabeça:

«E a dona que m’assi faz andar / casad’ é, ou viuv’ ou solteira, / ou touquinegra, ou monja ou
freira» [CEMD 36.10]

vããgloriosos - Trata-se de uma forma relacionada com vãã gloria e vããos gloriosos,
formas registradas também no Leal Conselheiro:
«E que a lembrança em tal tempo suso scripta venha como ajudador per vãã gloria, consiirando
cadahũũ o estado e fama que tem e teer deseja, nom empeece, mas aproveita» [LC 49.19]
«E os vããos gloriosos filham grande sentido do que por abatimento de seu louvor e fama he
dicto ou feito» [LC 285.20]
«E desta guisa os vããgloriosos, por o prazer que filham das avantageens que penssam averem
sobre os outros, de que suas voontades som muyto allegres, contentes, vendosse igualdados ou
que os vencem no que elles penssavom que todos ou os mais venciam, (e) lhes vem este
desprazer, ryjamente sentyndo no coraçom ou folgança do mal e abatymento dos semelhantes»
[LC 52.11]

Estes registros deixam entrever uma dúvida em relação ao comportamento
morfossintático de vãã gloria, que deriva, por um lado, uma estrutura que permite a flexão

250

Corominas e Pascual (1980-1991, s.u. toca) registram toca negrada, empregada em Berceo com o mesmo
sentido de touquinegra.
251
Lapa, na edição das Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer, avança a hipótese de touquinegra estar na base
desse vocábulo, que designa um pássaro cujo vértice da cabeça é negro ou escuro.
252
Maurer Jr. (1959, p. 241) atribui aos compostos do tipo boquiaberto, pontiagudo, uma influência latina culta,
«apesar de sua vulgarização posterior em alguns casos».
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interna (vããos gloriosos), e, por outro, uma estrutura cuja flexão se dá externamente
(vããgloriosos)253.

verv’antigo – Significa ‘provérbio’, como se pode depreender das ocorrências nas
CEMD:

«E díxi-lh’eu: - Ess’ é o verv’antigo: / “Castanhas saída, e velhas per souto”» [CEMD 216.7]
«“De longas vias, mui longas mentiras”: / [aqu]este verv’antigu’ é verdadeiro, / ca un ricom’
achei eu mentireiro, / indo de Valedolide pera Toledo» [CEMD 303.2]

Nessa última ocorrência, como bem observa Blanco Valdes (1985, p. 247, n. 154), é o
sintagma na sua totalidade que é modificado pelo adjetivo verdadeiro. Ocorrem ainda:

«e poren diz o verv’antigo: / “a boi velho non lhi busques abrigo”» [CEMD 344.4]
«aind’ al diz peior, / un verv’antigo, con sanha que á: / “como lhi cantardes, bailar-vos-á”»
[CEMD 421.19].

vinagre – Segundo Cunha e Lindley Cintra (1985, p. 106), a forma portuguesa
vinagre entrou na língua provavelmente por intermédio do espanhol vinagre, e este, de uma
forma catalã idêntica. A origem de todas essas formas é, contudo, a estrutura latina
ACRE,

VINU

que segue a ordem Núcleo-Modificador:

«E estando assi com muyta pena tirando com grandes e mortaes salluços que lhe acudiam de
quando em quando disse. “Tenho tamanho amargoz na boca que se nam pode sofrer”. Disse-lhe
o bispo de Coimbra: “Senhor, lembre-vos o vinagre e azedo que deram a beber a Nosso Senhor
Jesu Christo estando na cruz e nam vos amargará a boca» [VFDJ 9093]254
«E ũ pentem enredado / com seu vinagre e azeite, / per mil partes desdentado, / escadeado, / tal
que lendem nam engeite» [GR3 215.27]

Outras formas foram registradas, mas suscitam alguma dúvida quanto a sua natureza
morfológica, pois constituem aglutinados (ou compostos) apenas na aparência:

253

O editor registra duas vezes a forma vaam-gloria [LC 271.27; LC 275.26], separada por hífen, o que nos
pareceu indicar uma união, na escrita, dos dois termos (vaamgloria). Contudo, não localizamos, na explicitação
dos critérios de edição, nenhuma referência a este fato.
254
A coordenação “vinagre e azedo” indica que azedo (< lat. ACĒTUM, -I) se documenta como nome, com uma
acepção aproximada à de vinagre.
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barbicacho – A dissonância verificada nos autores consultados refere-se,
principalmente, ao estabelecimento das fronteiras morfológicas: barb-i-cacho ou barbic(a)acho? Cunha (1986, s.u. barb(i)-) apenas invoca barb(i)- como elemento compositivo.
Machado (1956/1959, s.u. barba) apresenta a hipótese de Garcia de Diego, segundo a qual o
vocábulo é composto de barba e queixo, a partir de um suposto

BARBA CAPSEUM.

Nascentes

(1955, s.u. barbicacho), seguindo Adolfo Coelho, e Corominas e Pascual (1980-1991, s.u.
barboquejo) derivam o termo de barbica, diminutivo de barba, seguido do sufixo -acho,
também com valor diminutivo. Nessa interpretação, não se trataria, portanto, de um
composto, mas de um derivado:

«Lancem-vos ũ barbicacho / ou vos mandemos capar, / porqu’ outra forma nom acho / pera
poder escapar / Dona Guiomar; / pois s’afirma que sois macho» [GR3 198.12]

viandante – Esta forma suscita alguma polêmica quanto ao seu processo histórico de
formação. O dicionário Houaiss online aponta que viandante formou-se da forma infinitiva do
verbo viandar mais a terminação -nte, marca do particípio presente. No entanto, enquanto a
forma viandante está registrada no século XIII (Foro Real), a forma viandar, no sentido de
fazer viagem ou peregrinação, está datada do século XVIII (cf. CUNHA, 1986, s.u. via).
Nascentes (1955, s.u. viandante) e Machado (1956/1959, s.u. via) apontam a formação a partir
de via + andante. Essa segmentação, segundo Corominas e Pascual (1980-1991, s.u. via),
aceitando a hipótese de Meyer-Lübke, se deve a uma alteração do latim VIANS, -ANTIS, que foi
decomposto em VIA + AN(T), visto como um derivado do verbo an(d)ar, ocorrendo, daí, a sua
prolongação para viandante:
«Os viãdantes255 possã as bestas ou seus gaados meter a pacer enos logares que nõ sõ sarrados
nẽ deffesos» [FR IV.368]

Ao se considerar a segmentação morfológica via + andante, tem-se uma estrutura em
que o primeiro elemento é um nome, na função complemento, e o segundo uma forma de
particípio presente nominalizado, seguindo a ordem latina determinante + determinado, com o
significado de ‘o que anda pela via’.

255

De acordo com Ferreira, na sua edição da Primeyra Partida (1987, p. 276, n. 118), no manuscrito ocorre a
forma vinãdantes com o n riscado, sendo que tanto o risco como o til parecem ser posteriores.
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Quanto aos outros lexemas, todos registrados nas Cantigas d’Escarnho e de Mal
Dizer, a controvérsia etimológica não é menor, mas se trata de termos não registrados em
dicionários da língua portuguesa contemporânea:
cordovea – Não parece haver dúvidas quanto à estrutura complexa desse lexema. O
segundo

elemento remete ao latim

VENA

‘veia’,

enquanto o

primeiro lembra

morfologicamente o lexema corda. É dessa forma que interpretam o lexema Nascentes (1955,
s.u. cordoveia) e Machado (1956/1959, s.u. corda). Em dicionários de português está
registrado o verbete cordoveias, correspondente a ‘veias e tendões salientes do pescoço’
(HOUAISS online, s.u. cordoveias). O termo cordovea, presente na cantiga de Joan Servando,
referindo-se ao órgão genital masculino, resulta, segundo Corominas e Pascual (1980-1991,
s.u. cuello), de uma comparação das veias salientes dos dois membros (pênis e pescoço).
Refuta, no entanto, que o primeiro termo se trate do substantivo corda. Acreditam os autores
que esse aglutinado deve ter se tratado de um termo técnico da medicina, COLLI VENAS ‘veias
do pescoço’, transformado em

COLLIVEAS,

termo logo diferenciado em coldoveas, que

posteriormente assumiu a forma cordoveas devido a um processo de assimilação vocálica:

«Don Domingo, vossa vida / é con pea, / pois Marinha jaz transsida / e sen cea, / per que vos aa
sobida / cansou essa cordovea: / ficou-vo-la pissa espida, / que já xe vos [non] enfrea» [CEMD
227.41]

A estrutura sintática de base do aglutinado seria, nesse caso, essencialmente latina, em
que o determinante, sob a forma de genitivo, precede o núcleo nominal.
fodestalho – Corominas e Pascual (1980-1991, s.u. majo, -ja) reconhecem que o
segundo termo desse aglutinado não é bem claro. Propõem, não obstante, para esse nome
interpretado por Lapa como ‘vício da fornicação’, a seguinte composição, que, evidentemente,
pode ser questionada: uma base verbal evidente, fod-, de

FUTUERE,

e uma locução adverbial

*a estallo ‘muito, abundantemente’, equivalente ao castelhano jode a destajo:

«E pois eu entendo que ren non valho / nen [ar] ei por outra bondad’ a catar, / non quer’ eu
perder este fodestalho / nen estas putas nen [aqu]est’ entençar, / nen quer’ ir per outras
fronteiras andar, / perdend’ o viço’ e dando-mi trabalho» [CEMD 288.15]

tragazeite – Aparentemente, parece tratar-se de uma forma verbal de trazer ou tragar
aglutinada ao complemento azeite. Corominas e Pascual (1980-1991, s.u. tragacete) fazem a
correspondência desse termo com o esp. tragacete ‘espécie de dardo’, de etimologia incerta,
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próprio do castelhano e do vasco. A forma ditongada encontrada nas Cantigas d’Escarnho
seria uma ultracorreção do rei Afonso, segundo Corominas (1980), mas, curiosamente,
admitindo-se essa hipótese, ela seria anterior à documentação do lexema tragacete em
castelhano (BLANCO VALDES, 1985, p. 240). Na cantiga, esse vocábulo assume um sentido
malicioso, correspondendo ao membro sexual masculino (JIMÉNEZ, 2006, p. 7):

«E aquel mouro trouxe, com’ arreite, / dous companhões en toda esta guerra; / e de mais á preço
que nunca erra / de dar gran colpe con seu tragazeite» [CEMD 25.18]

Como pode ser observado, a contradição em algumas tentativas de interpretação está
relacionada com o aspecto formal do lexema, que aponta para uma estrutura originalmente
justaposta256. Por outro lado, os escassos registros nos textos arcaicos impedem que seja
ampliada, com maior fundamentação, a discussão sobre a origem etimológica da maior parte
desses lexemas.
É possível, ainda, distribuir esses poucos aglutinados nas seguintes áreas léxicoconceptuais:

forma

de

governo

(republica),

sociedade

(fidalgo,

ricome),

cargo/ofício/dignidade (condestabre, moordomo), fenômenos da natureza (terremotos),
substância/material

(vinagre,

ouropel),

religião

(freegues,

touquinegra),

atitude/comportamento (fudodinculi, vããgloriosos), fraseologia (verv’antigo).

OBSERVAÇÕES FINAIS

Observou-se que muitos dos aglutinados referidos nesta seção correspondem, na
realidade, a formas originadas de sintagmas latinos. Os aglutinados não originados de
sintagmas latinos foram fidalgo, ricome, touquinegra e vervantigo. Como se pôde observar,
estruturas NprepN, NA e AN estão na base de alguns aglutinados presentes no corpus e
podem, em alguns casos, assumir a feição de compostos morfológicos.

256

Viterbo (1962/1966, s.u. barbas-caans), por exemplo, apresenta a seguinte explicação para barbacã, forma
tomada de empréstimo ao ár.-persa BARBAḪḪANE (cf. CUNHA, 1986, s.u. barbacã): «fica-nos lugar a
suspeitarmos que, por alusão às barbas de um velho, brancas, proeminentes e compridas que defendem, e são
como antemural do rosto, se disseram metaforicamente barbas-caans as obras militares, que reforçavam e
defendiam os muros, que são o rosto de uma praça».
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Os nomes aglutinados, habitualmente mencionados nas gramáticas de língua
portuguesa como resultantes de um mecanismo de formação de palavras, devem sua estrutura
à ação da história, que transforma sintagmas da língua em unidades de sentido e
posteriormente essas unidades de sentido em palavras simples.
As formas aglutinadas podem apresentar estrutura interna mais ou menos transparente,
a depender do nível de coesão morfofonológica que se opera entre os elementos constituintes.
No caso dos nossos dados, foram mais freqüentes as formas aglutinadas oriundas de
sintagmas latinos. Talvez não se trate, de fato, de palavras compostas, como postulado em
gramáticas de língua portuguesa, mas as formas aglutinadas constituem importantes
evidências do processo de mudança da língua e, ainda, de enriquecimento do léxico.
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CONCLUSÕES

Nesta tese, estudamos os esquemas composicionais VN, NN, NA, AN e NprepN,
enquanto fornecedores de produtos nominais, na língua portuguesa arcaica, com base em um
corpus do português medieval, representativo do ponto de vista da tipologia textual
(documentação poética, documentação em prosa não-literária e documentação em prosa
literária) e das sincronias abrangidas (sécs. XIII-XVI). Complementarmente, também foi
abordado nesta tese o fenômeno da aglutinação, por constituírem, as formas aglutinadas,
representantes históricas de primitivos compostos sintagmáticos.
Na Introdução, salientamos, primeiramente, a ausência de estudos gerais sobre a
composição concernentes aos primeiros períodos da língua portuguesa, fato este que, por si
só, reveste de grande importância o nosso trabalho. Em seguida, especificamos os objetivos
principais da tese, voltados para a descrição e análise de compostos sintagmáticos nominais
dotados das estruturas anteriormente referidas.
Expusemos, ainda, a perspectiva teórica adotada no estudo dessas estruturas, pautada
em idéias extraídas de trabalhos sobre a fraseologia, como o de Tutin e Grossmann (2002), e
em trabalhos recentes sobre a composição, como o de Ribeiro (2006) e o de Ribeiro e RioTorto (a publicar). Essa perspectiva se volta para uma concepção de composição mais
abrangente que, ao admitir a existência de diferentes graus de fixação sintática e de
composicionalidade semântica no escopo dos compostos, evita que sejam considerados
compostos apenas aquelas estruturas semanticamente opacas e/ou sintaticamente cristalizadas,
ou, no pólo oposto, apenas aquelas estruturas transparentes e produtivas. Conseqüentemente,
esse nosso entendimento sobre a composição permitiu a reunião, nesta tese, de uma gama de
estruturas que, à luz de outras concepções sobre o tema, não seriam classificadas como
compostos.
No Capítulo I, apresentamos algumas considerações sobre os compostos e sobre a
composição de palavras, presentes em estudos de natureza gramatical e lingüística.
Observamos que há, em alguns desses estudos, a preocupação dos autores em distinguir, com
base no critério morfofonológico, compostos perfeitos (fidalgo, vinagre, morcego) e
compostos imperfeitos (saca-rolhas, couve-flor, guarda-chuva). Ao observarmos esse
aspecto, resolvemos fazer um paralelo com a situação da língua latina, que também possuía
estruturas sintagmáticas como res publica e estruturas morfológicas como agricola, embora
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na literatura sobre a composição latina o estatuto de composto costume ser atribuído apenas às
estruturas do segundo tipo, sendo destinada às estruturas do primeiro tipo a designação
“justapostos”. O composto “perfeito” da língua portuguesa, no entanto, diferentemente do
composto morfológico latino, geralmente corresponde, segundo a descrição feita pelos
autores, a uma forma aglutinada. Já o composto “imperfeito”, que em geral corresponde,
nessas mesmas descrições referidas, a uma forma já lexicalizada e estabelecida na língua,
encontra eco nos justapostos latinos. A partir da idéia de composição e justaposição na língua
latina, atentamos para a atuação de dois fatores no âmbito da composição, o sincrônico e o
diacrônico, que não podem ser desprezados na descrição dos vocábulos compostos de uma
língua. Resulta dessa reflexão a distinção que fizemos entre compostos criados, surgidos a
partir da vontade do falante que, para isso, se serve de padrões ou de regras morfológicas e
sintáticas, e compostos adquiridos, resultantes da lexicalização de um grupo sintático paralelo,
sobre cujo estabelecimento como unidade léxica intervêm os fatores tempo e freqüência de
uso, embora nem sempre seja possível apontar se uma estrutura sintática é utilizada
conscientemente como um composto ou se é resultante de um processo de lexicalização.
Constituindo a fixação e a idiomaticidade elementos fundamentais que refletem no
gradualismo sintático e semântico dos compostos, apresentamos, ainda no Capítulo I, algumas
observações e reflexões sobre os conceitos expressos por esses termos. Trata-se de
propriedades aplicáveis também às colocações e às expressões idiomáticas, o que nos levou a
discutir, no item 3 desse capítulo, os pontos de intersecção que podem ser traçados entre os
compostos e esses fenômenos, discussão essa que contribui, de forma inovadora, com os
atuais estudos sobre o tema.
O Capítulo II, constituído por quatro seções (1. Compostos VN; 2. Compostos NN; 3.
Compostos NA e AN; 4. Compostos NprepN) trata da descrição e da análise dos compostos
VN, NN, NA, AN e NprepN. Iniciou-se, cada seção, com breves considerações sobre a
(in)existência do respectivo tipo composicional na língua latina – aspecto também inovador
da nossa tese –, seguidas da apresentação de algumas propostas de classificação existentes.
Na apresentação e análise dos dados, destacamos: i) a configuração interna dos compostos:
morfologia e semântica dos constituintes; ii) a relação morfossintática e morfossemântica
entre os constituintes; e iii) as características morfossintáticas e morfossemânticas dos
produtos composicionais. Cada seção foi encerrada com o registro de algumas observações
finais.
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No Capítulo III, introduzimos algumas questões relacionadas com o fenômeno da
aglutinação e, em seguida, procedemos à descrição e análise das formas aglutinadas
registradas no corpus.
Nos Capítulos IV e V abordamos aspectos teóricos e práticos da elaboração de um
dicionário de compostos do português arcaico. As conclusões referentes a esses capítulos
constam do Volume 2.
Ao aplicarmos a um corpus medieval um enfoque teórico direcionado para a
existência de gradualismo sintático e semântico no domínio dos compostos, obtivemos, em
termos práticos, compostos classificáveis como ± prototípicos ou como ± periféricos. As
categorias

NA,

AN

e

NprepN

foram

as

que

se

mostraram

menos

estáveis

configuracionalmente, fato que, ressalvando-se a natureza assistemática dos textos arcaicos,
pode ser confirmado com os seguintes registros de alguns fenômenos respeitantes a essas
estruturas:

1) redução do composto ao elemento não-núcleo:

«E deuea a dizer en oras cõtadas assy como aa terça ou aa sesta ou a noa. E aa terça a deue
dizer enos dias das festas. E aa sexta enos dias que nõ ssom festiuães» [PP VII.97]
«Qvando alguus omees ueerẽ ant’ o alcayde a juyzo, o alcalde de seu poder deue demandar a
cada huua das partes seu preyto, se he seu se alleo, e u que diser que é alleo mostre pessoarya
per que possa demandar ou deffender» [FR I.425]

Sendo as respectivas formas plenas:

«Pero en dia de natal bẽ pode hũũ clerigo cantar tres mjssas: a hũa quãdo começarẽ os galos a
cãtar. A houtra quando começa a luzeçer. A outra aa ora de terça» [PP VII.230]
«Mays quando for a ora de sesta deuẽ tãger todolos sinos da uilla aa missa maior assi como os
tãgem enos dias das grandes festas por que todos sse ajũtem ena igreia e despoys nõnos deuẽ
tãger ataa sabado aa grande missa» [PP IIII.290]
«[E] aa ora de noa ena quareesma e na<s> vigilias dos santos que ssom pera jaiũhar» [PP
VII.100]
«E se mostrar carta de pessoarya mostrea ao contendor da outra parte e délhy ende o translado,
se o demandar, per que o possa saber de que é pessoeyro ou en que maneyra» [FR I.429]
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É possível observar o apagamento do núcleo também no composto NN pedra marmor
(pl. pedras marmores). Contudo, como se pode observar, a estrutura sintática subjacente é
pedra de marmor, portanto, com a configuração NprepN:

«Porend’ en Costantinopla | avẽo, com’ aprendi, / que Don Manuhel, o bõo | Emperador,
mandou y / fazer eigreja mui nobre; | e marmores, com’ oý, / mandou trager de mui longe»
[CSM 342.17]
«Como Santa Maria fez parecer a sa omage d’ ontre hũas pedras / marmores que asserravan en
Costantinopla» [CSM 342.2]

2) coordenação, com apagamento do núcleo:

«Onde per todas estas tres maneyras d’arrepẽẽdimẽto rressucita Nostro Senhor Ihesu Cristo os
que errã contra elle caendo en pecado venial ou criminal ou mortal» [PP VI.96]
«Porem dereitamente della se diz que foy sem maldiçom de pecado mortal, venyal e original
concebida» [LC 138.2]
«E, em esse logar de Coymbra, que era em poder dos mouros, avya hũũ moesteiro de monges
que chamavõ Lorvãão, os quaaes vyvyam de trabalho de suas mããos e tiinhã muyto pam de
triigo e de orjo e de milho e legumhas assaz» [CGE3 313.19]
«Nenhuu clerigo beneficiado de ygreya ou que seya ordinado de pistola ou d’auangello ou de
missa non tenha uoz por nenguu ant’o alcayde» [FR I.553]
«ca se todo fosse costrangidamente, nem por nossos feitos averiamos gallardom ou pena, mes
por ordenança das pranetas, e (d)os mandados e consselhos da nova e velha ley sobejos seriam»
[LC 154.22]

3) inversão da ordem:

«Sobre a duvyda que se tem da concepçom de nossa senhora sancta Maria, se foy sem pecado
original, eu tenho que ssy, por estas quatro razõões» [LC 137.2]
«E pois specialmente foy mandado que fosse agora cellebrada, móstrasse que por o * pryvylegio
que foy outorgado a sseus geeradores, que sem original pecado a geerassem, tal festa lhe
prouve seer feita» [LC 137.15]
«O dayadigo he a primeyra pessõa e mayor en algũas jgreias cathedraes do bispo affondo» [PP
IX.70]
«E ainda agora este costume é mantido nas catredaes igrejas, que aquele que guarda as cousas
da igreja chamãoa tisoureiro» [LJA 673.8]
«E outrossy chamã pẽẽdẽça publica a que faz algũũ quando enssarã en moesteyro ou en logar
apartado en que esté hy en toda sa uida por pecado grande que fez» [PP VI.1252]
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«Ley XIXª por que rrazões nõ pode rreceber ordẽẽs sagras os que ffazẽ pubrica peendẽça»
[PP IX.440]
«E esto se dá a entender por Ihesu Cristo que foy brãco e lĩpho e sen mazela e a ssemelhãte do
cordeyro que mandou Moyssen ena ley uedra de que fezessem sacrifiçio» [PP IIII.660]
«Hostiayro he outro grao que quer tanto dizer como porteyro ena vedra ley» [PP IX.265]
«E aynda depoys desto confirmou Nostro Senhor Ihesu Cristo ena ley noua quando disse: onrra
teu padre e ta madre por que viuas longamẽte sobrela terra» [PP XXVI.229]
«Estabeleçerõ os santos padres ena noua ley que os cristãos dessem primiçias ssegundo disse
ena ley ante desta» [PP XXII.36]
«E principalmente porque em tempo de cismas avendo mais de hum Papa como muytas vezes se
vio, nam se avia de obedecer nestes reinos senam ao Padre Sancto de Roma» [VFDJ 3159]
«E porque no breve do Sancto Padre vinha esta palavra de “separada” tomaram o nome de
“separadas”, e dahi lhe ficou atee agora» [VFDJ 1306]
«Mais porem fiz eu a ti, que te dei o meu Esprito Santo, que eles nunca podérão haver» [LJA
615.21]
«E o anjo lhe disse: “Maria, o Santo Esprito decerá em ti e a vertude do alto Senhor te
assombrará”» [LJA 555.18]

4) substituição do nome não-núcleo:

«Como ũu erege de Tolosa meteu o Corpo de Deus / na colmẽa e deu-o aas abellas que o
comessen» [CSM 208.1]
«Este mõesteyr’ Achelas | á nom’ e ssi é chamado; / e un capelan das donas, | bõo om’ e
enssinado, / estava cantando missa | com’ avia costumado, / e avẽo-ll’ assi: ante | que foss’ a
missa fĩida, / Quando [a] consomir ouve | o Corpo de Jhesu-Cristo, / per que o demo venzudo |
foi ja por senpr’ e conquisto, / caeo dentro no caliz, | esto foi sabud’ e visto, / per un fi’ ũa
aranna | grand’ e negr’ e avor[r]ida» [CSM 222.26]
«Esta é do Corpo de Nostro Sennor, que un vilão metera / en hũa sa colmẽa por aver muito mel
e muita cera; e ao / catar do mel mostrou-sse que era Santa Maria con seu / Fill’ en braço» [CSM
128.1]

Essa possibilidade se verificou em uma situação específica de antonomásia, em que
Deus, Jhesu-Cristo e Nostro Sennor são empregados como termos sinônimos, não alterando o
resultado semântico da expressão.
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5) variação no preenchimento da preposição e do determinante do nome:
a) camara de paramento e camara do paramento
«Segunda, camara de paramento, ou ante-camara, em que custumam estar seus moradores e
algũũs outros notavees do reyno» [LC 303.6]
«E pois a fim delles he seu começo, prymeiro a devemos ordenar em nosso coraçom, poendo na
salla todallas cousas que nom tem outra, afora filhar prazer. Na camara do paramento as do
proveito» [LC 304.5]

b) cavalleiro d’armas (em que d’ = de) e cavalleiro ẽ armas
«E foi hi cõ elle Roy Vaasquez, que foy tam bõõ cavalleiro d’armas em aquelle dya que muito
lhe valera mais de morrer hy que como lhe despois aveo» [CGE3 116.26]
«E, daquella esporoada primeira fezerõ muy grãde dampno nos mouros, ca o conde era muy bõõ
cavalleiro ẽ armas e os seus outro tal» [CGE3 55.19]

c) clerigo de missa e clerigo da missa
«Enfermo seendo algũũ que queira comũgar deueo aa enuiar dizer ao clerigo da missa que
aduga o «corpus Cristi» ca o quer rreceber» [PP VII.450]
«E ainda eno tẽpo antigo os bispos prestes os soyã chamar, pero este nome deste preste e de
sacerdote tanto quer dizer eno nosso lin[gu]agẽ como clerigo de missa que ha de cõsagrar o
corpo de Nostro Senhor Ihesu Cristo» [PP IX.222]

d) quinta feyra da çea, quinta feyra de çena e quinta feyra çea
«E esto sse mostra eneste logar de que o fez Sanhoãne auãgelista en que cõta o que Nostro
Senhor Ihesu Cristo obrou quinta feyra da çea» [PP IIII.504]
«E por quães rrazões deue seer onrrada e aguardada a festa de joues de quinta feyra de çena en
que ha de seer sagrada a crisma» [PP IIII.33]
«Primado e patriarca cada hũũ destes podem fazer en sseu patriarcado assinaadamẽte estas
cousas assinaadamẽte, assi como cõsagrar as jgreias e fazer altares de nouo e podẽ bẽẽzer os
calezes e cõsagrar as aras e ffazer crisma aa quinta feyra Ø çea» [PP VIII.379]

e) seelo da puridade e seello de puridade
«e enviamos alló sobr’esto Joham Fernandez de Mellgarejo, chanceller do nosso seello da
puridade» [CDP II.43]
«Ca tal deue seer a confissom como seelo de puridade que pom o homẽ por guarda da cousa
que nõ quer que seia sabuda» [PP VI.1035]
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f) seelo do chumbo e seelo de chumbo
«E por certidam e corroboraçõ do quall asinamos esta nossa carta do nosso signal e a mandamos
seelar do noso seelo do chumbo pendente ẽ fios de seda de cores» [TT 8r.3]
«aa outra aprouaçã e retifficaçã desta dita capitullacã scriptas em purgaminho e firmadas dos
nomes dos ditos senhores seus constituintes e seeladas con seus seelos de chumbo pendentes»
[TT 7r.22]

Como pode ser observado, os compostos com a estrutura NprepN caracterizam-se pela
possibilidade de apagamento do núcleo e de coordenação com outros elementos da série, além
de apresentar variação no preenchimento do espaço destinado à preposição e ao determinante
do nome. Os compostos NA, por sua vez, caracterizam-se pela possibilidade de coordenação e
inversão da ordem, embora neste último caso, possa haver influência do adjetivo em jogo. No
estabelecimento de um continuum configuracional, portanto, os compostos com as estruturas
NA, AN e NprepN apresentam-se como menos opacas relativamente aos compostos com as
estruturas VN e NN. No caso do paradigma VN, são formadas estruturas opacas do ponto de
vista morfológico e sintático, uma vez que o elemento nominal não recebe marcas flexionais e
o elemento verbal não é afetado pela sintaxe.
Do ponto de vista semântico, dentro de cada classe de compostos é possível encontrar
estruturas totalmente opacas – quando o significado global não corresponde à simples adição
do significado dos seus elementos constituintes –, relativamente opacas e, ainda, totalmente
transparentes.

Tendo em vista a estrutura não apenas sintagmática, mas também sintática, dos
compostos VN, NN, NA, AN e NprepN, propusemos uma análise centrada na identificação
das propriedades morfológicas e dos valores semânticos dos constituintes, da relação
morfossemântica e morfossintática entre os constituintes e das características morfossintáticas
e morfossemânticas do produto composicional. Os principais resultados, obtidos para cada
esquema composicional, passam a ser resumidos a seguir:
(i) Nos compostos VN, exocêntricos por excelência pela falta de um núcleo sintático e
de um núcleo semântico (o que não significa que sejam totalmente opacos sob o aspecto
semântico), os dados recolhidos permitiram verificar que a generalização que se faz do
constituinte nominal como objeto direto do verbo nesse tipo de composto não se sustenta,
pois, na forma guarda-poo, por exemplo, registrada no texto da TCDJ, o nominal poo não
constitui complemento direto do verbo transitivo guardar, uma vez que a perífrase extraída da
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expressão é “X guarda ‘protege’ Y do poo”, sendo X a entidade designada pelo composto. Por
outro lado, na forma guarda-roupa, o constituinte nominal se realiza como complemento
direto de guardar. De uma forma geral, nesse modelo composicional a relação que se
estabelece entre o verbo e o nome pode ser definida como uma relação subordinada
completiva, expressão cunhada por Ribeiro (2006), em que o nome preenche um dos lugares
vazios abertos pelo verbo.
Do ponto de vista do produto nominal resultante, predominaram as formas cuja
referência instanciada se caracteriza por possuir um traço mais concreto (guarda-roupa,
guarda-poo, guarda-cós, fura buchos), frente a uma única forma com traço abstrato registrada
(passatempo).
As variadas classes léxico-conceptuais nas quais se enquadram – (ocupante de
determinado) cargo/ofício, lugar/aposento, vestuário, animal e atividade – não tornam tão
evidente o seu esperado caráter descritivo. O composto guarda-roupa, por exemplo, assume
dois significados: o guarda-roupa ‘pessoa que ocupa o cargo de guarda-roupa’, com valor
agentivo, e a guarda-roupa ‘lugar da casa onde são acondicionadas as roupas’, com valor
locativo. Outros compostos com guarda-, guarda-cós e guarda-poo, podem até estar a
descrever a finalidade da coisa que designam, mas não indicam de que coisa/objeto se trata,
visto que se trata de construções exocêntricas. O mesmo vale para fura buchos, composto que
designa uma espécie de ave. O nome pode ser considerado descritivo, se de fato estiver se
referindo à forma como a ave, entidade que denota, se alimenta.
(ii) No âmbito dos compostos NN, chamamos a atenção para a intersecção dessa
estrutura com os compostos NA e NprepN. No caso da intersecção com esta última estrutura,
verificada em dados do corpus, ficou evidenciado que nem sempre os compostos NN
constituem verdadeiras estruturas de aposição (mestre-escola, por exemplo, possui a estrutura
subjacente mestre de escola). Os dados revelaram, ainda, a existência de dois grandes tipos de
relações que se estabelecem entre os constituintes nominais: a relação de coordenação e a
relação de modificação.
No que se refere aos compostos coordenados, registramos, além de construções
endocêntricas, duas construções exocêntricas que revelam níveis diferentes de transparência
semântica: Madre-donzela ‘Santa Maria’ e foucelegon ‘espécie de grilo’, de fouce ‘foice’ e
legon ‘enxada’:
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«Ali sse desaprendeu / dela log’ a sela / e ant’ o altar caeu / da Madre-donzela, / que sempre
quer nosso ben; / e por vee-la ya / gente daquend’ e dalen» [CSM 153.50]
«Come verde foucelegon, / cuidas tu i a guarecer / por nojos; mais non é sazon / de ch’ os
querer omen sofrer: / ca irás un dia cantar, / u che faran todo quebrar / na cabeça o citolon»
[CEMD 295.8]

Nos compostos coordenados conde-prior, guarda-porteiro e ifant-abade é possível
considerar como núcleo semântico qualquer um dos dois nomes, embora intuitivamente o
nome à esquerda, por geralmente corresponder, nos compostos do português, ao núcleo
sintático, pareça indicar a existência de uma hierarquia:

«e o conde-prior mordomo-mor hia diante do sancto corpo que assi veo sempre com elle desd’ a
cidade de Silves té o dito moesteiro tendo carrego de mandar correger o estrado em que o sancto
corpo era posto com seus bancos de tochas e nam deixava chegar ninguem aho sancto corpo»
[TCDJ 73]
«S’a feiçam me nam engana, / sois em cabo gracioso / e agora quam pomposo / andareis com
vossa cana, / diante das iguarias, / com guarda, guarda-porteiro, / com o rol das moradias / ja
agora neste Janeiro» [GR3 275.22]
«Mas aquel ifant-abade | fez-lo de fora chamar, / e pois que sayu a ele, | mandó-o ben recadar, /
e assi o fez per força | do cimite[i]ro tirar» [CSM 164.21]

Como estruturas de modificação, registramos maestre scola, mestre-salas, ponbas
seixas e pedra marmor, formas cuja configuração sintática interna envolve uma preposição, e
cujo núcleo sintático e semântico está constituído pelo nome à esquerda:

«Mais os outros prelados que <nõ> som feytos per sliçõ de sseus cabidoos nõ podẽ scomũgar,
assi como arçiadiagoo ou arçipreste ou chãtre ou maestre scola ou thesoureyro» [PP XII.259]
«E diante do principe muytas trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e outros muitos
estormentos, e muitos porteiros da maça, reys d’armas, porteiros-mores, mestre-salas, veador, e
o mordomo-mor com todallas cerimonias reaes» [VFDJ 65]
«E Almãçor mandou logo quebrantar e destruyr todallas portas da cidade, que eram bem obradas
de pedra marmor, e a mayor torre da alcaçova, que estava sobre a porta descontra ouriente»
[CGE3 181.12]
«outras aves entã nom vimos somente | algũũas ponbas seixas eparecerãme ma | yores em boa
camtidade caas de portugal» [CC 10r.4]
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No caso de maestre scola, a acepção expressa por essa forma é também encontrada
sob o modelo NA, como demonstram duas ocorrências de meestre scolar e uma de maestre
scolar, registradas na Primeyra Partida.
As relações que se instauram entre os elementos de cada composto NN são de natureza
restritiva, não tendo sido registrados, no corpus analisado, compostos cujas relações
sinalizassem para a transferência de propriedades de um nome para outro, como aquelas
observadas em compostos como homem-aranha e couve-flor, de natureza atributiva, que se
interseccionam com os compostos de estrutura NA.
No que se refere à marcação do plural nesse tipo de estrutura, a ocorrência de pedras
marmores nas Cantigas de Santa Maria e de mestres-salas no texto da Vida e feitos d’El Rey
Dom João Segundo, aponta para a possibilidade – ou tendência – já existente de a marca de
plural incidir não apenas sobre o núcleo, mas também sobre o especificador, como previsto
para as construções NA e AN. Há duas ocorrências, também no texto da VFDJ, que poderiam
indicar uma variação na forma de se indicar o plural, mas consideramos que os co(n)textos
permitem uma leitura ambígua:

«E diante do principe muytas trombetas, atambores, charamelas, e sacabuxas, e outros muitos
estormentos, e muitos porteiros da maça, reys d’armas, porteiros-mores, mestre-salas, veador, e
o mordomo-mor com todallas cerimonias reaes» [VFDJ 65]
«E diante dela muitas trombetas, e atabales, charamelas, e sacabuxas, muitos porteiros de maça,
e reys d’armas d’el-rey e da raynha de Castella vestidos de ricas sedas e bem encavalgados, e /
seus mestre-salas, veador, e mordomo-mor ricamente vestidos» [VFDJ 5457]

Não está descartado, contudo, que nos textos antigos houvesse variação na forma de
indicar o plural desse tipo de estrutura.
Em termos da qualidade do produto composicional, a estrutura NN forneceu
compostos caracterizados pelo traço [+]concreto e, dentro dessa classificação, pelo traço
[+]humano (conde-prior, ifant-abade, guarda-porteiro, por exemplo).
(iii) Os compostos com as estruturas NA e AN apresentam-se bastante heterogêneos
quanto ao aspecto semântico de seus constituintes e dos produtos composicionais,
verificando-se, contudo, uma parcela significativa de compostos com a estrutura N +
m(o)or/maior, designadores, principalmente, de indivíduos investidos em determinado(a)
cargo/ofício/dignidade: adeantado-moor, alcaide-mo(o)r (mayor), alferez-mo(o)r, alguazillmoor, almotace moor, beesteiro-moor, camareira-mor, camareiro-mo(o)r, capelão-mo(o)r,
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capitão-mo(o)r, chanceler-mo(o)r, comendador-mo(o)r, contador-mo(o)r, copeiro-moor,
coronista-moor, coudel-mo(o)r, despenseiro-moor, estribeiro-mo(o)r, fisico-mor, guardamo(o)r, mordomo-mo(o)r (maior), meirinho-mo(o)r, monteiro maior, oficiaes-mores,
porteiro-mo(o)r, reposteiro-mor, sororgiam-mor, tesoureiro-moor.
Em termos de representatividade no corpus, a estrutura NA forneceu, visivelmente,
mais ocorrências que a estrutura AN. Aliás, compostos com esta última estrutura
caracterizam-se por corresponderem a expressões repetidas e cristalizadas nessa ordem, que,
em alguns casos, parecem remontar ao próprio latim, como livre alvidro, falsso testemunho,
vãã gloria, por exemplo:

«Oytavo, nom diras contra teu prouxymo falsso testemunho, per o qual se defende todas
mentiras, specialmente as que a vos ou a outrem podem empeecer em pessoa, fama, bẽẽs ou
quebramento de boo prazer ou voontade» [LC 170.19]
«A quarta, do livre alvidro, como senhor antre todas manda com nosco o que se faça em
todallas cousas que per nosso scolhimento fazemos» [LC 27.25]
«He contheudo no Livro das Collaçõoes que o pecado da vãã gloria per vezes aproveita em
refrear os pecados carnaaes» [LC 45.21]

As estruturas NA e AN não forneceram, contudo, muitas ocorrências de compostos
semanticamente exocêntricos, sendo, na sua maioria, estruturas endocêntricas, em que o
núcleo sintático, no caso o constituinte nominal, é responsável pela categoria sintática do
produto e por suas propriedades flexionais. Com a estrutura NA, registramos apenas três
ocorrências em que não se dá a coincidência entre o núcleo sintático e o núcleo semântico,
resultando, daí, construções exocêntricas (braço deestro, fogo montes, olho mao), em que o
produto composicional não corresponde a um hipônimo do nome-núcleo:

«E o Cide tomou o cavalo e deuho a dõ Alvaro Fernandez e disselhe, ẽ louvãdoo de seu bõõ
fazer: – Cuyrmãão, cavalgade, ca vos sodes o meu braço deestro! E, louvado seja Deus, assy o
mostrou oje aquy e o demostrará ao dyante!» [CGE3 433.12]
«hũa moller que lle fez / rogo e demanda / [a]tal, / per que lle non ficou sinal / Daquele fogo
montes / de que layda era» [CSM 81.26]
«poren vos quer’ eu ũa ren dizer já: / se guarides, maravilha será, / dest’ olho mao velho que
teedes» [CEMD 378.14]

Nesse tipo de estrutura, o adjetivo, em alguns casos, não denota uma propriedade
objetiva, descritiva do referente do nome, tornando a expressão mais idiomática, como no
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composto monge branco, em que branco diz respeito à cor do hábito do monge pertencente à
ordem de Cister, o que configura uma relação metonímica, e água doce, em que doce se
constitui em oposição à salgada na denominação água salgada (do mar). O composto mar
oceano, por sua vez, se constitui em oposição aos mares interiores, em especial o mar
Mediterrâneo. Também em armas brancas o adjetivo não parece estar sendo utilizado na sua
acepção direta. Contudo, se for levada em conta a etimologia do adjetivo branco (do germ.
BLANK

‘luzente, luzidio’) e a extensão de sentido que adquire (‘de cor cinza-pálida brilhante;

prateado’, HOUAISS online, s.u. branco) é possível considerar a sua função, em armas
brancas, como objetiva.
Consideramos que os compostos homẽ bõõ, rico homẽ e mas molheres apresentam
duas camadas semânticas. Corresponde à primeira camada uma leitura literal dos elementos, à
qual se agrega uma segunda camada, responsável por imprimir à expressão como um todo um
verniz idiomático. Um rico-homem é, de fato, um homem rico, mas constitui também um
indivíduo pertencente à categoria dos homens-ricos, de alta importância na hierarquia social.
Um homem-bom é, de fato, um homem bom (= digno), mas constitui, ainda, na hierarquia
social, um indivíduo pertencente à categoria dos homens-bons. O mesmo raciocínio pode ser
feito para mas mulheres: trata-se, de fato, de “mulheres más”, do ponto de vista da moral
social. O resultado semântico é que mas molheres, do ponto de vista da moral social,
correspondem a ‘prostitutas’, como se pode observar nesses excertos:

«Dest’ un fremoso miragre | vos direy que fez a Virgen, | Madre de Deus groriosa, / por un
crerigo que muito | a onrrava; mais fazia | ssa vida lussuriosa / sempre com maas* molleres, | e
casadas e solteyras, / nen virgẽes non queria | leixar, nen monjas nen freiras» [CSM 151.7]
«E os que rroubam e forçã o alheo. E destes disse Santo Agostinho que nõ poderã seer saluos se
nõ tornassem o que assi auiã filhado e outrossi os que dam vsura por gaanho que he contra
defendemẽto da uedra e da noua ley. E as maas molheres que fazẽ nemĵga con seus corpos. E
contra isto disse Isaias: nõ tomarás galardam das maas molheres» [PP XXII.183,185]
«E esto nõ cae enos jograres nẽnos arremeadadores das gaanças per ssas jograria<s> e
arremedilhos e as mas molheres do que gããhã per sseus corpos ca por taes molheres maamẽte
gããhẽ podeno rreçeber» [PP XXIII.346]

Nas demais ocorrências, prevalece uma leitura direta, tanto do adjetivo quanto do
nome, como em agoa benta, pedras preciosas, porco montes e escrivam publico, por
exemplo. A função exercida pelo adjetivo é, na maioria dos casos, de natureza restritiva-
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classificadora, isto é, o adjetivo modifica o nome, restringindo a sua amplitude denotacional,
e/ou classificando-o.
Alguns compostos com essas estruturas, NA e AN, apresentam a particularidade de
constituírem expressões antonomásicas, às quais optamos por denominar de compostos
antonomásicos: Padre Santo ‘o Papa’ e Santa Scritura ‘a Bíblia’, por exemplo:

«Renego de quem peleja / e vai contra o Padre Santo, / renego de trajo tanto / quanto vejo
desonesto» [GR3 77.26]
«Per como achamos na Santa Scritura, / o Antecristo ora seerá na terra» [CEMD 277.1]

Quanto ao produto nominal, ele designa, na maior parte dos registros, entidades
caracterizadas pelo traço [+]concreto. Algumas unidades de leitura [+]abstrata foram
fornecidas pelo esquema AN: livre alvidro, falsso testemunho, vãã gloria, mea hidade.
(iv) Os compostos de estrutura NprepN figuram no derradeiro nível da escala de
opacidade configuracional admitida no domínio do fenômeno composicional. Isso significa
que se trata de construções com relativa liberdade combinatória, geradoras de seqüências
alargadas como: moços da capella, moços da camara, moços d’estribeira e moços d’espora, e
pam de triigo, pam de orjo e pam de milho, por exemplo, em que moço e pão encerram
conceitos mais “abertos”, e portanto produtivos, que requerem especificação no caso de
categorias particulares:

«E ahos vinte e quatro dias do mes de Setembro do anno de mil e quatrocentos e setenta e sete,
hum dia ante manhaã com hum capellão, e dous moços da capella, e dous moços da camara e
dous moços d’estribeira se partio muy secretamente» [VFDJ 612]
«E pos el-rey vinham os mantedores muy ricamente ataviados com riquissimos paramentos de
brocados e tellas e ricas sedas, bordados e entretalhados e com muitos moços d’espora vestidos
de sedas hum e hum detras d’el-rey» [VFDJ 5838]
«E, em esse logar de Coymbra, que era em poder dos mouros, avya hũũ moesteiro de monges
que chamavõ Lorvãão, os quaaes vyvyam de trabalho de suas mããos e tiinhã muyto pam de
triigo e de orjo e de milho e legumhas assaz» [CGE3 313.19]
«Já mais nunca quedamos, andando vias, / por erdar comendas e benfeitorias; / pero, se nos
convidan algũũs dias, / non nos dan senon leit’ e pan de centẽo» [CEMD 145.6]

O sintagma preposicional funciona, junto ao núcleo nominal, como um modificador
restritivo, o que é o caso de grande parte das construções, ou, ainda, como um complemento
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desse núcleo, função verificada em apenas um registro (porteiro da maça = portador da
maça):

«E entam vinham muitos porteiros de maça, muytos oficiaes, todos ricamente vestidos e
encavalgados» [VFDJ 5813]

Trata-se de construções predominantemente endocêntricas, tanto sintática quanto
semanticamente. Ocorrências como dentes d’alho, olho do cuu, Corpo de Deus, filho d’algo,
fogo de San Marçal, olho de boi, rabo de cavalo, Rabo dasno e rey d’armas estão mais
próximas de construções semanticamente exocêntricas, pois, em todos esses casos, o
composto não constitui o Nome-núcleo (N1prepN2 é N1) nem um tipo do Nome-núcleo
(N1prepN2 é um tipo de N1), como se pode observar nos seguintes enunciados-testes:
a1) *dente de alho é dente
a2) *dente de alho é um tipo de dente
mas (relação pars pro toto):
a3) dente de alho é alho (N1prepN2 é N2)
b1) olho do cu é olho
b2) olho do cu é um tipo de olho
mas (relação pars pro toto):
b3) olho do cu é cu

c1) *rabo de asno é rabo
c2) *rabo de asno é um tipo de rabo
c3) *rabo de asno é asno

d1) *rei de armas é rei
d2) *rei de armas é um tipo de rei
d3) *rei de armas é armas

Vejam-se alguns exemplos correspondentes a cada um desses compostos:
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«Por vos nam ver em trabalho / co eles nem alvoroço, / levarês dous dentes d’alho / num
chocalho, / por reliquias oo pescoço» [GR3 217.18]
«Como ũu erege de Tolosa meteu o Corpo de Deus / na colmẽa e deu-o aas abellas que o
comessen» [CSM 208.1]
«E foy homẽ muy esforçado e muy amado dos filhos d’algo e fez muytas batalhas com os
mouros e muytos outros bõõs feitos que fez per todo o reyno» [CGE3 265.4]
«[C]omo Santa Maria guareçeu a moller do fogo de San Marçal / que ll’ avia comesto todo o
rostro» [CSM 81.3]
«E a Don Fernando conteceu-lh’ assi / d’un maestre que con el baratou: / cambou-lh’ o olho que
daqui levou / e disse-lhe que era de çafi, / destes maos contrafeitos del Poi, / e meteu-lh’ ũũ
grand’ olho de boi, / aquel maior que el no mund’ achou» [CEMD 377.20]
«Comprar quer’ eu, Fernan Furado, muu / que vi andar mui gordo no mercado; / mais trage já o
alvaraz ficado, / Fernam Furado, no olho do cuu; / e anda ben, pero que fer’ é d’unha, / e
dize[n]-me que trage ua espũlha, / Fernan Furado, no olho do cuu» [CEMD 131.4, 7]
«Easy segujmos nosso caminho per este mar delomgo | ataa terça feira doitauas de pascoa que
foram xxj | dias dabril que topamos algũũs synaaes de tera | seemdo da dita jlha segundo os
pilotos deziam obra de | bjc lx ou lxx legoas . os quaaes herã mujta cam | tidade deruas
compridas aque os mareantes | chamã botelho e asy outras aque tam bem chamã | Rabo dasno»
[CC 1r.36]
«e nesta ordem chegaram a el-rey, que estava em hum terreiro de seus paços acompanhado de
muita infinda gente e posto em hum estrado rico e nu da cinta pera cima com hũa carapuça de
pano de palma e ao hombro hum rabo de cavalo guarnecido de prata e da cinta pera baixo
cuberto com panos de damasco que lhe el-rey de cá mandara e no braço esquerdo hum barcelete
de marfi» [VFDJ 7402]
«E por rey d’armas trombetas e officiaes pera ysso ordenados, se pubricou em alta voz o breve
e desafio com as condições das justas e grados dellas» [VFDJ 5720]

Também sob esse paradigma registramos compostos antonomásicos: Corpo de Deus
‘hóstia’, casa d’oraçõ ‘igreja’ e estrella da norte ‘Ursa Menor’:

«[C]omo Santa Maria fez aa moller que queria fazer amadoiras / a seu amigo con el Corpo de
Jhesu-Cristo e que o tragia na / touca, que lle corresse sangui da cabeça ata que o tirou ende»
[CSM 104.2]
«Decimo, a maneira de conhecer a estrella da norte, e per ella(s) suas guardas aa mea noite e
menhãã, segundo per mim gram tempo ha foy devysado e posto em scripto pera se de coor poder
saber, como de feito em estes reinos o ssabem tantos» [LC 342.7]
«E aquel nome lhy pos Nostro Senhor Ihesu Cristo quando disse eno auãgelho: a miha casa
seera chamada casa d’oraçõ» [PP XIII.452]
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Finalmente, no que se refere à qualidade do produto nominal, verificou-se que se trata
de unidades plurilexicais que se incluem em categorias relacionadas principalmente com
religião, profissões, alimentos, documentos, vestuário e objetos, dotadas primordialmente do
traço [+]concreto, estando reservado àquelas unidades designativas de festas e dias
comemorativos uma leitura [+]abstrata: dia de rramos, dia de natal, quarta feira de ciinza etc.
Embora a extensão e o gênero dos diferentes documentos também tenham de ser
levados em conta, a distribuição desses cinco modelos nos textos apontou para um maior
número de compostos com as estruturas NA e NprepN, mas, por outro lado, não evidenciou,
em termos quantitativos, que compostos com as estruturas VN e NN estivessem em crescente
desenvolvimento ao longo dos períodos considerados.
O Testamento de Afonso II (1214), documento régio de pequena extensão, forneceu
um exemplo do paradigma NA (ricos omees) e outro do paradigma NprepN (omees d’ordin).
As Cantigas de Santa Maria (séc. XIII), lírica religiosa constituída por 427 cantigas,
apresentaram maiores ocorrências de compostos NA e NprepN, nessa ordem, seguindo-se a
elas as ocorrências de compostos AN e NN, representando, estes últimos, estruturas de
coordenação (Madre-donzela, ifant-abade) e de modificação (pedras marmores). Não foram
registradas ocorrências de compostos VN.
A recolha realizada no Cancioneiro da Ajuda (fins do séc. XIII ou início do XIV),
texto pertencente à lírica profana, resultou em dois nomes formados segundo o modelo
NprepN (coita d’amor e coita do mar). Tal escassez parece estar de acordo com as palavras
de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, na Explicação Prévia do glossário que organizou (p.
VIII) e que compõe a edição do Cancioneiro da Ajuda que preparou, a respeito da quantidade
de vocábulos registrados: «Pobreza espantosa! Repetições infinitas! resultantes evidentemente
do convencionalismo cortesão e da escolha obrigatória de dicções finas, modestas,
comedidas!». Por outro lado, notamos formações como Nostro Sennor (pronome + nome),
ben-falar, ben-fazer, ben-morrer, ben-querer (advérbio + verbo), e, ainda mal-pecado/mao
pecado, interjeição formada possivelmente por um adjetivo e um nome, equivalente a
‘infelizmente!’, ‘por mal dos meus pecados!’257.
Nas Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer (fins do séc. XIII e meados do XIV), que
reúne 431 composições de autoria e extensão diversas, registramos, em geral, poucos
257

Para Vasconcellos (1922, p. 132), mal representa o adjetivo latino MALU- e não o advérbio MALE, pois era
comum a queda do o final em posição proclítica. Ainda de acordo com o autor, mal pecado representa uma fase
mais antiga da língua do que mao pecado.
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compostos. Destes, os de estrutura NA forneceram mais ocorrências, seguidos pelos
compostos de estrutura NprepN e AN. Identificamos ainda um composto VN (guarda-cós) e
um NN (foucelegon).
O Foro Real (segunda metade do séc. XIII), documento de natureza jurídica,
composto por 4 livros de extensão variada (Livro I: 782 l.; Livro II: 958 l.; Livro III: 1566 l.;
Livro IV: 1242 l.), apresentou mais ocorrências de compostos NprepN, seguido por formas
compostas com a estruturas NA e AN. Não foram registradas ocorrências de compostos com
as estruturas VN e NN.
Na Primeyra Partida (?1320; ?1341), texto de natureza jurídica, constituído por
XXVII “titolos”, de extensão variada, mais o “Prologo”, os compostos com as estruturas NA
e NprepN estão praticamente equiparados quanto ao número de ocorrências, sendo seguidos
pelos compostos AN. Foram registradas duas ocorrências de compostos NN, maestre scola e
igreia parrochia, cujas respectivas acepções também se registram, nesse mesmo documento,
sob a estrutura NA: maestre scolar, meestre scolar; jgreia parrochial, eygreia parrochial.
Na Crónica de D. Pedro, narrativa de cunho histórico provavelmente escrita na
primeira metade do séc. XV, cujos manuscritos mais antigos podem ser datados de fins do
séc. XV ou inícios do XVI, o número de compostos com a estrutura NA mostrou-se bastante
superior ao número de compostos sob os modelos NprepN e AN, o que se deve à presença
significativa

de

nomes

designadores

de

indivíduos

que

ocupam

determinado(a)

cargo/ofício/dignidade, modificados pelo adjetivo mor (adeantado-moor, alguazill-moor,
beesteiro-moor, comendador-mor, despenseiro-moor etc.).
A Vida de Santo Aleixo, texto hagiográfico traduzido do latim e de pequena extensão,
forneceu poucos exemplos das estruturas NA (padre sancto, pedras preciosas) e NprepN
(hora de noa, corpo de deus, pano de burel, sesta feira de endoenças). Os diferentes
manuscritos (VSA1: c. 1375; VSA2: c. 1400 e 1415) não apresentaram alteração na
composição lexical dessas formas.
O volume III da Crónica Geral de Espanha (c. 1400), narrativa de cunho histórico,
forneceu mais exemplos de compostos com a estrutura NA, a que se seguiram as estruturas
NprepN e AN. Não registramos compostos com as estruturas VN e NN.
O Leal Conselheiro, espécie de tratado moralista no qual estão inseridas diversas
traduções de textos latinos e cuja redação parece se ter dado entre 1433 e 1438, apresenta um
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equilíbrio nos dados de compostos NA e compostos AN, aos quais se seguem os compostos
NprepN. Não houve registros de compostos VN e NN.
O Tratado de Tordesilhas (1494), documento régio relativamente curto, forneceu mais
ocorrências de compostos NA, tratando-se, grande parte, de nomes designadores de cargos e
ofícios. As ocorrências de compostos NA e NprepN se equiparam em termos quantitativos. O
referido documento forneceu um exemplo de composto NN (meestre salla).
O volume III do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (meados do séc. XV até
1516), obra definida como poesia palaciana, forneceu ocorrência dos cinco paradigmas de
compostos, apresentando a estrutura NA, no entanto, o maior número de registros. As
estruturas VN e NN apresentaram, cada uma, um exemplo: guarda-roupa e guarda-porteiro,
respectivamente.
No texto da Carta de Caminha (1500), documento privado de pequena extensão mas
rico em descrições, os compostos com a estrutura NA forneceram mais exemplos que os
outros modelos. O modelo VN, por exemplo, forneceu um único exemplo (fura buchos),
enquanto que o modelo NN proporcionou ponbas seixas (estrutura interpretada como
“pombas [dos escudos de armas] dos Seixas”, com apagamento da preposição).
Foram registrados no texto Vida e Feitos d’El Rey Dom João II (1533), narrativa de
cunho biográfico e histórico, exemplos de compostos concernentes a todos os modelos
estudados. No entanto, mostraram-se mais presentes os paradigmas NA e NprepN, sendo que
os compostos que integram essas estruturas denominam, em grande parte, tipos de ofícios e
profissões (alcaide-mor, alferez-mor, camareiro-mor, coronista-mor, fisico-mor etc.). Com a
estrutura VN registramos guarda-roupa e passatempo, enquanto com a estrutura NN
registramos mestre-salas.
O texto referente à Trasladação do Corpo d’El Rey Dom João II, de natureza
histórica, embora pequeno em termos de extensão, forneceu exemplos para quatro modelos de
compostos: VN (guarda-poo), NN (conde-prior), NA (altar-mor, capela-moor, mordomomor) e NprepN (panos de ras). Com a estrutura AN não identificamos nenhum composto.
O Livro de José de Arimatéia, texto de ficção traduzido (in)diretamente do francês
entre 1540 e 1543, apresentou um certo equilíbrio na distribuição dos compostos NA, AN e
NprepN, enquanto, por outro lado, não apresentou registros de compostos VN e NN.
Em resumo, constatou-se a presença dos cinco modelos compositivos na língua
portuguesa arcaica, muitos deles já presentes na língua latina, o que parece indicar uma certa
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continuidade com uma certa diversidade. Contudo, o número de registros, principalmente de
compostos VN e NN, mostrou-se bastante escasso em comparação com as inúmeras formas
presentes nos dicionários modernos e com aquelas formas que surgem na contemporaneidade
no âmbito de variados setores da sociedade e nos diversos tipos de produção técnica e
literária. Além disso, os tipos registrados, alguns recorrentes em distintos textos, carecem,
com poucas exceções (foucelegon, por exemplo), de certa “criatividade” semântica a que nos
acostumou o português moderno, uma vez que predominam largamente as estruturas
endocêntricas.

Quanto às formas aglutinadas do corpus, elas remetem, principalmente, a
justaposições latinas: por exemplo, freegues, derivado de
derivado de

COMES STABŬLI,

e mordomo, derivado de

FILIU ECLESIAE;

MAJOR DOMUS,

condestabre,

o que se justifica, pois

correspondem a lexemas recorrentes nas gramáticas históricas por nós consultadas. Derivados
de justaposições portuguesas, registramos fidalgo (< filho de algo), ricome (< rico homem),
vervantigo (< vervo antigo) e touquinegra (< *touca negra). Neste último exemplo, a feição é
a de um composto morfológico, situação que não parece ser estranha no âmbito dos
justapostos (como, por exemplo, em português artimanha < arte (e) manha ‘procedimento
para levar alguém ao engano; estratagema, ardil, artifício’, cf. HOUAISS online, s.u.
artimanha, e em latim

CORNŪ COPIAE

>

CORNUCOPIA, CORNICOPIA

‘vaso em forma de chifre,

com frutas e flores que dele extravasam profusamente, antigo símbolo da fertilidade, riqueza,
abundância’, cf. HOUAISS online, s.u. cornucópia). Não obstante a pequena quantidade de
dados que logramos identificar e recolher, a análise dos aglutinados no corpus permitiu
evidenciar que se trata de formas que representam historicamente sintagmas, latinos e
portugueses, constituídos por estruturas diversas, constituindo a aglutinação, portanto, o
resultado de transformações fonético-fonológicas, que ocorrem em maior ou menor grau,
experimentadas por justaposições que provavelmente já constituíam uma unidade semântica.
Reside, nesse aspecto, a importância do estudo de tais formas numa concepção diacrônica do
fenômeno da composição, o que nos propusemos a fazer, ainda que brevemente, nesta tese.
Para além desses aspectos tratados, é digno de nota o fato de que os compostos, por
constituírem expressões muito próximas da sintaxe da língua, evidenciam alguns fenômenos
morfossintáticos da língua arcaica. A forma baixamar, por exemplo, registrada nos
dicionários modernos sob o lema baixa-mar, representa um arcaísmo cristalizado, pois, aos
olhos de hoje, a concordância de gênero entre a forma adjetiva baixa e o nome mar é vista
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como anômala. Está contida, portanto, nessa palavra, a informação de que mar, em períodos
anteriores da língua, recebia, ou podia receber, o gênero feminino.
Finalmente, buscou-se, neste trabalho de doutoramento, além de mostrar um dos
aspectos da composição no português arcaico – a composição sintagmática nominal –,
oferecer aos compostos nominais sintagmáticos, em especial aqueles com as configurações
NA, AN e NprepN, o estatuto legítimo de compostos, a eles negado em alguns estudos sobre
a composição.
Sob a égide de uma hipótese que apregoa a natureza gradual dos compostos,
comprovou-se, com os dados apresentados, que o português arcaico conhecia, desde o século
XIII, compostos com as estruturas VN, NN, NA, AN e NprepN, sendo que algumas dessas
estruturas eram conhecidas também na língua latina. Ficou evidente que os modelos NA e
NprepN foram os mais empregados nos textos que constituem o corpus, em comparação com
as estruturas VN e NN, consideradas as mais prototípicas no âmbito dos compostos. Fica a
ressalva, no entanto, de que a realidade lingüística que se depreende da análise do corpus é
válida apenas para o tipo de recorte (temporal e documental) feito, não sendo permitido
generalizar para todo o período em questão, uma vez que só pequena parte da documentação
medieval existente foi examinada.
Como perspectivas de trabalho decorrentes da elaboração desta tese, para que se possa
continuar a escrever a história da composição na língua portuguesa, salientamos (i) a
ampliação da pesquisa para novas estruturas de compostos (arcaicos) – incluindo os chamados
compostos morfológicos – e para novas modalidades de nomes compostos, como os
topônimos (Augua d’Alffajara, Fontefria, Montanna Negra, Pedra Alta, Pena-Cova, Val de
Canhas etc.), largamente presentes nos textos, e (ii) a realização de um tratamento sistemático
dos compostos relativamente a sua distribuição em áreas semânticas, o que permitiria
estabelecer,

em

alguma

medida,

a

relação

entre

língua

e

cultura.
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