
Alina Villalva  1 

BENEFÍCIOS DA DIVERSIDADE: EXEMPLOS COM 

PALAVRAS1 

0. PREÂMBULO 

De entre as diversas comemorações das navegações portuguesas de há cinco séculos atrás, a 

que celebra a expedição de 1500 é aquela que melhor tem servido como catalisador de 

tensões culturais e étnicas, uma das quais tem uma subtil manifestação linguística na 

substituição de descobrimento por achamento. Tratando-se de palavras sinónimas no que 

respeita ao seu conteúdo referencial, tem, a segunda, a virtude histórica de ser a palavra 

utilizada por Pêro Vaz de Caminha e a intenção moral de servir como um acto de contrição. 

Trata-se de uma mudança estilística – a substância das coisas permanece a mesma. 

Na minha forma de olhar para o passado, procuro um filtro que coe etnocentrismos e 

ressentimentos: o que me interessa é reunir informação para melhor compreender o 

presente, mas reservando algum espaço para o usufruto dos benefícios de viver neste tempo. 

 

 

1. HIPÓTESE DE TRABALHO 

Ainda que possa não parecer, o anterior preâmbulo vem a propósito desta minha 

comunicação. Tendo nascido portuguesa, por um qualquer bambúrrio da sorte, e vivendo 

por conta da linguística, parece-me incontestável que o facto de a minha língua materna o 

ser também para tanta outra gente e em tantos outros lugares é uma enorme vantagem 

pessoal e profissional. Daqui se retira o que pretendo desenvolver com o trabalho que passo 

a apresentar: 

primo – que o Português Europeu (PE) e o Português do Brasil, ou brasileiro, para quem 
preferir, (PB), não têm gramáticas morfológicas distintas; 

secundo – que a variação facilmente constatável inter- e intra- estas variantes é um precioso 
benefício para os linguistas portugueses e brasileiros. Trata-se de um caso de 
biodiversidade ao pé da porta. 

Os dados que vou apresentar dizem respeito ao léxico e à formação de palavras. Servi-me do 

Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro de Mauro Villar, prefaciado por Antônio Houaiss, da 

versão electrónica do Dicionário da Língua Portuguesa e da 2ª edição do Aurélio. Mas todo o 
                                                 
1 Esta comunicação foi apresentada no Congresso Internacional "500 Anos da Língua Portuguesa no 
Brasil". 
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material que recolhi foi submetido ao meu próprio juízo crítico de falante do dialecto de 

Lisboa e à sensibilidade carioca que, por feliz coincidência, integra a minha célula familiar 

restrita. O que adiante direi deverá, pois, ser avaliado como um confronto entre estes dois 

dialectos. 

 

 

2. ANTES DO OURO 

Comecemos com um exemplo de um nosso antepassado comum, o Português do início do 

século XVI, observando as palavras complexas que ocorrem na Carta de Pêro Vaz de 

Caminha. 

(1)  

DERIVAÇÃO MODIFICAÇÃO 
corredio 
cevadoiro 

mostrança 
ignorância 

desembarcar 
desvestir 

furador 

berberia 
capitânia 
cortesia mareante 

ancoragem 
lavagem 
marinhagem 
prumagem singradura simplicidade gracioso 
ramal arvoredo vestimenta 

aljaveira 
cabeleira 

ligeiramente 
primeiramente 

grandura 
grossura 
tintura 

esperável 

carão 
carapucinha 
çarradinho 
choupaninha 
continhas 
cousinha 
louçainha 
perninhas 

confeição 
conversação 
navegação 
povoação 
pregação 
salvação 

castanheiro 
chuvaceiro 
gaiteiro 
marinheiro 
sombreiro 

copazinha 
 
 

quartejar COMPOSIÇÃO 
montês 

apaulada 
cuidado 
degredado 
espantado 
pescado 
rapado 
tosquiado 

esquiveza 

acatamento 
achamento 
acrescentamento 
comprimento 
conhecimento 
entendimento 
mantimentos 
prosseguimento 
repartimento 

afear 
afremosentar 
amanhecer 
amansar 
apacificar 
aquentar 
avermelhado 
avezar 
azulado 

fura-buchos 

Facilmente se constata que os recursos morfológicos aqui exemplificados continuam 

disponíveis, embora o seu produto possa, em alguns casos, ter saído de circulação, por 

substituição (cf. mostrança / aparência, apacificar / pacificar), ou sem deixar rasto (cf. aljaveira). 

Muitas destas palavras permanecem no léxico do Português, tanto em Portugal como no 
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Brasil, e mesmo consabidas ausências no Português quinhentista, como as de compostos 

como regicídio ou as de sufixos como –ismo e –ista2, são também comuns aos dois herdeiros. 

Mas se a variação no território de Portugal é hoje mais episódica do que notável, já as 

histórias dos 500 anos de permanência de Português no Brasil e os seus cerca de 8.000.000 

km2 de superfície são chão bastante para o aparecimento de diferenças, não esquecendo que 

de Sagres a Oiapoque vão muitas milhas e quase dois séculos de independência política que 

não podem também deixar de impor muitos contrastes. 

 

3. DIVERGÊNCIAS 

Vejamos, então, alguns contrastes lexicais, antes de passar ao exercício de morfologia 

comparada que sustentará, espero eu, a hipótese de trabalho que expus no início. 

Comecemos com alguns casos de ‘falsos amigos’, fenómeno que frequentemente ocorre 

entre línguas diferentes3: 

(2) 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) Portugal (Lisboa) 

apelido = sobrenome ≠ apelido = alcunha 

banheiro = salva-vidas ≠ banheiro = casa de banho 

bilheteira = bilheteria ≠ bilheteira = mulher que vende bilhetes 

calibrar (os pneus) = balancear ≠ calibrar = encher (os pneus) 

camisola = suéter ≠ camisola = camisa de dormir 

fato = terno ≠ fato = facto 

talho = açougue ≠ talho = golpe, ferida 

Os casos mais frequentes são, felizmente, bem mais fiáveis: trata-se apenas de palavras 
diferentes para idênticos conteúdos referenciais. 
                                                 
2 Cf. Said Ali (1965: 243) “Os termos catecismo (catechismo), cristianismo, paganismo, aforismo, exorcismo e 
vários outros devem-se ao latim da Idade Média, sendo uns tomados directamente ao grego, outros 
formados analògicamente. Algumas destas palavras puderam, graças à Igreja Cristã, vulgarizar-se 
fàcilmente, mas nem por isso perderam o seu carácter erudito, e a linguagem popular, usando-as 
embora com frequência, não manifestou a menor disposição para torná-las tipo produtor de novos 
derivados em –ismo. A tarefa de mudar a situação coube à língua culta, influenciada pelo movimento 
intelectual que se operou em França nos séculos XVIII e XIX. Não só adoptou grande número de 
vocábulos creados no estrangeiro e que se internacionalizaram, mas ainda tornou o sufixo -ismo apto 
a produzir palavras tiradas de derivantes nacionais.” 
3 Crystal (1987:347) apresenta alguns exemplos entre o Francês e o Inglês (cf. idiome vs. idiom), o 
Alemão e o Inglês (cf. also vs. also) ou o Castelhano e o Inglês (cf. constipar vs. constipate). 
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(3) 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) 
adesivo 
ama 
atacador 
autocarro 
berbequim 
berlinde 
berma 
betão 
bilha (de gás) 
boca de incêndio 
carregar (num botão) 
cunha 
ficha 
ficha dupla ou tripla 
lancil 
lixívia 
(os) óculos 
pneu sobresselente 
piroso 
rebuçado 
renda (de casa) 
sebenta 
travão 
vendedor ambulante 
verniz (das unhas) 

esparadrapo 
bábá 
cadarço 
ônibus 
furadeira 
bolinha de gude 
acostamento 
concreto 
bujão (de gás) 
hidrante 
apertar (o botão) 
pistolão 
plugue 
benjamin 
meio-fio 
água sanitária 
(o) óculos 
estepe 
cafona 
bala 
aluguel 
apostila 
freio 
camelô 
esmalte 

Um outro tipo de contraste lexical é o que se manifesta através de diferentes realizações 

fonéticas para as mesmas palavras ou palavras muito próximas, por vezes fundamentadas em 

diferentes escolhas etimológicas: 

(4) 

Portugal (Lisboa) Brasil (Rio de Janeiro) 

A. G. CUNHA e DLP A. G. CUNHA e AURÉLIO 

choca + alho + ar chocalhar PE. chocalhar chacoalhar 

des + colar descolar fr. décoller decolar 

fr. ant. desport desporto ing. sport esporte 

entoa + -ção entoação entona + -ção entonação 

gr. aspáragos, «espargo» espargo gr. aspáragos, «espargo» aspargo 

gót. spaiha, «observador; vigia» 
> it. spiare, «vigiar; espiar» 

espiar fr. espionner espionar 
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lat. *generatïvu- generativa gera + tiva gerativa 

Groneland + -ês gronelandês Groenlând + -ês groenlandês 

fr. peluche peluche lat. pellutium > it. peluzzo pelúcia 

Vejamos agora alguns exemplos de avaliativos lexicalizados no PB A lexicalização semântica, 

ou seja, a interpretação não-composicional de uma estrutura complexa, é também um 

processo atestado em diversíssimas línguas. Tratando-se de um processo aleatório e de 

actuação imprevisível, não é de espantar que a sua intervenção no PE e no PB siga diferentes 

caminhos: 

(5) 

Brasil (Rio de Janeiro) Portugal (Lisboa) 

armarinho 
escaninho 
farolete 
folhinha 
lanterninha 
mentirinha 
senhorinha 
trombadinha 

retrosaria 
cacifo 
farolim 
calendário 
arrumador 
faz-de-conta 
menina 
menor delinquente 

O mesmo se verifica com expressões sintácticas que, por via da lexicalização, adquirem 

estatuto de palavras também no PB: 

(6) 

Brasil (Rio de Janeiro) Portugal (Lisboa) 

água sanitária 
água-viva 
batedor de carteira 
bem-bom 
boa-praça 
bolinha de gude 
dedo-duro 
hora do rush 
meio-fio 
pão-duro 
porra-louca 
quatro-olhos 
sem-vergonha 

lixívia 
alforreca 
carteirista 
boa vida 
boa alma 
berlinde 
denunciante 
hora de ponta 
lancil 
forreta 
irresponsável 
caixa de óculos 
desenvergonhado 

Note-se, por último, que os contrastes lexicais também existem entre formas derivadas, 

podendo verificar-se uma de quatro situações: 
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(7) 1. A forma de base é a mesma, o sufixo é diferente 

Ex.  PE O Pedro é uma pessoa muito prestável 
  PB Pedro é uma pessoa muito prestativa 

 PE Os fumadores vão para esta mesa 
  PB Os fumantes vão para essa mesa 

2. A forma de base é diferente, o sufixo é o mesmo 

Ex.  PE O diospiro é um fruto carnudo e avermelhado 
  PB Caqui é um fruto polpudo e avermelhado 

PE Vou ver o que o canalizador está a fazer  
  PB Vou ver o que o encanador está fazendo 
 
 

3. A forma de base é diferente, e o sufixo também 

Ex.  PE Jardel é outra vez o goleador do campeonato 
  PB Romário é novamente o artilheiro do campeonato 
4. Os verbos simples ou derivados alternam com parassintéticos 

Ex.  PE O meu filho começou a gatinhar há pouco tempo 
  PB Meu filho começou a engatinhar faz pouco tempo 
  PE Preciso de comprar meio quilo de toucinho fumado 
  PB Preciso comprar meio quilo de toucinho defumado 

O quadro seguinte apresenta um maior conjunto de exemplos de derivações autónomas. 

(8) ADJECTIVALIZAÇÃO 

PE PB PE PB PE PB 
classificativo, a 
desesperante 
domiciliário 
milagreiro 
prestável 
remeloso 

classificatório, a 
desesperador 
domiciliar 
milagroso 
prestativo 
remelento 

abusado 
amuado 
carnudo 

atrevido 
emburrado 
polpudo 

  

fumado defumado     
  

VERBALIZAÇÃO 
PE PB 
aterrar 
consciencializar 
desodorizar 
planear 

aterrizar 
conscientizar 
desodorar 
planejar 

gatinhar 
panar 

engatinhar 
empanar 
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NOMINALIZAÇÃO 
PE PB PE PB PE PB 
linguareiro 
bolseiro 
financeiro 
desenhador 
fumador 
canadiano, a 
monárquico 
 
apuramento 
beneficiação 
canalização 
deslocação 
facturação 
aposentadoria 
patinagem 
 
enceradora 
ficheiro 
serradura 
 
chatice 
mesquinhez 
 
serração 

linguarudo 
bolsista 
financista 
desenhista 
fumante 
canadense 
monarquista 
 
apuração 
beneficiamento 
encanamento 
deslocamento 
faturamento 
aposentação 
patinação 
 
enceradeira 
fichário 
serragem 
 
chateação 
mesquinharia 
 
serraria 

argumentista 
grossista 
latoeiro 
retroseiro 
taberneiro 
canalizador 
engomadeira 
 
 
 
arrefecimento 
estacionamento 
 
 
 
 
apontador 
esquentador 
ligadura 
relvado 
 
babaquice 
pirosice 

roteirista 
atacadista 
folheiro 
armarinheiro 
baiuqueiro 
encanador 
passadeira 
 
 
 
esfriamento 
aparcamento 
 
 
 
 
afiador 
aquecedor 
atadura 
gramado 
 
palermice 
cafonice 

bagageiro 
canalizador 
denunciante 
goleador 
utilizador 
 
 
 
 
 
rodagem 
 
 
 
 
 
ventoinha 
 
 
 
 
chatice 
indelicadeza 

carregador 
bombeiro 
entregador 
artilheiro 
usuário 
 
 
 
 
 
amaciamento 
 
 
 
 
 
ventilador 
 
 
 
 
encheção 
grosseria 

soalho 
desenvergonhado 

assoalho 
desavergonhado 

    

 
 

 

4. CONVERGÊNCIAS 

O que acabei de dizer, ao privilegiar as diferenças lexicais entre o PE e o PB, pode induzir 

em erro. Na verdade, a maior parte das palavras, simples ou complexas, são idênticas nestas 

duas variedades do Português. Por outro lado, e este é, finalmente, o caroço desta maçã, o 

sistema morfológico de formação de palavras é um único e o mesmo. Vejamos, por 

exemplo, alguns recursos da adjectivalização, da nominalização e da verbalização, quer na 

derivação, quer na composição: 
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(9) ADJECTIVALIZAÇÃO 

 
 -aco -ado, a -aico, a -al -ar -ano, a -ário, a 
PE maníaco       partido prosaico teatral solar microbiano diário
PB    estadual 

ginasial 
domiciliar 
vestibular 

ginasiano 
praiano 

 

 
 -ático, a -eiro, a -engo, a -ento, a -esco, a -ico, a -ino, a 
PE asmático       hoteleiro mulherengo olheirento animalesco típico cristalino
PB asnático      lazeirento

remelento 
 

 
 -ista -ivo, a -onho, a -oso,a -udo, a 
PE inflacionista     desportivo medonho gorduroso carnudo

 
 
 
 
D 
N 
 

PB  esportivo   espaventoso polpudo

 

 
 -do, a -dor, a -eiro -nte -tivo -tório -vel 
PE partido       ameaçador beijoqueiro crescente proibitivo migratório contável

 
 
D 
V 

 

PB defumado 
emburrado 
empapuçado 
enxerido 
pelado 

desesperador desodorante 
grilante 

 assificatório  dedetizável
esquentável 
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NOMINALIZAÇÃO 

 
 -ada     -agem -ato -aria -eira
PE americanada     friagem anonimato calmaria cegueira
PB cafajestada 

tratantada 
bobagem 
cafajestagem 
grã-finagem 
sacanagem 

 mesquinharia  besteira
bobeira 
sujeira 

 
 -ez     -eza -ia -ice -ície
PE solidez     beleza alegria patetice imundície
PB sem-vergonhez em-vergonheza   sensaboria babaquice

em-vergonhice 
ratantice 

 

 
 -idade     -idão -ismo -itude -ude
PE celebridade     lentidão oportunismo altitude quietude

D 

E 
A 
D 
J 
E 
C 
T 
I 
V 
A 
L 

PB esportividade 
impropriedade 

  grã-finismo
orra-louquismo 
puxa-saquismo 

m-vergonhismo 
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 -ada      -ada -ada -ado -agem -al
PE papelada      laranjada dentada relvado criadagem dedal
PB  bobajada

cervejada 
fofocada 
gauchada 
gurizada 

goiabada 
jenipapada 

canivetada 
chuveirada 

trampolinada 

gramado   

 

 -al      -ame -ão -aria -aria -ário
PE laranjal      cordame cirurgião pedraria perfumaria vestiário
PB mangueiral      borracharia fichário
 
 -edo      -eira -eira -eira -eira, -eiro
PE arvoredo     laranjeira cigarreira barulheira peixeira, banqueiro

D 
E 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

PB    desgraceira çougueiro 
orracheiro 
aiuqueiro 
aminhoneiro 
axineira 
olheiro 
oleiro 
ornaleiro 
anterneiro 
lheiro 

adioleiro 
istoleira 

quitandeiro 
oqueiro 
rambiqueiro 
rampolineiro 
ropeiro 
usineiro 
erdureiro 
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 -eiro      -eiro -eiro -eiro -ia -ice
PE batoteiro      galinheiro limoeiro tinteiro auditoria fadistice
PB bagunceiro 

cachaceiro 
cascateiro 
fofoqueiro 

invencioneiro 

banheiro 
lenheiro 
puteiro 

   directoria
mordomia 

invencionice 
trampolinice 

 
 -il     -ina -io -ismo -ista
PE canil     cafeína mulherio jornalismo maquinista

D 
E 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

PB 
     atacadista

bolsista 
desenhista 
facadista 
financista 
materialista 
monarquista 
musicista 
pedetista 

eemedebista 
petista 
pomadista 
prosista 
roteirista 
sambista 
simplificacionista 
vitrinista 
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 -agem        -agem -al -ão, -ona -ão -ão -aria
PE abordagem       estendal aldrabão esfregão empurrão barbearia
PB  decolagem

lanternagem 
trampolinagem 
mascateagem 

serragem   pidão   serraria 

 
 -ário, a       -ção -da -deira -deira -deira
PE estagiário   continuação olhada apalpadeira   brincadeira batedeira

D 
E 
V 
E 
R 
B 
A 
L 

PB usuário chateação 
dedetização 
escupinização 
esinsetização 
embramação 
encheção 
gamação 
gozação 
inchação 

mascateação 
paqueração 
patinação 
pichação 
premiação 
sacação 
tapeação 
xingação 

batida 
derrubada 

squentada 
freada 
tirada 

trampolinada 
viajada 

passadeira   roncadeira atiradeira
nceradeira 
furadeira 
geladeira 
mamadeira 

 

 
 
 
 
 



Alina Villalva  13 

 
 -do -do, a -dor, a -dor -dor -dora 
PE tentado ontatado    apresentador passador corredor enceradora 
PB esfriado mburrado ontador 

mbromador 
laçador 

aquerador 

pichador 
planejador 
torcedor 

babador 
barbeador 
pregador 
ventilador 

  

 
 -douro     -mento -eira -eiro, a nça/-ncia  -nte
PE bebedouro diamento cuspinheira bisbilhoteiro   assistência agente
PB  mpapuçamento 

mburramento 
omparecimento 
ncanamento 
aturamento 
lanejamento 
rancafiamento 
reinamento 

coceira mbromeiro   lambança atendente
filante 
fumante 

 
 -nte      -nte -ório -ório -ório -tório
PE batente      mirante relatório consultório velório lavatório

D 
E 
V 
E 
R 
B 
A 
L 

PB       
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Formação de [+N] 

 
 -aco, a -aico, a -ano, a -ão, ã -eiro, a -enho 
PE austríaco      judaico italiano beirão brasileiro nortenho
PB       baiano

juiz-forano 
paraibano 
tijucano 

mineiro panamenho

 
 -eno -ense -ês, a -eta -eu, eia -ino, a 
PE chileno      portuense francês lisboeta europeu argelino
PB  anadense 

earense 
uiz-forense 
ortense 
anamense 
iauiense 

polonês    

 
 -io, a       -ista -ista -ita -oto, a
PE algarvio     africanista oportunista israelita minhoto

D 
E 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

PB      paulista radialista
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VERBALIZAÇÃO 

 
 -ear     -ecer -ificar -izar parassíntese
PE clarear     robustecer dignificar flexibilizar aligeirar

D 
A 

PB    onscientizar  

 

 
 -ear    -ejar -izar parassíntese
PE folhear    arejar escravizar aparafusar

 D 
E 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 
 

PB bobear 
genrear 
mascatear 
papaear 
prosear 
macetear 
sacanear 
tapear 

vagabundear 

tolejar  dedetizar
estadualizar 
parabenizar 
roteirizar 

aporrinhar 
descupinizar 
desinsetizar 
embananar 
embromar 
emburrar 
empapuçar 
emperiquitar 
emputecer 

despelar 
empanar 
empetecar 
encucar 
engatinhar 
enrabichar 
esfriar 
esquentar 

 

 
 -icar      -ilhar in- -inhar -iscar -itar
PE bebericar      fervilhar indeferir escrevinhar mordiscar saltitar

D 
V 

PB paparicar      independer
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(10)  Composição 
 

Morfológica  Morfo-sintáctica

PB PE PB  PE

pluridisciplinar  palavra-chave

arquibancada 
monoposto 

bancada 
monolugar 

edifício-garagem 
gravata-borboleta 
vagão-dormitório 
samba-enredo 

silo-auto 
laço (papillon) 
carruagem-cama 

burocracia  abre-latas

aeromoça 
brotolândia 
camelódromo 
desconfiômetro 
estadunidense 
hodômetro 
mancômetro 
sambódromo 
semancômetro 

hospedeira 
 
 
 
norte-americano 
conta-quilómetros 
 
 

lança-perfume 
papa-capim 
papa-mel 
papa-ovo 
papa-pintos 
puxa-saco 
tranca-trilhos 

spray utilizado no Carnaval 
ave 
mamífero 
réptil 
réptil 
engraxador 
obstáculo colocado na linha férrea 
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5. MORAL DA HISTÓRIA 

As manchas a vermelho assinalam os neologismos morfológicos do PB. Para um falante do 

Português Europeu muitas destas palavras são bizarras, algumas até serão difíceis de 

interpretar, quando a base é uma forma estranha ao seu léxico. Mas é óbvio que os 

processos disponíveis são os mesmos e talvez até seja verdade que, em alguns casos, face a 

mecanismos concorrentes, as preferências sejam idênticas. 
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