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O Projecto para a Análise e Classificação das Ocupações, financiado 

pelo Praxis XXI (Praxis / PCSH / OUT / 0175 /96) e pelo Ministério do 

Emprego e Formação Profissional, é um projecto interdisciplinar no 

domínio das ciências humanas (antropologia, economia, história, 

linguística e sociologia), que pretende desenvolver um estudo sobre a 

evolução da divisão social do trabalho em Portugal e sobre os 

sistemas de classificação das ocupações, com base em documentação 

arquivística e em fontes impressas, produzidas entre o séc. XIV e 

1940. 

No primeiro ano de execução do projecto, a equipa de linguística 

(ILTEC) trabalhou as duas edições da Classificação Nacional das 

Profissões (1980 e 1994), nos domínios da agricultura, pescas e 

têxteis, tendo procedido à análise sintáctica, morfológica e 

etimológica de cerca de 700 formas. 

As descrições produzidas permitiram estabilizar o desenho de uma 

base de dados lexicográficos, desenvolvida em FileMaker Pro 4.0, que 

regista as análises de todas as formas tratadas. Esta base de dados 

tem a seguinte estrutura: 

 



A PÁGINA INICIAL contém informação relativa a cada designação 

ocupacional, identificando a categoria sintáctica a que pertence, o 

seu núcleo sintáctico, a fonte onde essa designação foi recolhida, a 

definição apresentada na fonte (sempre que existir) e as designações 

que a fonte apresenta como equivalentes. 

Esta página dá acesso à página da Análise Sintáctica da designação 

ocupacional, à página da Análise Morfológica, à página da Análise 

Etimológica do núcleo sintáctico da designação ocupacional e ainda à 

página do Glossário que contém o desenvolvimento das abreviaturas 

e breves definições da metalinguagem utilizada. 

Na página de ANÁLISE SINTÁCTICA, a designação ocupacional é 

segmentada em constituintes, sendo identificados o núcleo sintáctico 

e os seus modificadores. O núcleo sintáctico é categorizado em 

género. Quanto aos modificadores, reserva-se a primeira posição 

para os modificadores adjectivais (mesmo nos casos em que não 

ocorre nenhum), que são classificados semanticamente. As posições 

seguintes são destinadas aos modificadores preposicionados, cuja 

estrutura interna, caso se justifique, é também analisada. 

Na página de ANÁLISE MORFOLÓGICA, a estrutura interna do núcleo 

sintáctico das designações ocupacionais é classificada como: palavra 

simples, sufixação derivacional, composição morfológica, composição 

morfo-sintáctica ou derivado lexicalizado. 



Quanto às palavras complexas composicionais, a sua estrutura 

morfológica é analisada de um modo simplificado, sendo 

identificados os seus constituintes, as funções que desempenham e 

as categorias a que pertencem. 

Esta página inclui ainda informação colhida no Dicionário da Língua 

Portuguesa (Porto Editora) e no Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, sobre as palavras analisadas e sobre palavras que com 

elas estão morfologicamente relacionadas. 

Na página de ANÁLISE ETIMOLÓGICA, dá-se informação acerca do núcleo 

sintáctico da designação ocupacional. O étimo é uma forma lexical da 

língua antepassada (latim) ou, em caso de substrato, superstrato ou 

empréstimo, da língua fonte. Este campo é completado com as 

informações mais específicas dos campos Origem e Sub-origem. 

Origem é um campo de natureza cronológica, com cinco secções 

relativas à Antiguidade (séc. VII a.C. - séc. V d.C.), à Idade Média (séc. 

V - séc. XV), ao Antigo Regime (séc. XV-séc. XVIII) e aos séculos XIX e 

XX. 

Sub-origem é um campo geo-linguístico, consagrado às diferentes 

línguas que contribuíram para o enriquecimento do léxico do 

português. A base é logicamente latina, uma vez que se trata de uma 

língua românica, mas as áreas de actividade cobertas pelo PACO 

(agricultura, pescas e têxteis) são também devedoras de designações 

ocupacionais de origem quer pré-latina (o caso de seareiro), quer 



posterior à fase latina da história da língua portuguesa, como, por 

exemplo, de origem germânica (branqueador<BLANCK), árabe 

(arrais<AR-RAIÇ), castelhana (esfarrapador<FARAPO), hindustani 

(gazeador<GAZI), italiana (marcador>MARCARE), francesa 

(modista<MODISTE) e inglesa (mercerizador<MERCER, John, através do 

francês merceriser). 

Forma e Data da primeira atestação são campos que registam a 

primeira ocorrência documental do nome de ocupação em causa ou, 

faltando um registo antigo dessa forma, da primeira ocorrência do 

elemento mais complexo possível dentro da história morfológica do 

nome. 

Variantes gráficas é um campo de natureza grafemática, útil à 

escriptologia e à fonética histórica. 

Em Fonte e Bibliografia é dada a indicação da fonte directa mais 

antiga, considerada relevante pela equipa de historiadores do PACO, 

e siglas dos dicionários e glossários utilizados pela equipa de 

linguistas. 

O GLOSSÁRIO tem dois modos de visualização: a listagem dá acesso 

apenas à primeira linha da definição; as fichas apresentam toda a 

informação relativa a cada entrada. 

 

 

 



Designação ocupacional: espinçadeira 
Categoria sintáctica: N 
Núcleo sintáctico: espinçadeira 
Fonte: CNP 1980 (7-59.38) 
Definição: Corta os nós e retira os borbotos e as impurezas contidas nos 
tecidos; faz deslizar a peça sob os seus olhos, numa mesa ou em vareiros, para 
detectar as deficiências, retira os borbotos e impurezas, servindo-se de uma 
pinça ou «esbica» apropriada; repuxa os nós e corta-os com uma tesoura. Por 
vezes assinala com um alinhavo de linha ou por outro processo as deficiências 
de tecelagem a reparar pela «cerzideira de tecidos». 
Designações equivalentes: esbicadeira 
Criação: 05-05-1999 
Modificação: 22-09-1999 

 

Designação ocupacional: Gomador manual de chapéus de feltro 
Núcleo sintáctico: Gomador 
Categoria sintáctica: N [-fem] 
Modificador adjectival: manual 
Classe: Relacional 
Modificador preposicionado #1: de chapéus de feltro 
Preposição: de 

SN:  chapéus de feltro 
Núcleo: chapéus 
Número: [+plu] 
Modificador: de feltro 
Preposição: de 

SN:  feltro 
 
Designação ocupacional: Gomador de chapéus de feltro à máquina 
Núcleo sintáctico: Gomador 
Categoria sintáctica: N [-fem] 
Modificador preposicionado #1: de chapéus de feltro 
Preposição: de 

SN:  chapéus de feltro 
Núcleo: chapéus 
Número: [+plu] 
Modificador: de feltro 
Preposição: de 

SN:  feltro 
Modificador preposicionado #2: à máquina 



Preposição: a 
SN: a máquina 
Número: [-plu] 

 
Núcleo Sintáctico: desengordurador 
Estrutura morfológica: Sufixação derivacional 
Núcleo: dor 
CAT: Suf N [-fem] 
Complemento: desengordura 

CAT: TV 
Núcleo: engordura 
CAT: TV 
Modificador: des 
CAT: Pref Op 

Núcleo: gordur 
CAT: RN 
CAT: N [-fem] 
Modificador: en 
CAT: Pref Int 
Especificador: a 
CAT: VT 

Núcleo: ur 
CAT: Suf N [+fem] 
Complemento: gord 
CAT: RADJ 

DLP 1986: Atestado só como adjectivo. 
Cf. desengordurar = tirar a camada gordurosa a; tirar as nódoas de gordura de 
AURÉLIO 1996: Não atestado. 
Cf. desengordurar = tirar a gordura ou a(s) mancha(s) de gordura. 
 
 
Núcleo Sintáctico: alfaiate 
Étimo: al-khaiiaT 
Forma da primeira atestação: alfayate 
Data da primeira atestação: Séc. 13 
Variantes gráficas: alfaate, alfaatte, alfahiate (1698), alfaiate (1780) 
Fonte PACO mais antiga: Livro 9º de Vereações (1512) 
Bibliografia: AGC, AMS, AN, C-P, FEW, JPM, LOR, REW 
Origem: Medieval 
Sub-origem: Adstrato árabe 



Glossário 
 
AURÉLIO 1996: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 
CNP 1980: Classificação Nacional de Profissões 1980 
DLP 1996: Dicionário da Língua Portuguesa 1996 
N [-fem]: Nome masculino 
N [± fem]: Nome feminino ou masculino 
N [+fem]: Nome feminino 
Ø: Determinante zero 
P: Preposição 
[+plu]: Plural 
[-plu]: Singular 
Pref Int: Prefixo de intensificação 
Pref Op: Prefixo de oposição 
RADJ: Radical adjectival 
RN: Radical nominal 
SN: Sintagma nominal 
Suf N [-fem]: Sufixo de nominalização masculino 
Suf N [+fem]: Sufixo de nominalização feminino 
TV: Tema verbal 
VT:Vogal temática 
AURÉLIO 1996: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1996, 2ª edição 
revista e ampliada, Editora Nova Fronteira 


