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Dicionário Etimológico dos Nomes de Ocupação em Português 

 

Prefácio 

 

I. Questões gerais 

 

O Dicionário Etimológico dos Nomes de Ocupação em Português é constituído, 

exclusivamente, por nomes encontrados em fontes de diversa natureza, que identificam 

ocupações nos domínios dos têxteis, da pesca e da agricultura e pecuária1. Trata-se, pois, de 

um léxico de formas atestadas, pelo que as propriedades atribuídas a cada entrada 

correspondem às propriedades das ocorrências registadas. 

A informação associada a cada entrada é informação de natureza lexical, 

morfológica e etimológica, e ainda sobre casos de variação. A informação lexical explicita a 

categoria das palavras e o seu valor de género; a informação morfológica, que acompanha 

apenas as palavras complexas composicionais2, mostra simplificadamente a sua estrutura 

interna; a informação etimológica dá indicações sobre a língua de origem e sobre as 

atestações conhecidas e relevantes. Sempre que os dados disponíveis o justificaram, há 

informações sobre variação fonética, morfológica ou lexical e sobre as ocorrências de um 

dado nome de ocupação como cabeça de outros nomes de ocupação. 

 

II. Informação lexical 

 

Todas as entradas do presente dicionário pertencem à categoria gramatical dos 

nomes (n.), sendo listados na forma do singular, que corresponde à sua forma de citação. 

Também é dada indicação relativa ao género, estabelecendo-se uma distinção entre nomes 

masculinos (e.g. aprendiz n. m.) e nomes femininos (e.g. mestra n.f.). A especificidade do 

presente dicionário, enquanto dicionário de formas atestadas, é particularmente relevante 

no que respeita ao tratamento dos contrastes de género. Note-se que, dado que as formas 

registadas não correspondem a formas de citação3, mas ao registo das ocorrências, (i) se 

regista só a forma masculina quando só a forma masculina foi atestada (e.g. batedor n. m.); 

                                                 
1 V. as fontes consultadas pelos autores dos três volumes dos dicionários PACO. 
2 São complexas as palavras que possuem uma estrutura interna analisável. São composicionais as 
palavras complexas cuja forma e interpretação correspondem ao produto regular de processos 
morfológicos de formação de palavras. 
3 No português, a forma de citação dos nomes é sempre a forma do singular e é a forma do masculino 
sempre que o contraste de género é possível. Por exemplo, aluno é a forma de citação de aluno, alunos, 
aluna e alunas; casa é a forma de citação de casa e casas; e livro é a forma de citação de livro e livros. 
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(ii) só a forma feminina quando só a forma feminina foi atestada (e.g.  curadeira n. f.); e 

(iii) as duas formas quando há atestações do feminino e do masculino (e.g. brunideira n.f., 

brunidor n.m). 

Note-se ainda que aos chamados nomes comuns de dois, ou seja, aos nomes que, 

independentemente do sexo da entidade referida, dispõem de uma única forma lexical, que 

só sintacticamente pode ser desambiguada (cf. (um / uma) ajudante, (um / uma) auxiliar), 

foi atribuído o valor de género encontrado nas fontes: 

ajudante n. m. 

auxiliar n. m. 

Note-se, por último, que alguns nomes ocorrem com um valor de género que é 

resultante da intervenção de um processo de conversão: 

segurança n. m. por conversão do feminino [segurança] 

 

 

III. Informação morfológica 

 

Sendo o português uma língua românica, é esperável que a maior parte das palavras 

que constituem o seu léxico tenha origem em palavras latinas. É o que se verifica no 

presente dicionário4. Note-se, porém, que a relação entre as palavras do português e o seu 

étimo não é sempre a mesma: trata-se de uma relação directa nos casos em que a palavra 

existente no português já existia numa língua de origem (e.g. a palavra mestre é 

proveniente da forma latina magister, tri:5); e trata-se de uma relação mediada nos casos em 

que a palavra em questão foi gerada por um processo morfológico, no português, a partir 

de uma base herdada de outra língua (e.g. turbineiro é uma palavra derivada por sufixação 

de -eiro ao radical de turbina, do fr. turbine)6. 

A descrição linguística que foi elaborada para cada entrada explicita esta distinção 

entre palavras simples e palavras complexas, registando de modo simplificado a estrutura 

morfológica destas últimas. Assim, a entrada de uma palavra simples, como mestre, regista 

apenas a informação morfológica e etimológica relevante, enquanto que a entrada 

correspondente a turbineiro acrescenta uma representação da sua estrutura morfológica: 

mestre n. m. Do lat. magister, tri: 
                                                 
4 Neste dicionário das ocupações ligadas aos têxteis, cerca de 70% das palavras portuguesas têm origem 
latina (60% vernáculas e 10% eruditas). Os restantes 30% dizem respeito a vocabulário proveniente de 
outras línguas e de onomatopeias, incluindo-se também nessa percentagem as etimologias desconhecidas. 
5 O símbolo de ":" assinala uma vogal longa (v. tít. VII, "Convenções e abreviaturas"). 
6 Cerca de 13% são palavras directamente herdadas de uma língua de origem. 
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turbineiro n. m. [turbin(a)+eiro]. Do fr. turbine 

A representação da estrutura morfológica das palavras complexas estabelece ainda 

uma distinção entre palavras derivadas ajudante, e palavras compostas, como 

fotogravador, branqueador-tintureiro, guarda-livros. No caso das palavras derivadas, é 

indicada a forma de base e o sufixo derivacional que está presente.  

ajudante n. m. [ajuda(r)+nte]. Do lat. adju:ta:re 

No caso dos compostos morfológicos, identificam-se os diversos radicais presentes, 

bem como os seus étimos, podendo ainda estar presente um sufixo derivacional: 

fotogravador n. m. [foto+[gravador], atest. no s. XX. Do gr. (cult.) pho:s, pho:tós + 

gravador v. gravador. 

Relativamente aos compostos morfo-sintácticos com estrutura coordenada, 

identificam-se os nomes que os compõem e remete-se para cada uma das entradas 

autónomas, onde se encontra o tratamento linguístico de cada um deles: 

branqueador-tintureiro n. m. [branqueador]+[tintureiro] v. branqueador, 

tintureiro 

branqueador n. m. [branquea(r)+dor]. Do germ. blank 

tintureiro n. m. [tintur(a)+eiro] Do lat. tinctus, a, um 

Quanto aos compostos morfo-sintácticos com estrutura de reanálise, identificam-se 

as palavras que os integram, geralmente um verbo e um nome flexionado no plural, bem 

como o étimo de cada uma delas: 

guarda-livros n. m. [guarda]+[livros]. Do germ. wardôn+lat. liber v. guarda 

 

 

IV. Informação etimológica 

 

A indicação da forma etimológica para cada nome de ocupação baseou-se 

sobretudo nas etimologias do Diccionario Crítico Etimológico de Joan Corominas e José A. 

Pascual7. Nos casos em que este dicionário se revelou insuficiente, recorreu-se a bibliografia 

complementar8. 

                                                 
7 Joan Corominas e José A. Pascual , Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Madrid, 
Gredos, 1980, vols. I-VI. 
8 Antônio Geraldo da Cunha, Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1986. Vv. Aa. Dicionário da Língua Portuguesa. Porto, Porto Editora, 1989 (6ª 
edição). Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 
Editora Nova Fronteira S.A., 1989 (2ª edição). José Pedro MACHADO, Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa. Lisboa, Livros Horizonte, 1995, vols. I-V, 7ª edição. Wilhelm Meyer-Lübke, 
Romanisches Etymologisches WörterBuch. Heidelberg, Carl Winter UniversitätsVerlag, 1935. 
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Os étimos latinos foram registados nas formas do nominativo e genitivo singulares 

no caso dos substantivos (ex: gumma, ae, étimo de engomador), dos nominativos masculino, 

feminino e neutro para os adjectivos (ex: tinctus, a, um, étimo de tintureiro) e do infinitivo 

para os verbos (ex: texere, étimo de tecedeira). Quando as designações portuguesas têm 

origem em formas conjecturadas, ou então em formas do latim vulgar ou do latim tardio, 

remete-se frequentemente para um étimo único (ex: *cacculus, étimo de escachador). 

Em relação aos étimos árabes, a transliteração usada foi sempre a do Dicionário 

Etimológico da Língua Portuguesa de José Pedro Machado; as transliterações encontráveis em 

Corominas e Pascual não se compatibilizam com os teclados normalmente disponíveis, o 

que já não acontece com a solução adoptada por José Pedro Machado, que se preocupou, 

logo em 1952, em escolher um [sistema] simples ao máximo, à altura de qualquer tipografia9. 

 

 

V. Atestações 

 

No que diz respeito às atestações mais antigas para cada nome de ocupação, teve de 

se seguir um critério que contemplasse um problema já acima referido: a maioria dos 

nomes de ocupação, em português, é constituída por palavras derivadas. Por exemplo, vara 

é forma atestada em textos portugueses desde o século XIII, mas vareadoro só começa a 

aparecer em documentos do século XVIII. Se apenas se mencionasse a data setecentista 

para este nome de ocupação, dava-se uma impressão errada sobre a idade da sua base 

lexical. Por conseguinte, adoptou-se a solução de desdobrar, nos casos necessários, a 

indicação da data e da forma da primeira atestação: quando um nome de ocupação foi 

sujeito a um processo de formação de palavras já dentro da história da língua portuguesa, 

indicou-se em primeiro lugar a mais antiga atestação do seu radical, independentemente do 

afixo que tivesse: 

vareador n. m. [varea(r)+dor], atest. desde o s. XVIII. Do lat. varus, a, um (s. XIII 

varas) 

 

Da mesma forma, alguns nomes de ocupação provêm de palavras, já existentes em 

português, que vieram a sofrer processos de conversão ou que originaram formas 

compostas. A palavra caixa, por exemplo, que passa a funcionar como nome de ocupação 

apenas no século XVIII, está abonada como nome feminino desde o século XIV: 

                                                 
9 Machado, "Nota sobre o método de transcrição do alfabeto arábico", op. cit., vol. I, pp. 9-10. 
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caixa n. m. por conversão do feminino [caixa], atest. desde o  

s. XVIII caixas. Do prov. caissa (s. XIV qajxa) 

As fontes utilizadas nas atestações foram - além dos dicionários etimológicos de 

José Pedro Machado e de A. G. Cunha10, geralmente pouco úteis para nomes de ocupação - 

as bases de dados constituídas pelos historiadores do ISCTE e da Universidade do Porto 

que colaboraram no projecto PACO. 

 

 

VI. Variação 

 

Quando as primeiras atestações de um nome ou de uma palavra de base relativa a 

esse nome têm, nas fontes, grafias diversas, dá-se conta dessa variação gráfica. A indicação 

das diferentes grafias surge em itálico, a seguir ao século a que pertencem as fontes – ex. s. 

XVII tintoreira, tintoreyra - e é rodeada de parêntesis se estiver em causa a primeira atestação 

da palavra de base  - ex. (s. XIII olhos, ollos): 

tintureira n. f. [tintur(a)+eira], atest. desde o s. XVII tintoreira, tintoreyra. Do lat. 

tinctus, a, um (s. XIII tinto) 

olheiro n. m. [olh(o)+eiro], atest. desde o s. XVI. Do lat. oculus, i: (s. XIII olhos, 

ollos) 

Por vezes, algumas variantes gráficas encontradas nas fontes posteriores às da 

primeira atestação revelam uma variação na pronúncia do nome que está em causa. Nestes 

casos, o fenómeno fica registado com a indicação de “variantes fonéticas” (var. fon.): 

carpinteiro n. m., atest. desde o s. XV. Do lat. carpenta:rius, ii:; var. fon. carpemteiro, 

carpenteiro, carpenteyro, carpenteyrro 

Sempre que os dados o justificam, inclui-se informação sobre variação morfológica, 

que geralmente corresponde a uma única forma de base que ocorre com diferentes sufixos 

derivacionais concorrentes: 

prensador n. m. [prensa(r)+dor], atest. desde o s. XVIII. Do lat. (cult.) prehendere (s. 

XVII prensa); var. morf. imprensador, prenseiro, prensor 

Pode acontecer, ainda, que um nome de ocupação tenha sofrido na sua história um 

processo de analogia11, dando origem a uma nova designação para um conceito que se 

manteve. Para estes casos, usou-se a indicação “variantes lexicais” (var. lex.): 

                                                 
10 V. supra, nota 8. 
11 A analogia lexical corresponde a um fenómeno de mudança em que os falantes, influenciados por uma 
palavra semelhante, reanalisam outra palavra da sua língua, modificando-a. 
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fiadeiro n. m. [fia(r)+deiro], atest. desde o s. XVI. Do lat. tard. fi:lare (s. XIII fiar); 

var. lex. fiandeiro 

Por fim, há ainda casos em que os nomes de ocupação que integram o dicionário 

ocorrem à cabeça de outros nomes de ocupação. Essas formas, modificadas por adjectivo, 

por frase relativa ou por sintagma preposicional, são listadas no final de cada entrada: 

cordoeiro n. m. [cordo(n=cordão)+eiro], atest. desde o s. XVI. Do fr. ant. cordon (s. 

XIII cordon); modific. cordoeiro de esparto de piaçá, cordoeiro de linho, cordoeiro de obra delgada, 

cordoeiro de obra grossa 

 

VII. Convenções e abreviaturas 

 

Adoptaram-se as convenções habitualmente utilizadas para identificar a estrutura 

morfológica e aquelas que tradicionalmente permitem assinalar casos de conjectura de 

étimos, de quantidade vocálica e de datação duvidosa: 

 

[] - os parêntesis rectos delimitam constituintes morfológicos 

+ - sinal que indica uma fronteira entre constituintes morfológicos 

* - sinal que precede uma forma reconstruída por conjectura; não estando registada 

em nenhum texto conhecido, é seguro que esteja historicamente relacionada com 

uma descendência vocabular, essa sim atestada. 

: - sinal que se inscreve depois da letra de uma vogal de quantidade longa; sendo a 

vogal breve, não se assinala a sua quantidade. 

(?) - sinal que indica que determinada datação é duvidosa. 

 

Abreviaturas gramaticais 

n. f. nome feminino 

 n. m. nome masculino 

 modific.  modificação (sujeito a) 

 

Abreviaturas de nomes de línguas: 

ár. árabe 

cast. castelhano 

cat. catalão 

fr. francês 



Villalva, Marquilhas, Correia, Albino  7 
 

fr. ant. francês antigo 

germ. germânico (a língua germânica que mais empréstimos deu ao romance 

galego-português foi a dos invasores visigóticos; os invasores suevos 

influenciaram muito pouco o vocabulário do futuro português) 

gr. grego 

ingl. inglês 

ital. italiano 

lat. latim 

lat. hisp. latim hispânico 

lat. tard. latim tardio 

lat. vlg. latim vulgar 

pré-rom. pré-romano 

prov. provençal 

 

Outras abreviaturas 

atest. atestado 

cult. cultismo (designação que, correspondendo a um conceito erudito, entra 

no vocabulário da língua de uma forma artificial, tomada de uma língua 

clássica) 

s. século 

text. texto 

 

A. V.  R. M.  C.N.C. C. A. 
 


