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No primeiro ano de execução do projecto PACO, a equipa 

de linguística (ILTEC) trabalhou um corpus experimental 

constituído pelas designações ocupacionais que ocorrem 

nas duas edições da CNP, 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. 

 

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), italiano 

(marcador>marcare), francês (modista<modiste) e inglês 

(mercerizador<Mercer, John, através do francês 

merceriser). 

Forma e Data da primeira atestação são campos que 

registam a primeira ocorrência documental do nome 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 scriptologia e à fonética histórica. 

Em Fonte e Bibliografia indicação a 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 contém o desenvolvimento das abreviaturas 

e breves definições da metalinguagem utilizada. Estão 

disponíveis dois modos de visualização: a listagem dá 

acesso apenas à primeira linha da definição e as fichas 

apresentam toda a informação relativa a cada entrada. 

 

Este volume apresenta uma versão impressa dos diversos 

ficheiros que constituem a base de dados lexicográficos 

relativa aos nomes de ocupação, no que diz respeito à letra 

A. Trata-se de uma versão para revisão, pelo que qualquer 

comentário será bem recebido (amv@iltec.pt). 


