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Notas sobre a língua do 

Livro de como se fazen as cores (ms. Parma 1959) 
(2010) 

 

[Publicado em The Materials of the Image. As Matérias da Imagem, ed. L. U. Afonso, 

Lisboa, IHA, 2010, p. 87-96] 

 

 

1. Dois estudos recentes renovaram substancialmente o modo como se encarava a 

natureza e a génese do Livro de como se fazen as cores e do manuscrito único que lhe 

serve de suporte, um códice de características unitárias e datável da segunda metade 

do séc. XV. No entanto, a co-presença de camadas linguísticas de diferente cronologia 

mantém a possibilidade de fontes textuais mais antigas, que teriam sido objecto, 

parcialmente, de uma leitura nova. 

Alinham-se algumas observações esquemáticas sobre a língua do ms. Parma 1959, 

suporte do Livro, redigidas como reacção de concordância ou reticência às propostas 

contidas nos estudos de Devon L. Strolovitch, Old Portuguese in Hebrew script: 

convention, contact, and convivência (2005) e de António João Cruz e Luís Urbano Afonso, 

“On the Date and Contents of a Portuguese Medieval Technical Book on Illumination: 

O livro de como se fazem as cores” (2008).  

Como pano de fundo onde se projecta a confecção do ms. Parma 1959 e a escrita deste 

texto em aljamia hebraica, percebe-se a existência, no séc. XV, de uma comunidade 

judeo-portuguesa bem integrada no tecido nacional, com elevada competência de 

literacia tanto em hebraico como em português, conforme a caracterização de 

Strolovitch (p. 16): 

 

The corpus of Old Portuguese in Hebrew script confronts the researcher with 

a well-elaborated product of script adaptation, carried out without coercion, 

but which was not maintained into modern times. This is no doubt related to 

Hebrew's lack of association with political sovereignty in general, and the 

fate of Portuguese Jews in particular. And yet there remains a writing system 

used by highly-skilled writers and digested by highly-skilled readers. It is 
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almost inconceivable, in fact, that these writers and readers were not multi-

literate, given how un-Hebrew-like this writing system usually is. 

Furthermore, the unconventional alphabet is the only markedly Jewish 

feature of much of the corpus – a feature that only serves to illustrate how 

Portuguese Jews were integrated members of their linguistic community. 

This Portuguese corpus shows none of the marginality and parochialism that 

tends to be associated with some Jewish languages (or at least some studies 

of Jewish languages). What it does express is an interest in and a market for 

intellectual exchange, transmitted through a convivência of language and 

script that within a century would disappear from the Iberian peninsula. 

 

As capacidades bilingues desta comunidade de escribas e de leitores são realçadas em 

várias secções do estudo de Strolovitch, designadamente (p. 93-94): 

 

There is no doubt that the writers of Hebraicized Portuguese were literate 

readers and writers of Hebrew itself, and that their audience was more or 

less similarly versed in Hebrew writing (though perhaps less familiar with 

Roman-letter writing). 

 

2. Uma primeira observação se extrai daqui: a história linguística de Portugal não tem 

dedicado atenção à existência desta comunidade hebraica tardo-medieval, 

provavelmente bilingue, produtora e consumidora de manuscritos e de impressos, que, 

como sugerem os autores a que me reporto, se relacionaria com o ambiente envolvente 

de modo diverso do que se conhece para as comunidades de Espanha. 

O grande interesse das aljamias, tanto árabes como hebraicas, está na sua origem em 

relações grafema-fonema mais sinceras que aquelas que esperamos encontrar num 

texto de escrevente sujeito a condicionamentos ortográficos. Na aljamia, a 

probabilidade de lermos uma interpretação mais «fonética» da língua que o escrevente 

ouvia falar, ou ele mesmo falava, é maior. 

 

3. O problema da representação da fricativa labiodental /v/, tal como Strolovitch (p. 

100ss.) o descreve a partir do Livro das Cores e de outros textos análogos, revela o 

potencial de novidade que esta documentação pode trazer à história do português. 

Sumariamente, muitos autores costumam pensar que o português medieval distinguia 

claramente entre essa fricativa, derivada tanto da semivogal latina /w/ como da 

oclusiva labial sonora /b/, quando afectada por lenição devido a contexto intervocálico, 
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e o resultado conservado de /b/ latino, quando em posição protegida. De facto, os 

manuscritos em português observam usualmente essa distinção, etimologicamente 

motivada, até finais do português medieval. Só no séc. XVI as grafias começam a 

revelar alguma desorientação, sugerindo confusão entre uma fricativa bilabial /β/, 

resultante de /v/, e a oclusiva /b/; o facto de essa confusão constituir um traço dos 

dialectos setentrionais portugueses, que se expandiu tarde para sul, até à linha do Tejo, 

que não transpôs, pois nem os dialectos meridionais nem o português extra-europeu a 

albergam, ajusta-se à ideia de que se trata de um facto linguístico post-medieval. 

O Livro das Cores parece contar outra história, segundo os dados de Strolovitch. Em 

posição inicial de palavra, a fricativa /v/ é representada por ך  

 

(tabela 3-4) 

vermelya  < VERMICULA 'red' 

vidro   < VITRU 'glass' 

vinyo   < VINU 'wine' 

vinagre  < VINU ACER 'vinegar' 

vaso   < *VASU < VAS 'cup' 

deversas  < DIVERSAS 'various' (p. 101) 

 

mas, em posição medial, /v/ aparece mais usualmente representada por outro carácter 

hebraico,  כ, associado a outra realização fonética: 

 

(tabela 3-5) 

oβo   < OVU 'egg' 

viβo   < VIVU 'live' (adj.) 

βiβo   < VIVU 'quicksilver' 

noβa   < NOVA 'new' 

caβidartas  < *CAVITARE… 'be wary' 

labrao   < LAVARE... 1'work' (p. 101) 

 

Este mesmo carácter כ   representa ocorrências de /b/, geralmente fricatizadas:  

 

(tabela 3-3) 

laβrar   < LABORARE 'work' 

diaβlo   < DIABOLU 'devil' 

enbebido  < IN-BIBITU 'drunk' (past part.) 

                                                 
1 Aliás, provavelmente, LAVRARE. 
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estober  'be' (pres. subj.) 

beberao  < BIBERE HABENT '(will) drink' 

eskriβao  < *SCRIBANU 'writer' (p. 100) 

 

Temos, assim, dois factos instigantes para o que julgamos saber do português do séc. 

XV: por um lado, a fricativa /v/ ora é representada pelo carácter hebraico 

correspondente ao grafema <v>, ora pelo carácter hebraico correspondente à pronúncia 

bilabial *β+; por outro lado, este segundo carácter hebraico é igualmente usado para 

representar a oclusiva sonora /b/. Um som representado por dois grafemas e dois sons 

representados pelo mesmo grafema: situação típica de uma mudança fonética tão 

adiantada que compromete a percepção do sistema fonológico e permite a variação das 

correspondências grafémicas, anteriormente estáveis. 

Ou seja, temos aqui uma evidência que os textos portugueses contemporâneos, mais 

ortograficamente condicionados, não revelam. Torna-se crucial saber se a escrita do 

Livro das Cores se situou no final do séc. XV, meio século antes da data admitida para o 

fenómeno, o que vale por uma ligeira antecipação, ou se é de inícios do mesmo século, 

o que corresponderia a uma novidade de importância muito superior. 

Antes de deixar este problema, gostaria de avançar, a mero título de hipótese, uma 

possível solução para os dados apresentados por Strolovitch. Como vimos, as tabelas 3-

3 e 3-5 sugerem, pelo uso do mesmo carácter pela realidades fonéticas diferentes, que já 

estava em curso um processo de fusão que se supunha mais recente. Mas porque se 

distinguem as grafias da tabela 3-4, já que correspondem a um dos sons participantes 

naquela fusão e, portanto, podiam ter a mesma representação? Com a excepção de 

deversas, todos os sons em causa são iniciais. Ora, os manuscritos românicos mais 

cuidadosamente caligrafados reservavam para a posição inicial de palavra o grafema 

<v>, que tanto valia para a consoante /v/ como para a vogal /u/, enquanto em posição 

medial era usado o grafema <u>, também com aqueles dois valores de 

correspondência. Poderá, assim, ver-se nas três tabelas o seguinte: quando o 

manuscrito de que o Livro das Cores foi copiado apresentava um <v>, o Livro atribui-lhe 

um ך ; quando apresentava um <u>, o Livro  atribui-lhe um  כ. A distribuição das grafias 

depende, se as coisas se passaram assim, tanto do que o escriba ouvia como do que via 

na página que copiava. Teríamos para a assimetria dessa distribuição não só uma 
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motivação fonológica, que constitui antedatação, mas igualmente uma motivação 

paleográfica, ou mesmo codicológica, fornecida pelo manuscrito que serviu de 

exemplar à cópia. Tudo isto precisa, evidentemente, de uma comprovação minuciosa 

que não tenho condições para levar a cabo. 

 

4. Continuemos em clave codicológica. A descrição do ms. Parma 1959 ( Cruz & 

Afonso: p. 4-8) dá-o como um códice unitário (uma mesma mão de ponta a ponta, 

unidade de processo de escrita), possivelmente  produzido na segunda metade do séc. 

XV, junto a uma comunidade hebraica (público leitor de escrita hebraica e interessado 

nas técnicas de confecção de manuscritos e iluminuras; em Lisboa?). 

Importa a datação do texto. Estudos recentes tendem a aproximar a data da redacção 

do texto da data da confecção do códice. Mas não afirmam que as duas datas sejam a 

mesma e que o manuscrito de Parma seja o original do texto. Visto que a língua do 

texto é o português, embora com visíveis influências (empréstimos lexicais) de outras 

línguas (castelhano, latim, árabe), apresentaria de facto uma certa dificuldade imaginar 

um autor que escrevesse directamente em escrita hebraica um texto que estava 

compondo originalmente em português. 

É plausível, por isso, conceber o manuscrito de Parma como uma cópia: 

a. de um ms. que já tinha escrita hebraica e texto português (como o de Parma), 

b. ou de um ms. escrito em português que o copista se limitou a transliterar. 

 

5. Cruz & Afonso (p. 14-16) inclinam-se para esta segunda hipótese, ao considerarem 

que o texto português foi redigido pouco antes da sua transliteração hebraica e não 

podia ter sido escrito no séc. XIII, como propostas anteriores pretendiam. 

Um dos seus argumentos é de natureza linguística: apenas 50% dos termos técnicos 

estão atestados em português no séc. XIII ou antes; 31% apenas se atestam no séc. XIV e 

cerca de 19% são datáveis do s. XV ou depois. Portanto, o texto português não poderia 

ser mais antigo do que o seu vocabulário mais recente. 

Transcrevo o passo relevante (ibid.):  
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the vocabulary used to name the materials, the equipments or the 

procedures relating to the preparation of colours or their uses suggests a 

later date. Indeed, in a set of 122 words, many corresponding to materials or 

objects of common use, only 50 per cent of the terms were known in a 

written form in the thirteenth century or before, according to the 

documentary corpus used by the Dicionário Houaiss of the Portuguese 

Language, while 20 per cent had their first appearance in the fifteenth century 

or later (...). Of the 10 words that are documented only after the fifteenth 

century, nine correspond to terms of restricted use (for instance, pigments) 

and so, considering the probable reduced number of technical texts in the 

corpus, it is not unexpected that those words might already have been in use 

before. The exception is the word tigela (bowl), with the oldest use dating 

from 1509. In the group of words dating from the fourteenth and fifteenth 

centuries, words of general use, like clara de ovo (egg white), gema (yolk), 

vinagre (vinegar), javali (wild boar), colher (spoon), panela (pot), taça (cup), 

alguidar (another type of large bowl), barro (clay), papel (paper), forja (forge), 

estanho (tin), and lâmina (metal plate), are much more common. Therefore, it 

is probable that the introduction of those words in the Portuguese language 

is more in agreement with the first known dates registered in the dictionary. 

For that reason, it seems reasonable to conclude that the words employed 

suggest a date not earlier than the fifteenth century for the text. 
 

6. Cabe aqui uma observação de carácter geral. Este método de datação é, por natureza, 

prático e meramente indicativo. As datas atribuídas aos vocábulos não são as da sua 

invenção, se se trata de neologismos, ou da sua importação, se estrangeirismos, pois 

esses actos não ocorrem com testemunho lavrado para a posteridade, mas apenas as 

datas dos textos mais antigos em que eles foram localizados; pode haver textos ainda 

mais antigos, que o dicionarista desconhece, assim como pode ter havido textos que 

foram destruídos e não falam por si. O mais frequente movimento das pesquisas em 

cronologia lexical é a antedatação, resultante da descoberta de novas fontes. Por isso, a 

atitude mais prudente no que respeita à primeira atestação de um vocábulo é aceitá-la 

com reserva, «por enquanto». 

 

7. Não é este, no entanto, o único processo de determinar a idade de um vocábulo. Sem 

recorrer à intuição de que qualquer vocábulo que apareça escrito já tinha existência 

prévia na língua falada, pois os cultismos nascem directamente no papel, por vezes a 
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estrutura morfofonológica do vocábulo permite situar a sua origem em data muito 

anterior à sua primeira atestação. Dou apenas três exemplos do Livro das Cores:  

 

a) vieira é datado pelo Dicionário Houaiss do séc. XV,  mas a sua história 

(<veera < ven era < venera) passou por uma síncope de -n- intervocálico que só podia ter 

ocorrido em data muito anterior, na fase constitutiva da língua, e que deixou de afectar 

os vocábulos introduzidos pouco depois disso; 

 

b) decoada (atribuído ao séc. XIV) deriva de < coar < colare, com síncope de -l- 

intervocálico contemporânea do fenómeno antes descrito; 

 

c) kente (atribuído ao séc. XIII) contém a mesma síncope de -l- intervocálico, 

<kee te < caente < calente, e é portanto mais antigo que a data da sua primeira atestação. 

 

Palavras como estas só poderiam ter sofrido as suas transformações fonéticas se 

pertencessem ao léxico do português desde os seus primeiros tempos. Se tivessem sido 

introduzidas na língua apenas nos séculos que os dicionários lhes atribuem, teriam 

ficado imunes a tais fenómenos, da mesma forma que colorido e calefacção denotam, pela 

presença da consoante intervocálica, que são palavras modernas. A moral é, portanto, 

que qualquer daqueles três vocábulos já pertencia à língua no séc. XIII e estava 

disponível para figurar num texto. 

 

8. Outro argumento convergente. O Dicionário de Houaiss data do seguinte modo 

estes arabismos:  

 

açafrão, algodão, alvaiade  séc. XIII 

   alguidar, javali    séc. XIV 

   almofariz    séc. XV 

 

No entanto, a sua presença em português e em castelhano data da ocupação 

muçulmana da Península Ibérica, o que significa que são muito anteriores nas línguas 

peninsulares à datação dada pelo dicionário. 

  

9. Dito isto, o facto de um quinto do vocabulário técnico do Livro das Cores ser do séc. 

XV bate certo (se as datações, individualmente verificadas, estiverem correctas) com a 
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escrita do ms. Parma 1959 nesse século, o que é indisputável por outros motivos. As 

evidências linguísticas, lexicais e outras, consistentes com uma produção no séc. XV, 

podem ter sido introduzidas no acto de cópia ou podem explicar-se por fontes textuais 

múltiplas. Isso mesmo é admitido por Cruz & Afonso (p. 25) na sua conclusão, embora 

por outros motivos: o texto «was composed from a variety of sources». 

Nada disto impede que alguma dessas fontes, a partir das quais o Livro foi copiado, 

seja anterior, e bastante anterior. Convém perguntar se um texto português tivesse sido 

originalmente concebido e escrito na segunda metade do séc. XV, e reflectindo o estado 

da língua dessa época, poderia conter formas e revelar processos que eram arcaicos, 

abandonados e porventura incompreensíveis aos leitores e mesmo aos copistas coevos.  

 

10. Pelo menos uma fonte textual parcial parece situar-se no período do português 

antigo (XIII-XIV), pois certas grafias, ainda que filtradas pela transliteração hebraica, 

dificilmente estariam disponíveis para serem incluídas num texto do port. médio (XV), 

se não fosse através de um acto de cópia. 

 

10a. As palavras terminadas em -on, proveniente do lat. -um ou de -one, já tinham 

ditongado a sua vogal final na segunda metade do séc. XV. Assim, o manuscrito 

oferece, ao lado de non, enton, vermelyon, as correspondentes formas ditongadas nao, 

entou, bermelao. Cf. Strolovitch, 352: 
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Perante isto, pergunta-se: se existiam já as formas mais modernas, porque 

permaneceram as antigas, se não por força da fonte da cópia? 

 

10b. Os hiatos causados por síncopes de consoantes são típicos do port. antigo, depois 

desaparecendo por diversas formas:  poer, been, coor, meester. A sua presença num texto 

do séc. XV não é de todo invulgar, mas associados a outros fenómenos contribuem 

para adensar a imagem de arcaísmo.  

 

10c. Grafias com manutenção de -n- não articulado, mas apenas gráfico, representando 

a nasalidade da vogal anterior, são características do port. antigo e correspondem na 

realidade a alguns daqueles hiatos que no séc. XV estavam em extinção: 

 

aluminar [alumῖ-ar] 

pergamino [pergamῖ-o] 

mano [mã-o] 

unah [ũ-a] 

çeniza [cẽ-iza > cinza] 

 

Convém reconhecer que a certas formas deste tipo se pode aplicar uma outra hipótese 

explicativa, favorável a uma origem do texto em ambiente moçárabe: como o romance 

do sul peninsular não sincopou -n- intervocálico, este poderia ser foneticamente 

articulado e as formas constituiriam uma sobrevivência dessa origem meridional, tal 

como a que continua presente como substrato nos dialectos alentejanos e algarvios 

(avelaneira, manhaninha).  

 

10d. As consoantes palatais [ ] e [ ] (geralmente grafadas <nh> e <lh> em português a 

partir do séc. XIV) são aqui representadas pelas grafias <ny> e <ly> (estranya, misturalye, 

filya, melyor), que parecem evocar as grafias dominantes no séc. XIII: <ni>, <li> (contra o 

leonês e cast. <nn>, <ll>). Será que as grafias do manuscrito são as que melhor 

representavam, aos olhos do copista quatrocentista, o <nh> e o <lh> que então eram 

universais? Ou estaria, mais uma vez, a ser influenciado pelo que lia no exemplar da 

cópia? 
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10e. Aparentemente, as africadas palatais [t∫] e [dʒ] são representadas pelo mesmo 

grafema hebraico, a julgar pela sua transliteração em <ĝ>: ĝupiter, fuĝitibo, seĝah 

(=sedʒa), aĝunta (=adʒunta), e também ĝeah (=t∫ea), aĝaras (=at∫aras), ĝamado (=t∫amado). 

Essa associação em uma única grafia das duas africadas, que têm origens muito 

distintas mas se separam apenas pelo traço de sonoridade, é típica do port. antigo. 

Importa reconhecer aqui, como um dos argumentos de mais peso, que seria impossível 

tal associação ter ocorrido no séc. XV, pois uma das africadas desaparecera entretanto 

(dʒ > ʒ). 

 

11. Estas e outras características de grande antiguidade (abundância do partitivo, 

possessivo ta, locuções do tipo de ke te pages, etc.) denunciam a existência de uma 

camada linguística dos sécs. XIII-XIV, que apenas em parte foi modernizada na cópia 

do séc. XV. 

Neste particular, a provável transmissão do Livro das Cores em nada difere de 

numerosas outras transmissões textuais portuguesas, que seguiram percurso 

semelhante na Idade Média:  

a) romances arturianos: trad. XIII > cópia XIV > 2.ª cópia (XV Demanda, XVI 

Arimateia) 

 b) hagiografias alcobacenses: XIV > XV 

 c) Regra de S. Bento: trad. XIII > 2.ª trad. XIV > cópias XV > cópias XVI 
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