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PREFÁCIO 

Surpreender, no berço lusitânico, o despertar de "nossa clara língua majestosa" e 

conhecer, entre as palavras circundantes, os arabismos que contribuíram a sua formação 

constituíram o intuito deste trabalho. 

Não imaginávamos que, para contemplá-la nesse momento tão sublime, padeceríamos 

tantas inquietações. Foi uma longa e fascinante camínhada que agora chega a seu tenno, menos 

por esgotar-se o assunto, e maís por nos esgotarem as forças. Mas valeu a pena, sobretudo pelas 

revelações excogitadas e pelas pessoas conhecidas no percurso, que nos possibilitaram caminhar e 

conosco caminharam. A nobreza e grandeza de suas contribuições nos obrigam a fazer constar 

aqui nossos agradecimentos: 

À professora e amiga Dr.ª Aída R. Hanania, por cujo estímulo e empenho pudemos 

reingressar na vida acadêmica e realizar este trabalho. Dela recebemos, também, estudos 

preciosos sobre nosso tema. Ao professor Dr. Bruno Fregni Bassetto, que nos acolheu na hora 

mais dificil com a orientação competente, exata e serena. Mesmo sabendo dos óbices inerentes à 

natureza deste trabalho, sempre nos encorajou e acompanhou. A José Luis, filho amado e 

cartógrafo oficial de nossas idéias, que, com habilidade e dedicação, cumpriu todas nossas 

exigências e muito se empenhou em suprir as inúmeras falhas nos atlas de que dispúnhamos. A 

Tito Nícias, o nume tutelar que nos instigou, formatou e digitou os sonhos e esperanças. A Cássia 

Regina, que nos decifrou tantos enigmas cibernéticos. Ao Sr. Jaime Marcelino, o livreiro-mor, 

que nos buscou até em Portugal os livros valiosos. A Carlos Pires, que nos amparou com a 

parafernália eletrônica. A Marília Sanches e a Washíngton, que nos franquearam as portas de 
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todas as bibliotecas. À Dr.1 Lídia Madeira de Abreu, Assessora do Instituto da Biblioteca 

,Nacional e do Livro, em Lisboa, que nos ofertou, entre tantas preciosidades, o Glossário luso-

asiático, do Monsenhor Rodolfo Dalgado, obra imprescindível a este trabalho. 

Os agradecimentos ainda mais calorosos fazemos caber à professora Safa Jubran, que 

teve a generosidade de interromper as próprias pesquisas, para ajudar-nos na análise, digitação em 

árabe e transcrição dos arabismos deste trabalho, enriquecendo-o com inapreciáveis sugestões. 

Aos familiares e amigos que estiveram a nosso lado nesta longa vigília; a quantos 

sofreram com nossa impaciência, desconhecimento; a todos que nos mitigaram as aflições, a todos 

=~infinita gratidão. 



INTRODUÇÃO 

Para realizar este trabalho, estabelecemos a faixa ocidental da Península Ibérica -

futuro território português - entre o séc. IX e fins do séc. XI, onde fomos encontrar seus mais 

antigos documentos. Exarados em latim bárbaro (se não atroz, como já observou Leite de 

Vasconcelos), já faziam eco, nesse período, às expressões da língua viva, ouvidas no dia-a-dia: o 

latim vulgar falado na região e bastante alterado desde o declinar do Império romano do 

Ocidente. 

Tais documentos ( canorários, não literários), reunidos na terceira seção dos 

Portugaliae monumenta historica - nomeada, por sua natureza, de Diplomata et chartae -

constituem o celeiro por nós utilizado na recolha de informações sobre a sociedade, costumes e 

hábitos lingüísticos daquela região . 

Durante sua leitura e análise, porém, fomos entrevendo outro universo de interesse e 

que nos reclamava a atenção: a presença islâmica naquelas plagas demarcava a faixa ocidental em 

duas grandes áreas lexicais: a românica (ao none) e a arábica (ao sul) A bipartição nos explicava 

a coexistência, ainda hoje, de termos como engenho e nora, represa e açude, cesto e açafate, 

entre tantos, e nos convidava a exames menos apressados. 

Por tal motivo, fomos recolhendo quantos elementos lexicais de origem árabe se 

apresentavam. E foram muitos. Faníssimo material que tivemos de selecionar, tomando como 

critério de seleção encontrá-los respaldados pela ciência de arabistas de renome. Para a análise 

posterior restaram os de origem obscura. 
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Em posse do material riquíssimo, procedemos a sua classificação e à análise do étimo, 

1sempre apoiada nos orientalistas europeus, uma vez que no Brasil escasseiam estudos a respeito, e 

nossos conhecimentos da língua árabe, mais lexicais que gramaticais - um conhecimento pré

primário na verdade - não nos permitiam grandes vôos em qualquer de seus campos. 

Verificamos, a seguir, que a reunião daqueles elementos justificava um glossário. 

Verificamos, também, que o Glossário demandava nótulas esclarecedoras acerca de uma 

civilização tão pouco encarecida nesta nossa parte do mundo. Com tal objetivo em mente, o que 

era fruto da curiosidade, passou a ser encarado como a meta das metas, para já usannos um giro 

sintático de muito sabor semítico. Impunham-se-nos, pois, inúmeras obrigações: ratificar o étimo, 

escrever os arabismos em caracteres árabes e transcrevê-los fonética e simplificadamente, a fim de 

os metaplasmos neles ocorridos, ao se aclimarem ao romance lusitânico, serem mais bem 

entrevistas e compreendidos. Para a tarefa, não titubeamos em recorrer à competência e 

proficiência da professora Safa Jubran. Dessa forma, o trabalho, bilíngüe, ganharia em precisão. 

Para nosso júbilo, ela desincumbiu-se da tarefa com enorme inteligência e dedicação. Nesse 

momento, os arabismos eram "nossos arabismos", não mais do romance ibérico, do romance 

lusitânico. 

Infelizmente, dificuldades técnicas, conspirando contra nossos propósitos, não nos 

permitiram inseri-los no corpo do trabalho em caracteres árabes, acompanhados da respectiva 

transcrição simplificada. O recurso foi escrevê-los aproximadamente no texto das Nótulas e no 

Glossário. No texto, com asterisco alceado à direita: isso indicava que deveriam ser consultados, 

lidos e analisados no Anexo desta dissertação. No Glossário, antecedidos pela numeração: o que 

ordenava idêntico procedimento. 

Em seu preparo, para ratificar-lhe a proposta científica, procuramos adotar o mais 

possível os critérios que norteiam a elaboração de um vocabulário deste gênero, comprometido 

com a história da língua. Por isso, abrimos cada verbete com a grafia do português histórico Gá 

que trabalhamos com o português prato-histórico), a fim de facilitar a consulta. No caso de 



arcaísmos, entramos com a grafia menos recuada: o topônimo moderno Laf'6es constitui a 

entrada do verbete em que indicamos a variante prato-histórica Alahobeines; o antropônimo 

arcaico Hallaz representa a derradeira forma com que foi documentado, por isso serve de entrada 

Halaz, forma primeiramente documentada. No caso de alta freqüência do termo nos 

documentos, indicamos-lhe as variantes básicas, enfeixadas no mesmo verbete e seguidas de uma 

abonação cada uma delas, não de todas, pois, além de ocioso, seria isso fastidioso a todos. O que 

nos guiou não foi a exposição pura e simples dos arabismos, mas fazê-los revelar algo de si 

próprios e da cultura que fertilizavam; entender ambos idiomas, ambas culturas, e por extensão os 

demais idiomas ibéricos que deles se beneficiaram. 

Nas abonações do Glossário, ao contrário do que ocorreu com as citações das 

Nótulas, dispensamos as aspas duplas, para não sobrecarregarem um texto já bastante marcado 

por outros recursos tipográficos: o itálico foi utilizado para o latim bárbaro; o redondo negritado 

para o arabismo em estudo; o itálico negritado para o arabismo casual Nas Nótulas, o itálico 

negritado serviu para indicar formas vocabulares apresentadas em outras línguas românicas. 

Na transcrição de antropônirnos e topônirnos do Glossário, optamos pelas letras 

maiúsculas, não diferençadas no alfabeto árabe, para que fossem mais facilmente identificados 

como nomes próprios. Nas abonações, entretanto, respeitamos as minúsculas utilizadas em 

interior de frase, muito comuns nos manuscritos medievais. Os topónimos hispânicos foram todos 

aportuguesados: Córdova, Sevilha, Jaen (Jaém?). Os nomes geográficos e políticos, ocidentais ou 

não, constituídos por acidentes geográficos, tiveram todos seus elementos grafados em 

maiúsculas: Peninsula Árabe, Península Ibérica. Desconhecemos consenso a respeito. No corpo 

do trabalho, antropônimos e topônimos orientais grafaram-se segundo a forma mais difundida em 

língua portuguesa; por isso mesmo, temos no Anexo a transcrição respectiva para o cotejo das 

corruptelas ocorridas ou não. 

Nas citações das Nótulas, respeitamos cegamente todas as ortografias, vigentes ou 

arcaicas, quer do romance lusitânico, quer do português (de Portugal e do Brasil), quer de outros 
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idiomas. Por trás, nossa intenção de mostrar, no caso da língua portuguesa, sua luta sem trégua e 

secular atrás de uma vestimenta gráfica que lhe traduza os sons, com ou sem brigas etimológicas 

Das citações também, devemos aduzir que o intento de trazer a todos obras de dificil acesso nos 

obrigou ao excesso. 

Com fito didático, procuramos, sempre que factível, enquadrar no tempo e no espaço 

não apenas as personagens históricas, mas ainda os estudiosos e eruditos citados ao longo deste 

trabalho, mediante a indicação de suas nacionalidades e, entre parêntesis, das datas que lhes 

delimitam a existência. 

Receamos as incoerências, os lapsos, os solecismos, as gralhas ("Não há livro sem 

erro tipográfico, por mais perfeito que seja!"), pois, sem ter quem nos revisse o trabalho, 

cometemos a insensatez de fazê-lo. Era natural que não o lográssemos a contento: não 

enxergávamos mais nada, mergulhada que estávamos nele. Restou, contudo, o empenho de evitá

los. 

As omissões nos mapas deveram-se à dificuldade de executá-los. 

Para concluir, urge dizermos que o medievalista no Brasil é, antes de tudo, um forte ' 
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ABREVIATURAS, SIGLAS E SINAIS UTILIZADOS NESTE TRABALHO 

acus. = acusativo 

adj . = adjetivo 

ant. = antigo(s), -a(s) 

antr. = antropônimo 

ár. =árabe 

art. = artigo 

cast = castelhano 

cat . = catalão 

cf. = confronte 

def = definido 

dim = diminutivo 

etn. = etnônimo 

ext . = por extensão 

f. = feminino 

fr. =francês 

gal. = galego 

gen. =genitivo 

gr. =grego 

hebr. =hebraico 

hisp.-ár. = hispano-árabe 

it. = italiano 

lat. =latim 

liter = literalmente 

m. = masculino 

nom. = nominativo 

n. = nota de rodapé 

orig. = (acepção) original 

p. = página(s) 

pi= plural 

pop. = popular 

port = português 

pref = prefixo 

pren. =prenome 

prep . = preposição 

pron. = pronome 

prov. = provençal 

séc. =século 

sicil = siciliano 

sobr. =sobrenome 

s.f. =substantivo feminino 

s.m. =substantivo masculino 

s. v. = sub voce, na palavra 

suf =sufixo 

t. =tomo 
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v. = veJa 

v. = verbo(s) 

v. = volume(s) 

D&C = Diplomata et chartae 

DOELP = Dicionário onomá
stico etimológico da língua 
portuguesa 

Injl. = Influência arábica no 
vocabulário português 

Glossaire = Glossaire des mots 
espagnols et portugais 
dérivés de l 'arabe 

JPM = José Pedro Machado 

LFP = Lições de filologia 
portuguesa 

PMH = Portugaliae monumenta 
historica 

REA Revista de estudos 
árabes 

+ = união de vocábulos 

•(antes da palavra) = fonna 
hipotética 

(depois da palavra)• = ver a 
palavra no Anexo 

>=toma-se 

<=provém de 
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PRIMEIRA PARTE 

A Civilização Islâmica e Seus Reflexos Culturais na Península Ibérica 

1. PRELIMINARES 

Quando estudamos a formação do léxico português, chama-nos a atenção o número 

de elementos lexicais árabes ou arabiz.ados nele presentes, sem dúvida os mais numerosos e 

notáveis entre os não-latinos. Dos falares românicos ibéricos, a língua portuguesa, nesse aspecto, 

vem após o castelhano' e antes do catalão2 e do galego, pois este os possui em número 

reduzido, algo historicamente explicável3
, como veremos adiante. 

Alguns desses elementos já faziam parte do romance Jusitânico4
, ou seja, daquele 

1 Os arabistas europeus costumam assinalar no castelhano mais de 1000 tennos de ongem árabe, que, com seus 
derivados, chegariam a uns 4000, como no somatório de Rafael Lapcsa. Historia de la lengua tspaAola, Madrid, 
Escclicer (1942) p. 79. 
2 O arabista catalão J.M. Solá-Solé refere que o catalão apresenta 520 arabismos e de provável transmisssão direta, 
apenas um terço deles, boje, com marca do artigo árabe aglutinado. "El artículo ai- en los arabismos dei 
iberorrománico", Romance philology, Los Angeles, v. 21, n. 3, p. 275-285, Feb. 1968. 
3 Outra língua românica, fora. porém, da Península Ibérica, marcada pela presença lexical árabe é o siciliano, fruto 
de mais de dois séculos de domínio árabe na ilha mediterrânea da Sicília. ao sul da Itália. De 827 até a chegada 
dos cavaleiros normandos em 1061, esteve ela sob jugo islâmico, não chegando, contudo. a formar populações 
arabizadas, como a Península Ibérica, o que justifica wna influência lexical muito menor em seu idioma. Quanto 
aos arabismos que faz.em parte do patrimônio cultural europeu, Tagliavini explica-os por intermcxtiação ibérica ou 
siciliana: "pancndo per lo piu dalla Pcnisola lbcrica o dalla Sicilia, si diffondono in Italiano, F~c di qui 
nelle altrc lingue europee", Le origini dei/e lingue neolatine, Bologna. Riccardo Patron (1969] p.312. As ilhas 
mediterrâneas das Baleares e de Malta foram também dominadas por árabes e, nesta última, o romaacc-1baltês que 
se formava foi substituído por um dialeto árabe magrebino, muito influenciado. depois, conforme Tagliavini, pela 
forte iDfluência do italiano, que ai sempre desempenhou o papel de língua de cultura. Hoje, esse dialeto árabe 
magrebino é praticado por aproximadamente 300 mil locutores e trata-se da única fonna árabe escrita com o 
alfabeto latino. Op. cil., p. 313-4. 
4 Recordemos que romance vem do advérbio latino romanice, uti.li1.ado, por exemplo, na cxprcsdo: romanice 
loqui 'falar à maneira românica, vulgar', cm oposição a /atine /oqui 'falar à maneira lati.na, literária'. Cf. Saraiva, 
Hist. da lit. portuguesa, Porto, 1955, p. 18; Leite de Vasconcelos, em suas Lições de filologia porhlguesa, Rio de 
Janeiro, LP, 1959, p. 15, aduz que a palavra se usa não só como substantivo, mas como adjetivo: linguas 
romances, ou seja, 'línguas derivadas do lati.m'("Falava-sc uma língua, o romance, e escrevia-se outra, o latim 
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português emergente do latim vulgar, aliás um latim já bastante alterado há séculos pela 

influência do meio, e mais ainda após a queda do Império Romano do Ocidente e a instalação do 

domínio bárbaro na Península Ibérica. Nesse instante, como salienta Fernando da Fonseca, ao 

desaparecer a nobreza romana, o ensino do latim nas escolas da sociedade romana entrou em 

decadência, assim também a cultura intelectual, confinando-se o cultivo do latim literário aos 

mosteiros5 
. Nesse romance lusitânico ingressaram os elementos orientais, na maioria, como 

veremos adiante, por vias indiretas, ou seja, pelo falar romance de cristãos arabizados - os 

moçárabes, de quem nos ocuparemos oportunamente-, deles fazendo largo uso cultural, o que 

justifica sempre a importância de seu exame, por mais ou menos estudados que hajam sido. 

Dividem-se as opiniões dos estudiosos quanto ao montante geral dos elementos 

ingressos no português e, no que respeita àqueles infiltrados especificamente no romance 

lusitânico ou no português proto-histórico, para seguirmos a tenninologia de Leite de 

Vasconcelos (1858 -1941), raros são os trabalhos que os precisem e expliquem. 

Paul Teyssier (1926), perfilhando a ponderação de José Pedro Machado (1914), 

aponta ao todo, no português histórico, 954 empréstimos árabes, lembrando que a maior parte 

deles ainda está presente no português atual6
. Serafim da Silva Neto ( 1917-1960) crê haver entre 

400 e 10001
. Silveira Bueno relaciona 400, embora aluda a quem registre 4000, obviamente por 

incluir aí arabizações e arcaísmos8
. Carolina Michaelis (1851-1925) acredita passarem de 1000, 

bárbaro."). Do advérbio romanice vieram: romance em espanhol, roman:. em fr. antigo, rolnllllS em prov.: o 
sinônimo romanço representa •romanci11m, segundo Carolina Michaelis, Lições de filologia portuguesa, Lisboa, 
Rev. Portugal [1946] p. 5. Romance é, pois, a língua de toda a România ou seja. "de toda região onde se íala\'llIIl 
as modalidades da língua latina vulgar, do séc. VIl ou Vlll, até o aparecimento das linguas românicas" (f. pl. de 
românico < adj. lat. romanicus). Cf. Fernando Peixoto da Fonseca, Noçôes de história da lingua portuguesa, 
Lisboa, Clássica [s/d] p. 34. 
5 0p. cit., p. 28. De fato, adverte Auerbach (1892-1957), com a quebra da unidade do império romano, "o único 
vinculo que unia o Ocidente europeu era a Igreja católica. ( ... ) Toda a atividade intelectual e literária se 
concentrava na Igreja; os escritores, poetas e músicos, os filósofos e professores dessa época pertencem ao clero, e a 
influência eclesiástica nas cortes dos diferentes príncipes germânicos torna-se cada vez mais importante. Ao lado 
dos barões, condes e duques, os bispos e os abades é que são conselheiros do rei; assumem freqüentemente não 
apenas a direção dos negócios eclesiásticos e espirituais, mas também os de administração pública. Sem dúvida 
alguma, a Igreja contribuiu muito, com o seu prestígio, para os rápidos progressos da romaninção da maior parte 
dos conquistadores germânicos." JntrodllçlJo aos estudos literários, São Paulo, Cultrix [ 1972) p. 75. 
6 Hisloire de la langue portugaise, Paris, Presses Universitaires, 1980, p. 22-3 . 
7 História da Jingua portuguesa, 4. ed., Rio de Janeiro, Presença, 1986, p. 343. 
8 A formaç4o histórica da língua portuguesa, 2.ed. revista, Rio de Janeiro, Acadêmica, 1958, p. 48. 
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pois não só os identifica desde o romance lusitânico, mas (e por isso mesmo) inclui todos os 

termos arcaicos9
• Para Houaiss (1915), o português arcaico apresentava um acervo global de 

3000, 3200 termos básicos, dos quais 600 a 1000 eram árabes (contra 106 germânicos), quer 

dizer, um terço das palavras portuguesas, nos primórdios, eram de origem árabe1º. Em Frei João 

de Sousa, pode-se contar 970 arabismos, entre nomes comuns, antropônimos, topônimos, 

fitônimos 11 
, enquanto Nascentes relaciona 609 deles12

. 

Posto que oscilante o cômputo dos elementos árabes, o fato é que não se contesta 

sua presença no léxico português, menos ainda sua importância como veículo de conhecimentos, 

de idéias, como espelho de cultura, de hábitos, crenças enfim. Sem contar que muitos deles são, 

até hoje, insubstituíveis no português13 
. 

Para entender esses reflexos da língua e cultura árabe sobre a língua e cultura 

portuguesa e aquilatar a importância do que e do quanto ela nos legou, impôs-se-nos seguir o 

trajeto contrário dos empréstimos, para chegarmos a seu lugar de origem e indagarmos das 

condições em que vieram e sob que forma - clássica, dialetal ou popular - chegaram ao 

português. 

Em razão disso, antes de entrarmos na análise dos arabismos mais remotos advindos 

ao português e por nós escolhidos para comporem Ó / glossário, que é cerne desta dissertação, 

retornaremos ao berço desses vocábulos: a Península Afabe. Berço, por sua vez, da civilização 

islâmica, cuja língua oficial era o árabe, e sobre a qual traçaremos uma panorâmica, tanto mais 

que o Ocidente não a reconhece nem aceita, chegando mesmo, di-lo Garaudy, a ridicularizá-la, 

perdendo, com isso, " a oportunidade de entender o próprio Ocidente que, tantas vezes, lhe 

9 Op. cit., p. 296. 
10 "As projeções dylingua árabe na língua ponuguesa", Revista de eslMdos árabes. São Paulo, v.l, n.l, 
FFLCH/USP, 1993, '.p.26:.Seu cômputo de germanismos em português discrepa, no entanto, dos 300 apontados por 
Carolina Michaelis, ()p.--cit., p. 292. 
11 Vestigios da lingua arabica em Portugal, Lisboa, Ac. Real das Sciencias, 1799. 
12 Dicionário etimológico da língua porhlguesa, Rio de Janeiro, Acadêmica, l 9SS, p. XXI. 
13 Sejam arabismos como álcool•, almoxarife• (por seu derivado no vernáculo: almoxarifado), sejam arabizações 
como divã•, açúcar- etc. 
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bebeu nas fontes do conhecimento"1
• . 

Ademais, não se pode fazer ouvidos moucos ao que asseveram historiadores e 

orientalistas: que a civilização islâmica na Península Ibérica, sobretudo a árabe-islâmicaH em seu 

auge, lá por volta do séc. X, já iluminava a Europa, do califado cordovês, pelo menos uns 

quatrocentos anos antes da Renascença européia propriamente dita. E, nos séc. XII e XIII, da 

ilustre cidade espanhola de Toledo (embora reconquistada pelos cristãos), em virtude de seu 

intenso labor de tradução de obras árabes, a civilização islâmica prolongava e intensificava de 

forma tão admirável as luzes projetadas sobre a cultura ocidental, que os estudiosos são 

unânimes em dividir a história da ciência e do pensamento medieval europeu em duas épocas 

distintas, tomando a civilização islâmica como seu marco divisório1
E . 

2. O BERÇO DA CIVILIZAÇÃO ISLÂMICA: A PE!\iNSULA ÁRABE 

Por civilização islâmica, entende-se um movimento sócio-político-religioso iniciado 

na Península Árabe no séc. VII d.C. e, a partir daí, expandido por quase todo o mundo conhecido 

da época. Também instalado no ocidente europeu a partir do séc. VIII - mais precisamente na 

Península Ibérica e na Sicilia11 
- lá permaneceu até fins do séc. XV. 

Seu berço, a Península Árabe, integra o Oriente Médio, berço também de patriarcas, 

profetas, lideres religiosos - como Abraão, Moisés, Jesus, Maomé - e das três religiões 

14 Promessas do Islã, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989, p. 18. 
15 Aqui, estabelecemos a diferença entre ela e a civilização posterior, afro ou berbérico-islâmica. que dominou na 
Península Ibérica de meados do séc. XI a meados do séc. XIII, quando berberes islamizados (Almorávidas•, de 
íÕSS a 1147; e Alm6adas•, de 1147 a 1245) lá se instalaram, continuando, cm pane, a ação c:iviliz.adora dos 

· -ealifas omfadas cordovescs. Salientemos que, na transição do califado cordovês para os domínios bcrbéricos, a 
Península Ibérica islâmica ou Al-Anda/us• esteve retalhada por multidão de reinos, chamados pelos historiadores 
de taifas• (1031-lOSS). 
16 Emest Renan (1823-1892), erudito francês e renovador dos conhecimentos sobre os povos semíticos. Apud 
Encic/opedia de la cultura espaflola, Madrid, Nacional, 1963, s.v. 
i1 V. n. 3. 



A Civilizaç4o Js/6mica t Seus Rtfltxos C11/t11ra1s na Ptninsula /birica ' 

monoteístas - o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Manancial de civilizações (e, hoje, de 

riquezas sobretudo combustivas), representa região sumamente estratégica, por constituir ponto 

de união afro-euro-asiática, o que lhe confere importância vital na economia, no comércio e na 

política. 

2. 1 Sua Localização 

A Península Árabe* situa-se a sudoeste da Ásia, entre o Mar Vermelho e o Golfo 

Pérsico. Limita-se ao norte com o Iraque• (região da antiga Mesopotâmia e pátria de Abraão11 
); 

a leste, com o Golfo Pérsico; a oeste, com o mar Vermelho, com a Palestina• (pátria de Jesus) e 

com a Síria*; ao sul, com o Oceano Índico. 

Corta-a, de norte a sul, a cadeia montanhosa As-Sirah•, que se estende do Iêmen• (ao 

sul) às fronteiras da Síria (ao norte). No interior peninsular, inexistem mares e rios; cadeias 

montanhosas, não agricultáveis, causadoras da seca intensa, barram o acesso ao mar. Palmeiras 

esparsas, oásis esparsos. Palmeiras - que se crê - foram plantadas por judeus, em tempos 

remotos, e com as quais, segundo Eban19
, fizeram excelente e lucrativo negócio no comércio de 

tâmaras. O verde muito raro depende das chuvas muito raras. O ambiente é desolado, insulado. 

Entretanto, desde sempre, foi região habitada, principalmente naquelas regiões de altitude e 

orientação geográfica propícias a precipitações, como nas elevações dos Iêmens, em Zufar•, 

Omã• e Assir•. Daí se distinguirem duas Arábias: a meridional, Arábia (ou Iêmen) Feliz•, de 

população sedentária (agrícola ou urbana); e a centro-setentrional, desértica por excelência, 

donúnio do tradicional monadismo pastoril. Seus poucos oásis reduzem-se quase que 

exclusivamente ao As-Sirah, região das cidades sagradas de Meca• e Medina•, a primeira 

11 Patriarca dos hebreus (séc. XIX a. C.), e uma das figuras mais imponantes das três religiões monoteístas: o 
~smo, o cristianismo e o islamismo. 

9 Abba Eban (191S), A história do povo de Israel, [Rio de Janeiro] Bloch [197S] p. 116. 
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tomada logo núcleo urbano importante, pela ocorrência de peregrinação politeísta, cada vez mais 

intensa. 

Mapa 1: A Pen insula Arábica 

2.2 Seu Povo e Sua História 

Notícias de Estados organizados datam da segunda metade do primeiro milênio, na 

Arábia meridional, cujos habitantes monopolizavam o comércio entre a Índia e o Ocidente. Os 

beduínos setentrionais praticavam economia precária. Quanto aos oásis de As-Sirah, 

transformaram-se em ativos centros comerciais. Do séc. II a. C. ao séc. N d. C., a presença 

romana no Oriente promoveu grande desenvolvimento daqueles Estados organizados que se 

encontravam nas rotas das caravanas, de que falaremos adiante. Assim, Petra*, ao sul do mar 
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Morto, capital dos nabateus20
, Basra •21 e Palmira ou Tadrnor•, a "Cidade das Palmeiras"22

, 

as três foram muito beneficiadas pelas alianças comerciais com os romanos. 

Em épocas pré-islâmicas ainda, as diversas tribos que habitavam a Península 

t:hegaram a desenvolver o comércio e a literatura, tribos quase sempre mescladas de judeus e 

~ristãos, que ai coexistiam sem maiores problemas, tanto que nessa região não só o judaísmo 

muito se expandiu, mas também o cristianismo, de cuja expansão se originaram dois Estados 

árabes cristãos: Hassan• e Hira•. Quanto a Meca, no centro-oeste da Península, reduto de 

peregrinação à Caaba • desde tempos abraâmicos, desenvolveu-se graças ao avançado senso 

comercial de sua principal tribo, os coraixitas• . 

Em fins do séc. VI d. C., dividiram-se os habitantes da Península em dois grupos 

1cos: 

a) Q beduíno• grupo de povos nômades, milenares, que se alimentavam de tâmaras, 

carne e leite de animais que criavam. Não sabiam ler, eram ignorantes e bastante 

supersticiosos. Viviam às voltas com lutas por poços e oásis, uma vez que não 

possuíam leis nem governo organizado; 

b) Q citadino23 grupo de povos residentes em Meca e Iatribe*, formado por 

comerciantes e artífices. Alguns sabiam ler e muitos eram relativamente ricos, 

como os coraixitas acima citados. 

De modo geral, eram todos politeístas e idólatras. Sabe-se que possuíam, no relicário 

milenar da Caaba, mais de trezentos ídolos, adorados com animismo ferrenho : fossem pedras, 

pedaços de madeira ou quanto mais encontrassem na natureza, tudo era animado, segundo eles, 

por almas e espíritos, que deviam ser cultuados. Praticavam jogos de ai.ar e atividades 

20 Antiga tribo árabe estabelecida a noroeste da Península, detentora das rotas de ervas aromáticas provenientes do 
Hadramaut, ao sul . 
21 Grande centro comercial a sudeste da Síria, além de encmzilhada das rotas para o Golfo Pérsico e Mediterrâneo, 
e capital da província romana da Arábia no séc. 1. 
22 Cidade síria situada em um oásis entre Damasco e o rio Eufrates, uma das principais escalas na rota do comércio 
entre a Mesopotâmia e a costa mediterrânea. 
23 Em ár. hadari• . 
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~ressagiosas. Eram poligamos, inclinados a vícios, à bebida; viviam instavelmente, ameaçados 

ruína. Sua prática mais abominável, entretanto, era o infanticídio, que os obrigava a matar as 

recém-nadas, não só pelo temor da desonra que elas pudessem acarretar à familia e do 

J:ncargo de mais bocas para alimentar, mas também pela convicção de que eram inúteis nas 

guerras tribais. Quando sobreviviam (afinal, isso se fazia necessário para a continuidade da 

espécie), eram coisificadas, comercializadas e nada herdavam com a morte dos pais; ao contrário, 

herdadas pelos parentes homens mais próximos, delas faziam o que bem entendessem. A situação 

feminina era frágil até no casamento: o marido poderia, a qualquer momento e sem raz.ão alguma, 

repudiá-las e abandoná-las. Mais tarde, o islão• ou islamismo veio a mudar energicamente tal 

situação. 

Embora fosse generalizado o politeísmo, já se observavam rudimentos politeístas nas 

crenças dessas populações. Um ou outro árabe, e citadino, havia que adotava a crença em 

a/lah•24
, uma das inúmeras divindades reverenciadas na Península Árabe, eleita como único deus. 

Foi precisamente na cidade sagrada de Meca que irrompeu, pouco mais tarde, o movimento 

monoteísta, responsável pelas profundas e definitivas transformações sociais, políticas e culturais 

em toda a Península. 

É compreensível que tenha partido dai o movimento religioso e político que unificou 

a Península, transformando-a em nação. Desde tempos remotos, foi Meca cidade sacralizada, 

ponto de reunião de todos os ídolos, local onde se encontrava (e se encontra) o relicário da 

Caaba, recinto pré-abraâmico dentro do qual jazia (e jaz) a pedra negra, enviada, conforme a 

crença, milagrosamente do céu. Talvez um meteorito. Dentro do recinto sagrado e ao redor da 

pedra mística, depositavam-se os ídolos venerados pelas tribos de toda a Península. Um recinto 

que já fora monoteísta consagrado por Abraão ao louvor de Deus e tomado, depois, novamente 

24 Etimologicamente, a/- /ah quer dizer 'o que é adorado'. Toynbce (1889-1975), em A humanidade e a mde-te"ª· 
Rio de Janeiro, l.ahar, p. 453, observa que a/Jaha, equivalente de a/Jah, era palavra usada pelos cristãos de 
expressão siriaca para indicar Deus. 
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· de práticas politeístas, para retomar definitivamente ao culto monoteísta 

Os guardiães do recinto sagrado provinham da tribo coraixita, a mais prestigiosa, 

correspondente à aristocracia árabe. Dessa tribo poderosa e influente surgiu, tempos após, o 

profeta Maomé*, iniciador do islão e o grande empreendedor da unificação peninsular. 

Como dissemos, na Península, judeus e cristãos misturavam-se entre os habitantes 

árabes. O judaísmo, por certo, era a religião mais divulgada na região, pois os judeus vinham 

refugiando-se na Arábia, desde que foram afastados sucessivamente de suas terras por assírios, 

gregos e romanos. O cristianismo, também presente, predominava nas cidades de Najran• e 

Yamama•, ao sul da Península. Não estranhemos, pois, que o Alcorão• , o Livro Sagrado dos 

islamitas, reflita e sele tão bem os dogmas fundamentais dessas religiões monoteístas, cujo 

patriarca - Abraão• - era o mesmo do islamismo. 

2.2.1 Seu Credo 

Segundo a tradição, Maomé recebeu pelo anjo Gabriel* a revelação divina que 

compõe o Alcorão. O dogma principal do islão ou islamismo é ª existência de um Deus único. 

AI/ah, ser supremo, infinitamente perfeito, misericordioso e misericordiador25, criador dos 

mundos e juiz soberano dos homens. Dessa forma, o islamismo reafirmou o fundamento das 

religiões monoteístas referidas e selou a palavra de Deus, na revelação a Maomé. 

25 Em árabe, as duas palavras epitéticas de Deus, ar-rahman• e ar-rahim*, são cognatas, razão pela qual optamos 
por manter a cognação em português, recorrendo, no caso da segunda, ao hápax vieirense (e talvez de toda a língua 
ponuguesa, porquanto só o encontramos no SermlJo do quarto sábado da Quaresma, 1640, IV: "Não s6 chamam a 
Deus misericordioso, senão misericordiador: Misericors, et miserator." Sermões - Obras completas do Padre 
António Vieira. Pono, Lcllo, 1959, t. 3, p. 362), pois traduz perfeitamente a idéia agentiva árabe de 'dador de 
misericórdia', por meio do sufixo -or, também agentivo cm ponuguês. Amparada, assim, pelo 'Imperador da 
língua portuguesa', na admirável antonomásia pessoana, colocamo-nos a salvo de possíveis objurgações. A 
propósito, recordemos que a cognação se mantém, fidedigna, na tradução da Bíblia, do hebraico para o latim, feita 
por São Jerônimo, no séc. IV, na qual o vers. 4 do Salmo 111 atesta "misericors et miserator", cm correspondência 
exata com os termos originais hebraicos. Na tradução vernacular de João Ferreira de Almeida, contudo, realizada 
no séc. XVII, os epítetos são sinônimos: "piedoso e misericordioso." 
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Sobre cinco atos essenciais ou pilares do islão repousa a fé islâmica: 1 profissão de fé 

(''Não há deus, senão Deus, e Maomé é seu profeta.")*; M cinco preces diárias na direção de 

Meca - um conjunto de invocações e prosternações antecedidas de abluções lustrais; Q jejum 

diurno durante o mês de Ramadã *26
; ª peregrinação ª Meca, que todo fiel sadio deve realiz.ar ao 

menos uma vez na vida, monnente se tem condições materiais de fazê-lo ; e Q pagamento da 

esmola legaF1
. Tais práticas, prega o islão, aproximam diretamente o crente de Deus, porquanto 

não existe clero islâmico, embora os muftis•, 'homens da lei', e os cádis*, 'juízes' - e uma das 

palavras mais antigas em português, como veremos na p. 125 - velem pela aplicação da lei do 

Alcorão. 

No islão, desde a origem, religião e política vinculam-se intimamente, razão pela qual, 

mais que um livro, o Alcorão constitui um código de lei, de ética, ao mesmo tempo que obra 

doutrinal e literária. Possui 114 suras• 21 ou capítulos, escritos no dialeto coraixita (depois língua 

nacional), o mais castiço de todos falados na Península. As suras apresentam extensão variada, 

com respostas ao crente acerca de sua vida presente e futura; encerra normas de convivência 

familiar, conjugal, social, preceitos alimentares e higiênicos. Em suma, um livro completo e 

poderoso, guia de uma religião herdeira dos mais preciosos preceitos judaico-cristãos e geradora 

de outros tantos; religião que marcou definitivamente o rumo histórico de sua terra de origem e 

foi responsável por uma das mais deslumbrantes civilizações já conhecidas pela Humanidade: a 

civilização árabe ou islâmica, iniciada, como já dissemos, a partir do séc. VII com o surgimento 

do islão, no início divulgado em toda a Península Árabe; depois, levado à Ásia, África e 

Europa29
. 

Do capítulo expansionista, interessa ao presente trabalho a marca islâmica na Europa 

26 O nono mês do ano islâmico. 
27 Chamada az-zakah• e correspondente a 2,S% das riquezas disponíveis, reswites, após decorrido um ano, e 
recolhidos pelo governo, a fim de distn1>ui-los, como ordena o Alcorão, a oito categorias de necessitados. 
28 Cada capitulo do Alcorão é chamado sura, que significa 'degrau', pelo qual o crente ascende ao conhecimento da 
Verdade divina. 
29 Estima-se hoje em mais de meio bilhão o número de islamitas no mundo inteiro, perto de um nono da população 
mundial. 
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medieva, pelas razões por nós expostas. Antes, contudo, de comentar a cronologia islâmica, para 

evidenciar o contexto em que surgiu Portugal e se formou a língua portuguesa sob o influxo da 

cultura islâmica, precisamos deter-nos na própria língua árabe, veículo daquela civilização 

magnífica. 

2.3 A Língua Árabe 

Assinala Bernard Lewis que "no séc. XI a língua árabe se tomara não só o principal 

idioma usado no dia-a-dia, da Pérsia aos Pireneus, mas também o principal instrumento de 

cultura, suplantando as línguas de antigas culturas, como o copta, o aramaico, o grego e o 

latim"30
. 

A língua árabe* ou língua do dad* (V:O), fonema sem correspondência em língua 

alguma31
, idioma oficial dos emirados, reinados e califados da ci\ilização islâmica, foi praticada 

oficialmente em solo ibérico por quase oitocentos anos. 

2.3 .1 Origens 

Pertence ao grupo semítico, assim como o hebraico, o aramaico ou siríaco, o fenício 

e outras. Do grupo semítico, entretanto, é a que mais se conservou à margem de contaminações. 

30 Os árabes na história, Lisboa, Estampa, 1982, p. 150. No Egito, por exemplo, o grego, uma das lfnguas oficiais 
na época, foi suplantado pelo árabe; o none e noroeste africanos romanindos, que pennaneccram usando o latim 
como língua oficial mesmo durante a dominação bárbara dos vândalos e suevos, baniram-no em favor do árabe. 
Podemos citar Auerbach, para quem, em fins do séc. VII, ao avançar pelo none da África, os árabes abafaram a 
civilização romana e a língua latina que, até então, pareciam haver resistido, no litoral do meditcrTânco ocidental, 
a todas as catástrofes anteriores. Op. cit., p. 73 . 
31 V. p. 117, letra h. 
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Era falada, desde tempos passados, no norte da Arábia, de onde é originária32 
• De início, 

configurava-se como conglomerado de dialetos, que se foram depurando no transcurso dos 

séculos, transformando-se em língua bem estruturada, já usada antes do islão por oradores e 

poetas, de tal modo que passou a existir para a ciência no séc. V. A partir do séc. VI , nela foram 

exaradas as famosas ai- mu 'allaqat• 'as penduradas', produções poéticas premiadas pela forma e 

conteúdo e penduradas (daí seu nome) nas paredes da Caaba, a fim de serem lidas e apreciadas 

por todos os que chegavam a Meca em peregrinação. 

Decorre o casticismo lingüístico do insulamento peninsular, distante do contato com 

outros povos e falares. Apenas duas vezes por ano, no verão e no inverno, as tribos da Península 

Árabe se congregavam, quando as caravanas comerciais percorriam sua costa ocidental. 

Periodicamente, nessa época, eram realizadas feiras, de início exclusivamente de caráter 

comercial; depois, verdadeiras reuniões literárias que, pouco a pouco, se tomaram centros de 

discussão, análise e comparação de trabalhos literários, trazidos pelos comerciantes, junto com 

suas mercadorias. Os mais ilustres e respeitados chefes de tribos formavam o júri, que elegia os 

trabalhos vencedores. 

Quanto às feiras, as mais famosas eram as de Ukaz• , Majanna• e Zul Maja:•, todas 

reunidas ao redor de Meca. A primeira, muito concorrida, realizava-se sempre em tempo de 

peregrinação (pagã) a Meca, momento em que seus integrantes aproveitavam para expor suas 

habilidades na oratória e na poética33 
. 

A tribo coraixita, à qual pertencia o profeta Maomé, era a que mais notavelmente se 

exprimia nessas ocasiões. Por isso, começou a rivalizar com as demais, até implantar oficialmente · 

32 Para Bernard Lewis, "a língua árabe, se bem que a mais recente das línguas semíticas no seu surgimento como 
instrumento literário e cultural. é, não obstante, de diversas formas, a mais antiga de todas na sua estrutura 
~tical e, por consequência, a que se encontra mais próxima da língua original proto-scmítica." Op. cit., p.29. 
3 Na periodização de José Garcia Domingues, a história da língua árabe dnidc-sc cm quatro períodos: 1. De 

formação: com a poesia pré-islâmica, o Alcorão e o árabe clássico omiada; 2. De esplendor: durante a época dos 
abássidas e enriquecida pelas influências da Pérsia, da Grécia e da Índia; 3. De decadência (séculos obscuros): 
desde o surto dos turcos scljúcidas até a expedição de Napoleão ao Egito e 4. De renascimento: da expedição de 
Napoleão e Maomé Ali, o "Napoleão do Oriente", até a atualidade. Op. cit., p. 457. 
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eu dialeto, que todos passaram a adotar. Assim, as al-mu 'allaqat, a que aludimos há pouco, 

gravadas com ouro em folhas de palmeiras e penduradas nas paredes da Caaba, perto dos 

ftiolos. O Alcorão foi revelado nesse dialeto. A partir de então, toda a Península passou a falar o 

coraixita, a mesma língua, aliás, levada pelos árabes a todo o mundo islâmico, das 

fronteiras da China até o Oceano Atlântico. Quando chegou a uma outra península, a Ibérica, aí 

ianeceu como língua de cultura por quase oitocentos anos e muitos cristãos hispânicos 

~abizados culturalmente - os moçárabes - dominaram-na com excelência, mais que à própria 

língua materna (o latim vulgar já bastante modificado ou romance hispânico). Até hoje, é uma das 

mais taladas do mundo, com mais de duzentos milhões de pessoas, em duas formas diversas: 

clássica (ou literária) e dialetal. 

2.3 .2. Caracteristicas Gráficas, Gramaticais e Lexicais 

A língua árabe caracteriza-se por flexões verbais e casuais, mais ricas na fonna 

ielássica que na dialetal, uma tendência que remonta à época omíada (séc. VII e Vlll), quando a 

lingua das populações citadinas acentuava a tendência ao abandono das flexões casuais. 

Como toda língua semítica, apresenta raiz puramente consonântica, visto que possui 

um sistema rico de consoantes (28)34 e parco de vogais (3). E não possui a distinção entre letras 

maiúsculas e minúsculas35 
. Ao contrário do que ocorre com as línguas indo-européias, sua raiz, 

freqüentemente trilitera, é assilábica, e, de modo geral, a raiz vocabular é verbal e significa uma 

ação. Desta raiz ativa formam-se os substantivos e os adjetivos, à laia de particípios ativos ou 

l-4 As consoantes são os elementos fundamentais da raiz semítica aos quais se liga a idéia geral. A5 vogais 
exprimem relação acessória. Em outras palavras, à lexicografia árabe interessam as consoantes; à gramática, as 
vogais. Cf. J. Achar, "A língua árabe", Revista de lingua portuguesa, Rio de Janeiro, n. S7, p. 108, 1929. Três das 
consoantes são também utilindas como símbolos das três vogais longas árabes. V. p. 110 a 113. 
35 Na transcrição de nomes próprios, compostos ou não, sempre os grafaremos, entretanto, com maiúsculas, em 
consonância com as regras da língua portuguesa. 
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passivos36 
. As três vogais - a, i, u37 

- não passam de notações diacriticas ou elementos-padrão de 

derivação31
. O som gutural ou velar constitui-lhe especialidade, como é o caso da consoante 

laríngea hamzah •, sempre acima do a/if*, em início de palavra, e que se realiza por um golpe 

glotal. 

Quanto a sua escrita, derivou, segundo a maioria dos estudiosos, da cursiva utiliz.ada 

pelos nabateus de Petra e introduzida na Arábia ocidental, precisamente em Meca, no séc. VI d. 

C., contudo os árabes do sul, mais desenvolvidos, usaram-na primeiro. Com o tempo, ela subiu a 

costa ocidental e chegou a outras regiões da Península. 

Quanto a sua gramática, salientemos a peculiaridade da flexão de gênero verbal nos 

tempos modais ou da concordância verbal ou não segundo a ordem dos tennos na frase. Assim, 

quando o verbo antecede o sujeito (a ordem mais correntia), não concordará com este em 

número, apenas em pessoa; ocorrendo, entretanto, que o sujeito se anteponha ao verbo, então se 

fará a concordância em gênero, número e pessoa, visto que, como acabamos de dizer, existem 

flexões de gênero masculino e feminino, e de número singular, dual e plural39
. 

Outra particularidade diz respeito ao uso do artigo definido invariável a/-•, composto 

das letras alif* e Iam*, para ambos os gêneros e para os três números e para todos os casos. 

Une-se ao nome que determina, fonnando com ele uma só palavra e, dependendo da letra inicial 

do nome, a segunda letra do artigo, Iam, assimila-se ou não a ela. Quer dizer, havendo artigo 

antes de uma palavra iniciada por uma das catorze letras lunares*'°, não haverá assimilação. 

36 Do v. malak.a* 'dominar', dem1UD-sc: ma/ik* 'dominador' 'rei' ; mam/11k* 'dominado' 'servo'. São raros os 
casos cm que de um substantivo se fez um verbo: rij/11• 'pé'; raj11/11• 'homem'> rajiJa• 'andar a pé'. Cf. José 
Garcia Domingues, .. A lingüísitca semítica e o interesse do seu estudo cm Portugal", Revista dt Portllgal - Série A, 
Lisboa, V. 23, n. 169, p. 451, DO\". 1958. 
37 V. p. 112 e 113. 
31 A lingua árabe desconhece, ao contrário do português por exemplo, nomes comuns c:ompostos de raízes 
diversas. Em contrapartida, sua derivação é mais rica que a do português, por apresentar, além do prefixo e do 
sufixo, o infixo. Da raiz da pala\'ra faz derivar todas as que se ligam à mesma esfera significativa: do v. khabaza 
'fazer o pão', originam-se lchubz* 'pão', khabbaz* 'padeiro', makJrbaz* 'padaria'. Cf. J. Achar, Op. cit., p. 13 7. 
39 O plural em árabe pode ser externo (com -11na) ou interno. predominante, que se forma no interior da palavra por 
alteração dos timbres das vogais ou seu alongamento circunstancial: kabin111• 'grande' - kibt11'11n* 'grandes'; 
amirun* 'emir'- umraun• 'emires' . 
40 Assim denominadas, por causa da palavra qamar• 'lua', iniciada por qa_r, uma das letras integrantes do 
conjunto das lunares, encontrado no Anexo desta dissertação. 
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Diante de qualquer palavra iniciada por uma das catorze letras solares•41
, entretanto, a segunda 

letra do artigo se assimilará a sua primeira letra. Chega às línguas românicas, normalmente, ligado 

aos vocábulos, como silaba sua, portanto sem valor morfológico. José Pedro Machado acresce 

que: 

"( ... ) a quase totalidade dos vocábulos portugueses de origem árabe, 
recebidos na Idade Média, durante o domínio muçulmano na Hispânia, 
aparece-nos acompanhada desse artigo ( ... ). Os dialetos arábicos do 
Andaluz também utilizaram, evidentemente, o artigo definido, mas com tal 
elasticidade, que chegaram a juntá-lo a vocábulos estranhos, 
nomeadamente românicos, donde hibridismos como Alfundão, Almoster, 
Alpedrinha etc., a princípio nomes comuns com uso e significação clara 
entre as gentes que falavam árabe na Península, o que parece estranho, 
pois, como se sabe, nessa língua não levam artigo nem os nomes próprios, 
nem as palavras de significação não aparente. Creio que para construções 
deste gênero grande foi o papel desempenhado pelos mudéjares4

•, cuja 
ação linguística no mundo neo-latino da nossa Península não está ainda 
esclarecida, particularmente no que toca à destrinça das suas atividades e 
das dos moçárabes. ( ... ) o artigo definido arábico passou na companhia de 
algumas centenas de vocábulos aos idiomas românicos da Hispânia, sem 
que, no entanto, tomasse nelas qualquer valor morfológico; os motivos da 
passagem e aceitação dessas palavras, acompanhadas desse elemento não 
estão ainda suficientemente esclarecidos"43 

• 

Quanto às declinações, o árabe possui três casos que, na terminologia de Blachere e 

Gaudefroy-Demombynes, são: o nominativo (em -u), o caso direto (em -a) e o caso indireto (em 

-i)44
, aliás, como lembra José Garcia Domingues, mais característicos do árabe clássico, visto que 

41 Assim denominadas, por causa da palavra chams*'sol', iniciada por chyn*, uma das letras integrantes do 
conjunto das solares, encontrado no Anexo desta dissertação. 
42 V.p. 36. 
43 Influência arábica no vocabulário português. Lisboa, Álvaro Pinto [1958) s. v. O arabista suíço Amald Steiger, 
complementando a opinião de José Pedro Machado, assevera que "todavia no se ha aclarado dei todo por qué el 
iberorrománico, a diferencia dei siciliano, dei romano y de las lenguas eslavas, adoptó la palabra árabe prevista, cn 
parte, dei artículo aglutinado ai- ( ... ). En discrepancia con lo que se suele suponer, hemos intentado ver en las 
formas sin artículo una transmissión por via oral más que por cultura libresca, pero creemos ahora que el fenómeno 
resulta más complejo. Una observación previa parece, cn qualquier caso, imponer-se para desent:ranar cl secreto de 
esta fórmula morfológica, y cs la de que las hablas bcrcberes, cuya situación puede poncr-se en parangón con cl 
ibcrorrománico, proccden de modo idéntico ( ... ). Hay que insistir en que la varia conducta dei artículo obedece a 
motivos de scgmentación presentativa y que se dcbc su presencia o su auscncia a las cxigencias dei pensamicnto o 
de la comunicación. La ausencia dei artículo apunta a la cscncia genérica del objeto, micntras que su presencia 
destaca una determinación cuantitativa e insiste enfáticamente cn un objeto cuya sustancia estará cn enlace con los 
mismos rasgos básicos de la lcngua árabe." Apud J.Solá-Solé, "El artículo ai- cn los arabismos dei 
ibcrorrománico'', Romance phi/ology, Los Angeles, v. 21, n. 3, p. 280, Feb. 1968. Sobre a questão, v. nas p. 99 e 
100 a declaração do romanista inglês Elcock. 
44 Grammaire de l'arabe classique, Paris, Maisonneuve [19S2] p. 121. 
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encontram bastante diluídos no árabe dialetal moderno 4s . 

A coordenação em árabe é freqüente e soberana, tal como nas demais línguas 

semíticas, e realiza-se por wa*46 'e'. 

Quanto a seu léxico, podemos asseverar que é de riqueza proverbial e tão notável 

que, desde os princípios da civilização islâmica, já era objeto de intensas investigações por parte 

dos estudiosos árabes. É de fins do séc. XIII e inícios do séc. XIV o Lissan AI Arabi* A língua 
t 

árabes, dicionário composto por Abu Al Fadl Jamal Addin Muhammad Ibn Al Mukarram*. 

O AI Qamus AI Muhit* O oceano circundante, de Al Fairuzabadi*, representa outra notável obra 

de lexicografia dessa época, ampliada no séc. XIX por AI Bustany* no monumental Muhit ai 

Muhit* O oceano do oceano. Sem dúvida, os dois últimos títulos atentam para a fecundidade do 

léxico árabe. 

3. O ISLÃO: A NAÇÃO E O MOVIMENTO EXPANSIONISTA 

Do árabe is/am• o islão denomina, a um tempo, a religião e civilização dos islamitas. 

A religião fundada por Maomé na Arábia do séc. VII difundiu-se pela Ásia, África e Europa, e 

hoje conta, dissemo-lo atrás, com mais de meio bilhão de adeptos, o que representa um nono da 

população mundial. A seguir, uma cronologia sucinta, para entendermos o caminho percorrido 

pela civilização islâmica, e conseqüentemente pela língua árabe, de seu lugar de origem até a 

Península Ibérica, onde manteve íntimo contato com sua população, cultura e falares. 

45 Op. cit., p. 452. 
46 O polissindeto, em árabe, converte-se, para usarmos as palavras sempre atiladas de Auerbach, "em verdadeira 
arma de eloqüência", consentânea à mentalidade mística peculiar aos povos semitas, para quem a coordenação 
traduz o desvanecimento da temporalidade, causalidade, condicionalidade e conseqüência, próprias da 
subordinação. Cf. Mimesis, 2. ed., São Paulo, Perspectiva [1987] p. 144. 
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3 .1 Cronologia Sucinta 

Maomé nasceu em Meca, em 570, de pais pertencentes à tribo coraixita. Foi 

entregue, segundo o costume da época, aos cuidados de uma beduína, que o levou para o 

deserto, onde, tempos depois, se tomou pastor. 

Em 610, aos quarenta anos, começou a receber revelações, que perduraram até 632. 

Começou a ficar célebre com suas pregações e tomou-se muito importante, suscitando inveja e 

reações adversas, visto que sua fama punha em risco o poder local coraixita; por isso foi 

perseguido. Em 622, ocorreu a Héjira*47 de Meca para Iatribe que, desde então, passou a 

chamar-seMadinatulnabi* 'a cidade do profeta', Medina em português. Essa data marca o início 

da Era Islâmica. 

Com a morte de Maomé, em 632, iniciou-se o movimento expansionista islâmico, 

pelos califas• 'seguidores' . Sabe-se que fatores econômicos e políticos, além dos religiosos, 

promoveram a expansão islâmica. Já dissemos que os árabes, na maioria, eram polígonos e, por 

isso, muito prolíferos, do que resultou espantoso crescimento demográfico na Península, lado a 

lado com a escassez de terras agricultáveis. Ademais, por essa época, a Arábia atravessava sério 

período de seca, que se estendeu por muitos anos após o início do séc. VIl. Alguns oásis, antes 

férteis, estavam sendo absorvidos pelo deserto circundante. Muita fome e descontentamento 

geraram ataques e pilhagens a territórios vizinhos (aos bizantinos, por exemplo). Geraram 

também grande problema na Síria, a tal ponto que os chefes atacantes apelaram para os adeptos 

de Maomé, em Medina, os quais, desde que ajudaram na conquista de Meca, tomaram-se 

famosos, principalmente no que respeita a proezas militares. Decorreu dai uma onda invasora, 

47 Do árabe hajara• 'romper, cessar' 'retirar-se, emigrar'. O inicio da era islâmica dá-se com a fuga de Maomé de 
sua tem natal, Meca, para a cidade de latnbe (depois chamada Medina), cm virtude da perseguição empreendida 
pelos coraixitas, seus parentes tribais, contra ele e a religião que pregava e que começava a atrair muitos adeptos. 
Quanto à ortografia. a adotada por nós é preferível pela consonância etimológica. Cf. Evanildo Bccbara. Moderna 
gramática portuguesa, 31 . ed. [São Paulo] Nacional, 1987, p. 67. 
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que tomou os árabes senhores da Síria, ao norte da Península, da Pérsia, Palestina e Egito. 

Facilitaram bastante essas conquistas as próprias lutas entre persas e bizantinos, que 

levaram à exaustão os respectivos povos, já sobrecarregados de tributações. Os habitantes dessas 

regiões esperavam, prontos, que os árabes os libertassem e, em decorrência, auxiliaram sua 

entrada nessas regiões. Quase um século depois, observaremos situação semelhante na Península 

Ibérica, cujos habitantes, igualmente sobrecarregados de tributações e extenuados por freqüentes 

guerras intestinas, perseguições religiosas, corrupção da nobreza visigótica e injustiças, vendo no 

árabe invasor um libertador, franquearam-lhe a entrada em solo ibérico. 

Meca era a sede do califado em 632. O primeiro califa foi o sogro de Maomé, Abu 

Bakr*, responsável pelo envio das primeiras expedições contra o império bizantino48
, e o persa 

ou sassânida49
• Abu Bakr saiu-se vitorioso. 

Mapa 2: A Expansão do Islão 

.. Conquistas islâmicas no tempo de Maomi (022-ó32) 

NfüMI Conquistas dos quatro primeiros califas (032-001) 
Ili Expansão islâmica na época dos Omladas (001 -752) 

l::::;::;::I Extensão máxima dos domfnios turco-islâmicos 

~ Roteiros da expansão 

48 Ou Império Romano do Oriente, existente a partir de fins do séc. IV. Estendia-se pelos Bálcãs, pela Ásia Menor 
(incluindo a Armênia e o alto Eufrates) e pelo Oriente Próximo. No séc. VII, os invasores islâmicos reduziram-no à 
Ásia Menor e à Grécia. 
49 Dinastia de reis persas, assim chamada em homenagem a Sassan, antepassado de Ardachir, seu fundador (c. 224 
d. C.). 
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Em 634, o segundo califa, Omar•. assumiu o califado e em 636 controlou a Síria e a 

Palestina; a Mesopotâmia, em 637; a Pérsia, em 642; o Egito, entre 640 e 644. Estavam lançadas 

as bases do Estado organizado. 

Depois do assassínio de Omar por motivo de vingança pessoal em 644, assumiu o 

terceiro califa, Uthman Ibn 'Affan*, escolhido por um pequeno grupo da tribo coraixita. Passou a 

nomear membros de seu próprio clã como governadores provinciais, o que gerou oposição tão 

forte, que redundou em seu assassínio. Início do primeiro periodo de guerra civil na comunidade. 

Sucessor de Uthman e quarto califa, Ali Ibn Abi Talib*, também da tribo coraixita e 

genro de Maomé além de primo, enfrentou forte oposição dos que contestavam a validade de sua 

eleição. Mudou a sede do califado para Kufa•, cidade iraquiana à margem esquerda do rio 

Eufrates. Os dissidentes mudaram-se para outra cidade iraquiana, Basra, quase perto do Golfo 

Pérsico, mas logo foram derrotados pelo califa. A este apresentou-se novo desafio: o governador 

da Síria, Muawiya Ibn Abi Sufyan*, parente próximo do terceiro califa, defrontou-se com os 

exércitos do califa, enfraquecendo consideravelmente o poder de Ali, que acabou assassinado em 

sua própria cidade. 

Assim, Muawiya, neto e bisneto da tribo dos Banu Omiyya •5
: , proclamou-se o quinto 

califa, em 661, propondo-se recuperar o prestígio abalado pelas sucessivas vitórias islâmicas dos 

coraixitas. Mudou a sede do califado para Damasco, declarando-o hereditário. Início do Califado 

50 Omiyya• é o nome do bisavô de Muawiya•, ponanto da familia coraix:ita de Meca inicialmente hostil a Maomé, 
com exceção de Uthman lbn 'Affan•. que aderiu ao Profeta e, desde então, ocupou altas funções na comunidade 
islâmica. Em ponuguês, banu• equi\'lllcrá sempre ao sufixo gentílico -das, de muitos substantivos e com várias 
significações, entre elas, de 'multidão'; quando formado com nomes pátrios, para significar 'o conjunto de pessoas 
de uma região, de uma nação', é sufixo átono, segundo nos informa o lexicógrafo brasileiro Morais Silva (1757-
1824), autor do magistral Dicionário da lingua portuguesa, 1789. Para David Lopes (1867-1942), Banw'Beni* 

· 'literal.'filhos, descendentes' 'especif. 'familia' 'dinastia' correspondem à terminação das formas ponugucsas 
encontradas em Lusladas; e Jbn/Ben• 'filho de' correspondem ao sufixo -cs (<lat.-ici) dos patronímicos na lingua 
portuguesa. Assim: lbn Errik foi o nome dado pelos árabes ao primeiro rei ponuguês 'filho de Henrique', ou seja, 
Henriques (<lat. Henriquici) . Cf. "Os ár. nas obras de A. Herc.", p. 56. A ortografia atual, lembremos, não espelha 
a evolução normal do genitivo lat. patronímico -ici > -izi >- eze >-ez. 
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Omíada no Oriente, que se estendeu até 750, extinto pelos abássidas• 51 
. 

Empreendeu novas expedições a Bizâncio, Ásia Menor, Magrebe• a noroeste da 

África52
, e à Península Ibérica, na época sob domínio visigótico. Ampliou bastante os limites do 

território islâmico, chegando até o noroeste da Índia. A língua da administração passou a ser o 

árabe Gá enriquecido de uma séries de contribuições lexicais dos povos dominados até então), 

ultrapassando, como salienta Bernard Lewis53
, a grega a oeste, como é o caso do Egito em que 

era língua oficial até a dominação árabe, e o pálavi~, no leste. Hábitos estrangeiros foram 

assimilados; palavras estrangeiras foram incorporadas ao léxico árabe e muitas delas, já 

arabizadas, chegaram ao português, tempos depois55
. Foram construídos os primeiros locais de 

culto para a comunidade islâmica. Os masjid•56
, palavra que por corruptela nos deu mesquita , 

constituíam também lugares de reuniões, de assembléias para tratar de assuntos públicos. No 

início, assemelhavam-se aos outros prédios da comunidade. 

Como os lugares santos da tradição judaica e cristã ainda povoavam a imaginação 

dos novos governantes, a partir da década de 690 ergueu-se a primeira grande edificação, para 

afirmar que o islão era distinto e ia perdurar. Foi construído o Domo da Rocha, no mesmo local 

do templo judeu em Jerusalém, para ratificar a linhagem abraâmica do islão e diferençá-lo do 

judaísmo e do cristianismo. As demais mesquitas - uma série infindável - tiveram início a partir 

51 Terceira dinastia dos califas sucessores de Maomé, fundada em 750 por Abu AI-Abas As-Safah•, descendente de 
Abas, tio do Profeta. V. n. 80. 
52 Representa o extremo ocidental do Mundo Árabe. As nações modernas que o integram são: Argélia, Marrocos, 
Tunísia . Para José Pedro Machado, contudo, enquanto Al-Garb • designava o ocidente peninsular cmupeu, o 
Magrebe-era a denominação dada inicialmente pelos autores árabes às regiões do norte da África a oeste do Egito; 
depois à região do Atlas, denomirumdo boje o reino de Marrocos. DOELP, s. v. 
53 Op. cit., p.150. V. n. 30. 
~Língua persa antiga. 
ss É o caso da palavra . .iÇÚcar• .. provavelmente de origem sânscrita çarkara ou prácrita (vernáculo índico) 
sakkara, .. das raízes çri 'roto' 'fragmentado' e /cara ' formando', com o significado de 'coisa fragmentada , 
pedrinhas, areia' etc. Os árabes alteraram o termo em sukkar e os gregos em sakcharon (cráqa.pov). Saccharum 
não é mais que a transcrição latina do vocábulo grego." Said Ali (1861-1953), Meios de apressdo e alterações 
semânticas, 2. ed. revista, Rio de Janeiro, Org. Simões, 1951, p. 189; ou da palavra alquimia, segundo parece de 
origem grega xuµetcx 'mistura de diversos sucos', mas trazida ao português por meio do árabe al-bmia•. A 
primeira documenta-se em português desde o séc. XIV; a segunda, desde o séc. XVI. Das línguas románicas, 
somente o cast. (a:úcar) , o gal. (lllMC'U, lll.llt:re, lll,llC01'e), o port. (açúcar) e o cat. ant. (aç11car, aau ; a forma 
moderna é sucre) apresentam o artigo ai- incorporado à primeira delas. Em sicil. é z:Mccaru. 
56 Significa 'lugar de prostemação' (< part. v. sajada• 'prosternar' ). 
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Todas com um mesmo traçado básico57
, como símbolo do novo poder de uma comunidade 

.incipiente e distinta. 

4. O DOMÍNIO ISLÂMICO NA PENÍNSULA IBÉRICA 

A partir do séc. VIlI e efetivamente no séc. IX, começou a ter existência o mundo 

islâmico. Dinastias e seus exércitos, mercadores, artesãos, pensadores incumbiram-se de imprimir 

marca islâmica do Oceano Índico ao Atlântico, passando obviamente pelo Mar Mediterrâneo. 

No séc. XI, por exemplo, a identificação dos árabes com o islão ainda era tão forte que, lembra 

'Hourani, os arabizados diziam que sua religião, protegida por Deus, e seu império, pelo Senhor 

do céu, eram árabes e gêmeos51 
. Na verdade, tratava-se de um mundo unido por uma cultura 

religiosa comum, expressa em língua árabe protegida pelo casticismo do islão. 

Não obstante, esse mundo, pela extensão e diversidade de povos arabizados e pela 

dificuldade de manter-se coeso politicamente, foi perdendo, pouco a pouco, sua unidade política. 

Veremos na cronologia comentada as reivindicações do poder do califado, seja em Bagdá*59
, que 

substituiu Damasco*, no Oriente; seja no Egito, seja em Córdova, sem contar as reivindicações 

de governantes de pequenos estados independentes ou taifas 'grupos, partidos'. Em decorrência 

dessas solicitações, costuma-se dividir o mundo islâmico em três amplas áreas, cada uma das 

quais com seus centros próprios de poder: o primeiro incluía a Pérsia e o sul do Iraque, com 

centro de poder em Bagdá; a segunda área incluía o Egito, a Síria e a Arábia Ocidental, com 

57 Cf. Albert Hourani, Uma história dos povos árabes. São Paulo, C. ª das Letras [ 1994] p. 46. 
58 Jb., p.7S. 
59 Cidade nova, na margem ocidental do rio Tigre, e capital abássida. Sua designação oficial era Madinat As
Saiam• 'a cidade da paz', porém é mais conhecida pelo nome da aldeia persa anteriormente af existente e próxima 
às ruínas da antiga capital sassãnida da cidade mesopotâmica de Ctcsifonte. Cf. Bernard Lewis, Op. cit., p. 9S. 
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centro de poder no Cairo, cidade construída pelos Fatimidas-60; a terceira incluía o Magrebe61 e 

áreas islamizadas da Península Ibérica, conhecidas por Al-Anda/us62
, com vários centros de 

poder, dos quais se salientava Córdova, que foi, primeiro, Emirado Omíada •; depois, sede do 

Califado Omíada do Ocidente. 

Como não é intuito deste trabalho o estudo minucioso dessas áreas dinásticas ou o 

quadro geral de seus acontecimentos - porquanto das trê~.. só a última está intimamente 

relacionada a ele-, sobre esta nos deteremos agora, a fim de compreendermos Um pouco melhor 

a marca islâmica em uma nação européia que, ao cabo das contas, deve sua existência ao islão. 

Referimo-nos a Portugal, que surgiu no contexto muito específico da expulsão dos invasores 

islâmicos da Península Ibérica. 

4.1 Cronologia Sucinta 

Em 705, Walid• era o soberano omíada, durante a conquista da Península Ibérica, 

realizada por Mussa Bin Nussair•, chefe militar árabe. Em 71 O, praias ibéricas foram visitadas 

60 Dinastia islâmica que reinou no norte da África., no séc. X, depois no Egito, de 973 a 1171, época cm que este 
conheceu grande prosperidade. 
61 Na época, as regiões do norte africano, a oeste do Egito. V. n. 52. 
62 Segundo alguns estudiosos, entre os quais se inclui o eminente orientalista holandês Reinhart Pieter Dozy (1820-
1883), a palavra espelha a prosódia árabe (porque à língua árabe falta o fonema /vf) da forma latina Vandalus, 
inicialmente nome dado a uma península, ao sul da Peninsula Ibérica, desde que de lá embarcaram os vândalos a 
caminho da África; depois, por sinédoque, toda a Península Ibérica; para, finalmente, denominar apenas a região 
peninsular arabizada. Aliás, são de Dozy as seguintes palavras: "está fora de dú\ida que o nome de Andalus foi 
dado à Bética ou à Hispânia, não pelos Hispânicos, mas pelos muçulmanos. Os cronistas do norte da Península não 
o conheciam; dão sempre o nome de Spania ao território que os Sarracenos possuíam. É então nos autores arábicos 
que se deve procurar essa explicação e felimlente eles dão-na." Apud José Pedro Machado, Injl., v. 1, s.v .. O 
historiador contemporâneo Cláudio Torres, entretanto, fundamentado em outros pesquisadores, vê na palavra a 
tradução-adaptação do mito platônico da Atlântida, que não nos cabe discutir aqui, mas cujo estudo pode ser lido 
em "O Garb Al-Andalus", História de Portugal, coord. José Mattoso [Lisboa] Estampa (s/d] p. 363. De qualquer 
forma, Al-Andalus dividia-se em duas partes: Charq Al-Andalu~ 'Andaluzia oriental', cujos rios correm para o 
Mediterrâneo e cuja capital econômica era Saragoça; e Garb Al-Andalu~ 'Andaluzia ocidental', atjos rios correm 
para o Atlântico e cujas cidades mais notáveis foram Córdoba, Sevilha e Granada. Incluía-se, naturalmente, nesta 
última divisão a Lusitânia meridional, onde, por bom tempo, conviveram os moçárabes lusitanos com os 
dominadores islâmicos. Autores há, no entanto, que faz.em corresponder, em termos administrativos e políticos, 
Garb Al-Andalus, ou Al-Andalus ocidental, a uma parte considerável do Portugal atual e a uma pequena área da 
Estremadura espanhola; enquanto Charq Al-Andalus, ou Al-Andalus oriental, à pane ccnttal e meridional da 
Espanha atual. V. Santiago Macias, "Resenha dos factos políticos'', ib. p. 417. 
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por almogaures*63 
, para o reconhecimento de área. O almogaure TarifBin Malik* chegou a uma 

península, ao sul da Península Ibérica, denominada V andalus, desde então arabizada em Al

Andalus64. 

Inicialmente, repetimo-lo, Al-Andalus nomeou uma região peninsular meridional, 

depois, por sinédoque, toda a região ibérica dominada pelos islamitas (a Andaluzia65 
); ou mesmo, 

toda a Península, para circunscrever-se, por fim, à segunda acepção tão-somente. 

Em 711, o conquistador do Magrebe, na África Setentrional, o general árabe e 

governador de Tânger*66
, Mussa Bin Nussair, ordenou o general berbere Tariq Bin Ziyad* a ir a 

Al-Andalus , pois dissensões internas da monarquia visigótica (analisadas com perfeição por 

Mapa 3: Expansao Jsldmica na Peninsula Ibérica 
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63 V. p. 38 e 39. 
64 V. n. 62. 
65 Hoje, denomina-se Andaluzia a região do sul da Espanha que reúne oito províncias: Almeria, Cádiz, Córdova, 
Granada, Huelva, Jaen, Málaga e Sevilha. 
66 Cidade marroquina. Foi entreposto púnico (Tingi); colônia romana (Tingis); foi ocupada pelos vândalos no séc. 
V; caiu sob poder islâmico no fim do séc. VIl. 
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IHerculano, em Eurico, o presbítero); a decadência política, a degenerescência dos costumes; as 

s pelo poder entre os partidários de Vitiz.a61 e de Rodrigo611
, aliadas à traição e vingança de 

1Juliano, conde de Ceuta69
; a exaustão da grande parcela popular por causa de taxações e 

,exações; o desespero dos judeus ibéricos perseguidos incessantemente por visigodos cristãos, 

tudo isso acabou facilitando a invasão da Península. Tariq e seus sete mil homens, reforçados, 

depois, por mais cinco mil enviados por Mussa, entraram em solo ibérico, onde foram recebidos 

mais como libertadores, que como invasores. A população local, longe de opor-se, ajudou-os até 

o fim, segundo está documentado nas crônicas árabes e cristãs compulsadas por Herculano para a 

composição de sua obra histórica e ficcional de fundo histórico. 

Em 28.04.711, Tariq começou a pôr fim à dominação visigótica. Desde seu 

desembarque na costa ibérica, precisamente no penhasco do Monte Calpe, que, com um outro, 

Ábila, em Ceuta, formavam as duas colunas de Hércules - delimitadoras do extremo limite 

alcançável, na Antiguidade , o nec p/us ultra dos povos mediterrâneos - , o estreito entre esses 

penhascos passou a chamar-se Jaba/ Tariq*'a montanha de Tariq', que, por acomodação 

fonética, redundou em Gibraltar, tal como se conhece hoje. 

Curioso observar, que desses sete mil homens iniciais, trezentos apenas eram árabes 

genuínos, aliás, os principais chefes militares. Os restantes, berberes*70
. O fato é relevante, 

porque pode explicar boa parcela dos metaplasmos sofridos pelas palavras árabes na Península 

67 Rei dos visigodos na Península Ibérica, de 702 a 709 ou 710, quando morreu. 
68 Rodrigo ou Roderico, último rei dos visigodos da Península Ibérica, de 71 O a 711, quando foi derrotado e morto 
~lo exército de Tariq. 
9 Porto da costa africana setentrional, dominado pelos fenícios, cartagineses e depois pelos romanos. No parecer de 

Carolina Michaelis, idéntico ao do geógrafo árabe Edrici* (séc. XII), Ceuta provém Saepta 'guarnecida com sebe' 
'cercada' 'protegida' do part. de saepio 'rodear de uma sebe' 'cercar'; José Pedro Machado, tal como Herculano, 
vê em seu nome a arabização Sebta do latim Septe (Fratre) 'Os Sete Irmãos', alusão às sete elevações locais, uma 
das quais é, justamente, Ábila, uma das colunas de Hércules. DOELP, s. v. Foi a única região da África setentrional 
não islamizada, pois se encontrava ainda em poder cristão-bizantino. Com a cisão definitiva do Império Romano 
no séc. V, a parte ocidental européia ficou para os invasores bálbaros, ficando intacta a parte oriental ou bizantina. 
Os imperadores bizanúnos, contudo, não abdicaram seus direitos históricos sobre o mundo ocidental. Partiu de 
Justiniano (482 - S6S), imperador bizantino (S27- - S6S), a iniciativa de restaurá-los. Asmn, a África foi 
reconquistada parcialmente aos vândalos; a pane meridional da Península Ibérica aos visigodos e outras que não 
nos dium respeito mencionar agora. Da parte africana reconquistada, estavam Tânger e Ceuta. Foi desta última 
~ue partiram os exércitos islâmicos rumo à conquista da Península Ibérica. 

Habitantes da Berbéria, nome antigo da parte norte da África que compreendia os territórios que hoje constituem 
Marrocos, Argélia e Tunísia. Podemos entendê-la como sinônimo de Magrebe. 
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Ibérica, como teremos oportunidade de ver na Terceira Parte deste trabalho. 

Por preponderarem homens da Mauritânia•11 no Magrebe, os historiadores ocidentais 

passaram a denominar, indistintamente, a civiliz.ação islâmica implantada na Península Ibérica de 

civiliz.ação maura, moura, mourisca, entre outras formas. Mais adiante, deter-nos-emos nessas 

questões terminológicas. De qualquer modo, vale dizer que as palavras árabes chegadas aos 

falares ibéricos pelo falante nativo quase sempre apresentam forma diversa daquela chegada pelos 

povos arabizados. Oportunamente, discretearemos sobre a questão. 

Em 19. 07. 711, três meses após a invasão da Península, ocorreu a Batalha de Chrysus 

iso' ou de Guadalete*72 em árabe (com extraordinária descrição de Herculano, no capítulo IX 

Eurico, o presbítero). O palco foi a antiga cidade fenícia de Cádiz (talvez a povoação 

ocidental mais remota), às margens do rio Chrysus, depois chamado Guadalete. Aí pereceu o 

último rei visigodo, Rodrigo. Um nobre cavaleiro hispano-visigótico, Pelaio 73 
, refugiou-se, em 

seguida, com mais de mil combatentes visigodos, na região cantábrico-asturiana, ao norte da 

Península Ibérica, chamada Covadonga14
. Dessa maneira, Pelaio, "o guardador das últimas 

esperanças da Cruz e da Pátria", com seus seguidores, "os foragidos de Covadonga", 

representaram "os primeiros cavaleiros da longa, patriótica e tenaz cruzada da Península" contra 

os islamitas, a qual só findou, atravessando gerações, quase oitocentos anos após. 

Covadonga constituiu e constitui, pois, o berço da Reconquista cristã ibérica. Por seu 

amparo, nasceu a Espanha, surgiu Portugal. E Astúrias, como enfatiza Menéndez Pidal, "não 

71 Antiga região da África setentrional. Hoje, país do noroeste africano. 
72 Rio da Espanha, na prov. espanhola de Cádiz. Etimologicamente, é formado do ár. wndi* 'orig. vale', depois, 
~r sinédoque, o próprio 'rio'+ elemento não identificado, segundo José Pedro Machado, Jnjl., s.v. 
3 Filho do duque de Fávila, nascido provavelmente cm Toledo, capital do reino visigótico. A propósito do duque de 

Fávila, ignora-se por que foi morto por Vitiza. O que se sabe é que essa ocorrência lutuosa obrigou Pelaio a fugir 
da corte de Vitiz.a; mais tarde, após a morte do assassino paterno, passou para o lado de Rodrigo, o último rei 
visigodo, traido pelos filhos de Vitiza que, conluiados com Juliano, o conde de Ceuta, facilitaram a invasão 
islâmica na Península Ibérica. Encyclopedia F.spasa-Ca/pe Universal Ilustrada, Madrid, Espasa-Calpc, 1923, s. v. 
74 Na época, aldeia asturiana, perto de Cangas de Onis, na província de Oviedo, ao norte da Peninsula Ibérica. Do 
lat.• cova domnica 'gruta da Senhora', segundo a versão de Menéndez Pidal, em referência à aparição da Vrrgcm 
Maria na Santa Cova, para auxiliar os cristãos em luta contra os invasores islâmicos. Na Crónica do Rei Afonso 
m, o Grande, cujo reinado se situa entre os anos 866 e 910, ele relata: .. ( ... ) subiendo a un ribam frente a la Cue\a 
Sagrada( ... ) pero Dios bizo que las piedras lan:vl(ias por las catapultas, ai llcgar ai altar de la Santa Vtrgen Maria, 
reuucedfan y mataban a los sarracenos." ApudEmiliano de la Huerga, Covadonga, Lcón, Everest [1972) p. 13. 
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IBpenas fonnou os reis e os exércitos iniciadores da Reconquista, mas soube historiar seus feitos, 

.definindo neles, com a maior clarividência e alcance, os ideais da nação que se reconstituiria"H . 

Voltando aos invasores islâmicos, após inúmeras conquistas na Península, o general 

,árabe Mussa aí se encontrou com o chefe berbere T ariq e, juntos, continuaram as conquistas 76 
, 

até que, por ordem do califa Walid, retomou aquele a Damasco, mas antes deixou na Península o 

Abdulaziz*. Para Mussa, o retomo a Damasco interrompia seu intento de dominar toda a 

Europa. A Península Ibérica era-lhe, apenas, ponte para um domínio global, pois o segundo passo 

seria Roma; o terceiro, Constantinopla, estando, assim, formado o círculo de poder pretendido. 

Isso explica por que tardara um pouco a acatar as ordens do califa de retomar imediatamente, o 

que lhe custou, mais tarde, a vida de seu filho, e seu fatal dissabor. De qualquer forma, Tariq 

voltou antes dele, anunciando ao califa o retomo iminente do general árabe e fazendo algumas 

denúncias contra ele junto ao soberano omíada. 

Em 715, Abdulaziz, filho de Mussa, casou-se com Egilona, viúva de Rodrigo, o 

último rei visigodo. Até 716, governou de Hispalis (Sevilha)77 todo o território conquistado. 

Entretanto, por ordem do califa omíada, foi morto para vingar a desobediência de seu pai Mussa. 

Em 716, Aiyub* governou Córdova, um pouco antes das várias dissensões e 

dominações de terras espanholas. Em 718, os exércitos islâmicos 1ª haviam invadido toda ª 
Península. Em 721, Abderrarnan Al-Gafaqui• governou alguns meses, antes de novos periodos 

de dissensões. Em 730, Abderraman Al-Gafaqui retomou ao poder, mas, em 732, em Poitiers, 

cidade a sudoeste da França, foi derrotado pelo rei franco Carlos Martelo (c. 688 - 741)", 

vendo-se obrigado o exército islâmico a abandonar os propósitos de conquista da Europa 

'sMc:ntndcz Pidal, "Espanha musulmana: 711-1031, término dei califado de Cordoba". Historia dt Erpaita, 
Buenos Aires, Espasa -Calpc, 1947, tomo 4, p. 54. 
76 Com exceção, pois, do canto cantábrico-asturiano, a noroeste da Península Ibérica, os conquistadores islâmicos 
estenderam-se a todos os domínios dos visigodos, inclusive ao remanescente do território visigodo, no sudoeste da 
Gália, cm poder dos francos. 
11 A província romana Bética (Baetica) tinha por capital Hispalis, denominação que se manteve durante o domínio 
visigótico na Peninsula Ibérica, mas que, a partir da dominação árabe, se alterou para Sevilha. Esta acomodação 
fonética é estudada no Glossário. 
71 Assim cognominado, por crivar de golpes de lança o general do exército de Abderraman Al-Gafaqui. 
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continental, mas continuando a dominação de terras ibéricas. 

De 734 a 741 79
, ªPenínsula foi totalmente dominada por Ukba•, exceto a Pena de 

Pelayo, a montanha escarpada, na região asturiana da Serra Cantábrica (prolongamento dos 

Pireneus), que formava barreira natural contra o invasor islâmico, depois de já haver constituído 

barreira, inclusive, ao tremendo poder de Roma, "Senhora dos mundos'' . Favorecia aos cristãos, 

"dueiios de las alturas" nas palavras de Menéndez Pidal, a formidável barreira dos montes, de 

bosques intrincados, conhecidos, apenas, dos habitantes naturais. 

Até 750, seguiu-se período de guerras civis. Em 750, ainda, o califado omíada de 

Damasco foi derrubado pelos abássidas80
, que fundaram o Califado Abássida, com capital em 

Bagdá, cidade construída às margens do Eufrates, não longe das ruínas de Babilônia. Perdurou 

no islão Oriental por quinhentos anos, de 750 a 1258, quando ocorreu a invasão turco-

mongólica. 

No Ocidente, porém, o emirado cordovês dependente omíada tornou-se independente 

do Oriente. Em 756, Abderraman 1 rompeu os laços de Al-Anda/us com Damasco e não 

reconheceu Bagdá. Governou de Córdova, como emir* independente. Em seu emirado, iniciou-

se, em 785, a construção da mesquita de Córdova, sobre a Basílica visigótica de São Vicente. 

A partir daí, inaugurou-se brilhante processo histórico que culminou, no séc. X, com 

a fundação do Califado Omíada de Córdova, enquanto no Oriente era a época da luxuosa corte 

do califa abássida Harun Ar-Rachid* .-~66 •·80~,F ru.i t~"\A.ciC ·+~0 e, ~(e/ ·· 

Em 778, o rei dos francos e dos lombardos Carlos Magno (747 - 814)11
, neto de 

79 Segundo Bernard Lev.is, a partir da chegada de Mussa à Península, em 712, com mais 10.000 homens - quando 
tomou as cidades de Se\ilha e de Mérida-, o avanço árabe foi rápido e, por volta de 718, ou seja, sete anos após, a 
maior parte dela já estava ocupada. Op. cit., p. 137. 
10 Ainda com Bernard Lewis, "a substituição dos Omiadas pelos Abássidas na chefia da comunidade islâmica 
constituiu algo mais do que uma simples mudança de dinastia. Foi uma revolução na história do islão, uma 
viragem tão importante quanto as revoluções francesa e russa na história do Ocidente." A designação dinástica 
liga-se ao nome de seu fundador: Abu ai-Abas as-Safah•, cujo antepassado era AI-Abas Bin Abd AI Muttahl> Bin 
Hacbim•, tio do Profeta. 
81 Durante seu reinado de quase meio século, conduziu 53 expedições militares para expandir a cristandade, 
proteger o Estado franco contra as incursões de seus vizinhos e também impor sua hegemonia no Ocidente, que lhe 
valeu a alcunha de "Pai da Europa", "Cabeça do mundo". Afinal, desde fins do séc. VIIL ele era senhor de um 
reino enormemente amplo (com cerca de 1 milhão de kni2). Instalado, desde 794, em Aix-la-Chapelle (ou Aachen, 
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Cario Martelo, fez expedição à Península Ibérica, a pedido dos adversários de Abderraman, a fim 

combater os islamitas; contudo, não obtendo a adesão dos governadores ibéricos e ainda 

tendo de retomar à França, para abafar uma sublevação do saxônio Vitekind, voltou com seu 

exército, que, no desfiladeiro pirenaico de Roncesvalles, na região basca de Navarra, foi atacado 

derrotado pelos bascos. Ao proteger o rei franco e seus cavaleiros, pereceu em combate o 

célebre Rolando ou Roldão (Roland ou Hrvodland), um dos Doze Pares12 de Carlos Magno, 

imortalizado na grande epopéia nacional francesa, Canção de Rolando, e no poema de Ariosto 

(1474 - 1533), Orlando, espécie de continuação do Orlando do escritor e poeta italiano Matteo 

Maria Boiardo (1441 -1494). 

No emirado de Hicham• I (788 - 796 ), terceiro filho de Abderraman I e seu 

sucessor, teve de reprimir as sublevações de seus irmãos e de outros rebeldes. Entre suas 

principais campanhas contra os cristãos, nas "guerras santas" por ele ordenadas, está a campanha 

contra Galiza, em 793, quando derrotou Bermuda o Maior(? - 797). Em seu emirado, terminou 

a construção da mesquita de Córdova, a maior fora do mundo islâmico oriental, e, como suas 

congêneres, centro religioso e cultural universitário. 

De 822 a 852, reinou Abderraman II. De 912 a 961, reinou Abderraman m, fundador 

do Califado de Córdova, em 929, e, sem dúvida, o maior dos califas da Península. Em sua época, 

Córdova tomou-se o maior centro artístico e cientifico da Europa medieval . As terras do Império 

na região da atual Alemanha ocidental) ·"a Nova Roma'·- mandou construir um palácio e uma capela semelhantes 
aos de Constantinopla e, em 800, ascendeu à dignidade imperial por iniciati\"a do papado, sendo coroado 
Imperador dos Romanos pelo papa Leão ill, em São Pedro, Roma. Assim. restaurou o Império Romano do 
Ocidente, um império europeu e franco, não mais centrado no Mediterráneo e em Roma, e sim no continente. 
Unificando o reino no plano administrativo, introduziu condes francos encarregados de cumprir suas numerosas 
leis e decretos. Pôs também a Igreja a serviço do Estado, para complementar o quadro administrativo. O desejo de 
desenvolver a instrução clerical, levou à Rnasccnc;a cultural conhecida como carolíngia: letrados, sábios 
estrangeiros foram atraídos para sua corte em Aix-la-Chapelle, onde ele fundou a Escola e a Academia Palatinas e 
decretou a abenura de escolas cm todos os bispados e monastérios, além de multiplicar os scriptoria (onde os 
copistas elaboraram as letras que ficaram conhecidas como "minúsculas carolinas"). Responsável pela primeira 
reunião territorial da Europa, esboço do Ocidente medieval, lançou também os fundamentos da cristandade 
medieval. fazendo do cristianismo o elo essencial dos povos de seu império. Grande enciclopédia Larousse 
cultural, v. 7, s. v. 
12 A palavra ~ (< lat pares 'iguais') tem aqui o sentido utilizado no tempo dos primeiros povos que 
dominaram as Gálias: 'guerreiros ou companheiros de armas' . Lei/o universal, s.v. 
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Islâmico atestaram notável renascimento de cultura que, em intensidade e amplitude, bem como 

na qualidade de suas realizações, igualou (se não ultrapassou) qualquer período semelhante na 

história humana. Conforme Eban, na filosofia, na ciência, na teologia, na literatura, na lingüística 

(época de estilistas, gramáticos, lexicógrafos}, foi ''uma assombrosa extensão do talento e gênio 

inovador, aplicado à verbalização da busca do saber humano"83 
• 

Pela afinidade étnico-lingüística, existiu, nessa época, acentuada cooperação entre 

árabes e judeus nos estudos científicos e filosóficos. Começaram, aí, as importantes traduções de 

obras árabes para hebraico, ou para a língua vulgar hispânica dos judeus arabizados, a qual o 

moçárabe ou cristão arabizado, ouvindo-a, vertia-a para o latim. Fundamentais nesse processo 

foram, pois, os empréstimos dos conhecimentos bilingües desses moçárabes, por serem capazes 

Mapa 4: Emirado (séc. VIII - X) e Califado (séc. X - XI) Omiadas 

83 Op. cit., p. 135. 
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entender os livros árabes em colaboração com os clérigos conhecedores do latim, enquanto os 

udeus passaram a agir como "ponte educativa internacional", transmitindo a cultura grega, persa 

indiana - traduzida no Oriente para o árabe - à Europa cristã. Assim como os filósofos judeus, 

Alexandria, escreveram obras em grego, os cientistas e filósofos ibéricos escreveram em 

Mabe, a língua do saber, da cultura, da elaboração do pensamento. O hebraico e o romance 

hispânico reservavam-se à língua dei cuore, e, no caso do primeiro, a obras de imaginação 

literária e poética, de natureza religiosa ou secular84 
• 

Com quinhentos mil habitantes, Córdova foi uma das regiões mais povoadas e ricas 

Europa. Havia nela três mil mesquitas, que também funcionavam como centro de estudos e 

quando se ocupavam das leituras e exegeses do Alcorão. Floresceram, na corte, ilustres 

poetas, jurisconsultos, uma plêiade, enfim, de estudiosos, eruditos, intelectuais, cientistas. Sem 

dúvida, o período mais brilhante do governo islâmico na Península Ibérica, especialmente o 

extenso governo de Abderraman m, porquanto transformou Córdova em "foco de toda luz"8~ . 

Dozy ressalta que esse soberano omíada se evidenciou pelo poder de inteligência universal, pela 

inigualável aptidão política. Seu dom de coexistir com conselheiros de outras religiões fez dele, a 

das inúmeras outras qualidades, um soberano "mais dos tempos modernos, que um califa da 

Idade Média"86
• Tamanho foi seu poder e riqueza, que a sede de seu califado, Córdova, chegou a 

rivalizar com Damasco, a sede oriental do califado omíada e outro centro de esplendor cultural. 

Fato digno de nota, ainda no séc. X, refere-se ao crescente desenvolvimento 

territorial e político do reino cristão leonês, desmembramento do reino asturiano, e marcado pelo 

ideal da Reconquista das terras cristãs dominadas pelos invasores islâmicos. Até Hicham L 

14 lbid., p.138. 
•s Só a biblioteca real cordovcsa, nesses tempos de esplendor, possuía cerca de 400 mil manuscritos. Um bibliófilo 
de Almcria, outra cidade andaluz.a coeva, possuía um número ainda superior, como testemunham contemporâneos 
incontroversos, citados por David Lopes, cm "Os árabes nas obras de Alexandre Heculano", Boletim da 2.a classe, 
Lisboa, V. 3, 1909-1910, p. 69. 
16 R Dozy, Historia de los m11SJJ/manes de Espaita, Madrid, Emecé, 1949, t 2, p. 76. 
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~guiu-se sucessão de distúrbios não só entre cristãos e islamitas, mas entre estes próprios. Em 

ele entregou, por completo, o governo a seu vizir• ou primeiro-ministro, Almansur*, que, 

!tanto, soube manter o califado em certo grau de esplendor. Em 997, passando por Coimbra 

Viseu, chegou Almansur a Santiago de Compostela'' , na Galiza, destruindo-a, mas 

preservando-lhe o sepulcro do Apóstolo Tiagoª . 

No reinado de Al-Hakam• II, no séc. XI, começou o declínio do Califado Omíada 

~bérico. Em 1O18, reiniciaram distúrbios e guerras civis, recrudescidos com a invasão de mais 

berberes à Península. Entre 1023 e 1024, o califa Abderraman V - de quem era conselheiro o 

poeta Ibn Hazm* - tentou restabelecer o Califado Omíadajá em franca decadência. Entre 1027 e 

1031, o califa Hicham m , não conseguindo deter o declínio do califado, foi praticamente 

.ieposto pela implantação de reinos de taifa e de mais invasões berberes. 

Essa data marca o fim do domínio omíada na Península e o início da terceira época, 

reinos de taifa, que perdurou por 207 anos. Em 1043, nascia em Burgos, D. Rodrigo Díaz de 

Vivar, E/ Cid* Campeador ( c. 1043 - 1099), combatente respeitado por islamitas e cristãos, 

tanto que lutou ao lado de ambos, o que lhe valeu a denominação de mercenário, por 

parte de historiadores hispânicos. 
~~ . 

Em 10~5, os Almorávidas - uma dinastia berbere islâmica, dominante em Marrocos -

passaram a dominar também parte da Península. Apesar de muito diferentes dos antecessores 

omíadas, preservaram alguns bens culturais, protegeram a agricultura e os centros industriais que 

17 Localidade situada a noroeste da Península Ibérica, "cn la céltica y verde Galicia", ligada a toda a c:ristandadc 
ocidental por rede de rotas de peregrinação, desde a descoberta aí, no primeiro quartel do séc. IX, do sepulcro que 
encerrava o corpo do Apóstolo Santiago, decapitado na Palestina e trasladado a Galiz.a. Junto ao sepulcro -
descoberto graças a uma estrela, daí campus stellae 'o campo da estrela'-, Afonso II o Casto fundou um templo e 
um mosteiro. Em tomo desses primitivos edificios, nasceu e cresceu a cidade-santuário que tomou o nome de 
Santiago de Compostela, assim denominada em 1095, por ordem do papa Urbano II. Uma cidade que aspirou a 
rivaliz.ar com Roma e Jerusalém, na análise aguda de Américo Castro, cm La Rea/idad histórica de Espafta, 8. cd., 
México, Porrúa, 1982, p. 280. 
ªOu Santiago, aglutinação do hagiônimo latino Sanctu lacobu >Sancto Jagobo ( séc. XIII) > Santiago. Apóstolo, 
filho de Zcbedeu, irmão de João Evangelista, (44 d C.). Segundo os Atos dos Apóstolos, 12, 1- 2, Herodes Agripa I 
(rei dos~ 10 a. C.- 44 a. C.) condenou-o à morte ("E por aquele mesmo tempo o rei Herodes cstcndcu as 
mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar; I E matou à espada Tiago, irmão de João."). Rei.a a ttadição que, 
após sua morte, seus restos teriam sido colocados cm um barco, naufragado depois na costa da Galiz.a. 
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aí encontraram. Dominaram por 92 anos, sendo suplantados por novos reinos de taifa. 

Enquanto isso, em 1085, D. Afonso VI, rei dos novos desmembramentos cristãos de 

Leão, Castela e Gali7.a, reconquistou Toledo, na época um dos reinos islâmicos. Entretanto não 

pôde continuar suas investidas, porque, derrotado por exércitos almorávidas, perdeu parte de 

suas conquistas e foi obrigado a recorrer a cavaleiros estrangeiros. Nesse momento, Q funlrQ 

~~Portugal começou 1~itm1 História. Nessa época, surgia em Córdova a figura do 

notável poeta Ibn Quzman* (1086-1160), o trovador errante por Sevilha, Jaen, Granada, 

Almeria, Valência, talvez Fez, mas sempre regressando a Córdova, e cujo Cancioneiro, na forma 

Mapa 5: A Penlnsula Ibmca nos Slcvlos XI-Xll 

mais freqüente do zéje/*19
, apresenta grande interesse para os estudos genéticos da poesia 

19 Composição lírica tristica monorrima com cstnlrilbo e com quarto verso de rima id&ltica à do estribilho, 
inventada, segundo a tradição, pelo poeta andaluz Mocadem Ben Muafa•, o Cego, natural de Cabra, na região de 
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românica. E faleceu em 1160. Entre 1096 e 1099, ocorreu a primeira Cruz.ada. 

Antes, porém, de prosseguir na cronologia da Reconquista e narrar o surgimento ~ 

Portugal, vamos examinar a questão das denominações atinentes aos dominadores islâmicos, 

árabes e berbéricos, objeto, às vezes, de alguma confusão por parte de quantos tratamos deste 

assunto. 

4.2 Os Árabes, Berberes, Mouros, Moçárabes e Outras Denominações 

Árabe• é palavra de grande antiguidade e complexidade. Etimologicamente, quer 

dizer, para alguns estudiosos, 'a parte extremo-ocidental', 'o pôr-do-sol', 'o ocidente', 'o 

escurecimento', visto que oriente, como já veremos, é charq•; e charqi•9-0 'oriental' termo 

conhecido no Ocidente pela forma grecizada, e chegada a nós pelo latim tardio saracenus . 

O fonema inicial da palavra árabe , ·t•, costuma variar para ghaf'•, espécie de 

ataque glotal como observa Houaiss91 
; por conseguinte, temos paralelamente a a/_ 'arab • , a 

forma a/--gharb• , 'o ocidente'; o topônirno 'Algarve'; al~ghurub• , 'pôr-do-sol'. O étimo 

consonântico ghrb também se encontra em AIMaghrab•, que vai dar 'Almagrebe', 'Magreb' e, 

hoje, 'Magrebe', com o sentido de ' a região mais ocidental, em relação ao califado ibérico, a 

sudoeste da Península'92
. 

No sentido geográfico e social, árabe diz respeito ao habitante do Oriente Médio, 

especificamente da Península Árabe, e à sociedade formada pelo habitante do deserto ou ai-

Córdova, entre fins do séc. IX e primórdios do séc. X. Escrita cm árabe popular, aljamiado dos moçárabes. Nasceu 
oomo poesia para ser cantada cm meio .. de un pucblo birracia1 y bilingüe, que hablaba un árabe romaniza® y un 
romance arabiDdo, cn mcdio dei pucblo andaluz ( ... ). Y csa poesia se propagó rápidamente por todo cl mundo 
árabe( ... ), y creemas que igualmente por el mundo romániex> ( ... )."Ramón Menéndcz Pidal, Poesia árabt y poesia 
turopea, 2. cd., Buenos Aires, Espasa-Calpe [1943) p. 2S. 
90 V. p. 38. JPM contesta a ligação de sentido entre a palavra ~ e ocidente. e sua oposição a charq. V. 
DOELP, s.v. 
91 

.. As projeções da língua árabe na lingua portuguesa", REA, p. 3S. 
92 V. n. S2. 
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badaui, •o beduíno'. 

No sentido étnico, árabe é o nômade pertencente ao ramo chamado, 

convencionalmente após Schlõzer ( 1776 - 1860), de semítico, a que pertencem, ainda, os judeus, 

fenícios, assírios, etíopes entre outros, e cujo lugar de origem é até hoje dificil de precisar (ou a 

região mesopotâmica, ou a Abissínia ou a Península Árabe). De qualquer modo, em passado 

distante, saíram os semitas desse lugar original e dispersaram-se por diferentes regiões: os judeus 

(hebrew) foram para a Palestina; os fenícios, para a costa síria; os babilônios e assírios, para a 

Mesopotâmia; os etíopes, para a Abissínia, e os árabes, para a península entre o Mar Vermelho e 

o Golfo Pérsico, chamada depois Península Árabe. Representa-a, inicialmente, o beduíno ou 

nômade do deserto; depois, todos que nela habitam, nômades ou sedentários, citadinos ou não. 

No sentido cultural, árabe, após a civilização islâmica, fundada por árabes coraixitas, 

genuínos da Península Árabe, ~denomin~
1 

cultura e a religião islâmica, dentro e fora da 

Península Árabe. Dai podermos dizer: civilização árabe no Egito, em Marrocos•, na Península 

Ibérica etc. Nesse sentido, são árabes as regiões conquistadas pelos conquistadores islâmicos, ou 

seja, as regiões arabizadas durante a expansão e dominação político-religiosa, a partir do séc. VII 

d. C., muitas da quais acabaram adotando a língua e a religião islâmica, como é o caso, hoje, dos 

vários países de língua oficial árabe, embora alguns deles mantenham a religião cristã 

paralelamente93 
• 

No sentido político, hoje é o arabófono, de religião islâmica ou nã?_ , cujo pais 

pertence à Liga dos Estados Árabes94 
• 

Ocorre, porém, que, após a Reconquista cristã da Península Ibérica e depois de 

93 V. n. abaixo. 
~Associação de Estados independentes, destinada a promover sua cooperação, referendada em 1945, no Cairo, 
pelos seguintes países: Egito, Síria, Líbano, Iraque, Transjordânia, Arábia Saudita, Iémen do Norte, lémcn do Sul, 
Emirados ArabCs, Kuait, Katar, Bahrein, Tunísia, Líbia, Marrocos, Argélia, Sudão, Somália, Mauritânia e Omã. 
Diga-se de passagem que a língua árabe se fala, ainda, na Palestina, Eritréia, Etiópia e Ilhas Comores (no Oceano 
ÍDdiCO})..c, ~ 6-r \..Â,_,d_q~ \ . -e~ L ~l . l_,·-.\J. Li'Ué4 i~) · 

' e 
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intensa luta de países europeus contra os dominadores turcos otomanos95 
- de outra etnia, de 

outra língua, mas islamizados- , que , do séc. XIll ao XX, fundaram poderoso império, quase tão 

extenso quanto o árabe, começou a haver certa impropriedade no uso do termo árabe, que ora 

significava islamita ou muslim ou muçulmano; ora berbere ou mouro ou mourisco; ora sarraceno, 

ora turco. 

Conforme o uso europeu, todos esses termos passaram a vincular-se semanticamente, 

se bem que sempre com laivos pejorativos de: anti-cristão, infiel, pagão, ímpio. Mesmo no Brasil, 

e não recuando muito no tempo, deparamos com espécie de preconceito, quando o assunto se 

liga ao domínio islâmico na Europa. Serafim da Silva Neto, de inegável importância intelectual e 

filológica, padeceu desse preconceito. Em sua grandiosa obra histórica da língua portuguesa, não 

foram poucas as vezes em que, referindo-se ao conquistador e civilizador islâmico, não o fizesse 

traindo esse sentimento: suas perífrases 'simum arábico', 'maré de infiéis', 'cortejo de desgraças'; 

ou os substantivos 'maldade', 'destruição', 'tristeza', 'luto'; ou os verbos 'conspirar', 'destroçar' 

e outras palavras mais atestam uma atitude de inaceitável preconceito96 
. 

No que respeita ao termo muçulmano - ou islamita ou muslirn ou islâmico - é 

prosódia francesa sobre a turca e persa musalman e muslinam, acomodações do ár. muslim* , 'o 

entregue à religião da paz' (saiam*), ou seja, 'à religião de Deus', particípio de as/ama•, 

'entregue à religião da paz, à religião de Deus'. O português arcaico, conforme documenta 

Aulete, usou o termo muslirn , com pl. muslimes, do séc. XII a fins do XIV; no séc. XVI, usou 

moçalman, com pi. massolymões, já por influência das prosódias acima referidas. 

Em resumo, is/am, muslim e muçulmano são cognatos. Islamita é derivado direto de 

95 O Império Otomano, cujo apogeu se deu entre 1453 e 1566, nasceu de um feudo outorgado pelos seljúcidas a 
uma tribo da federação dos Oghuz (turcos ocidentais), em fins do séc. xm. O sultão era o senhor absoluto, chefe 
civil, militar e religioso, assistido por um divã (Conselho de Estado) de quatro ministros, dos quais o mais 
importante era o grão-vizir. Em fins do séc. XVI e durante o séc. XVIl, o Império, governado por sultões 
medíocres, manteve-se no interior de suas fronteiras, que iam da Áustria ao Golfo Pérsico, e do Mar Negro aos 
confins do Marrocos; no séc. XIX, o Império foi sacudido pelas revoltas nacionais da Sérvia, da Grécia e de outros 
países; no séc. XX, após a 1 Guerra Mundial, foi dividido e ocupado pelos Aliados; em 1924, o sultanato foi 
abolido. Durou quase 700 anos. Grande enciclopédia Larousse cultural, São Paulo, Círculo, 1988, s.v. 
96 História da ltngua porhlguesa, 4. cd., Rio de Janeiro, Presença, 1986, p.333 et passim. 
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islam e sinônimo daqueles. Por simplificação, islamita e islâmico são os termos de que nos 

servimos neste trabalho, para referir-nos ao dominador árabe (ou arabizado) e a sua civilização. 

Ademais, são denominações mais próximas do étimo árabe. 

Quanto a berbere• ou berberisco, trata-se do habitante da antiga região noroeste da 

Áfiica, chamada Berbéria, entre o Mediterrâneo e o Saara, correspondente, como dissemos atrás, 

Magrebe97
, ou seja, ao Marrocos, Mauritânia, Argélia*, Tunísia* e Líbia•, regiões do norte e 

noroeste africano a oeste do Egito. O berbere pertence ao ramo camítico - aparentado com o 

semítico -, daí a maior facilidade com que se arabizaram, inclusive lingüisticamente, fato que não 

ocorreu na Península Ibérica, de falares do bloco indo-europeu, salvo o basco. Há quem veja no 

termo árabe berbere alguma interferência do latim barbarus, deriv. do grego ~áp~cxpoç 

'estrangeiro que não é grego nem romano'. 

Já o mouro é o habitante da Mauritânia, região dentro da Berbéria. Como o exército 

da invasão inicial dos dominadores árabes era quase que constituído só por berberes, sobretudo 

da Mauritânia, arabiz.ados comandados por uma minoria de árabes genuínos; e como a população 

berbérica permaneceu na Península Ibéria, povoando-a, os historiadores passaram a usar e> termo 

o termo como sinônimo de árabe, em todas as acepções acima verificadas. Por isso, chamam a 

civiliz.ação árabe-islâmica de moura, uma civilização que tem muito mais de persa ou de indiana 

ou de egípcia, que de moura. 

Quanto ao termo mounsco, denomina, na Península Ibérica da Reconquista, o 

1n11déjar*, 'que se cristianizou', visto que este termo, derivado possivelmente do verbo dajana* 

'permanecer', nomeia o islamita que permaneceu, depois de rendido, no mesmo lugar, com a 

mesma religião, e em vassalagem aos reis cristãos, sobre os quais exerceu bastante influência. 

Acrescentemos que desse intenso contato surgiu a literatura chamada alj amia •, 'a estrangeira', 

escrita em romance hispânico ou lusitânico, mas com caracteres árabes, daí seu grande interesse 

97 V. n. 71. 
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filológico. Inúmeros manuscritos aljarniados parecem existir à espera de investigações e 

publicações, pelo menos assim era ao tempo de David Lopes, que deles tratou em parte em obra 

de 1897, Textos em aljamia portuguesa. 

O moçárabe•, 'feito semelhante ao árabe', é o termo, como veremos mais adiante91
, 

com que cristãos hispânicos - não islamizados portanto - chamavam aos cristãos politicamente 

submetidos ao domínio árabe. Esse hispano-visigodo arabiz.ado normalmente era bilingüe, pois 

falava o romance peninsular e o árabe, em seu registro duplo - clássico e coloquial. Seu estudo 

interessa-nos particularmente, porguanto constitui ele Q grande responsável pela introdução. nos 

falares peninsulares novilatinos (castelhano. catalão. galego ~português) , dos vocábulos árabes. 

de que se utilizavam normalmente. 

O mau/a• ou nulladi*, 'adotado', 'escravo nascido em casa', era o filho de pai 

islâmico (árabe ou não) e mãe cristã hispano-visigótica; ou vice-versa mais raramente. Temos 

notícias de que os conquistadores islâmicos, por não haverem levado mulheres consigo, casaram-

se com as cristãs peninsulares, razão pela qual aí abundaram os mau/as Sua religião era sempre 

islâmica. algumas vezes, entretanto, mau/a ou nulladi podia designar, também, 'o renegado 

cristão que alcançava a liberdade por professar o islamismo'. Algo assim como o 'islamita novo', 

por analogia a 'cristão novo'. 

Em síntese, na Península Ibérica, dividiram-se os cristãos em dois grupos99 
: 

1. O menor: não subjugado, encastelou-se na região montanhosa ao norte, dando 

início ao movimento da Reconquista; 

2. O maior: subjugado ao invasor, subdividiu-se em duas categorias: 

a. maulas ou nulladis: conversos ao islào; 

b. moçárabes: não conversos, mas arabiz.ados nos costumes e nos 

98 V. p. 45. 
99 Cf. Silvio Elia, Op.cit., p. 105-6. 
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hábitos lingüísticos. 

Quanto aos sarracenos (palavra presente no romance lusitânico desde o século IX e 

com inúmeras variantes gráficas, como veremos no Glossário deste trabalho), são os 

L.apcxlCT)vol que, na Idade Média, espelham o rodeio prosódico bizantino da palavra árabe 

plural charqiyun • 'orientais', de charqi* 'oriental', ou seja, os povos nômades pré-islâmicos, 

habitantes do deserto da Síria e da Arábia. Tal o sentido primeiro. Depois, designou comumente, 

na Idade Média, 'as populações islâmicas do Oriente, África e Península Ibérica', o que explica a 

referência: civilização sarracena, como sinônima de civilização islâmica representada por árabes, 

persas, povos mesopotâmicos, sírios, egípcios, magrebinos e ibéricos islamizados. 

De forma geral, todos esses termos - do árabe ao sarraceno- acabam abarcando, 

repetimos, acepções e atribuições quase sempre pejorativas, tais como de 'pagão, infiel cruel 

pérfido' entre outras. O adjetivo~ por exemplo, presente na língua portuguesa desde o séc. 

XIV, nada mais é que a corruptela de ai- 'arabi, cuja variação semântica vai de 'árabe' para 

'homem grosseiro', 'rude'. E algaravia, no vernáculo desde o séc. XIV, é, inicialmente, a 

acomodação de ai- 'arabiyah* 'a árabe', ou seja 'a língua árabe'; depois, por extensão, 'a 

linguagem confusa e incompreensível'; 'geringonça' (gíria); 'coisa mal feita e de fácil destruição'. 

Finalmente, citemos os ladinos ou latinados, mencionados por Carolina .Michaelis, 

como os "islamitas que sabiam latim ou neolatim e que, ao falarem e escreverem o árabe clássico, 

eram chamados de algaraviadas; ao falarem o árabe coloquial, eram denominados aljarniados"100
. 

Ainda de Carolina, a menção dos enaciados ou anaciados, cujo étimo nos escapa, mas que para a 

douta filóloga significariam 'mercenários' 1º1
• Parece que esses termos existiram no português 

arcaico, embora sem registro em Viterbo (17 44 - 1822 ), e relacionavam 'os islamitas, em geral 

mouros (da Mauritânia), que prestavam serviços de almogaure (ou almogavar / almugavar / 

100 Op. cit., p. 266. 
101 Jb., p. 266. 
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almogáber I almogauar I almogauere I alrnograue I almoguavare I almograve - um caso típico de 

polimorfismo) ou de 'espião', ou de 'arauto' . Mais uma vez, lembremos que, em Eurico, o 

presbítero, Herculano alude a Tarif como o almogaure berbere, que esteve na Península Ibérica 

um ano antes da invasão, em julho de 710, para fazer o reconhecimento de área a mando de 

generais árabes. Desembarcou na pequena ilha ibérica, às margens do estreito de Gibraltar, 

chamada, pouco após, Tarifa, denominação que pennanece até hoje. 

5. O MOVIMENTO DA RECONQUISTA CRIST À E O Sl.JRGIMENTO DE 

PORTUGAL 

Durante todo o momento da dominação islâmica na Península Ibérica, raríssimas 

foram as ocasiões sem distúrbios políticos, quer entre os dominadores, quer entre dominadores e 

dominados. E, sempre que ocorriam, os cristãos peninsulares, acuados ao norte da Península, 

aproveitavam para investidas ao centro e ao sul e, com isso, recuperar as terras dominadas, em 

um movimento incessante que se estendeu por centenas de anos, como continuaremos a ver a 

segurr. 

5 .1 Cronologia Sucinta 

Em fins do séc. XI, respondendo aos rogos de D. Afonso VI (1040-1109), rei de 

Leão, Castela e Galiza, muitos cavaleiros vieram militar debaixo de suas bandeiras reais contra os 

invasores islâmicos102
. Entre eles, encontrava-se Henrique de Borgonha (e. 1057-1112), neto do 

102 Após atacar Toledo, o rei castelhano conquistou-a; mas, derrotado pelos Almorávidas nas cercanias da cidade, 
perdeu parte de suas conquistas e de seu exército, ficando obrigado a recorrer a cavaleiros estrangeiros. 
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rei Roberto Il, o Piedoso ( c. 972-1031) de França. Pelos serviços prestados ao re~ Henrique 

obteve a mão de D. Teresa(? - 1130), filha bastarda de D. Afonso VI, e mais Q governo do 

Condado de Portugale103
• Em 1097, o condado portucalense, que ia do Minho ao Mondego, 

tomou-se independente de Galiza e, logo após, de Leão. Por morte de D. Henrique, seu filho de 

dois anos, D. Afonso Henriques ( c. 1110-1185), não podendo governar, fez assumir a regência 

sua mãe, D. Teresa, que, ambicionando ser rainha, entrou em lutas prolongadas com a irmã, D. 

Urraca (1081-11260, rainha de Leão, Castela e Galiza, por morte do pai, D. Afonso VI). 

Os favores excessivos dispensados por D. Teresa ao conde galego, Fernando Peres 

da Trava, indispuseram contra ela a nobreza portucalense. Em 1128, colocando-se à testa dos 

descontentes, o infante D. Afonso Henriques desbaratou o partido da mãe, no campo de 

Mamede, perto de Guimarães, no distrito de Braga e assumiu o governo portucalense, iniciando 

o prodigioso reinado (de incessantes combates com leoneses e islamitas), de que resultou a 

Monarquia Portuguesa. 

Mapa 6: O Condado Portucalense 
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Enquanto isso, em 1121, nascia em Córdova Abu Al Walid Muhammad Ibn Ruchd*, 

I03V. p. 65. 
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conhecido pela forma alatinada Averróis, o grande filósofo islâmico que exerceu profunda 

influência sobre os pensadores cristãos da Idade Média, porque submeteu o pensamento islâmico 

à autoridade dos raciocínios atribuídos a Aristóteles. Também em Córdova, nascia, em 1135, 

outra figura notável : o médico talmudista e filósofo judeu de expressão árabe, Moisés 

Maimônides•, o mais profundo intelecto de seu tempo. Apresentou admirável perspectiva do 

Talmude, tentando conciliar a fé e a razão, na aproximação da Bíblia com o pensamento de 

Aristóteles, exercendo enorme influência sobre a filosofia européia posterior. 

Em 1139, D. Afonso Henriques venceu os combatentes islâmicos, segundo a 

tradição, na vila alentejana de Ouriqui Tomou-lhes Santarém, Lisboa, Alcácer do Sul, Évora, 

Beja, dilatando as fronteiras de seu reino, muito para além do Tejo. 

Por essa ocasião, precisamente em 1140, surgiu o primeiro monumento conhecido da 

literatura hispânica: E/ cantar de mio Cid , poema épico que narra, em três cantos, as façanhas do 

herói nacional, Rodrigo Díaz de Vivar104 
. O poema, um dos mais belos monumentos literários 

espanhóis medievais, tem fundo histórico considerável. Seu autor, anônimo, era provavelmente 

moçárabe pela peculiaridade de sua linguagem, conforme ressaltam os estudiosos1º5
• 

Em 1142, D. Afonso Henriques foi reconhecido rei, mas feudatário, pelo rei de 

Castela e Leão, D. Afonso VII, o Imperador (1105-1157). Em 1143, o rei castelhano teve de 

reconhecer a independência efetiva de Portugal. 

A Península, ocupada por inúmeros outros reinos de taifa, foi invadida, em 114 7, -

pela Dinastia dos Alrnóadas•, que proclamava fanaticamente a unicidade de Deus. Derrubaram os 

Alrnorávidas, por eles considerados politeístas, dada a forma grosseira com que tratavam os 

atributos de Deus. Seu domínio estendia-se da África Setentrional a uma grande parte ainda da 

Península islamizada. Governaram por quase cem anos, até 1245. 

104V. p. 31. 
105 Alfonso Rcyes, Prefácio à edição de Poema dei Cid, según el texto antiguo preparado por Ramón Menéndcz 
Pidal, Madrid, Espasa-Calpe [1973] p. 7. 
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Entre 1185 e 1211, no reinado de D. Sancho, o Povoador (1154-1211) - segundo rei 

de Portugal, filho de D. Afonso Henriques e de D. Mafalda-, o país foi povoado com a formação 

de concelhos, fundação de aldeias e vilas, a fim de atraírem colonos. 

Em 1211, o terceiro rei de Portugal, D. Afonso II, o Gordo (1185-1223), convocou a 

primeira corte de Portugal. Em 1212, ele socorreu militarmente o rei de Castela, ameaçado por 

grande invasão islâmica. Ambos desbarataram os invasores na sangrenta batalha de Navas de 

Tolosa, em Jaen, ao sul da Península, distinguindo-se a infantaria portuguesa e consolidando-se o 

movimento de Reconquista cristã, que, em dois séculos e meio, foi vitoriosa. Começava o declínio 

da Dinastia Almóada, e novos reinos islâmicos se formavam, porém desaparecidos gradualmente, 

conquistados pelos cristãos, restando, apenas, o de Granada 106 
. 

Mapa 7: Portugal Muçulmano e Portugal Cristdo 

........ - " ' 
Qarb Al·Andalus 

f ,Ãii Portugal Muçulmano l>!c. XII - XIII) 

Em 1236, Córdova foi reconquistada pelos cristãos e, em 1238, temos o início da 

quarta e última época islâmica peninsular, com o Reino de Granada, a ilustre herdeira das 

tradições cordovesas, e agora o último reduto islâmico na Península. Lembremos que, por essa 

106 O reino de Granada abarcava desde Serra Nevada a Gibraltar e à costa andalU7.a. até o rio AJmanzora, ou seja, a 
atual província de Granada e algo das de Córdova, Jaen. Sevilha, Cádiz, Málaga e Almeria. &pasa-Ca/pe, s. v. 
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época, os portugueses, há muito, já haviam expulsado, definitivamente, os invasores islâmicos de 

seu território. No reinado de D. Afonso m, o Bolonhês {1210-1279), quinto rei português, 

todas as terras portuguesas estavam livres desse invasor. 

Na Península, só Granada não pertencia, ainda, aos cristãos. Ela fora ocupada pelos 

islamitas de origem árabe não berbérica desde meados do séc. XI. Quando declinou o califado de 

Córdova, corroído pelas indefectíveis dissensões internas, Zawi Bin Zin*, o valente vice-rei dos 

omíadas, criou um reino fora das terras de Granada, ao pé da Serra Nevada. Em 1031, Granada 

passou a ser capital desse reino, dando início a longo período histórico com muito esplendor, só 

extinto com sua tomada, quase quinhentos anos após. 

Mapa 8: A Reconquista no Século XIII 

Durante o Emirado Almorávida, Granada cresceu e desenvolveu-se magnificamente, 
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também durante os Almóadas. Quando Córdova foi tomada pelos cristãos, Granada tomou-se, 

fato e de direito, a capital islâmica da Península. Nesse periodo, o gênio refinado dos árabes 

criou a maravilha arquitetônica do Calai Al--Hamra• , castelo cor de granada (vennelho), mais 

conhecido por AI-Hamra, "o vermelho", Alhambra em castelhano. Garcia Gómez, eminente 

orientalista espanhol, afirma que "A1 Hamra não é só o mais belo, mas também o mais preservado 

e antigo de todos os palácios islâmicos antigos que permanecem no mundo" 107
. 

Em 1248, Sevilha foi reconquistada pelos cristãos. Em fins do séc. XIIl, guase toda ª 
Península estava em mãos cristãs. 

Em 1385, o rei João 1 (1358-1390) de Castela, alegando direitos ao trono de 

Portugal, invadiu-o com vinte mil homens, em 14 de agosto desse ano, usando na invasão armas 

ainda desconhecidas dos portugueses. Mas o rei português, D. João I (1357-1433 ), recém-

aclamado, com apenas sete mil homens, comandados pelo condestável 108 Nuno Álvares Pereira 

(1360-1431) 109
, provocou a luta nos campos pouco amplos de Aljubarrota110 (perto da Beira, na 

Estremadura), a fim de a superioridade numérica do inimigo ser circundada pelas tropas 

portuguesas, também apoiadas por arqueiros ingleses. Os portugueses venceram e garantiram a 

independência por duzentos anos, até a dominação espanhola no séc. XVJ. 

Em 1478, estabeleceu-se, por autorização papal, a Inquisição1
'
1 na Península Ibérica, 

primeiramente em Castela e Leão. 

Granada começou a viver seus últimos instantes. Abu Abd Allah•, Boabdil na 

corruptela fonética, foi o último rei islâmico de Granada (de 1486 a 1492). Depois de tomada em 

107 Toda Granada, Barcelona, Escudo de Oro, 1977, p. 15. 
108 Do lat. comes stabuli 'orig. conde das cavalariças' . Em Portugal, significou, primitivamente, 'chefe do 
exército', cargo de ordem militar, criado, cm 1382, no reinado de D. Fernando I, o Formoso (1345-1383), dada a 
necessidade de concentração de comando. Só a partir de D. Manuel 1 (1469-1521), esse cargo tomou-se 
simplesmente honorífico. 
109 Hcrói e beato português de estirpe nobre. Manteve-se ao lado de D. João I na luta de sucessão dinástica, cm 
protesto contra a aristocracia tradicional portuguesa, que apoiava as reivindicações castelhanas do trono de 
Portugal. 
110 Para a etimologia do topónimo, que parece não ser árabe, v. José Pedro Machado, lnf, s.v. 
Ili V. n. 197. 
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25 .11.1491, fugitivo, pranteou, do alto de uma colina nas cercanias, a cidade que tinha de deixar 

e que aprendeu a amar e contemplar. Aicha•, sua mãe, disse-lhe que ele chorava como mulher, 

porque não soubera defender seu reino como homem. Até hoje, a colina tem o nome de "Suspiro 

do Mouro". Boabdil passou para África e lá morreu em combate. 

Em 6 de janeiro de 1492, os reis católicos, Fernando e Isabel, entraram vitoriosos em 

Granada. A partir de então, todas as terras da Península ficaram em mãos cristãs, findando aí a 

dominação islâmica. Durou 780 anos, 5 meses e 1 O dias, conforme os cronistas islâmicos e 

ibéricos112
. 

5 .2 O Papel dos Moçárabes na Cultura Ibérica e na Povoação de Portugal 

Já vimos que o termo moçárabe113 
- aplicado aos cristãos que conviviam com os 

islamitas na Península Ibérica, misturando-se com eles-, embora de origem árabe, era utilizado, 

apenas, pelos cronistas cristãos setentrionais. Tal referência, repetimos, não se encontra nos 

cronistas islâmicos andaluzes ou hispano-árabes, que se referiam, de modo geral, a esses cristãos 

submetidos politicamente, por 'ajam is* ou 'a jim* 'bárbaros', 'estrangeiros'; ou arrumis* 'os 

romanos bizantinos'; ou naçranis* 'cristãos'; ou ainda muchriks* 'politeístas', conforme 

Simonet11
•. 

Na linguagem forense, aludindo a esses cristãos arabizados, os islamitas empregavam 

112 A contagem é feita a partir da Batalha de CbJysus ou de Guadalcte, cm 19.07.711, e não a partir de 28.04.711, 
quando da entrada de Tariq na Pcninsula Ibérica. Espasa-Calpe. s.v. Em maio de 1492, por ordem real, todos os 
judeus ou tiveram de converter-se ou emigraram: 165 mil deles espalharam-se por Portugal, Itália, Grécia, Turquia 
e África, onde continuaram - e continuam - falando o castelhano no estado cm que se cnc.ontrava por época da 
expulsão. Esse dialeto judeu-castelhano, arcaico, sefardita (do hcbr. sepharadhim 'os naturais de Sepharad que, 
pelo menos a panir de certa época, era o nome da Hispânia". José Pedro Machado, DOELP, s.v.) é conhecido por 
1ªdinQ. Sua base, portanto, é o castelhano medieval, com elementos do português. Quanto à população islâmica 
rcmancsc:cnte, ou se converteu ao cristianismo, ou manteve a própria religião, sem poder, entretanto, praticá-la. 
Tratava-se dos mudéjares, aludidos na p. 36. 
mv. p. 37. 
114 Francisco Javier Simonet, Historia de los moztirabes de F.spaJta, t 1, Los virreycs (Aftos 711 a 7S6) [Madrid] 
Turner [1983) p. VID-IX. 
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ainda zimmis* 'protegidos"clientes'; ou 'ah/ az-zimah* 'gente da clientela', pela proteção que o 

governo islâmico lhes outorgava. Usavam também os tennos mu/hides• 'aliados' e mus.sa/imes• 

'os que ajuntam paz ou vivem em paz com os outros'. 

A abundante terminologia aponta, pois, para a presença numerosa, ativa e importante 

dos moçárabes na Península, e cuja história conheceu períodos que se alternaram entre violência 

e razoável tranqüilidade, conforme a tolerância maior ou menor dos governantes islâmicos e os 

distúrbios existentes, na disputa pelo poder. 

Nos primeiros tempos de dominação islâmica, os cristãos submetidos (a seguir 

cognominados moçárabes pelos cristãos não submetidos do Norte) conheceram, de fato, 

períodos de paz, o que é explicável: de acordo com os ensinamentos do Alcorão, os islamitas, ao 

declarar guerra santa aos cristãos, deviam obrigá-los a escolher entre o islão e a a/jiziah* 

'capitação' ou census capitis. 

Optando pela a/jiziah e pelo haraj*, 'tributo pago pelas terras' mediante o amin* 

'seguro', passavam os cristãos a ser zimmis, ficando o Estado obrigado a protegê-los. 

Poupavam-se, assim, suas vidas e seus bens. 

5.2.1 Sua História 

Relembremos que os árabes convocados pelos filhos de Vitiza (penúltimo rei 

visigodo, que reinou de 702 a 710 na Península);para os ajudarem a recuperar o trono ocupado 

por Rodrigo, entraram com Tariq na Península em número aproximado de 12.000 deles; logo 

depois, com Mussa, em número de 10.000, subjugando, em poucos anos, quase toda a 

Península m . 

11 s Por volta de 718, a quase totalidade da Península estava ocupada e os Pireneus atravessados. Bernard Lewis, Op. 
cit., p. 137. 
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Como aludimos atrás, para tal colaboraram, sem dúvida, vários fatores: a falta de 

organização do partido do rei Rodrigo, cujos poucos partidários representavam a única 

resistência aos invasores; a maioria da corrompida nobreza goda, que se punha sucessivamente ao 

lado dos invasores; alguns maus prelados, como o arcebispo sevilhano Dom Opas (séc. VIII}, 

que, por interesse, acompanhara a Mussa em suas conquistas; e os judeus, vítimas há algum 

tempo da cruel perseguição religiosa dos visigodos, agora não apenas favorecidos por Vitiza, 

mas vinculados racial e lingüisticamente aos invasores árabes, vendo nestes mais que tudo os 

libertadores de uma situação insustentável. 

São esses fatores que explicam a capitulação quase tranqüila da população 

peninsular, naqueles primeiros momentos e até depois, quando Mussa já não mais conquistava as 

terras para os filhos de Vitiza, senão para o califa onúada do Oriente. 

É certo, também, que os cristãos submetidos nessa época não conheceram momentos 

dificeis de convivência, porquanto o já escasso número das tropas invasoras, como recorda 

Simonet116
, impossibilitava-os de impor aos vencidos as duras condições, que só foram conhecer 

mais tarde. Igualmente é certo que os cristãos submetidos à força eram mortos, e suas mulheres e 

crianças mantidas em cativeiro, passando suas terras e bens ao poder do Estado. 

Do séc. VIII ao séc. XII, puderam os moçárabes conservar seus direitos civis e 

políticos, a par da legislação visigótica, sem grandes alterações, de tal fonna que, nas povoações 

moçárabes de mais importância, havia ainda, tal como durante o domínio visigótico, um comes 

'conde' 117
, que detinha o governo supremo e costumava ser acompanhado por outros 

funcionários moçárabes, cujos cargos, com o tempo, foram tomando nomes árabes, como: 

alcalde118 (no port. are. e no castelhano, em que se mantém ainda, mas hoje com o sentido de 

'presidente da câmara municipal, nos respectivos concelhos') ou alcádi (fonna atestada somente 

116 0 ·1 3 'P· ci . , cap. . 
117 'b ,, ., cap. 3 e 4. 
118 José Pedro Machado nota que "esta palavra hoje não se emprega e normalmente se desconhece seu significado, 
pelo que é comum a confusão com alcaide, facto que se observa com certa frequência nos jornais cm referência a 
personalidades espanholas." Jnjl., v. 1, s.v. 
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em castelhano) ou cádi 'juiz'; almoxarife 'intendente da fazenda'; almotacin (fonna atestada 

somente em castelhano) ou almotacé 'encarregado de pesos e medidas', sinônimo de alamin• 119
; 

alarife (no port. are.: mantém-se em castelhano) 'arquiteto'; alguacil (a forma em port. é 

aguazil), corruptela de ai wazir* 'autoridade entendida nos assuntos criminais', 'conselheiro', 

'ministro'. 

Esses cargos, os moçárabes podiam elegê-los com relativa liberdade, contudo outros 

três eram eleitos só pelo califa, a fim de superintenderem todos os cristãos submetidos. Eram 

eles: um conde para assuntos civis; um juiz para assuntos criminais; um almoxarife para a 

arrecadação do haraj. 

Como se pode verificar, nos primeiros séculos da dominação, os moçárabes não 

experimentaram grandes mudanças civis nem no exercício da religião, embora, segundo os 

documentos deixados, muitas igrejas se perdessem e vários bispados desaparecessem. 

Tais ocorrências, entretanto, não se devem somente ao fanatismo anti-cristão, 

praticado por segmentos da sociedade islâmica, mas sobretudo pelas próprias desordens 

subseqüentes às guerras travadas amiúde entre os vários reinos islâmicos implantados na 

Península. E, nos interregnos, os moçárabes acorriam normalmente às igrejas, tocavam os sinos, 

enterravam seus mortos, lembra-nos Simonet12º. Prova cabal dessa normalidade era o 

recrudescimento do número de mosteiros nas regiões dominadas, inclusive naquelas que, depois, 

se tomaram Portugal. Os moradores desses mosteiros, diga-se de passagem, eram isentos da 

aljiziah, tal a tranqüilidade religiosa dominante. Outra prova é a onomástica medieval, espelho 

eloqüente de uma convivência pacífica entre árabes e moçárabes. Os documentos analisados neste 

trabalho reúnem um viveiro de antropônimos híbridos que nomeavam estes últimos, por meio da 

reunião de nomes latinos, ou hebraicos, ou germânicos com árabes, quase sempre em 

combinações curiosas. Vejamos algumas delas hauridas dos D&C: Sperandeo iben Mozeiam, p. 

119 Modernamente é mais usual a forma tzmln, só em castelhano. 
120 lb., cap. 9. 
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60; Donate iben Bazem, p. 38, Nunus SarrazinL p. 23; Haboleazan ibeo Stefanus p. 60; 

Menendo ibeo Tumron, p. 60; /ohanne iben Zacoy, p. 71; Abolmundar Gondolfyz, p. 72; 

Gundemiro iben Dauti, p. 27; Zite//o iben A/oito, p. 38; Dulcidio iben Almundar, p. 60; 

Abolmundar Gondolfyz, p. 72; Melic lben Flores, p. 67; Romano iben Froila, p. 74; Randulfo 

iben·Spidio, p. 73; Petrus iben Halafá, p. 189; Honoricus Zoleiman Vimaredus, p. 135 e muitos 

ma1s. 

Tal convivência pacífica deveu-se a que, entre os primeiros governantes islâmicos, 

houve aqueles que souberam tratar com justiça as populações moçárabes e ainda delas se 

serviram para manter a paz tão continuamente perturbada. Aqu~ referimo-nos, especialmente, a 

Abdelaziz*, Alhur•, Ucba •, mas houve casos como o de Abderahman 1, por exemplo, que, ao 

fundar seu enúrado, concedeu, segundo os cronistas, indeniz.ação ao moçárabes pelas igrejas 

destruídas ou pilhadas, não deixando, entretanto, de despojar outros de seus bens, além de 

estimular os casamentos mistos e as apostasias121
. 

Assim, à medida que se consolidava o poder islâmico na Península, menos pacífica se 

ia tomando a situação dos moçárabes, que, paulatinamente, começou a alterar-se. 

No reinado de Alhakam I*, moçárabes e muladis sublevaram-se várias vezes em 

Mérida 122 e Toledo 123
, ocorrendo nesta última a famosa degolação de cinco mil moçárabes. 

Além desses ataques sangrentos, outros fatores pesaram na dizimação das populações 

moçárabes. As grandes vantagens obtidas pelos cristãos que se convertiam ao islão era um deles. 

Passando a ter os mesmos direitos que os islamitas genuínos, era natural que não só 

propendessem para a apostasia, mas que se unissem aos islamitas no ataque aos moçárabes 

sobreviventes. Estes passaram, pois, a buscar refúgio nos reinos cristãos do norte da Península, 

num êxodo quase que ininterrupto, cujo auge se deu no séc. XI, quando, com a queda do 

121 lb., cap. 5 e 6. 
122 Na Estremadura, parte ocidental da Pcninsula Ibérica. 
123 Cidade às margens do Tejo, antiga capital visigótica, conquistada pelos árabes em 711 e reconquistada pelos 
cristãos em 1085. 
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Califado Omíada ibérico e após os reinos de taifa aí instalados, a dominação hispano-árabe 

passou às mãos dos lideres berbéricos, cujas regiões de origem, na Berbéria, já estavam 

islamiz.adas desde o séc. VII. 

Com a invasão berbérica dos Alrnorávidas, em m~dos do séc. XI, recomeçou a era 

de perseguição incessante à população moçárabe que ainda permanecia no sul da Península. 

Guerreiros fanáticos, esses invasores berbéricos propuseram-se fazer desaparecer todos os 

cristãos de seus domínios. Repetiram-se a apostasia maciça e o extermínio dos moçárabes. Claro 

que, oprimidos pela perseguição, inúmeros moçárabes granadinos e valencianos foram buscar 

socorro ao rei cristão Afonso 1, o Batalhador ( c.1073 - 1134), que pouco antes reconquistara 

Saragoça 124
. Tais moçárabes juntaram-se às hostes reais e, pelo denodo com que combateram 

junto ao rei, receberam terras e privilégios. 

Os que não puderam ou não quiseram seguir Afonso I sofreram as iras do chefe 

africano que, inteirado do ocorrido, mandou deportá-los ao outro lado do estreito de Gibraltar, 

onde com seu clero e bispo se estabeleceram nas cercanias de Fez* e Meknés•, cidades ao norte 

de Marrocos. 

Entre esses moçárabes, foram recrutados varões para conter os Almóadas, que já 

ameaçavam o poder almorávida. Por sua coragem e valor, caírarn tais moçárabes na estima do 

chefe almorávida, que concedeu ao chefe criS'..ão, o barcelonês Reveneí, o comando de todas 

suas tropas imperiais. Por pouco tempo, porém, conheceram cena estabilidade. Com a vitória 

dos almóadas sobre os almorávidas, alguns milhares desses moçárabes regressaram à Península, 

por volta de 1150, refugiando-se em Toledo . Logo após, ocorreu a última perseguição dos 

moçárabes. 

O chefe almóada Abdelmwnen•, após conquistar a Península em 1147, publicou um 

edito que expulsava de seus Estados todo moçárabe que não se convenesse ao islão, dentro de 

124 A antiga cidade fundada pelos romanos na região aragonesa da Península Ibérica, e chamada Caesaraugusta . 
Pela prosódia árabe, Saraqosta, ela assumiu a forma tal como a conbcccmos .. 
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certo prazo. Em decorrência disso, começou intenso êxodo de moçárabes para os reinos de 

Castela, Aragão e para o extremo noroeste da Península, correspondente à Galiza e norte do 

jovem reino de Portugal, territórios, aliás, há séculos ermos da presença islâmica. A última 

incursão efetiva por essas regiões dera-se no séc. X, com Almansur, durante o califado pro forma 

de Hicham. Em 997, passando por Coimbra e Viseu, Almansur chegou a Santiago de 

Compostela, destruindo-a por inteiro, poupando-lhe, contudo, o sepulcro em que, segundo a 

tradição, jazia o apóstolo Tiago. 

São esses moçárabes que se refugiaram nos reinos cristãos ~ ao norte da Península, os 

responsáveis pela introdução nos falares peninsulares novilatinos (castelhano. catalão. galego-

português) dos vocábulos árabes de gue se utilizavam normalmente. No êxodo, levaram também 

hábitos e costumes arabizados, disseminados entre as populações moçárabes há mais de 

quatrocentos anos. 

Antes de desaparecer a povoação moçárabe e de "fundir seu sangue com o dos 

heróicos reconquistadores", nos reinos setentrionais da Península, soube ela conservar as 

gloriosas tradições da pátria de Recaredo (? - 601)125 e Santo Isidoro (560 - 636)126
, podendo 

uns e outros gloriar-se da pureza de suas linhagens, pois os cristãos moçárabes somente podiam 

ser descendentes dos hispano-visigodos do séc. VII, já que, segundo as leis islâmicas, os filhos de 

casamentos mistos ou de renegados deviam ser islâmicos, deixando, por conseguinte, de ser 

zimmis 'clientes'. 

5.2.2 Sua Importância Cultural 

Não só os 11U1ladis, 'islamitas novos', mas os moçárabes desempenharam importante 

1isRci visigodo que abraçou o catolicismo em S87. 
126 Bispo de Sevilha (601- 636) que exerceu papel preponderante na Espanha visigoda. Compilador da célebre obra 
Etimologias ou Origens. 
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papel no florescimento literário e cientifico do islamismo peninsular. No séc. IX, por exemplo, 

temos a figura notável do abade Esperaindeo (Spera-in-deo ), formador de homens eminentes, 

tanto na esfera eclesiástica, quanto literária clássica, como Santo Eulógio (? - 859) e Álvaro de 

Córdova (séc. IX), sobre quem não poderemos estender-nos por causa dos limites deste trabalho. 

Além do amplo conhecimento nessas áreas referidas, sobressaíram no profundo 

conhecimento da língua e literatura árabes, o que os pôs em condições de ilustrar seus 

dominadores, traduzindo para o árabe as obras de Columela (séc. 1), Orósio (séc. IV - V), Santo 

Isidoro e outros, embora essa influência dos cristãos submetidos sobre os dominadores islâmicos 

seja, ainda, posta em dúvida. Tal se deve, segundo Simonet e Dozy, pelo pouco conhecimento a 

respeito. É preciso que se esclareçam aqueles tempos para que fique demonstrada a cooperação 

eficaz das escolas cristãs de Toledo e Córdova, no que respeita à Península islamizada. Afinal, 

deve-se à ilustração e zelo de um magote de moçárabes o se haverem conservado dos antigos 

padres e doutores da Igreja visigótica importantes monumentos literários, religiosos ou profanos, 

que, sem dúvida, também contribuíram para o renascimento cienúfico e intelectual da Península. 

Dozy, na 2.ª edição de suas Investigações sobre a história e literatura da &panha 

durante os séculos medievais, recorda que os árabes, aproveitando-se dos conhecimentos dos 

vencidos, pouco a pouco os dominaram e, até certo ponto, lhes impuseram a língua e a religião. 

Podemos inferir daí que as contribuições eram bilaterais. 

Essa influência, conforme Simonet, exercia-se quer diretamente pelo ensino oral e 

escrito dos próprios moçárabes, quer tradicionalmente por meio dos nwladis e também das 

mulheres hispano-visigodas que, renegando ou sem renegar sua crença, casavam com os 

islamitas, influindo, com sua educação, na civilização de seus maridos e filhos. 

Vários documentos literários de moçárabes cordoveses se conservam e pelos quais se 

pode deduzir que estavam familiarizados com os livros teológicos e apologéticos dos Santos 

Padres e doutores da Igreja. 
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Embora os principais documentos conservados daqueles tempos se refiram a estudos 

teológicos e apologéticos, não se limitava a essa esfera a instrução dos moçárabes. Além do 

conhecimento das obras clássicas greco-romanas e dos antigos filósofos gregos, desenvolvia-se 

entre eles o cultivo do hebraico, do grego, do latim {literário, já muito pouco praticado na 

Península), do árabe, este último chegando a ser dominado mais perfeitamente pelos moçárabes 

que por seus próprios conquistadores. Aliás, cultivo e domínio tão extremo que deram origem à 

crença infundada de que os moçárabes chegaram a esquecer a língua e a literatura nativas, 

influenciados pela língua e literatura árabes. 

Na verdade, lembra-nos Simonet, nos monumentos latino-moçárabes e sobretudo nos 

despretensiosos escritos literários, encontra-se grande número de solecismos e muitas incorreções 

de linguagem e de estilo, que os enfeiam bastante. Grande parte, entretanto, desses defeitos 

parece se deverem aos copistas e não aos próprios autores. Ambrósio de Morales observa que 

são hispanismos ou "assomos" do romance vulgar que se vinha formando na Península, desde os 

tempos visigóticos e que, desde o séc. VIII, se revelam de modo e\idente nos documentos latinos 

da monarquia asturiana e leonesa. 

A propósito desse distanciamento da lingua latina, Álvaro de Córdova, em meados do 

séc. IX, assim se lamentava: 

"Muitos de meus correligionários lêem a poesia e os contos dos árabes, 
estudam os textos de teólogos e filósofos islâmicos, não com o propósito 
de os contestarem, mas de aprenderem a exprimir-se na língua árabe com 
maior correção e elegância. ( ... )Entre milhares, é dificil encontrar um que 
saiba redigir sofrivelmente urna carta em latim para um amigo, enquanto 
são inúmeros os que sabem exprimir-se em língua árabe e compor poesia 
nessa língua com mais arte do que os próprios árabes"12

' . 

Acresce Serafim da Silva Neto que o romance, em relação ao árabe, se repetia de 

oitiva, de geração para geração: "Era um falar estagnado, não escrito, sem relação com uma 

127 Apud Bernard Le\\is, Op. cit., p. 140. 
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língua escrita que lhe servisse de base"128
. E por essa menor intensidade de vida do falar 

moçárabe, relegado à situação de língua dei cuore, apresenta caráter conservador, diferente 

daquele romance que se elaborava entre as populações cristãs do Norte. Não obstante isso, 

manteve-se vivo e a seu favor contou com dois mestres que doutrinaram e dirigiram o povo 

moçárabe, nos períodos mais dificeis da dominação: Santo Eulógio e Álvaro de Córdova, 

fomentadores dos estudos clássicos e preceptistas latinos e geradores de obras notáveis por seu 

conteúdo e forma. 

Durante o séc.X, continuaram vicejando em Córdova as escolas latino-cristãs, apesar 

do ardor e afã com que se cultivavam a ciência e a literatura árabes . Entre os monumentos que 

nos demonstram que os moçárabes souberam conservar suas tradições em meio à invasão 

crescente da literatura árabe, devemos citar o famoso códice Hispalense, assim chamado por 

haver-se escrito em Sevilha (Hispalis), em princípios do séc. X, pelo diácono Juan em favor de 

um bispo do mesmo nome (códice que pereceu no grande incêndio da Biblioteca espanhola do 

Escorial, mas cujo conteúdo se conhece graças a uma descrição deixada). Da mesma época, 

outros códices que corroboram a tese de que, no séc. X, os moçárabes não abandonaram nem 

esqueceram os estudos latinos e eclesiásticos, apesar de sua enorme afeição à língua e civilização 

árabes. 

É de Simonet também a observação de que os moçárabes conservaram o 

conhecimento da língua latina, ao menos como língua sábia, e, sobre a questão da língua vulgar 

praticada por eles, acrescenta: 

"( ... )nem o árabe era falado geralmente pelos moçárabes, como se supõe, 
nem o antigo latim era falado pelos nativos da Península, levando já 
alguns séculos de decadência e decomposição no uso familiar corrente. 
Cremos que os moçárabes falavam um dialeto wlgar, formado do antigo 
latim e de outros elementos filológicos acumulados no decurso dos 
séculos, em toda a Península, sendo muito parecidos com nossos 

121 Op. cit., p. 337. 
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romances de hoje"129
• 

Em suma, a maioria dos moçárabes, com seu bilingüismo ( utiliz.ando o árabe culto na 

vida pública, administrativa e intelectual; e o romance, no meio familiar), talvez, por isso mesmo, 

constituíram Q traço de união entre as duas culturas. sendo Q romance ~ Q árabe. um em relação 

ªº outro, como assevera Serafim, 

"( ... ) adstratos que, durante séculos, se encontraram em contato íntimo.O 
moçárabe, um marginal, participava de ambas as culturas: não custa crer, 
pois, que de um lado recebesse influências do islão, e de outro exercesse, 
por sua vez, influência nos costumes e na arte dos islamitas"i;.:. 

5.2.3 A Influência do Romance Moçárabe nos Faiares Locais 

Os fatos históricos atrás referidos arrojaram não só as populações moçárabes para o 

norte, em busca de refúgio contra as perseguições alrnorávidas e almóadas, mas ainda moveram 

as populações do norte para o sul "à caça de infiéis" e em busca de recuperar o território há 

centenas de anos em mãos invasoras. Disso resultou um contato intimo e muito repetido entre o 

falar do norte e o romanço moçarábico, um contato que, segJndo Serafim da Silva Neto, 

desempenhou o papel selecionador entre várias tendências e produziu uma média, um 

denominador comum131
• 

No que respeita ao contato na faixa ocidental da Pen.::~ula , os historiadores dividem 

as lutas entre cristãos e islamitas nas seguintes fases, que marca..":: progressivamente o recuo do 

islão: 

1. ! defensiva : compreende três séculos (de 750 a 1002), na qual a 

iniciativa pertence aos islamitas; 

129 Op. cit., cap. 37. 
l')O Op. cit., p. 336. 
Ili Jb., p. 345. 
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2. ª de transicão : que se prolonga por quase meio século ( 1002-1045), 

em que a balança começa a pender para os cristãos; 

3. ª da reconguista : que vai de 1045 a 1250 e marca o recuo dos 

islamitas. 

Durante essas três fases, migrações moçárabes sempre ocorreram em maior ou menor 

intensidade, aos reinos do norte, mas, a partir do séc.X, intensificaram-se. 

Do pequeno reino das Astúrias. formado no séc . VIII, até seu alargamento. ~ 

surgimento. no séc. Xa do reino de Leão. dentro .d.Q gual se fonnou º futuro Portugal. inúmeros 

contatos se promoveram entre os cristãos do sul ~ do norte. À medida que o rio Douro constituía 

fronteira natural entre cristãos e islamitas, o território entre ele e o rio Minho tomava-se uma 

terra de ninguém, escassamente povoada, pois o rei Afonso 1 das Astúrias, para melhor deter a 

invasão islâmica, devastara "aquela mesopotâmia", matando os inimigos e levando consigo os 

cristãos. Mas a organização paroquial se manteve intacta, o que propiciou, mais tarde, seu 

repovoamento preponderantemente moçarábico 132 
. 

Se, antes de Afonso m (838-910), faltaram nas terras do sul do Minho os quadros 

administrativos e militares, por outro lado a região esteve sempre habitada e cultivada, 

escassamente, nunca porém desértica. Aí sempre existiu uma população ligada ao solo, o que 

comprova a existência incessante do quadro diocesano e paroquial . Em outras palavras, a Igreja 

sempre esteve aí presente. O despovoamento parcial ocorreu nas cidades abandonadas por causa 

dos saques e das destruições geradas pela guerra. Embora o receio de mais invasões justificasse a 

emigração para o Norte, não foi suficiente para tornar desértica a área 

Em fins do séc. IX, essa área de escassa população começou a receber novos 

repovoadores, oriundos do norte do Minho (galegos, leoneses, asturianos) e os moçárabes 

132 Não nos cabe discutir aqui o problema do "crmamento" (tema dos mais polêmicos da historiografia portuguesa), 
segundo o qual, desde Herculano, pelo menos, houve esvaziamento populacional da fronteira entre o território 
cristão e o islâmico; e segundo outros autores, a ocupação dessa região sempre foi contínua Pode-se ler mais a 
respeito cm "Portugal no reino asturiano-leonês'', de José Mattoso, em História de Pomgal, v. 1, p. 449-63. 
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provenientes da faixa de terra entre o Douro e o Vouga (na região de Viseu e Aveiro). 

Esse repovoamento, ao ver Serafim da Silva Neto, alterando a composição da massa 

étnica, contribuiu para diferençar as duas áreas da Ga/laecia (> Galécia > Galiza 133 
) dos tempos 

romanos. As sucessivas e progressivas vitórias dos cristãos, que repeliam os islamitas para o sul 

do Douro, foram tomando mais densa a população entre os dois rios, e promovendo uma 

interação cada vez maior entre galegos e asturianos e moçárabes. 

A Beira começou, pois, a despontar como "forja da língua portuguesa", quer dizer, 

como área onde se amalgamaram os falares romances da faixa ocidental . Entre as incursões de 

Almansur, no séc. X134
, e a definitiva conquista de Coimbra em 1064, uma grande zona, de uma 

parte e de outra do Mondego - mas sobretudo ao norte desse rio -, sem pertencer ao reino de 

Córdova nem ao de Leão, era habitada por populações predominantemente cristãs , mescladas 

com moçárabes e islamitas, tanto que, nos documentos mais antigos desses territórios, é comum 

observarmos, pela toponímia, antroponímia e nomes comuns, a realidade desse convívio. Isso 

constituiu acontecimento de enorme importância demográfica e lingüística, porquanto acarretou 

intenso contato entre povoadores de várias partes: conquistadores do norte e a copiosa 

população moçárabe. A figura notabilíssima desses momentos é o moçárabe Sisnando (séc. XI), 

defensor, repovoador e governador do território compreendido por Viseu, Lamego, Arouca, 

Santa Maria e Montemor. 

O que pretendemos enfatizar aqui é que as crorucas ibéricas documentam a 

importância dos moçárabes não apenas no repovoamento de regiões que se tomaram Portugal, 

mas no enriquecimento de seus falares e costumes. No êxodo do sul para o norte e noroeste da 

Península, levaram consigo suas próprias tradições conservadas de geração para geração e os 

hábitos e costumes adotados quando submetidos pelos dominadores islâmicos, num amálgama 

133 Nomc da região ao norte do Douro, que coglobava a Galiza, o Minho, Trás-os-Montes, Astúrias e Leio. 
134 Almansur liderou, em 987, uma invasão a Coimbra, arrasando-a totalmente. Em 994, reconstruíram-na 
islamitas e amuralharam-na. 
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extraordinário. O léxico do romance lusitânico, como nosso Glossário tentará demonstrar, foi 

prodigamente beneficiado por tal transfusão cultural. E a língua portuguesa, hoje, dá ainda 

testemunho desses beneficias. 

Na Terceira Parte do trabalho, veremos mais claramente como e quando se processou 

a contribuição lingüística nessa interação. Por ora, interessa-nos apenas salientar que os 

arabismos e arabizações começaram a chegar copiosamente ao romance lusitânico, mais por obra 

de moçárabes, que por ação direta do dominador islâmico, pois o dominio deste último nas 

plagas setentrionais da Península foi muito menos duradouro do que no restante dela. 
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SEGUNDA PARTE 

O Despertar da Língua Portuguesa e a Presença Árabe Em Seu Léxico 

1. ORIGEM 

Assim como o berço da língua árabe é a Península Árabe, o berço da língua 

portuguesa é a Península Ibérica, que já se chamou Ibéria e denominava, primeiro, apenas as 

terras circundantes do rio Ebro (<Iberos), que nasce nos montes Cantábricos e desemboca no 

Mediterrâneo. Os primitivos habitantes dessa região ibérica eram, pois, os iberos, um povo 

presumivelmente de origem africana. A partir do séc. VI a. C., os celtas, um povo de origem 

indo-européia, invadindo a Península, misturaram-se aos iberos, dando formação aos celtiberos. 

A língua predominante, entretanto, foi, na maior parte do território, a dos celtas. 

Lentamente, a língua celta foi-se alterando, seja por influência da língua dos fenícios, 

um povo mediterrâneo de origem semita que chegara à Península no séc. XII a. C. e em cuja 

costa fundara colônias, sendo a principal delas Gadir 'fortaleza' (hoje, Cádiz), fundada por volta 

de 1100 a. C.; seja por influência da língua dos gregos, de origem indo-européia como a dos 

celtas, os quais aí estiveram no séc. VIlI a. C.; seja por influência dos cartagineses, igualmente 

semitas, quando ainda mantinham relações comerciais com os celtiberos, um pouco antes do 

domínio cartaginês no Mediterrâneo, a partir do séc. VI a. C. 
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Mapa 9: Península Ibérica Pré-Romana 

Durante as guerras púnicas135
, desencadeadas pela rivalidade entre Cartago e Roma -

as duas maiores potências mediterrâneas na época -, os domínios cartagineses na Península 

passaram a ser palco de investidas romanas vitoriosas, a partir de 218 a. C. Data dessa época, 

então, a chegada dos soldados romanos à Península Ibérica. A romanização da região durou 

séculos, sendo dificultada ao norte pelas aguerridas populações castrejas136
• O início efetivo da 

administração romana na parte extremo-ocidental do Mediterrâneo ocorreu entre 206 e 205 a.C., 

com intervenções militares na fachada atlântica, nas áreas correspondentes ao atual território 

português, antes Lusitâniª' terra dos lusitanos, cuja capital era Olissipo (que, pela prosódia árabe, 

passou a chamar-se Lisboa). 

Em 197 a.e., com o primeiro projeto de administração provincial, foram enviados à 

mum pouco antes da Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.), a expansão romana pelo mar, reduzindo mais ainda 
o domínio dos cartagineses na África setentrional, obrigou que estes, ao recuperar o territótrio perdido, 
empreendessem a conquista da Península Ibérica. Preocupada com isso, Roma estabeleceu, em 226 a.e., o rio Ebro 
(entre os Montes Cantábricos e o Mediterrâneo) como o limite máximo para o avanço dos cartagineses. Estes, 
contudo, liderados pelo comandante Aníbal, passaram a invadir, por terra, a própria Península Itálica, o que 
provocou a desintegração da confederação itálica. Nesse instante, o Senado romano, em contra-ofensiva, 
reconquistou territórios (Siracusa, Cápua e Tarante) e infligiu, por meio do general Públio Comélio Cipião, 
sucessivas derrotas aos cartagineses na Península Ibérica, a partir de 218 a.e., quando os romanos tomaram a 
cidade ibérica de Sagunto (ao norte de Valência), sitiada por Amõal desde 219 a.C. 
136 A denominação dessas populações (cujas raízes mergulham nas tradições regionais do Bronze Final) prende-se 
à palavra latina castrum >castro 'lugar fortificado', pois seu "habitat se situa em plataformas elevadas, com bom 
domínio da paisagem circundante, e apresenta-se defendido por muralhas de pedra, por vezes com duas ou mais 
cinturas.que desenham outras tantas linhas de fortificação, às quais se acrescentam, não poucas vezes, fossos 
cavados no substrato rochoso." V. Carlos Fabião, "O passado preto-histórico e romano", História de Portugal, v. 
1, p.190-201. 
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Península Ibérica, Semprório Tuditano e Hélvio, para dividirem o território ocupado em duas 

províncias: Hispânia Ulterior (a ocidente) e Hispânia eiterior (a oriente). 

Mapa 1 O: Divisllo Provincial Romana 

Por muito tempo manteve-se esse sistema de duas províncias, que abrangiam apenas 

a faixa litoral dos Pireneus às faldas de Serra Morena, na margem direita do rio Guadalquivir. 

Quanto às primeiras confrontações entre romanos e lusitanos, só ocorreram em 194 a.e., quando 

estes atacaram cidades às margens do Guadalquivir, em suas expedições habituais de pilhagem. 

Em 155 a.e., o domínio romano já abrangia todo o baixo e médio vale do Ebro, até 

os territórios vascões, toda a parte da atual Andaluzia e, provavelmente, boa parte do atual 

Alentejo. Iniciou-se nessa época o que se convencionou chamar de "Guerra Lusitana". 

Em 147 a.e., novo bando de lusitanos irrompeu na província Ulterior. Porque foram 

vencidos, interveio o valoroso pastor lusitano Vtriato (?-139), concitando seu povo a lutar contra 

os romanos. Foi aclamado chefe pelo grupo e liderou, desde então, série de lutas vitoriosas. Em 

143 a.e., . diante do avanço romano, Vtriato enviou emissários para negociarem a paz com os 

romanos, mas os embates perduraram e, após alguns anos, estando o exército lusitano no limite 

de suas forças e morrendo Viriato em 139 a.e., somente m,. começou. ~ fato. ª ocupação 
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romana do extremo ocidental da Hispânia 

Em 82 a.C., o general e político romano Lúcio eomélio Sula (ou Sila) (138-78) 

venceu os "democratas" e assumiu a ditadura. Outro general romano, Quinto Sertório (123-72), 

estando em serviço na Hispânia Citerior, partiu para Roma e tentou resistir aos partidários de 

Sula. Não conseguindo, regressou à Hispânia, talvez, como consideram os historiadores, a 

convite dos lusitanos, a furi conseguirem um militar romano para chefiar uma revolta contra o 

poder provincial hispânico. Em o fazendo, Sertório deixou claro que não era inimigo de Roma, 

mas de seus usurpadores. Lutava por Roma, ao lado de inúmeros outros romanos proscritos pela 

ditadura de Sula. Assim, venceu o governador da província Ulterior, e seu lugar-tenente, o da 

Citerior. Seguiram-se várias vitórias suas, até seu assassínio em 72 a. C. 

Durante boa parte dessa década, a administração romana ainda não era efetivamente 

dominante no extremo ocidental da Península Ibérica. Em 61 a. C., Júlio César foi nomeado 

governador da província Ulterior. Desencadeou grande ataque contra os lusitanos que habitavam 

o Monte Hermínio (identificado, tradicionalmente, como a Serra da Estrela) e conduziu 

importante expedição naval às costas da Galiza. Depois de seu retomo a Roma, em 49 a.e., e 

assassínio em 44 a.C., finalmente em 27.a.C. assumiu o poder vitalício em Roma seu sobrinho, 

Otaviano, com o título de Augusto, dando início, assim, ao Império Romano, propriamente dito. 

Por alguns anos ainda o poder romano guerreou contra cântabros e ástures, mas em 19 a.e .. toda 

ª Hispânia estava dominada. O que vale dizer que a romanização da faixa atlântica da Península 

levou quase duzentos anos para efetivar-se, em relação à da faixa mediterrânea. E isso vai 

explicar as diferenças no desenvolvimento do latim falado na parte ocidental peninsular137 
, 

acentuadas, depois, pelas influências suevo-visigóticas e árabes, estas últimas estabelecendo um 

marco muito claro no desenvolvimento fonético do romance lusitânico falado ao norte e ao 

137 Nas palavras de Serafim da Silva Neto, ai, "cm virtude da rudeza dos costumes e da impcifeita romanivação 
(pois que começara mais tarde, nos tempos de Augusto e fora dificultada pelo solo montanhoso e pela gente 
agreste) ainda era viva e muito forte a ação dos idiomatismos locais." Op. cit., p. 330. 



O Despertar da Lingua Portuguesa e a Presença Árabe Em Seu Léxico 63 

centro e sul da faixa ocidental da Península Ibérica, assunto, aliás, da Terceira Parte deste 

trabalho. 

A partir de então, a Lusitânia foi província imperial romana e uma das três divisões 

administrativas da Península (as duas outras eram a província Tarraconense, ao centro e nordeste; 

e a Bética, ao sul), correspondentes a distinções étnicas e lingüísticas, que Roma procurou 

respeitar de alguma forma, para maior facilidade administrativa. A Lusitânia correspondia ao que 

veio a ser depois o território galego-português, no qual o romance lusitânico originou o galego

português, e, finalmente, o galego e o português. 

Mapa 11: Provlncias do Império Romano 

Durante o Império Romano, assim como durante o domínio germânico (quando parte 

da Lusitânia coube primeiro aos suevos e depois aos visigodos, em 53~ e a província assim se 

manteve até a invasão islâmica) e durante o domínio islâmico, em toda a faixa ocidental 

peninsular, do mar Cantábrico, ao norte, até o rio Guadiana, ao sul, o latim vulgar ou falado, aí 

introduzido pelos conquistadores romanos, depois de suplantar os falares indígenas, foi-se 

vagarosamente fragmentando e transformando em romance ou romanço 138 lusitânico ou galego-

t38v. n. 4. 
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português, muito depois desmembrado em duas línguas distintas: o galego (língua falada na 

Galiza) e o português (língua oficial, até o ano passado, de sete países, em três continentes139
}. 

Diga-se que, nos primeiros séculos da Reconquista, do séc. VIlI ao séc. XIII, A Península 

também presenciou o consolidamento de outras duas línguas novilatinas: o castelhano ( língua 

oficial da Espanha; de quase toda América do Sul, com exceção do Brasil; de toda América 

Central e do México) e o catalão (língua falada na Catalunha). 

Mapa 12: Penlnsula Ibérica Pós-Romana 

Quanto à denominação galego-português dada à língua falada na região noroeste da 

139 Soubemos pela imprensa e, sobretudo, pelo inconformado artigo de Antônio Callado que Moçambique, "pais da 
África austral, o mais pobre do mundo, ( ... )o mais desvalido" abandonou o idioma português, ao ingressar, em 
1995, na Comunidade das Nações Britânicas. "A ligação mais forte de Moçambique com o resto do mundo passou 
a ser feita por intermédio da vizinha África do Sul( ... ). Moçambique era ajudado e cortejado (por causa de suas 
reservas naturais) não só pela Comunidade Britânica, mas pela França, Alemanha, Suécia. ( ... ) Hoje, dos 17 
milhões de moçambicanos, só 2 milhões falam português. Contra essa adesão (ao inglês como língua oficial) ficou 
o maior escritor moçambicano Mia Couto. Em vão." Para o atual presidente, continua, com justa indignação, 
Antônio Callado, 'não é tão importante assim guardar a inútil lusofonia, Mais que herança cultural, o que me 
preocupa é a pobreu do meu país.' Ainda no artigo, o Autor lastima que "tanto Lisboa como Brasília se 
preocupam o tempo todo com a ortografia da língua e a alteram sempre que possível. Mas quem vai usar esta 
língua no mundo, se os povos que a falam vivem de costas uns para os outros e nem percebem, na velha casa em 
que se criaram juntos, se alguém parte para nunca mais voltar, como faz Moçambique agora? ( ... ) Nós, os 
brasileiros como os portugueses, sabemos perfeitamente o que deveríamos fuer para estancar essa sangria 
desatada. Teríamos de socorrer - isto é, dar o que comer e ensinar a ler e escrever - aos que falam a língua 
portuguesa no mundo inteiro. Não podemos mais permitir que, no Brasil como em Portugal, aqueles poucos que 
possuem a terra e a governam continuem tratando o povo como no tempo dos descobrimentos e da escravidão. A 
persistirmos em nossa indiferença e egoísmo, acabaremos mergulhando numa espécie de silêncio cultural." Cresce 
silêncio no mundo que fala português. Folha de Sdo Paulo, São Paulo, 2 dez.1995, Caderno 5, p. 9. 



O Despertar da Língua Portuguesa e a Presença Árabe Em Seu Léxico 65 

Península, do Cantábrico ao Minho, devemos lembrar que a Galiz.a antiga ( Gal/aecia dos 

documentos romanos, ou Galliqiya dos documentos árabes) como a pré-romana, romana e pós

romana, ocupava uma área bem mais ampla que a atual, e compreendida pela parte aquém e 

além-Minho. As próprias crônicas islâmicas dos séculos X e XII circunscreviam a Galiz.a não só 

ao canto noroeste da Península, mas ainda a Astúrias, Leão e Castela. Nessas crônicas, relembra 

Carolina Michaelis, o termo galego-português estava sempre relacionado a todos os cristãos 

reconquistadores140
, aos galegos propriamente ditos, aos asturianos, castelhanos e portugalenses 

ou habitantes da região de Portus Cale, nome documentado desde o séc. V, e do qual deriva 

Portugal. Ademais, nos textos em romance, de acordo com a estimada filóloga, portugalenses é 

termo que sempre aparece junto a galizanos. 

Mapa 13: O Reino de Galiza 

Em seu entender, Portus é nome francamente latino, enquanto Cale é pré-romano e 

antiquíssimo, de onde provém Gaia, talvez, como acresce, por Calia, pl. de Cale(m), formas 

140 Op. cit., p. 268. 
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latinizadas de étimo desconhecido, provavelmente ibérico, ligúrico ou céltico141 
• Antes do séc. 

VII, confonne ela nos recorda, houve íntima fusão do substantivo portu(m) com o topónimo 

Cale, originando Portuca/e e, com a sonoriz.ação da oclusiva velar homorgânica /k/(>/g/), 

Portugale. A partir do séc. X, Portugal é tenno fartamente documentado no corpus deste 

trabalho1
"
2

. No séc. XI, generaliza-se seu uso toponímico, aplicado ao condado oferecido por D. 

Afonso VI a D. Henrique de Borgonha. Do séc. XII em diante, Portugal nomeia não mais o 

condado, mas o novo reino que se vai alargando sucessivamente. Expande-se a aplicação, até 

designar o país inteiro, do Minho ao Guadiana. No séc. XIII, durante o reinado prudente e hábil 

de D. Afonso m, período em que os islamitas foram expulsos para sempre das terras portuguesas, 

seus limites já passam a ser, com pequena diferença, os atuais. Portugal , mais que reino, é a 

primeira nação européia, no sentido moderno da palavra 143 
. 

Em resumo, galego-potuguês é designação historicamente exata daquele romance ou 

neolatirn, desenvolvido vagarosamente, durante séculos, do latim vulgar dos primeiros séculos da 

era cristã, em toda a faixa ocidental da Península Ibérica, do Guadiana ao Mar Cantrábrico. Isso 

porque o latim falado em toda região de Évora até Galiza ofereceu um desenvolvimento 

fundamentalmente idêntico ao do galego, o que se prova pela toponímia arcaica (Flaviis - Chaves, 

Cone/iana - Conelhã etc., vozes que remontam à época romana) . Dois feitos históricos, porém, 

acentuaram algumas particularidades entre o galego e o português 

1. A influência dos povos germânicos estabelecidos no Ocidente foi mais ativa na 
região da Galiza e, como o prova a toponímia, vai decrescendo paulatinamente em 
Trás-os-Montes e na Beira; 

141 Op. cit., p. 268. De acordo com Lei/o, Cale nomeava um castelo sobranceiro à antiga povoação, logo chamada 
Portucalc, situada junto à foz do Douro (onde, aproximadamente, fica hoje Vila Nova de Gaia) e a principal de um 
dos condados cm que estava dividido o condado de Galiz.a. Mais tarde, Portucale originou o nome Portugal. Para 
José Pedro Machado, Cale é topônimo de pono da Galiza e significa etimologicamente: 'rocha', 'abrigo', 
'fonalu.a', "elemento mediterrânico ingresso cm vários idiomas da área." DOELP, v. 1, s. v. 
142 Vejam-se, por exemplo, as ocorrências, dentro dos D&C, nas p. 16, 36, 49, 83 , 108 etc. 
143 Nas poéticas palavras de David Lopes, "o pequeno condado ponucalense de D. Henrique de Borgonha foi o 
berço do Reino de Portugal, e adquiriu os limites actuaes por hna porfiada contra os muçulmanos. Foi num 
batalhar quase incessante que os nossos primeiros reis consquistaram palmo a palmo o território que eles 
ocupavam; e effectivamcnte, iniciada no séc. XI, a unificação portuguesa só veio a concluir-se no meado do séc. 
XIll." Op. cit .. v. 2, p. 69. 
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2. Ao contrário, a influência árabe na toponímia é mais evidente ao suJ do Tejo, 
atenuada entre o Tejo e o Douro e quase nula ao norte do Douro e na Galiza. Este 
resultado coincide com os antecedentes históricos, pois, apesar da invasão de 
Mussa em 712, Galiza não sofreu um domínio efetivo. A região inferior do Douro 
e a comarca da Beira passaram, alternativamente, desde o séc. VIII ao XII, ora ao 
poder dos árabes, ora ao dos cristãos. D. Afonso III, o Grande (838-910) 
conquistou Viseu, em 866, e Coimbra, em 909, da qual Almansur se apoderou em 
987, sendo recuperada por Fernando 1, o Grande (?-1065) em 1064. Até que a 
independência se afirmasse, em meados do séc. XII, e a nação se engrandecesse, 
em inícios do séc. XV, a identidade de linguagem em ambas as margens do Minho 
era a mesma que se pode deduzir das palavras do marquês de Santillana1

" em sua 
conhecida carta ao condestáveJ de Portugal, quando, depois de atribuir à escola 
poética do noroeste peninsular a invenção da "arte maior'', disse: 

''No ha mucho tiempo cualesquiera dezidores e trovadores de estas partes, 
agora fuesen castellanos, andaluces ó de Extremadura, todas sus obras 
componiam en Ja Jengua gallega ó portuguesa"145

. 

A dominação árabe, muito mais duradoura e eficaz na Beira, Beja e, sobretudo, ao 

sul do Tejo, afogou o romance dessas regiões, como afogou o romance andaluz; e o português 

falado nessa metade de Portugal outro não é que o português da metade superior levado para o 

sul, com as armas vitoriosas dos cristãos, como o romance andaluz é o castelhano difundido pela 

Andaluzia. 

O português, portanto, subsistiu sempre em sua metade setentrional e o galego não 

teve de preencher um vazio, limitando-se sua ação à influência própria de uma região vizinha, 

influência fácil pelas relações estabelecidas entre ambos os povos por interesses comuns. A 

afinidade congênita do português do norte com o galego, favorecida por uma comunidade 

literária, só foi contrariada pela independência de Portugal. Com acuidade, Duarte Nunes Leão 

viu nisso a origem da distanciação de ambas as línguas: 

" Da qual lingoa Gallega a Portuguesa se auentajou tanto quãto na copia 
& na elegãcia della vemos. O que se causou por em Portugal hauer Reis 
& corte que he officina onde os vocábulos se forjaõ, & pulem, & donde 

144 1..ópez de Mendoi.a, marquês de Santillana (1398-1454), poeta espanhol, seguidor de Dante e Petrarca, autor de 
Centiloquio, Comedieta de Ponza etc. 
145 Apud Serafim da Silva Neto, Op. cit., p. 347. 
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manaõ pera os outros homes, o que nunqua houue em Galliza"146
. 

Enquanto o galego falado ficava abandonado à própria sorte, na condição de dialeto 

popular e com literatura limitada e cheia de lacunas, o português seguia a condição das línguas de 

cultura, aproveitando-se do tesouro da línguas clássicas, incorporando-lhe o vocabulário erudito, 

ensaiando sistemas fixos ortográficos e, sobretudo, impondo a unidade artificial com que as 

línguas cultas obscurecem as variantes locais. 

2. PERIODIZAÇÃO 

Vários autores trabalharam com a periodização da língua portuguesa, entre os quais 

seguimos mais de perto Leite de Vasconcelos, Carolina Michaelis e Venâncio da Fonseca. Assim, 

na evolução do latim vulgar para o romance lusitânico, primeiro, depois para o galego-português, 

finalmente para o galego e para o português, podemos, por questões didáticas, distribuir os 

períodos de evolução do português da seguinte forma, ressaltando, obviamente, aquele em que se 

inserem os documentos do corpus deste trabalho: 

Períodos da língua portuguesa : 

I. Evolução lenta e gradual do latim falado na Lusitânia setentrional: 

1) Pré - histórico: 
O fase romana: de 193 a.C. (data dos mais antigos testemunhos das lutas dos 

romanos com os lusitanos) até 476 (quando o rei hérulo Odoacro derrubou 
o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augústulo ); 

O fase germânica: do séc. V ao séc. VIII (quando da invasão islâmica da 
Península Ibérica). 

2) Proto - histórico (vestígios da língua nascente): 

146 
Origem da Lingoa Porhlgvesa, 4.ed., org. José Pedro Machado, Lisboa, Pro Domo, 1945, p. 244. 
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O fase arábica: do séc. IX (quando nos documentos latino-barbáricos, 
pertencentes a territórios do futuro Portugal, já transparecem palavras 
portuguesas) até o séc. XIl (com a fundação do Reino Português). É o 
período do romance lusitânico, em que se inserem os documentos estudados 
neste trabalho. 

3) Histórico: 
O fase arcaica: do séc. XII (quando começam a aparecer documentos 

redigidos inteiramente em português 147
) ao séc XVI (com Camões) e 

subdivide-se em: 
• trovadorismo (em galego-português): de 1189 ou 1198 (Cantiga da 

Garvaia148
) a 1385 (Batalha de Aljubarrota - Afirmação da 

Nacionalidade); 
• prosa predominantemente histórica (em português): de 1385 ao séc. XVI 

(com Camões); 

O fase moderna, do séc. XVI ao séc. XX, e subdivide-se em: 
• expressão nacional; 
• expressão internacional. 

Il. Evolução lenta e gradual do latim falado no resto da Lusitânia: 

Romance moçarábico lusitânico: dialeto de base latina acrescida de elementos 
árabes, falado por comunidades cristãs durante a dominação islâmica na 
Península lbérica149

: do séc. VIII (invasão islâmica) a meados do séc. XIl 
(fundação do Reino Português), quando é absorvido pelo falar lusitano 
setentrional. 

Conforme a esquematização acima, os documentos públicos (não literários por 

conseguinte), investigados neste trabalho, pertencem ao 2.o período ou prato-histórico da língua 

portuguesª' no qual vestígios dessa língua nascente começam a aparecer. 

Nestes documentos, assunto da Terceira Parte desta dissertação, exarados em latim 

bárbaro, do séc. IX em diante, transparecem, claramente, palavras e expressões que, sem dúvida, 

já se consideram portuguesas e que merecem um trabalho (ou vários) à parte. Vejam-se, entre 

147 Nas Anotações de Textos arcaicos, p. 118, Leite de Vasconcelos afirma que os primeiros textos extensos escritos 
em português datam de fins do séc. XII: "D'este seculo possuimos dois documentos datados: um, de 1192 ( ... ); 
outro, de 1193 (Testamento de Elvira Sanches)." 
148 Sobre isso, declara Fernando Peixoto da Fonseca: "Embora não possa decididamente fixar-se a data, a de 1189, 
que atn'buiu D. Carolina à cantiga de que vamos ocupar-nos, foi geralmente aceite até 1947 (quando o prof. Costa 
Pimpão veio mostrar que a data era demasiado recuada), mas as datas de 1198 e 1206 também lhe foram apontadas 
com fundamentos razoáveis pela própria erudita investigadora." Noções de hist. da lingua port., p. 88. 
149 Mansur Guérios, "O romanço moçarábico lusitânico", Letras, n. .S, 6, p. 123, 19.56. /Separata/ 
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inúmeros exemplos, estes: oue/ia, abe/ia, paredes, Portugal, sem contar sintaxes francamente 

vernaculares: ad vobis, ut venderemus entre outras150
. 

No período proto-histórico, naturalmente ainda não podemos falar em gramática 

portuguesa, mas seguramente podemos falar em léxico português incipiente. Foi examinando esse 

léxico que deparamos com outro, muito mais numeroso: o de origem árabe, que, desde o séc. IX 

(se, como Leite de Vasconcelos, não considerarmos o primeiro documento dos D&Ch do séc. 

VIII, mas do séc. X151 
), manifesta-se nesses documentos, tanto nos antropônimos ( de árabes e 

moçárabes), nos topônimos, quanto nas palavras comuns. O que levou Houaiss a declarar que, 

nos primórdios, falar português, ao menos lexicalmente, era falar árabe, o que não constitui 

exagero, caso levantemos o léxico português nos documentos a partir do séc. XII, o que, se foge 

à proposta deste trabalho, justifica, por outro lado, a asserção do filólogo brasileiro152
• 

3. FORMAÇÃO DO LÉXICO 

Formou-se o léxico português de três elementos distintos: latinos, não latinos ~ 

vernáculos, que respondem às relações culturais ou de vizinhança com outras línguas. Em 

esquematização esteada em Carolina Michaelis, podemos assim distribuí-los: 

a) Elementos latinos: 

• camada primitiva: pecúlio comunicado, oralmente, aos celtiberos até a queda 
do Império, no séc.V. Constitui o tesouro de termos indispensáveis comuns a 
toda a fanúlia neolatina; 

• camada posterior: pecúlio de termos cultos, científicos e poéticos, hauridos do 
latim escrito, seja no tempo de Carlos Magno (séc. VIII - IX), com notável 

tsov. p. 95 e 96. 
151 "Nos D&Ch, p.1, n.o 1, vem um documento datado do séc. VIII, mas com interrogação. E de fato na Romania, 
IX, 430, mostrou Tailhan que esse documento deve ser do séc. X." LFP, p.15, n. l. 
IS2 V REA . , p. 36. 
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repercussão no Ocidente europeu; seja nos reinados de D.João 1 e D. Duarte 
(séc. XIV - XV); seja no Renascimento (séc. XVI). 

b) Elementos não-latinos: 

• provenientes de línguas faladas na Península Ibérica (ibérico, celta, fenício, 
grego e cartaginês ou púnico ), antes e depois da romanização, e acolhidos 
pelos romanos; 

• provenientes de línguas orientais (egípcio, persa e hebraico) e transmitidos aos 
gregos e destes aos romanos, sobretudo do séc. IV a. C. em diante; 

• provenientes de línguas de conquistadores pós-romanos (germânico, entre o 
séc. V e o séc. VIII; e o árabe, entre o séc. VIlI e o XIII, em cujo período já se 
fundara e firmara a nação portuguesa e dentro do qual respigamos nossos 
documentos, em que lhe examinamos a influência árabe na incipiente língua 
portuguesa); 

• provenientes de línguas romances (castelhano, provençal, francês) ou não 
(escandinavo, holandês, inglês), faladas na Europa durante toda a Idade Média, 
em virtude das ligações comerciais ou literárias com Ponugal; 

• provenientes de línguas exóticas e ingressos em Ponugal durante a era dos 
descobrimentos e das conquistas na África, Ásia, América e Polinésia, entre o 
séc. XV e o séc. XVI; 

• provenientes de línguas européias ou não, fruto das múltiplas relações 
comerciais e literárias internacionais, estabelecidas pelo desenvolvimento 
tecnológico e das comunicações, e modernamente introduzidos na lingua 
portuguesa, a partir do séc. XIX até a atualidade. Trata-se de termos técnicos e 
científicos internacionais, formados, normalmente, com radicais greco-latinos. 

c) Elementos vernáculos - Criações propriamente portuguesas, quer por derivação, 
composição, parassintese, quer por invenção onomatopéica 

Claro está que não penence a este trabalho o estudo direto do pecúlio latino 

fundamental, comunicado aos celtiberos da região lusitânica, em época imperial, por transmissão 

direta, oral e popular; nem o pecúlio dos termos latinos cultos. Da mesma forma, claro está que, 

das línguas estrangeiras não--latinas, interessa-nos, tão-somente, aquela dos dominadores 

--

islâmicos, qual seja, a língua árabe, sobre a qual tecemos considerações na Primeira Parte deste 

trabalho, e que, repetimos, foi a que teve (e de certo modo ainda tem) presença mais fecunda no 

léxico português. Mesmo assim, dessa presença preocupa-se este trabalho com aquela exercida 

do séc. IX a fins do séc. XI em nosso idioma, e que, como estudo particulariz.ado, parece não 

apresentar muito interesse à maioria dos arabistas, pois desconhecemos trabalhos específicos a 

respeito, o que nos é um pouco incompreensível, porquanto adentrar esse terreno representa, 
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antes de tudo, )obrigar o momento auroral de nossa "clara língua majestosa." Nada justifica 

melhor nosso empenho em adentrá-lo. 

Ademais, reiteremos aqui, nenhuma língua românica, exceto o castelhano, possui 

mais arabismos que o português. Vimos atrás que giram em torno de 1000, e, somados os 

arcaísmos, quase dobram. Na Península Ibérica, após o português, vem o catalão em que, de 

acordo com o estudo de Solá-Solé (séc. XX), chegam a 520 153
; por último, o galego, visto que 

pouco duradoura foi a dominação árabe ao norte peninsular. Fora da Península Ibérica, 

repetimos, o siciliano, com número considerável deles, o romance das Baleares e da Ilha de 

Malta154
, embora nenhum deles se inclua neste trabalho, por serem posteriores ao corte 

cronológico por nós detenninado. 

Os arabismos ingressos no romance lusitânico, alguns dos quais apresentamos neste 

trabalho, a ele chegaram não só por obra dos moçárabes, bastante numerosos na região 

meridional da Lusitânia e muito menos numerosos no centro e no norte dela, mas também, 

cremos, por alguma transmissão direta do invasor árabe. Por época da invasão islâmica, o 

noroeste peninsular sofreu dominação por quase um século155
, o suficiente para que a lingua 

árabe, que, na verdade, nunca sobrepujou a latina - por questões estruturais, não civilizacionais -

pudesse influenciá-la e por ela influenciar-se. No Glossário ao final desta dissertação, provam-no 

arabismos e arabizações, perfeitamente popularizados antes do séc. XIII, segundo os mesmos 

processos fonéticos e morfológicos que transfonnaram o latim em neolatim português. Asín 

Palacios (séc. XX) atenta ao fenômeno do hibridismo em topônimos e antropônimos, como 

revelador da mistura entre islamitas e peninsulares durante toda a Idade Média. Constam de 

nosso Glossário alguns desses hibridismos, tais como: Albalat (ár. ai 'o'+ lat. palatiu 'palácio': 

'o palácio'}, citellus (ár.vulgar sid 'senhor' + suf latino: -e/Jus 'senhorzinho'}, Ueniegas (ár. ben 

m V. n. 2. 
is.e V. n. 3. 
mv.p. 67. 
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'filho' + Egas, nome de origem obscura, talvez germânica: 'filho de Egas' > 'Viegas') entre 

outros. 

4. O ROMANCE MOÇARÁBICO LUSITÂNICO E OS ARABISMOS NA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Vimos atrás que as populações cristãs do sul da Península Ibérica, as quais viviam 

entre os dominadores islâmicos, seduzidas por sua brilhante civilização, adotaram-lhe hábitos, 

costumes, até o idioma, que chegaram a dominar com perfeição. Os cristãos do norte 

denominaram-nos moçárabes, sobretudo por seu falar algaraviado, mas, apesar das divergências, 

lembra Serafim da Silva Neto, e da separação político-geográfica, entre os cristãos arabizados do 

sul e os inconformados e combativos do norte, existia "a consciência do passado comum e da 

unidade da crença"1
S6 . Os moçárabes, numerosos, encontravam-se, obviamente, em todas as 

regiões arabizadas do centro e sul da Península. No que tange à parte ocidental, habitavam 

aquelas povoações arabizadas, como Santarém, Évora, Mértola, Lisboa, Alcácer, Cacela, 

Ossónoba, Silves, conforme Leite de Vasconcelos15
'. A região da Beira apresentou o núcleo mais 

rico de moçárabes, onde conservaram a maior parte de suas instituições, como o tributo 

medieval, de origem romana, das terras cultiváveis, chamado jugada, como propõe Paulo 

Merea151
. Acima do Douro, contudo, pela ação aguerrida do rei asturiano D.Afonso 1, o Católico 

(693-757), porque tomou difícil a fixação islâmica nessas plagas (o que não significa que os 

dominadores islâmicos não incursionassem periodicamente por lá), suas comunidades moçárabes, 

embora não tão numerosas no começo da dominação islâmica, quanto as do sul, sempre existiram 

156 Apud Serafim da Silva Neto, Op. cit., p. 334. 
157 Etnografia, II, 370-1. Apud Serafim da Silva Neto, Op. cit., p. 335. 
151 Apud Serafim da Silva Neto, Op. cit., p. 337. 
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na faixa atlântica da Península, e nossos documentos constituem prova disso e da miscigenação 

que sempre houve entre cristãos e não cristãos nessas regiões. Em documentos do séc. X, 

casamentos de islamitas e cristãs são fatos costumeirosis9
. 

Vimos, também, que eram geralmente bilingües. Dominavam o duplo registro árabe, 

o clássico e o coloquial. Este era a língua da comunicação diária, bem modificado, aliás, segundo 

os arabistas, pela modalidade dialetal do árabe magrebino, trazido pelas populações berbéricas e 

contingentes militares. Isso pode explicar, segundo Wagner, as formas ditológicas: 

"Estes dobretes são uma confirmação da coexistência de duas correntes 
que se manifestaram na penetração do elemento árabe nos falares 
românicos; a primeira, muito mais forte, era a corrente vinda do Magrebe, 
onde se formara um dialeto especial com suas particularidades fonéticas e 
lexicais, que podemos estudar ainda nos dialetos atuais do noroeste de 
África e o qual é também a base do árabe falado na Península, como se vê 
em cada página do tratado de Pedro de AJcalá e do Vocabulario in 
Arabico; esta é a corrente mais popular. Ao lado dela subsiste, embora 
menos forte, outra corrente mais douta e devida não só a causas literárias, 
mas influenciada também pelos numerosos árabes provenientes de todos 
os países onde se falava árabe, e mais tarde~ vindos também das regiões 
orientais"160

• 

O filólogo e ensaísta brasileiro Rosário F arani Mansur Guérios ( 1907) apresenta duas 

classes de palavras do léxico moçarábico lusitânico161
: 

• Denotadora da autoridade senhorial, em virtude das leis civis, militares e religiosas 
impostas. Citem-se: albende (desde o séc. IX em língua portuguesa; aliás, o 
primeiro arabismo, tirante os antropônimos e topônimos, mas de vida eiemera em 
nosso idioma), alcáçova (desde o séc. XI), almotacé (desde o séc. XI, com pouca 
freqüência em nossos documentos), alcaide (desde o séc. X1 em português, com 
documentação vastíssima), para citarmos alguns exemplos de nosso Glossário; 

• Denotadora da sujeiryão a essa autoridade e aos usos e costumes levados à 
Península pelos conquistadores. Citem-se: alazão (desde o séc. XI, como antr. 
primeiro; depois como voe. comum), alcova (desde o séc. Xl), almude (desde o 

159 D&C, doe. n.o 52, de 943, p. 30: Ego Zoleiman, cum uxore mea F/amula. Cf. Serafim da Silva Neto, Op. cit., 
~- 335. 
60 "Sobre alguns arabismos do português." Bib/os, Coimbra, v. 10, p. 8-9, 1934. /Separata/ 

161 Op. cit., p.123-53 . 
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séc. XI)161
, aluazir (desde o séc. XI), presentes, também, em nosso Glossário. É 

claro que, de meados do séc. XI em diante, o êxodo dos moçárabes de Al-Andalus 
(que incluía a Lusitânia meridional) para o norte e noroeste da Península, 
motivado pelas perseguições religiosas dos Almorávidas e Almóadas, centuplicou 
várias vezes os arabismos e arabizações nos falares setentrionais peninsulares. Por 
ora, só nos interessa a influência até o séc. XI. 

Para compreendemos melhor as transformações sofridas pelo vocábulo árabe, via 

moçárabe, é importante não nos esquecermos de que caracterizava as populações moçárabes 

forte espírito conservador, não apenas dos costumes dos antepassados, da fé cristã, mas de 

hábitos lingüísticos, anteriores à denominação. Menéndez Pidal recorda que se utiliz.avam da 

língua árabe na vida pública, administrativa, mas o romance em família, um romance que se 

repetia de oitiva, não era cultivado, sem relação com uma língua escrita, básica, ao contrário do 

romance setentrional, que evoluía francamente, como salienta Serafim da Silva Neto: 

"Enquanto no Norte se procedia a intensa elaboração lingüística, que 
levava em conta quer o movimento geral da deriva, quer os idomatismos 
não sufocados por uma norma exigente e rigorosa - no Sul o romanço se 
mantinha conservador e como que estagnado. Os fatos históricos, 
arrojando as populações do Norte para o Sul à caça dos Infiéis e em busca 
de recuperar o território, vão provocar um contato íntimo e muito 
repetido entre o falar do Norte e o romanço moçarábico"163

. 

Nesse processo, desponta a Galécia 16-4 dos séc VIII, IX e X como o cadinho de 

elaboração de um tipo lingüístico diferente do romance utiliz.ado abaixo dessa região. O romance 

lusitânico setentrional serviu de base para a formação da língua nacional e, após a reconquista, 

sobrepôs-se ao romance moçarábico lusitânico - não sem resistência, como observa Harri Meier, 

162 Há quem interprete esse vocábulo como arabização do lat.modiu "módio"(medida de capacidade para sólidos), 
com acréscimo do artigo ár. ai-, como Pedro Cunha Serra, citado por António Capão, em Relance histórico
liniftst;co sobre a regido da Bai"ada - Influências arábicas. Aveiro [s/e] 1990, p.18. Nimcr cstatui que almude é" 
medida de capacidade para líquidos, de 12 canadas ou 48 quartilhos", enquanto modiu > módio é •medida de 
capacidade principalmente para sólidos ou medida agrária, correpondente a 384 passos quadrados." Influências 
orientais na ltngua portJJguesa, 1.a parte. São Paulo [s/e] 1943, ,~p.26-7. Ocorre que o almude árabe é também 
medida para sólidos. V. Glossário, s. v. 
163 lb., p. 345. 
164 V. p. 57. 
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pois o modificou, adaptando-o a seus hábitos articulatórios165
. Além do mais, a documentação do 

falar lusitânico meridional, de acordo com Carolina Michaelis, é posterior a 1250, o que dificulta 

muito o cotejo entre esses dois falares lusitânicos. 

De qualquer forma, a distinção estabelecida entre eles parte do pecúlio 

antroponímico, toponímico e vocabular comllJJ1 , ·cujas conclusões, seguindo de perto a Mansur 

Guérios, são as seguintes: enquanto o falar setentrional representava o latim modificado, 

evoluído, o falar meridional representava o latim conservado, pelas razões já aduzidas por 

Menéndez Pidal. 

• Se, ao norte da Península Ibérica, foi freqüente a síncope de fonemas surdos 
intervocálicos, o mesmo não oco"eu no sul: 

Norte: lat. pala> pá Sul: top. lat. Mirtula >Mértola (em 

documentos árabes: Mirtolah) 

ár. az-zamila > azêmola 'besta 

de carga'. 

• Se, ao norte, houve síncope da dental ln1 intervocálica, tal não sucedeu no sul: 

Norte: lat.fontana >are. fontãa Sul: top . lat. Fontanas > Fontanas 

ár. fulan(u) > fulano166
. 

• Se. ao norte, houve sonorização dof 67,1Jt/ intervocálico, o mesmo não oco"eu no 
suf: 
Norte: lat. vita >vida Sul : top. lat. Alvitu>Alvito (Beja). 

ár. az-zaituna >a azeitona. 

165 ApudMansur Guérios, Op. cit., 152. 
166 No port. proto-hist., temos fulam, folam; no port. are., temos: folo, fulo . Cf. com José Pedro Machado, Jnfl., 
s.v. 
167 Embora a influência árabe no romance hispânico e lusitânico se limitasse praticamente ao léxico, Sílvio Elia 

. observa, citando o romanista inglês W. D. Elcock, que "os moçárabes revelaram apreciável capacidade para 
assimilar o ritmo acentual da lingua dos conquistadores, ao contrário do que se deu com as palavras de origem 
germânica( .. . ), dai se vulgariz.arem os proparoxítonos, como Héjira, cáfila•", além dos citados acima. Do mesmo 
modo, oxítonos (algodão•, açafrão•) e os paroxítonos terminados por silaba fechada, ou seja, por consoante 
(alcácer•, aljôfar*). Op. cit., p. 106. 
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• Ao norte, há síncope do /d/ intervocálico, o que não ocorre no sul: 

Norte: lat. pede > pé Sul: top are. Odiana (ár. wadi 

'vale' ;depois, por sinédoque: 

'rio' + voe. ibérico latinizado 

A na( s): Guadiana, 

denominação castelhana do 

rio internacional da Península 

Ibérica. 

• Ao norte, o ditongo !ai/ transforma-se em lei,'; mas se mantém ao sul: 

Norte: lat. calvaria> caveira Sul: çapatair 'sapateiro'. 

ixqutair ·escudeiro'. 

• Em contraste com o norte, ocorre, no sul, conservação dos proparoxítonos7 

Norte: lat. periculu> perigo Sul: lat. Mirtula> Mértola. 

ár. ai qaçba> alcáçova 

'cidadela'. 

ár. Al-Fltna> alfétena 

'combate' . 

• Ao norte, o grupo consonântico /e/! palatizou-se em llh,,; ao sul, em !ly/: 

Norte: lat. cunicu/u> coelho Sul: lat. cuniculu>conelyo. 

lat. peduculu> piolho lat. peduculu>podolyo. 

• Ao norte, os grupos consonânticos lcll, ljll, !pi/ palatizaram-se em lch1; ao sul, 
rotacizaram-se em !cri, !frl, lprl, respectivamente: 

Norte: lat. clave> chave Sul: lat. c/avu> cravo. 

lat. flamma> chama lat. jloccu> fraco. 

lat. pluvia> chuva lat. platia > praça. 
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Mansur Guérios, sempre fundamentado em Corominas e Serafim da Silva Neto, 

acresce que várias palavras, tomadas por eruditas, podem ser de origem moçarábica, tais como: 

lâmpada, alâmpada (forma protética com artigo port. a), quando cotejadas com lampaa > larnpa, 

da faixa setentrional. Observa, finalmente, a influência simplificadora dos falares meridionais 

sobre o setentrional, quando este entra em contato com aquele, no processo da Reconquista, e 

conclui que "a colaboração dos moçárabes é encarada como fortemente acentuada, de tal maneira 

que o seu romanço é tido como fator ativo sobre o falar (ou falares) vindo do Norte com a 

Reconquista"168
. É, portanto, natural que encaremos os arabismos e arabizações do português, 

desde sempre, fruto do convívio dos falares setentrional e meridional na faixa ocidental da 

Península Ibérica. Nosso Glossário traz alguns exemplos da grande contribuição lexical 

moçarábica para o português. 

5. PANORÂMICA DOS ESTUDOS EUROPEUS E BRASILEIROS SOBRE A 

INFLUÊNCIA ÁRABE NA LÍNGUA PORTUGUESA -

Antes de relacionarmos as principais publicações acerca da influência árabe, via 

moçárabe, na língua portuguesa, relacionaremos não apenas aquelas que, conforme Dozy169
, 

constituem as mais antigas sobre a influência árabe nos falares da Península Ibérica, sobretudo no 

castelhano, mas também aqueloutras mais recentes, muitas das quais serviram de base para este 

trabalho. 

O mais antigo, pois, seria o glossário latino-árabe (ms. de Leyde 231, designado, por 

u;a Op. cit., p. 152. 
169 Prefácio ao Supplément tn1X dictionnaires arabes. Lcydc, E. J. Brill, 1881, p VIIl 
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Dozy, pela letra L), provavelmente de fins do séc. VIII, para alguns, mas do séc. XII para Dozy, 

pois está escrito parcialmente em pergaminho e a maioria das folhas, em papel de algodão; ora, 

sabe-se que, anteriormente ao séc. XI, não se encontram livros escritos sobre papel de algodão. 

Foi composto na Espanha, como o provam muitos termos árabes e do baixo latim nele contidos. 

Desconhece-se o nome de seu autor, mas, segundo Dozy, talvez um judeu, porque tanto os 

nomes árabes e latinos dos planetas e dos signos zodiacais trazem sua tradução em hebraico e 

com caracteres hebraicos. Simonet, lembra Dozy, acredita que seu autor, ao contrário, fosse 

cristão, moçárabe ou judeu converso. Pertenceu ao famoso humanista francês, de origem italiana, 

Joseph Juste Scaliger (1540-1609), que o recebeu de Gillaume Postei (1510-1581), outro 

humanista francês, diplomata, professor de Grego, Hebraico e Árabe, cujo ideal era união de 

cristãos e islamitas em Cristo, o que expressa em seu De orbis te"ae concordia. 

Não só Scaliger fez amplo uso desse glossário em seu Thesaurus linguae arabicae , 

obra jamais publicada, mas cujo original a Biblioteca de Leyde possui (ms. 212), mas seu 

contemporâneo e amigo Raphelengius (séc. XVI), em seu Lexicon Arabicum, publicado em 

Leyde, em 1613. 

Outro vocabulário, árabe-latino e latino-árabe, designado Voe. por Dozy, é mais 

completo e mais exato. Foi composto, provavelmente na segunda metade do séc. XIII, na 

Espanha levantina (na Catalunha ou no reino de Valência), talvez pelo teólogo, filósofo e 

orientalista catalão Raymond Martin (séc. XIII), que se consagrou à conversão dos islamitas . Em 

1871, segundo um ms. da Riccardiana (não original para Dozy, mas umjac-simi/e), Schiaparelli 

(1871 - 1934) publicou-o com muita unidade em Florença. 

O terceiro desses cimélios, Vocabulista arávigo en letra castel/ana, é o glossário170 

que o Padre Pedro de Alcalá (séc. XVI) compôs em Granada, e ai publicou, em 1505 (treze anos 

após a Reconquista cristã da Península), por ordem de Fernando de Talavera, primeiro arcebispo 

170 No Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, pudemos consultar a edição de P. Antônio de 
Lapnle: Petri Hispani, De lingoa 11Tabica, Cottingae, 1883. 
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dessa cidade, com a intenção de facilitar a conversão dos mouros recém-submetidos. 

Indubitavelmente, é o mais rico de todos, por isso demandou mais tempo e trabalho. Na 

dedicatória ao arcebispo, Pedro de Alcalá revela que, para as palavras castelhanas, baseou-se no 

dicionário espanhol-latino do lexicógrafo Antonio Nebrija (ou Lebrim, como escreveu). 

Em 1787, em Madri, surgiu o Diccionario espaiíol-latino-arábigo, composto por Fr. 

Francisco Cafies (séc. XVIIl), e em que se inseriu um Discurso preliminar sobre la utilidad de la 

lengua arábiga. 

Em 1837, G.W. Freitag (séc. XIX) publicou, em Hale, o Lexicon arabico-/atinum. 

Em 1846, A. de Biberstein-Kazimirski (séc. XIX) publicou, em Paris, seu Dictionnaire arabe

français. 

Em 1876, Marcel Dévic (séc. XIX) publicou, em Paris, o Dictionnaire étymologique 

des mots d'origine orienta/e, em suplemento ao dicionário de Littré. Em 1886, em Granada, 

apareceu o Glosaria etimológico de las palavras espanõlas (caste/lanas, catalanas, 

mallorquinas, portuguesas, valencianas y bascongadas) de origen oriental, de Eguílaz y 

Yanguas (séc. XIX). Em Florença, em 1888, Lasinio (séc. XIX) publica Dei/e voei italiane di 

origine orienta/e, com os arabismos veiculados pelo siciliano. Em 1889, acabou, finalmente de 

ser impresso o Glosario de las voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, de Francisco 

Javier Simonet (séc. XIX), com inúmeros exemplos de arabizações. De Henri Lammens (1890 -

1862), temos Remarques sur les mots français dirivés de l'arabe, publicado em Beirute, em 

1890. Em língua alemã, temos de Karl Lokotsch (séc. XIX), o monumental trabalho 

Dymologisches Worterbuch der europtiischen (germanischen, romanischen und slavischen) 

Wiirter orienta/ischen Ursprungs, publicado em Heidelberg, em 1927. 

Na década de 30, apareceu o alentado estudo do arabista suíço Amald Steiger 

(séc.XX)), compulsado por nós na edição castelhana de 1932: Contribuci6n a la fonética dei 

hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-românico y el siciliano, importante pelo cotejo dos 

dialetos irabes ocidentais e pela análise dos fonemas árabes e sua evolução ao se incorporarem 
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no léxico românico. 

Em 1941, o arabista finlandês Eero Neuvonen (séc. XX) trouxe a valiosa 

contribuição de Los arabismos dei espaiío/ en e/ sig/o XIII, um estudo iniciado em Paris, em 

1932, continuado mais tarde na Finlândia e de novo em Paris, em 1938. Por causa da guerra 

russo-finlandesa de 1939-40 e de problemas de saúde do mestre e orientador (na verdade, o 

grande inspirador desse trabalho), prof. O.J. Tuulio, só pôde vir a lume em 1941. Nas primeiras 

páginas, Neuvonen advertia: 

"( ... ) los arabismos de los idiomas peninsulares han suscitado vivo interés 
entre los eruditos, preocupándoles, en primer lugar, las investigaciones 
etimológicas y las consideraciones fonéticas. Puede afirmarse, sin 
embargo, que este estudio de los arabismos, que forma hoy casi una 
ciencia aparte, se halla todavia incipiente, no obstante las numerosas 
monografias ya publicadas. Faltan trabajos referentes a la evolución 
morfológica y semántica, estudios históricos y culturales, tratados sobre el 
número, frecuencia y uso estilístico de los arabismos, comparaciones con 
las voces de origen latino, y otros más que parece innecesario 
enumerar"171 

• 

Também de Neuvonen, o primoroso estudo publicado, em 1951, no Boletim de 

Filologia, "Los arabismos en las Cantigas de Santa Marid', no qual o Autor trata dos arabismos 

ingressos no galego antigo, e em número nada desprezível, embora, como observa 

preliminarmente, a dominação árabe em Galiza perdurasse pouco (aproximadamente de 720 a 

740). Segundo o Autor, ao romance peninsular, chegam os arabismos por três vias: 

• por influência direta (a mais importante) originada pela dominação islâmica e a 
convivência de islamitas e cristãos~ 

• por influência indireta (intercâmbio mediador), por meio dos escravos, dos 
imigrantes chegados das regiões ainda submetidas aos islamitas, ao comércio e a 
outros fatores~ 

171 Los arabismos dei espaJto/ en e/ sig/o XIII. Helsinki, Studia Orientalia, 1941; p.7. Pouco mais tarde, Portugal, 
como veremos adiante, apresentou um trabalho que preencheu muitos desses quesitos. Referimo-nos à obra, tantas 
vezes citadas aqui, Influência arábica no vocabulário português, de nosso estimado orientalista português José 
Pedro Machado. 
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• por influência distante, quando as fronteiras dos reis islâmicos tanto se 
distanciaram, que não viviam mais na vizinhança da região cristã, e havia as 
relações sociais, militares, comerciais e culturais com outras regiões cristãs muito 
arabizadas. Para Neuvonen, no caso do galego, como no caso do português, a 
segunda influência é que explica melhor muitos de seus arabismos172 

• 

Pertence à década de 40 mais um excelente trabalho do grande arabista espanhol e 

autor de IA escatologia musulmana en la Divina Comedia, o Padre Miguel Asín Palacios. Sua 

Contribución a la toponimia árabe de &pana, cuja 2.ª edição {1944) consultamos, é de grande 

valia, também, para o estudo toponímico português. 

Dentro ainda das influências orientais nas línguas românicas, temos de J.M. Solá-Solé 

(séc. XX) "EI artículo ai- en los arabismos dei iberorrománico", publicado em fevereiro de 1968 

na Romance Philology, no qual o Autor analisa os 520 arabismos rastreados por ele no catalão, 

um terço dos quais, apenas, mostra atualmente marca do artigo árabe aglutinado, como 

divulgamos atrás. 

Nem todas as obras actma foram por nós compulsadas, o que lamentamos 

enormemente. Na bibliografia, ao final deste trabalho, encontram-se as obras a que, de fato, 

tivemos acesso. Quanto aos vários artigos publicados em revistas especializ.adas, muitos também 

se encontram em nossa bibliografia. De qualquer modo, como podemos observar, inexiste um 

glossário específico sobre os arabismos dos primeiros três ou quatro séculos de dominação 

islâmica na Península Ibérica, aliás os séculos em que se encontram os documentos analisados 

neste trabalho. 

Agora, dos trabalhos específicos sobre as influências árabes na língua portuguesa, 

citemos, o mais antigo: Vestigios da língua arabica em PortUgal ou Lexicon etymo/ogico das 

palavras, e nomes portuguezes que tem origem arabica, composto, em Lisboa, em 1789, por 

Frei João de Sousa (1734?-1812) correspondente de número dessa Sociedade e intérprete de Sua 

172 "Los arabismos cn las Cantigas de Santa Maria". Boletim de filologia, Lisboa, v. 12, n. 3, 4, p.291-2, 1951. 
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Majestade para a língua árabe, do qual existe edição fac-similada, prefaciada por A.F. de 

Carvalho. Embora utilíssimo, precisa ser consultado com reservas. Sua definição de moçárabe173
, 

por exemplo, é inaceitável, tanto quanto a de Bluteau, por ele aludida e refutada. 

No dizer de Carolina, o trabalho mais científico e mais rico de todos, porquanto 

esteado em profundos conhecimentos de língua e literatura árabe-peninsular, é o Glossaire de 

mots espagnols et portugais de l'arabe, cuja 1.a .emção foi publicada por M. Engelmann em 

1861, discípulo do eminente orientalista holandês R. Dozy, que se encarregou de publicar a 2-:'a 

edição, revista e aumentada, a pedido do editor M. Brill e com a aprovação do discípulo, no 

momento impossibilitado de dar continuidade ao trabalho. Na edição de Dozy, em 1869, foram 

acrescidos 325 artigos aos 171 da edição de Engelmann, o que para o mestre era ainda 

insuficiente: 

"Même avec ces additions três considerables, je n'ose pas affi.nner que 
cette édition soit complete. rai fait ce que j'ai pu ( ... ).Je n'ai donc rien 
négligé pour rendre cette édition aussi complete que possible, et 
cependant je crains de ne pas y avoir réussi"17

". 

Data de 1897 a l .a edição do precioso estudo do orientalista português David Lopes 

(1867-1942) e professor de Árabe na Faculdade de Letras de Lisboa, no começo deste século, 

Textos em aljamia portuguesa, manancial de pesquisas sobre o romance lusitânico, escrito com 

caracteres árabes. 

Outro trabalho importante é o Glossário luso-asiático, em dois volumes, publicado 

em 1919 e 1921, por Monsenhor Sebastião Rodolfo Dalgado ( 18 5 5 - 1922) m , sob os auspícios 

173 De" nusarab 'meios árabes', isto bc cm quanto á língua, e costumes, e não á Religiaõ.", na p. 131. A definição 
de Blutcau, que ele apresenta na mesma página, é a seguinte: "( ... ) deriYa este de Moça, e diz que significa 
Cbristaõ na lingua Arabica." E arremata: "O nome Cbristaõ na língua Arabica hc Naçarani, e naõ Muça. Diz 
tambcm, ou de Muça, Capitaõ dos Arabcs ( ... ); ou do Latim corrupto mi:rti Arabes, cujas derivações saõ pouco 
verosímeis." 
174 Prefácio ao Glossaire des mots espagnols et portllgais dérivés de l'arabe. Leyde. E. J. Brill, 1869, p. VII. 
17sReeditado pela mesma egrégia Academia cm 1993 e a nós ofertado por Dr.• Lídia Madeira de Abreu, a 
nobillssima Assessora do Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro de Lisboa e Responsável pelo Setor de Apoio 
aos Estudiosos Estrangeiros Lusófilos. 
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da Academia Real das Ciências de Lisboa. 

A grande contribuição brasileira, apesar das imperfeições apontadas por Serafim da 

Silva Neto (1917 - 1960) e José Pedro Machado176
, data de 1943. Trata-se do primeiro dos oito 

volumes de Influências orientais na língua portuguesa - {Torno 1: Os vocábulos árabes, 

arabiz.ados, persas e turcos), de Miguel Nimer (séc. XX). Um dos méritos dessa obra é a 

preocupação etimológica na análise dos arabismos. 

Em 1958 e 1961, saíram, respectivamente, os dois volumes de ln.fluência arábica no 

vocabulário português177
, consagrado trabalho de José Pedro Machado ( 1914) - o guia mais 

dileto desta dissertação - sem dúvida alguma, até o momento, o mais completo, o mais sério, o 

mais fartamente documentado e datado, em que o Autor procura estudar a história dos 

vocábulos, sempre nos fazendo reparar em que a ausência, até a data (até hoje, também, de certa 

forma), de subsídios para um Dicionário Histórico da Língua Portuguesa, "pois os vocabulários 

da antiga linguagem portuguesa não vão para trás do séc. XVf'1
'
8

, dificulta um trabalho 

verdadeiramente científico, sistemático e conclusivo acerca daquelas influências. Igualmente de 

José Pedro Machado é o Vocabulário português de origem árabe, estudo sumário dos arabismos 

correntios hoje em português, inclusive os antropônimos e topônimos orientais usados, ainda, em 

Portugal e, também, no Brasil, pela numerosa colônia árabe, aqui estabelecida desde o séc. XIX. 

No apêndice precioso dessa obra, José Pedro Machado apresenta-nos os mais antigos arabismos 

de textos redigidos em terras hoje portuguesas, e que vão do séc. IX a fins do séc. XI, recolhidos 

nos Diplomata et chartae, nas Leges et consuetudines, nas Chancelarias medievais, no 

Elucidário de Viterbo e nos Documentos medievais portugueses. Alguns dos arabismos de nosso 

Glossário não constam, inexplicavelmente, desse apêndice, embora em sua ln.fluência arábica no 

vocabulário português apareçam como existentes dos Diplomata. Desse Autor, existem 

176 Op. cit., p. 10-11. 
177 A primeira citação da obra, neste trabalho, encontra-se na n. 43. 
171 /b ., V. 1, p. 1.5, D. 13. 
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incontáveis artigos em revistas e boletins filológicos, a grande maioria dos quais relacionada em 

nossa bibliografia. 

Como se pode verificar, em língua portuguesa, tanto em Portugal, quanto no Brasil, 

até onde nos foi dado pesquisar, os estudos no campo dos arabismos têm no mínimo três 

décadas, se não consideramos o trabalho pouco científico de António Capão, Relance histórico

linguistico sobre a região da Bai"ada, publicado em 1990, no Aveiro. Um descaso, lá e aqui, 

dificil de conceber, visto que o assunto, fecundo, está muito longe de esgotar-se. E os estudos 

hispânicos, incessantes, estão aí para prová-lo. De qualquer forma, há tempos, vimos 

dependendo, exclusivamente quase, dos estudos do professor mais que septuagenário, José Pedro 

Machado, digno continuador do grande arabista David Lopes, e que sempre se empenhou em 

chamar a atenção dos estudiosos, jovens ou não, para a preparação de subsídios destinados a um 

dicionário histórico de nosso idioma, como o dissemos atrás. E para esse empreendimento, o 

preparo arabista é fundamental. Antes mesmo de José Pedro Machado, Carolina Michaelis já 

reclamava, no início deste século, da inexistência, em Portugal, de um estudo mais sistemático e 

científico dos elementos árabes no léxico português e insistia em que Portugal demandava um 

trabalho semelhante ao de Dozy, e segundo métodos modernos, com ampla documentação, 

trechos literários, locuções populares, provérbios etc. Acrescia que David Lopes e Gonçalves 

Viana (séc. XX) "prestariam um grande serviço à ciência, se fizessem a terceira edição do livro 

de Dozy, erguendo-o à altura do saber atual." Fê-lo, sem dúvida, décadas mais tarde, José Pedro 

Machado, reconhecendo, entretanto, que o assunto exigia e exige muitas investigações mais. 
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TERCEIRA PARTE 

Os Primeiros Vestígios da Influência Árabe no Romance Lusitânico 

1 . OS DOCUMENTOS MAIS ANTIGOS DO TERRITÓRIO QUE SE TORNOU 

PORTUGAL 

Dos textos mais antigos de Portugal, Leite de Vasconcelos alude a duas classes 

principais: documentos (públicos e privados) e obras literárias. Dizem respeito a este trabalho 

exclusivamente os primeiros, justamente os redigidos ainda "no reinado do latim bárbaro" ou 

. período proto-histórico da língua portuguesa, durante o qual os textos apresentavam mescla de 

latim mal aprendido com fórmulas tradicionais cartoriais, além de vocábulos e rudimentos de 

frases do romance lusitânico usado no trato comum179
• Quanto às obras literárias, por serem 

redigidas na fase seguinte, chamada galego-portuguesa, inseridas, portanto, no português 

histórico, fogem ao corte temporal estabelecido por este trabalho. 

Conforme João Pedro Ribeiro (1758-1839)11º, chamam-se documentos todos "os que 

179 Esclarece Carolina Micha!lis que a linguagem desses documentos "bem merece o nome de latim bárt>aro. 
Muito ao conttário do latim vulgar e português arcaico, que são liDguas perfeitamente regulares, esse latim 
búbaro, que nunca teve vida e nunca foi falado, ~ inorgânico; obra artificial dos referidos tabeliães que, sendo 
obrigados a servir-se da língua latina, a ignoravam todavia, cometendo por isso as maiores irregularidades." E 
acentua que isso nlo significa que nos &éculos imediatos "os escrivles deixassem de redigir numerosos documentos 
incorretos naquele estilo rudimentar já caractcri7.ado, que constrasta singularmente com o dizer disciplinado das 
poesias trovadorescas realmente portuguesas, elaboradas nas cortes peninsulares", já em fins do séc. XII, a par de 
trechos em prosa portuguesa, que começam a predominar sobre o latim bélbaro. Lições de filo/. port., p.134. 
180 Erudito português, censor régio, c:ons:idcrado o fundador da Diplomacia em Portugal e primeiro lente da 
Cadeira de Diplomática na Universidade de Coimbra, depois transferido para Lisboa, em 1801. 
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eram exarados por tabelião ou escrivão, ou expedidos por ministro ou outro oficial"111 
, e 

constituíam, basicamente, títulos de compra e venda, testamentos, doações. Começaram a ser 

muito abundantes a partir do séc. XIII, e, posto que haja muitos inéditos em arquivos 

portugueses, grande parte deles foi publicada em coleções especiais ou periódicas112
, das quais se 

distinguem pela excepcional importância as seguintes: 

1. Portugaliae monumenta historica (particularmente sua terceira divisão, os 
. 1 

Diplomata et chartae .:'"o corpus desta dissertaçã~- que reúnem, como ressalta José Pedro 

Machado, os mais antigos diplomas de direito privado lavrados em territórios do futuro 

Portugal113
, sobre os quais nos deteremos adiante), publicação da Academia das Ciências de 

Lisboa e com a direção de Alexandre Herculano; 

2. Documentos históricos da cidade de Évora, por G. Pereira (1 parte, fase. 1 e II, 

Évora, 1885; II parte, Évora, 1887; m parte, Évora, 1891). No dizer de Oliveira Marques, entre 

as coleções documentais de grande importância para a Idade Média, ofertadas pelo séc. XIX, 

esta é uma das principais, pela riqueza de textos sobre história econômica, social, administrativa, 

vida cotidiana etc. O historiador observa, ainda, que parte dos documentos vem transcrita na 

íntegra, parte em resumo1 
... ; 

3. Documentos inéditos dos séculos XII-XV, por O. Guimarães, Porto, 1896; 

4. Corpus codicum /atinorum et portugalensium eorum qui in Archivo Municipali 

portucalensi asservantur antiquisssimorum - Diplomata, chartae et inquisitiones, 6 vol., Porto, 

1891, uma coletânea que, di-lo Oliveira Marques, "mais de perto e com sucesso conseguiu imitar 

o objectivo dos Portugaliae mon. hist. para uma cidade do País. Todos os códices e documentos 

111 ApudLeite de Vasconcelos, Textos Arcaicos, 3. cd. ampliada, Lisboa, Clássica. 1922, p.119, n. 2. 
112 "Não têm conto os documentos avulsos publicados adrede, geralmente como apéndice a estudos vários. Seria 
absurdo tentar arrolá-los aqui. O estudante poderá consultar os índices de várias revistas especializadas, como o 
Archivo historico porlflguez, a_Rtvista Lusitana, O lnstitllto, D_ Boletim da Segunda Classe, da Academia, etc., 
onde encontrará muitos." OliVeira Marques, Guia do estfldante de História medieval. Lisboa, Cosmos, 1964, p. 
206. 
113 "O vocabulário português do séc. IX", Rtvista de Portllgal, Série A. Lisboa, v. 22, n. 1S8, p. 284-287, out 
19S7. 
1 
... Op. cit., p.198. 
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awlsos, provenientes do Arquivo Municipal do Porto (hoje Gabinete de História da Cidade), são 

transcritos na íntegra e segundo rigoroso critério paleográfico. Apesar da sua morosidade, a 

iniciativa tem sido continuada ao longo dos últimos sessenta anos"m . Interessam ao período 

medieval os vol. 1 (1891-1912), Il (1917), m (1914-15), IV (1938-52), V (1953-61), VI (1957); 

5. Vários documentos publicados em obras de João Pedro Ribeiro, de Santa Rosa de 

Viterbo (1744-1822)116 e de revistas especializadas como o Arquivo histórico português, o 

Arqueólogo português, a Revista de Portugal, entre as mais notáveis. 

Acresce Leite de Vasconcelos, em seus Tertos arcaicos, que a maior parte dos 

documentos inéditos se encontra, principalmente, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

Outra parte, menos ponderável, em outros estabelecimentos públicos tais como: a Biblioteca 

Nacional de Lisboa, o Museu Etnológico, cartórios de câmaras municipais; também em 

colegiadas (corporações de eclesiásticos com honras de cônegos não pertencentes à sede 

episcopal, e cujo chefe é um abade ou prior), cabidos (corporações capitulares de cônegos de 

alguma Sé) e outros. 

Ocupemo-nos, agora, da mais importante coletânea desses documentos do português 

histórico e proto-histórico. 

115 Op. cit., p. 199. 
116 Franciscano e lexicógrafo português, cujo Elucidário, em que pese às incorreções, é obra preciosímma. A esse 
respeito, diz Oliveira Marques: "O Elucidário está eivado de erros, de interpretações viciadas, de enganos, de 
omissões e de preconceitos (João Pedro Ribeiro criticou-o àsperamcnte). Os muitos documentos e cxtractos de 
documentos que apresenta denotam com frequência erros de leitura e de transcrição. Mas, com todos estes defeitos, 
a obra permanece fundamental na sua utilidade histórico-filológica. Constitui, ainda hoje, a única tentativa de 
glossário do Ponuguês arcaico e continua a prestar excelentes serviços ncssc campo.• Op. cit., p.SO. Para Dozy, a 
obra constitui "rccueil précieux, infinimcnt supérieur à tous lcs autrcs lexiqucs de ce gcnrc", embora com poucas 
informações etimológicas ou arabistas. Mas Dozy ressalta que "on y trouve une foule de mots ancicns avec lcs 
variantes, et à l'aide dcs passages tirés dcs chartcs et dcs chroniques que le savant auteur cite cn aboodance, on 
peut non-seulement établir la signification de ccs mots, mais préciser cn outre les lieux et les tcmps oii étaicnt On 
a clone toutcs les données néccssaircs pour cn explorcr l'bistoirc. Je n'ai pas bcsoin de dirc combien il cst 
indispcnsable de connaitre toutes lcs variantes ortographiqucs, quand il s'agit d'une langue aussi irrégulierc à cet 
6gard que le vieux portugais." Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, p. 10. 
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2. OS PORTUGAl.lAE MONUMENTA HISTORICA : VALOR DOCUMENTAL E 

FILOLÓGICO. 

Por iniciativa do historiador, poeta, jornalista, romancista português e vice-presidente 

da Academia das Ciências de Lisboa, Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo (1810-1878) -

mais conhecido pelo nome literário de Alexandre Herculano -, foi iniciada, a partir de 1856, a 

publicação sistemática dos mais antigos documentos históricos portugueses, na coleção 

Portuga/iae monumenta historica (Monumentos históricos de Portugal), eleita por Carolina 

Michaelis como a mais importante de todas do gênero187
• Já em 1852, Herculano, inspirado em 

trabalhos similares europeus, propôs à Real Academia das Ciências de Lisboa a elaboração de 

uma coletânea de documentos portugueses e estrangeiros, inéditos ou não, completos ou 

fragmentários, relacionados a territórios do futuro reino português, e dentro do periodo entre os 

séculos VIlI e XV. Assim esclareceu seus propósitos no Prefácio ao vol. 1 (Scriptores) dessa 

coletânea: 

"Movida por amor da patria e por uma nobre emulação, a Academia Real 
das Sciencias de Lisboa quiz dotar o seu paiz de uma coleção análoga ás 
que successivamente se tem publicado e continuam a publicar em 
Alemanha, em França, em Itália e em outras partes. Os membros da · 
Secção d'Historia e Antiguidades da mesma Academia foram, como era 
razão, encarregados especialmente dos largos trabalhos que tão vasta 
empreza exigia. Approvado pela Classe das Sciencias Moraes e·Politicas, 
e de Litteratura, o plano da obra, que fora oferecido por um dos seus 
membros, foi submettido ao Governo, que lhe deu a sua sancção, 
louvando o pensamento da Academia. Esse plano abrangia não só o 
desenho litterario da empreza, mas tambem indicações sobre o modo 
practico de colligir os monumentos que della deviam ser objecto"1ª. 

Adiante, Herculano apresenta os artigos relativos à ordem inicial da publicação: 

117 o . 14 'P· Cll., p. . 
118 Prefácio a Scriptores, v. 1, p. VI-VII. 
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"Art. l.o - A Secção de Historia e Antiguidades começará sem perda de 
tempo a preparar a publicação dos Monumentos Historicos de Portugal 
durante a idade media, abrangendo o período decorrido desde o vm 
seculo até o fim do XV. 
Art. 2.o - Esta collecção conterá tres grandes Divisões: 
A - Monumentos Narrativos (que deverão abranger todo o genero de 
narrativas historicas, quer sejam pequenos chronicons, ou chronicas mais 
extensas, quer sejam obituarios, biographias, agiographias, quer relações 
avulsas d'um ou mais successos; quer finalmente inscripções, que por 
algum modo esclareçam a historia do paiz naquellas epochas ); B -
Legislação e Jurisprudencia (com tres Secções: l .a - Leis civis geraes, e 
direito consuetudinario geral; 2.a - Leis locaes, e direito consuetudinario 
local, abrangendo as cartas constitutivas dos municípios, ou foraes, no 
sentido restricto desta palavra, os actos addicionaes a elles, e os costumes 
e degredas -decreta- ou posturas municipaes; 3.a - Leis e jurisprudencia 
estrangeiras, como direito subsidiario ); C - Diplomas e Actos Publicos e 
Privados (com quatro Secções: l .a - Actos publicas pertencentes ao 
governo do Reino, devendo entrar nesta categoria as actas das côrtes, as 
inquirições, as providencias fiscaes e administrativas, e os documentos 
estatísticos; 2.a - Diplomas respectivos ás relações externas do paiz, 
abrangendo tractados, convenções, bullas e rescriptos papaes, 
correspondencias diplomaticas etc.; 3.a -Actos publicas e diplomas regios 
com objecto singular, e relativos a corporações ou indi\iduos, abrangendo 
doações e outros contactos entre o rei e os subditos, sentenças de 
tribunaes e magistrados etc.; 4.a - Actos e monumentos privados, 
contendo contractos particulares, correspondencias epistolares, memorias 
puramente domesticas, registos e notas d'economia privada, que possam 
illustrar a historia politica e social do paiz.)." 

Revisto esse plano inicial, em virtude da complexidade do material reunido, a 

coletânea, intitulada, a exemplo da congênere alemã119
, Portuga/iae monumenta historica a 

saecu/o octavo post Christum usque ad quintum decimum, e seguindo a estrutura da obra alemã, 

manteve, aproximadamente, a divisão oríginal, mas reunida em seis volumes190
: 

1.o - Scriptores (Escritores) - publicado em 1856 apenas o primeiro dos dois 

volumes ideados - ou coleção de monumentos narrativos. Encerra crônicas (relatos de fatos 

119 Serviram diretamente de modelo à coletânea portuguesa de Herculano os .\f onumenta gtrmaniae historlca inde 
ab anno Christi quingentesimo ad annum 1500, cuja publicação se iniciou em 1826, com a orientação do eminente 
erudito e historiador alemão Georg Hcinrich Pertz (179S-1876), com a diferença de que esta é formada por 13 
volumes. Na França e na Itália, havia também publicações semelhantes como: Historiae francorum scriptores 
coetanei, de André Duchcsne, ouRerum italicarum scriptores, de Muratori (1672-17.SO) etc. 
190 0s dois últimos volume5, Jnquisitiones, (v. 1, 1888, e v. 1, parte IL 1917), são publicações da Academia 
posteriores à morte de Alexandre Herculano. 
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registrados em ordem cronológica; anais); cronicões (crônicas medievais volumosas)1
'
1 ~ 

memórias (registros escritos por quem presenciou os acontecimentos que narra, ou neles tomou 

parte); obituários (registros, geralmente de igreja ou mosteiro, cm que se marcava o nome dos 

falecidos e as missas celebradas em sua intenção); imgiografias (obras sobre santos, com o fito 

primordial da edificação dos fiéis); nobiliários ou livros de linhagens (registros de familias nobres 

de determinada região}, alguns dos quais e os mais recentes de insubstituível interesse literário, 

embora não representem propriamente obra de literatura. Oliveira Marques assevera que, 

fazendo-se abstração do interesse genealógico que oferecem, afiguram-se-nos como "verdadeiro 

repositório de lendas, cenas históricas verídicas, anedotas, actos do viver quotidiano, etc. "192
, 

distribuídos entre os séculos XII e XIV. 

2.o - Leges et consuetudines (Leis e costumes), vol. 1 (1856) e II (1868), ou coleção 

legislativa e de jurisprudência, desde o Código Visigótico, as leis gerais vigentes no início do séc. 

XII (início da Monarquia}, atas de concilios, até as leis do reinado do quinto rei de Portugal, D. 

Afonso ID, o Bolonhês193 (1210-1279) - durante o qual os invasores islâmicos foram 

191 Com respeito à diferença entre crônica e cronicão, ouçamos o que nos diz, com ccno humor, Alfredo Pimenta: 
"Posso chamar Crónicas, aos Relatórios dos Cruzados. Estas noções não estão bem fixadas. E, para reconhecer 
isso, basta reparar-se cm que a Historia Gótica, do Arcebispo de Toledo, D. Rodrigo Jiméncz de Rada, também se 
chama Rtrum in Hispania Gestarum Chronicon. No que seja Cronicdo. Ainda não foi possível assentar-se. Porque 
à nossa Crónica dos Godos, ou História dos Godos, que pertence à familia dos Anais, também se chama Cronictlo 
lusitanos, ou Chronicon 11'sitanum. Tcàricamcntc, é possível distinguir o Chronicon da Crónica - segundo o gosto 
de cada um. Pràticamente, isto é, à posteriori, ninguém o consegue. O Chronicon Ellenhlll'di (Mon.Germ.Hist., 
série in-folio, Scriptores, vol. XVIl, pág. 118, e seguintes) é extensíssimo. O Chronicon de Colmlll' (loc.cit, pág. 
240 e seguintes) é do mesmo género. I Que semelhança pode haver entre o Chronicon incerti a11ctoris (in Canisio, 
Thesa11rus monumentorum ecclesiasticorum ti historicorum, Ili, 2.a parte, pág. 219 e seguintes) e o Chronicon 
Olivtirtnse, editado, entre nós, por Alberto Feio (in Revista de Guimtll'tles, número comemorativo dos Centenários 
da F•mdaçãn e da ~oração de Portugal)? I Nenhuma - se não a de um e outro serem Anais. I Dos mais 
modernos Dicionários portugueses, um chega a definir o cronicãon, como sendo "volumosa crónica medievar, e 
outro ddinc: •crónica medieval volumosa•. Herculano tinha-o por •uma espécie de resumo da história geral do 
país" (Hist. de Port. 1, pág. 2). I Será resumo da história geral do País, o Chronicon Laurbantnsi? Inclino-me a 
crer que entre Crónicas e Cronic:õcs não há diferença substancial. I Há também algumas semelhanças entre certas 
Crónicas ou Chronicocns, e os Anais. I Os Annales Babenbergenses, os Annales Colonit~s etc., que enchem 
quase por completo o vol. XVII dos Scriptores dos Mon. Gennaniae Historica são, na sua esbutwa, idênticos aos 
Chronicocns ou Crónicas de que tenho falado, e nada se parecem com as Crónicas dos Rtis tk Castela D. Pedro, 
D. Jotlo I, D. Htnrique II e D. Htnriqut m, de Lopez de Ayala, que são, no entanto, indilcutivelmen, Anais. 
Prefácio a Fontts med. das Hist. de Port., vol. 1 (Anais e Crónicas), Lisboa, Sá da Costa [1948) p. XXX - XXXII. 
192 Op. cit., p. 182. 
193 Alcunha dada pelo povo por seu casamento, na França, com D. Matilde, condessa de Bolonha e viúva de 
Felipe, o Cn:spo. 
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definitivamente expulsos de Portugal -, além dos forais194 concedidos até 1279, e direito público 

municipal, do séc. XI ao final do reinado desse monarca; os costumes e foros195 de alguns 

povoados fronteiriços, igualmente do séc. XIII, o direito privado e o direito consuetudinário 

municipal constituem o vol. II. 

3.a - Diplomata et chartae (Diplomas e cartas) - publicado, em 1867, apenas o 

primeiro dos dois volumes ideados - ou coleção de diplomas ou atos públicos ou privados, com 

documentos que vão de 773 196 a 1100. Adiante, deter-nos-emos em tais documentos, porquanto 

representam o corpus deste trabalho; 

4.a - Inquisitiones (Inquirições), vol. 1 (1888) e vol. 1, parte II (1917), ou coleção 

de fiscalizações administrativas dos bens da Coroa: investigações sobre os inadimplentes, que não 

pagavam certos tributos à Coroa; verificações sobre o que pertencia a quem etc.197 Seção 

tipicamente portuguesa, inexistente, portanto, nas publicações congêneres européias, com as duas 

partes divididas cronologicamente em seis fascículos, respectivamente de 1888, 1891, 1897 (N e 

V) e 1917, abarcando as inquirições gerais de 1220 do terceiro rei de Portugal, D. Afonso II, o 

Gordo (1185 - ?) -o famoso monarca que, em 1212, aliado ao rei de Castela, D. Afonso VIlI, 

ameaçado por grande invasão islâmica almóada, derrotou, com denodo, esses invasores na 

sangrenta batalha de Navas de Tolosa (na Província andaluza de Jaen); encerra, também, as 

inquirições de 1258 de D. Afonso m. 

194 Canas de lei que regulavam a administração de uma localidade, ou que concediam privilégios a indivíduos ou 
corporações; titulo de aforamento de tems; contrato pelo qual o proprietário transfere seu domínio útil para outra 
pessoa, obrigando-se esta a pagar-lhe anualmente c:erta pensão determinada ou foro. (Lei/o) No sentido resttito, as 
cartas constitutivas dos municípios. 
195 Aforamento ou quantia paga anualmente pelo cnfiteuta de terras ao senhorio direto. A enfiteuse é o direito 
alienável e transmis.miel aos herdeiros, e que confere a alpm o pleno gozo do imóvel mediante a obrigação de 
não deteriorá-lo e de pagar um foro anual, em numerário ou em frutos. 
1116 V. n. lSl. 
1117 Nlo se deve confundir, pois, essas lnfl"isitiones com a Inquisição propriamente dita, surgida, na França. no séc. 
XIII, com o fito de coibir as heresias populares, abundantes na Europa ocidental, desde meados do 56:. XII. O papa 
Gregório IX organizou, em 1233, um tnbunal para tal finalidade. Na Itália e na Espanha, onde tomou o nome de 
Santo Oficio, tomou-se instituição poderosíssima e crudelíssima Os Reis Católicos, Isabel e Fernando da Espanha, 
usaram-no como elemento essencial de sua política de unificação no 56:. XV. Em Portugal. o Santo Oficio, 
introduzido em lS36 por D. João Ili. foi mais tarde bastante cnfraquccido por ação do marquês de Pombal e acabou 
por extinguir-se em 1821, depois de refletir-se no Brasil colonial. Durante esses dois séculos, a Inquisição 
portuguesa queimou ccn:a de lSOO pessoas e condenou a diversas penas mais de 25.000 delas. 
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Apesar do valor extraordinário e inestimável dos PMH, pois nos revelam a história e 

os costumes de Portugal, desde seus tempos prato-históricos, não podemos deixar de assinalar 

que, por motivos vários, padece de imperfeições1
", muitas das quais severamente apontadas pelo 

investigador, historiador e escritor ponuguês, Alfredo Pimenta ( 1882-1950), na introdução ao 

vol. 1 de suas Fontes medievais da história portuguesa - Anais e crônicas. Diz ele: 

"( ... ) Mas os Portugaliae monumenta historica são tão sómente o nome 
colectivo de um grupo de monumentos históricos de proveniências 
variadas, muito longe de estar completo, e, à luz da técnica paleográfica, 
indiscutivelmente antiquado. 
Quem, hoje, reeditasse tal qual essa compilação praticaria em mau acto. 
Não quero aludir já ao critério estigmológico199 que Herculano, aliás 

198 David Lopes, em "Os árabes nas obras de Alexandre Herculano", p. 51, 58 e 59, observa que Herculano adota, 
com frtqüéncia, para os elementos árabes, transcrições "peregrinas", por serem falsas quanto ao ponuguês, 
constituindo "permanente enigma de leitura para os que estudam o período árabe e não sabem a língua árabe. ( ... ) 
Não há regularidade na representação de cada fonema árabe", porque recorreu a diversidades de fontes (francesas, 
inglesas, alemãs, latinas, portuguesas, espanholas), e "não soube ou não pôde uniformil.á-las." Como não pudemos 
ter acesso a fontes, não podemos precisar até que ponto se deve atnõuir aos lapsos dos copistas ou à transcrição 
irregular de Alexandre Herculano a polimorfia de alguns dos vocábulos constantes de nosso Glossário (Abdela, 
Cid, Alafões estão nesse caso). Nossa preocupação tem fundamento, visto que o próprio Herculano, nas p. 389 e 
390 dos Scriptores, atenta para o seguinte: "Como o leitor terá observado, reina na presente edição do Nobiliário, 
atribuído ao conde D. Pedro, uma grande irregularidade no modo de escre\'er os nomes próprios, e até se 
enconttam mudanças essenciais desses mesmos nomes nos diferentes lugares onde vêm repetidos. Além disso, há 
aí passagens, infelizmente assaz freqüentes, onde o copista parece haver alterado, por ignorância ou descuido, o 
original. Podíamos, como Lavanba, na sua suposta edição do Livro do Conde D. Pedro, corrigir por conjeturas os 
lugares que nos parecessem viciados; mas, também, podíamos, como mais de uma vez lhe sucedeu a ele, substituir 
erro a erro, ou, o que é pior, um erro a uma passagem correta. Entendemos que não devíamos apartar-nos do 
sistema, adotado desde o princípio, de reproduzir fielmente o manuscrito de preferência às edições feitas sobre ele. 
Hoje, como já advertimos, o único texto antigo que nos resta do nobiliário é o da Torre do Tombo, e foi esse mesmo 
que serviu a Lavanba, para ordenar seu livro. Os que quiserem achar emendas conjeturais consultem Lavanha, na 
c:erte7.a de que tém aqui a obra attibuída ao conde de Barcelos no estado cm que a Idade Média nô-la deixou. 
Haverá cousas que ao leitor parccerão erros de imprensa; mas podemos assegurar-lhe que a revisão se fez com o 
maior esmero. Um1 ou outra nn correçlo a que nos atrevemos foi IÓ onde era por tal modo evidente a troca 
de letru ou palavras feita pelo copista ou pelo redator do c6dice, que o deixar de emendi-la, altraplllllldo a 
meta da fidelidade, degeneraria em 111pentiç10 irracional ... (0 grifo é nosso). 
199 A estigmologia diz respeito aos diferentes sinais que, com as letras, se cm.pregam na escrita, como a pontuação, 
c:.cdilha, til, trema etc. (Lei/o). No Prefácio aos PMH, adverte-nos Herculano de que "Na publicação dos ineditos o 
systema adaptado foi seguir o original, ou, na falta deste, os melhores apographos, imprimindo-os também em 
frente uns dos outros quando as diferenças entre clles fossem demasiado profundas, e reproduzindo fielmente a 
leitura dos MSS. sem lhes alterar sequer a onhograpbia, ('5 vezes cxccssivamente barbara) não &ó porque o objecto 
de uma obra como a presente é facilitar do modo possfvel aos estudiosos o acccsso quasi immcdiato das fontes 
bistoricas, mas também porque a barbaria onhographica serve para se conjccturar, á falta de outros elementos, a 
data do MS. I No que a Classe de Scicncias Moraes e Politicas e de Littcratura entendeu dever affrouxar algum 
tanto da severidade desta doutrina foi na stygmeologia ou pontuação. É o exemplo que lhe deixaram os mais 
eruditos collectores, tais como Mabillon, Achery, Baluzio, Muratori, Pertz. Os auctores diplomaticos tem 
ponderado a completa anarchia que a tal respeito reina nos codices e ainda mais nos diplomas da idade media, 
sobretudo durante os scculos XII e XIII, e ainda no XIV, cm que a pontuação chegou quasi a ser abandonada nos 
codices. Mas cm nenhuma parte a incerteza e até a ausência dos signaes stygmeologicos foi mais commum do que 
cm Portugal, e por isso tanto maior perigo havia de se transtornar a interpretação legitima de qualquer passagem, 
sujeitando uniformemente os textos á pontuação regular. Adoptou-sc um ubítrio médio, pontuando-se unicamente 
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seguindo bons exemplos, e com muita moderação, adoptou. Isso, agora, é 
o menos. 
Mas é que nem a colecção está completa, nem está provida de índices 
convenientes, nem indica, nas três últimas secções, a origem precisa dos 
monumentos, nem ressalva, em tabuadas de erratas que nunca se 
elaboraram, os erros que passaram por cima da atenção do copista ou do 
revisor. Mesmo uma reedição do que se publicou teria de ser revista, e de 
tal forma, que se estaria diante, não de uma reedição, mas de uma edição 
completamente diferente( ... )." 

Observa, por fim, que os PMH: 

t-
" são espécie de capela imperfeita, e obra de múltiplas mãos -cada uma 
delas a trabalhar sem saberem umas das outras. Repito: os Portugaliae 
monumenta historica são um nome, um título e nada mais"2cx . 

Ciente de tais observações e com a cautela que deve pautar o trabalho do 

pesquisador sem acesso a fontes primárias, residente em país desconhecedor de épocas medievas 

(e, por conseguinte, sem ambiente apropriado para investigações mais profundas desses evos, e 

com bibliotecas, muitas vezes, desprovidas de edições critica atualizadas daquelas obras 

essenciais), elegemos nosso corpus, prevendo que nossos objetivos lexicográficos só poderiam 

ser parcamente alcançados. Como Conde, nas palavras de Dozy, acerca de suas "leituras" de 

originais árabes, trabalhamos, de certa forma, com os documentos latino-barbáricos, sem 

conhecer "muito mais dessa língua que as letras com que ela se escreve." Não logramos ter 

acesso ao valioso De vitiis sermonis et g/ossematis latino barbaris (acerca dos problemas 

sintáticos e lexicais do latim bárbaro) do humanista e filólogo holandês Gerhard Johann Vossius 

(1577-1649), e nem sempre o Glossarium mediae et infimae latinitatis, do erudito e bizantinista 

francês, Charles du Fresne, senhor de Cange (1610-1688), pôde solver as questões lingüísticas 

com que deparamos na análise dos documentos, precisamente por não ser um glossário do latim 

as palavras cm que se encontram signaes stygmcologicos, ou 6 claro o sentido da phrase; onde, porêln, os signaes 
faltam e o sentido 6 duvidoso, conservar-se-ha a falta da pontuação, deixando á ingenuidade do leitor a adopção da 
intdligcncia que lhe parecer mais acertada." (Scriptores, p. XII e XIII). 
200 Prc:fácjo a Fontes medievais da Hist. de Portugal - v. 1, p. XV-XVI. 
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bárbaro; tampouco o pôde o trabalho /ntroduction à l'étude du latin médiéval, do medievalista 

alemão Karl Strecker (visto que não pudemos ter acesso ao trabalho mais atualindo de Robert 

Palmer, lntroduction to medieval latin, que procura resolver questões lexicais, etimológicas, 

ortoépicas, prosódicas, ortográficas, morfológicas, sintáticas, estilísticas, paleográficas, 

históricas, literárias, em suma, atinentes ao latim medieval). Na verdade, metemo-nos nesta 

empreitada, com um conhecimento mais lexical que sintático do texto, ousando, sobretudo, como 

nos advertiria Guérios201 
, tratar do assunto, sem a completa bibliografia cspecialinda à mão. 

Uma temeridade, de certo. Foi, todavia, a orientação competente e o apoio de professores 

romanistas, latinistas e arabistas que nos fizeram seguir adiante. 

Retomando, pois, a asserção de Carolina acerca da importância dos PMH, seus 

documentos subministram não só um viveiro de informações do desenvolvimento lingüístico do 

futuro idioma português, mas importantes matérias para a história lusitana e ibérica, de modo 

geral, a partir do século IX até o fim da Idade Média. Leite de Vasconcelos, no estudo 

comparativo entre o romance lusitânico e o português arcaico, transcreve, entre outros, os 

seguintes vocábulos do português prato-histórico ("a língua que se revela por baixo do latim 

bárbaro e prenuncia o futuro idioma português"): abelia 'abelha', conelium 'cõelho' (are.), 

estrada 'estrada', ouelia 'ovelha'202
• Como ele próprio conclui, pode-se descobrir, já nos 

documentos latino-barbáricos, as verdadeiras palavras portuguesas do tempo. 

2º1 Op. cit., p.153. 
202 Liçbes de filologia portuguesa, Rio de Janeiro, Livros de Portugal, 1966, p. 122. Podemos acrcsccr ouelias 
(doe. 206, p.126); territorio portugalense. (doe. 205, p. 126) a par de-1midorio portugalcnse (doe. 206, p.126); 
~ (doe.~ 205,~õ dc~rcs (doe. 206, p. 126); casas coo ~mares (doe. 338, p. 206). Em seus 
Textos lll"Caicos (p. 125 e seguintes), Leite de Vascoocdos apresenta, aioda, a conjunção iDtegraDte ~já na 
forma portuguesa, no doe. 7, p. 5, dcpendcnte de placitum facimus 'fazemos escritura'; JOUOl3DIUS 'roboramos', 
'confinnamos', no mesmo documeotos e cm inúmeros ouuos, forma que, para o eminente filólogo português, é 
"meia portuguesa. meia latina"; anigulo 'artificio', 'artes', 'astúcia', no doe. il:O 10, p. 7, cm seu entender ainda, é 
forma ji românica , e não o latim clássico articulus, derivado de artu, mas palavra puramc:ntc medieval, oriunda 
de an, o que, aliás, é ratificado pelo Diccionario da Academia Espanhola, cm que artiçulo, • çastr:lhaM antigo, 
significa 'ma1la', 'astucia'. José Pedro Machado documenta estes casos de infinitiV'o pessoal desde o séc. XI: ti 
intrarunt in placito testimoniale pro in terlio (sic) die darent testes sicut et fecerunt. (doe. ~193, p. 118); non 
OllWrunt illos unde darent ipso parlo. (doe. h:io''218, p. 133); peruentrunt fratres de 11akariza (sic) in rtcardanes 
por dcc:cmircnt (sic) henditatem qut (sic) Íb; habebant. (As origens do porhlgués, p.137). Fernando Peixoto da 
Fomcca nos traz ainda a ocorrência ftcqOente de: ad vobis, •misto do lat. vobis e do port. a !Ó&; o csc:riba às vezes 
nlo tinha esquecido as formas latinas, mas estavam-lhe patentes as portuguesas, quâDdõ mma, pelo que 
ilMldaYa formas, Jatinj:rando estas.• (N~ de hist. da llnpa port., p. 58). 
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José Pedro Machado, analisando o vocabulário português do séc. IX 203
, acrescenta 

barone 'barão', 'varão' (germanismo alatinado barone-), encontrado em carta de doação de 870, 

nos Diplomata et chartae (PMH): ( ... ) et peruenerunt filios barones ad ordinem 

monacorum( ... )204
; ?~S 'cavalo', em carta do mesmo ano e do mesmo livro: ( ... ) urbium 

portugalensis secum saneie marie subtus mons cauallus propre (sic) riuulum haue 205
• José 

Pedro Machado considera-o o mais antigo vestígio escrito do vocábulo português 'cavalo', a par 

da forma diferente caballos 'cavalos', em carta de doação do mesmo ano e livro: ( ... ) signum 

caballos equas boues et uaccas ( ... )206
, lembrando que a palavra provém do latim popular 

cabal/us, forma preferida à erudita equus, e largamente usada nos romances para designar o 

mesmo animal2º' . E muitos mais que, enumerados, violariam os limites desta dissertação. 

No que tange ao valor social e cultural dos PMH, arrematemos as considerações com 

estas belas e inspiradas palavras de Herculano, no Prefácio aos Livros de linhagens ("não de um 

homem, mas de um povo e de uma época", como ele próprio frisou) : 

''Nas suas páginas sente-se viver a idade media: ouve-se a anecdota 
conesan, de amor, de vingança, ou de dissolução, como a contavam 
escudeiros e pagens por salas d'armas, e as lendas como corriam de boca 
em boca, narradas pela velha cuvilheira208 juncto do lar no inverno. 
Assistimos, por meio delle, ás façanhas dos cavalleiros em desaggravo da 
própria honra, aos feitos de lealdade, ás covardias dos fracos, ás 
insolencias dos fones, e, enfim, a grande parte da vida intima do solar do 
infanção, do rico-homem e do paço real, que as chronicas raro nos 
revelam, e que a historia, como o seculo XVI a reformou e puliu, achou 
indigna de occupar os seus periodos brilhantes moldados pelos de 
Sallustio e de Livio" 209

. 

203 
.. Vocabulário português do séc. IX", Revista de Portugal, p. 383-387. 

204 Doe. 6, p. 4. 
205 Doe. S, p. 3. Obviamente, um /apsus ca/ami de José Pedro Machado, na transcrição do advérbio e prepc>sição de 
sentido locativo, prope 'perto', 'próximo', 'perto de'. · 
206 Doe. 6, p. 4. 
207 "Vocabulário português do séc. IX", Revista de Portugal, p. 387. . -
lc.Do lat. cubicularia 'orig. mulher que cuida da limpeza da roupa, camareira'; 'e:rt. alcoviteira, bisbilhoteira'. 
209 Scriptores (PMH), p. 133. 
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3. OS DIPLOMATA ETCHARTAE 

3 .1 Os Primeiros Documentos 

Como já dissemos, a terceira divisão dos PMH, vol. 1 (e único), os Diplomata et 

Chartae - coletânea nunca demais encarecida, no dizer de José Pedro Machado - reúne os mais 

antigos documentos escritos nos territórios que fonnavam o Portugal primitivo. Tais documentos 

denominam-se diplomas ~ ~ (de doação, de divisão, de fundação, de venda, de cessão, de 

permuta, testamentárias etc.), lavrados a partir do séc. IX210 até fins do séc. XI, totalizando 952 

documentos, distribuídos em 564 páginas. A grande maioria desses documentos é representada 

por~ preponderantes, portanto, sobre os documentos régios, ou diplomas211 
• Provêm eles, 

sobretudo, do Arquivo Público, cartórios e arquivos municipais, de cartofilácias de colegiados, de 

capelos, de mosteiros e de conventos. 

A palavra diploma (do gr. ÔÍ7tÃcoµa 'quantidade dupla', 'papel dobrado em dois', do 

v. ôutÂÍ>CI> 'dobrar') significou 'coisa dobrada em dois', pois assim era sua forma, antes de 

significar 'carta patente dos soberanos'. Já significara, restritamente, 'a carta concedida pelo 

imperador romano a alguém, a fim de servir-se da posta pública', bem como 'todo documento 

antigo, público ou particular212 
'. 

A ciência diplomática, entretanto, define o diploma como 'documento público real', 

em que intervém a assinatura ou firma do soberano, ou de sua autoridade imediata; enquanto a 

Qtt1 são os 'demais documentos públicos', em que intervém oficialmente pessoa pública. 

Esclarece, ainda, João Pedro Rll>eiro que o documento que noticia um fato para interesse e 

21º0primeiro documento~ seguramente do reinado do rei asturiano Ordonho 1 {m. 866), na afirmaçlo de Carolina 
Michaelis, Op. cit., p. 13. 
211 Faltou-nos o vagar necessário para sua verificação criteriosa, o que preteMemos fa1.Cr de fulmo. 
212 Dmtrtaçi>ts chronologicas t criticas, de Joio Pedro Ribeiro, t 4, parte 1, dissertação 10, p. 1. 
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conservação dos direitos de alguém, porém não exarado oficialmente por pessoa pública, 

constitui o documento particular2u . 

No Prefacio latino aos Dcf....C, Herculano, em tom de desabafo, revela as inúmeras 

dificuldades com que deparou para a consecução do projeto de publicar todos os documentos 

reunidos, analisados, quer autógrafos (documentos redigidos pelo autor), quer apógrafos (cópias 

de escritos originais), razão pela quaJ veio a lume apenas o primeiro volume dos dois projetados, 

frustrando-se a edição de praticamente todos os documentos posteriores à fundação do reino de 

Portugal, urna vez que os capítulos bracarense, portuense e lamecense se recusaram 

terminantemente a que os documentos de seus respectivos arquivos fossem reunidos e 

transferidos para o Arquivo Público (onde permanecia reunida a maioria dos documentos 

autógrafos e apógrafos }, declarando se tratarem de coisa particular14 
. Isso explica por que a 

Academia só cuidou de editar os monumentos anteriores ao séc. XII, legando para o futuro a 

complementação desse trabalho, pelo menos quando ou a resistência dos eclesiásticos se 

desvaneça215
, ou o poder civil a faça desvanecer. Somente então se poderão completar os D&C 

não apenas com muitos documentos antigos, mas com os encontrados em livros e em arquivos 

particulares, ou descobertos em arquivos de reinos estrangeiros com alguma notícia a respeito do 

território das Espanhas, onde se erigiu o reino de Portugal. 

Quanto ao método utiliz.ado na publicação desses documentos históricos e jurídicos, 

aduz Herculano que seguiu o método estabelecido desde os Scriptores, ou seja, de descrever os 

textos fidelissimamente, quer dos autógrafos, quer dos apógrafos (após a certificação de sua 

autenticidade), havendo interferido, apenas, no âmbito estigmológico216
, quando julgou temperar 

um pouco a severidade de uma descrição absolutamente fiel, sobretudo no que concerne ao 

213 Jb 2 .• p .. 
214 D&C, t 1, p.VI. 
215 Herculano lembra que, naquele período de tempo, tantos os documentos eclesiásticos, quantos os relativos ao 
poder civil e ao Estado eram guardados nas estantes e escrinios das c:atcdrais, igrejas, mosteiros e coDVCDtos, 
quando não havia arquivo público, como passou a existir modernamente, e onde tudo se reúne e se guarda. Jb., 

fiYv.~ 199. 
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primitivo texto dos documentos dos séc. IX, X, XI, pois, nesse tempo, não se conhecia 

praticamente nenhum outro sistema quirográfico, que não fosse a interpontuação, usada à 

vontade e de forma confusa, sem o menor cuidado com a interrupção e intercalação de palavras, 

hoje claramente feitas por meio de sinais específicos. Concluindo o Prefácio, Herculano repara 

em que os escribas e os notários dos diplomas tomavam as coisas piores, por não se utiliz.arem de 

um sistema único, por desconhecerem uma lei, ou norma, ou método de escrever; daí, pois, 

muitos documentos eivados de sinais, em contraposição a outros parcamente assinalados. E, 

arremata, tanto a parcimônia desses sinais, quanto sua abundância implicavam, invariavelmente, 

obscuridade, que tomava, muitas vezes, os terríveis erros lingüísticos superiores a toda barbárie. 

Por isso, Herculano cuidou de omitir, na descrição desses documentos, alguns sinais, a seu ver, 

arbitrários ou claramente mal colocados217 
• 

3.2 Os Primeiros Arabismos e Arabizações no Romance Lusitânico. 

Conforme Antenor Nascentes, os elementos árabes ingressaram na língua portuguesa 

histórica e prato-histórica em três épocas ou momentos distintos218 
, cuja periodização é a 

seguinte: 

• Primeiro período: Q popular, que abrange os vocábulos aprendidos de oitiva pela 

população ibérica, do séc. VIlI ao XIV, no contato com a população islâmica (de 

várias etnias) de expressão árabe, instalada na Península Ibérica. 

Tais vocábulos, assimilados nessa época, representam a ~ essencial .dQ 

vocabulário moçárabe, caracterizado por vocábulos iniciados pelo artigo árabe al-, 

justaposto ou aglutinado por assimilação219
, e entendido como elemento 

217 D&:C, p. VII e VIll. 
218 Prefácio de seu Dicion6rio etimológico da lingua pomguesa, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1955, p. XXI. 
219 V. p. 14 e 15. 
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constitutivo da palavra, o que, de acordo com o romanista W. D. Elcock, pode ser 

explicado pela influência preponderante dos berberes islamizados, cujos idiomas, 

desconhecedores do anigo, enxergavam no artigo árabe mais uma silaba inicial 

vocabular, que um instrumento gramatical220
• No parecer ainda do mesmo 

romanista, a minoria das palavras, sem artigo justaposto ou aglutinado, constituiria 

legado direto do árabe genuíno das classes dominantes aos falares românicos. 

• Segundo periodo: n literário, que compreende os vocábulos introduzidos, com 

transcrição consciente, pelos escritores portugueses e espanhóis nos respectivos 

idiomas, entre os séc. XV e XIX, ou seja, desde a expulsão dos invasores da 

Península Ibérica até os primeiros movimentos emigratórios de populações árabes, 

não necessariamente islâmicas, para diversas partes do globo. Citemos, 

principalmente, a obra histórica ficcional ou não de Alexandra Herculano, que nos 

valeram o precioso trabalho de David Lopes, já citado aqui, Os árabes nas obras 

de Alexandre Herculano. 

• Terceiro periodo: n estranaeiro, que abarca os vocábulos ingressos por vias 

indiretas (quando a língua árabe já se encontrava, totalmente, ignorada221 
), com 

transcrição estrangeira, ora caprichosa, ora científica, elaborada nas línguas a que 

chegaram, entre os séc. XIX e XX222 . 

220 Apud Silvio Elia, Preparaçao à lingQistica romdnica, 2. cd. revista e aumentada, Rio de Janeiro, Ao Livro 
Tmuco, 1979, p. 101. 
221 Obviamente, na Europa ocidental, pois o úabe representa hoje uma das linguas mais faladas do mundo. 
222 O que condiz, aproximadamente, com a pcriodU.ação de José Pedro Machado, para quem mc:s vocábulos 
árabes e arabizados, não sendo todos da mesma idade, pamccm uns •ser contemporâneos da fündação da nossa 
Monarquia e da lingua portuguesa; outros entraram nela em épocas posteriores. Podemos ali estabelecer três 
grandes pcriodos na história desse vocabulário. O primeiro pcriodo abrange os séculos IX a XV: é o mais 
abundante, orgânico, popular, durante ele os vocábulos desta origem incorporam-se dentro das leis gerais da lingua 
e sofrem as mesmas alterações dos vocábulos de outras procedências. O segundo período, semi-orgânico, abrange 
os R:culos XV e XVI e talvez ainda XVIl: época de conquistas em Marrocos e Oriente: os vocábulos novos entram 
na língua dentro das normas anteriores, com cxcepçõcs pouco numerosas, porque em parte eles do já de origem 
erudita e Dão popular. O terceiro pcriodo, inorgânico, compreende os R:culos XVIII e XIX: os vocábulos deste 



Os Primtiros Vtstlgios da Jnfl11lncia Árabt no Roman~ úaittJnico 101 

3.2.1 Classificação dos Arabismos e Arabizações 

Neste trabalho, estudaremos alguns daqueles vocábulos ingressos no pnmerro 

período, especificamente entre o séc. IX e fins do séc. XI, espaço de tempo que compreende o 

periodo JKQ!Q-histórico da língua portuguesa, quando esta se denominava romance lusitânico223
• 

José Pedro Machado ressalta que, nesses evos, 

"o elemento concreto supera de longe o conjunto de todos os restantes; a 
quantidade dos adjetivos de origem arábica é reduzidíssima, mais ainda a 
dos advérbios, ao passo que os verbos nem sequer podem ser 
considerados ( ... )224 

, com total ausência de termos relativos a assuntos 
espirituais, mais especialmente: à religião, ensino, artes, letras e ciências, o 
que nos mostra o caráter utilitário e popular da influência arábica em 
português"m . 

Não nos esqueçamos, contudo, de que os termos de cunho científico, filosófico, 

artístico e literário ingressaram em português bem posteriormente, sobretudo a partir do séc. 

XIII. 

Assim, caracterizam singularmente o léxico do primeiro período: 

1. Os nomes de terras ou topônimos (Aboadela, Alahobeines ou Alaphoen, 
Alkapdec, Cambar etc.); 

2. Os nomes próprios ou antropônimos (Abderabmen, Abdela, Abdelazizi, Ceidi 
entre outros); 

3. Os nomes comuns, normalmente relacionados a: 

a) instituições administrativas e militares (alcaide, almobtacepb, aluazir, albende, 
alkaçoua, alpbetena etc.); · 

b) sistemas de contribuições e cobranças (azaki, morabitinis, metcala etc.); 
e) ambiente e instrumentos agrícolas, indicadores do caráter agrícola da civiliz.ação 

islâmica em seus primórdios e um dos que mais marcaram a civi1i:zaçio européia 

período &lo na quase totalidade de formação erudita e irregular, conforme a língua intcrmcdiária, ou a fonte do 
escritor. Os nomes tomam formas cm desacordo com os principias que regem a língua portuguesa e a própria 
história do outro vocabulário anterior árabe." "Vocabulário portugu& de origem arábica", Revista dt Portugal -
Série A, v. 22, n. 1S3, v. 12, p. 76-6, mar. 19S7. 
223 V. p. 63 e 64. 
224 E, até onde pudemos apurar, não constam ainda dos D&:C as três últimas classes de palmas. 
:w ÀJ1fld Sílvio Elia, Op. cit., p. 106. 
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pelos saberes e técnicas nesse âmbito (azenia, almude, azambugeiro, alganam 
etc.). 

São vocábulos que já integram o português proto-histórico e muitos dos quais vivos 

até hoje, com ligeira alteração semântica ou não, em idiomas neolatinos: alcaide226
, almude, 

azenha; naturalmente, sem contannos os topônimos que sobrevivem em sua maioria, apenas com 

a natural evolução fonética, como Alafões, Sevilha (arabização de Hispa/is, conforme a análise 

de José Pedro Machado, o que veremos no Glossário). 

Afora os arabismos puros e arabizações, citemos mais alguns hibridismos curiosos227 

na onomástica e toponímia, com elementos hebraicos, pºersas, gregos, ibéricos, latinos, 

germânicos, romãfiico's, como: lbn Zoleiman, Sarracenos (cuja polimorfia nos D&C é um 

capítulo à parte no estudo dos arabismos221 
), Garcia Ben Elias, Albalat, Fredenando Denegas, 

Veniegas, aos quais voltaremos, no Glossário. 

3.2.2 Breve Descrição dos Fonemas Árabes e Seu Resultado nos 

Romances Peninsulares, em Especial no Romance Lusitânico 

Um dos primeiros estudos sobre as leis fonéticas que regularam a romaniução dos 

empréstimos árabes na língua portuguesa - não especificamente no romance lusitânico - deve-se 

ao arabista português, de origem síria, Frei João de Sousa (1734-1812). Na Explicação que 

antecede sua obra Vestígios da lingua arabica em Portugal ou lexicon etymologico das 
......< 

. ·. e~~ / 
palavras, e nomes portuguezes, que tem origem arabica (1789, com 2.a edição em 1830), 'ele (./ 

observa o seguinte: 

''Huma das cousas mais necessarias para quem indaga Etymologias, he 

m V. p. 12S. 
227 V. p. 48 e 49. 
221 V. p. 124. 
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reparar nas letras, que se augmentáraõ, diminuiraõ, ou se trocáraõ~ porque 
pela Ortographia, he facil podennos descobrir a origem das palavras. Esta 
mudança tem muitas vezes suas regras constantes, segundo o genio da 
lingua, e sua Analogia: outras vezes porém naõ seguem ( sic) regra 
alguma. Eu procurando as origens das palavras Portuguezas, que os 
Arabes nos deixáraõ, observei, que alguma regularidade se acha na 
mudança das letras, e substituiçaõ das nossas pelas que lhes são proprias, 

. - ( )"229 e que nos nao temos . . . . 

Adiante, o mesmo autor faz-nos atentar para a dificuldade da representação de alguns 

fonemas árabes caracteristicos, e nos quais nos deteremos oportunamente, sem correspondência 

exata ou aproximada no alfabeto português. Nisso pode residir a explicação das variantes gráficas 

ou polimorfia dos arabismos e arabizações, desde o romance lusitânico, variantes que, muitas 

vezes, tomam irreconhecíveis e inidentificáveis alguns vocábulos árabes. O topônimo 

Alafões/ Alahobeines, constante do Glossário, é caso ilustrativo da questão. 

São, na verdade, alterações não apenas decorrentes de fatores que analisaremos 

abaixo, senão de outras já sofridas, segundo orientalistas e gramáticos europeus, dentro da 

própria língua árabe, antes de ela ingressar na Europa230 
. 

3.2.2.1 Observações Gerais 

As diversas alterações ou metaplasmos231
, ou seja, as modificações estruturais no 

organismo do vocábulo, sem grande alteração de seu significado, foram efetuados pelos 

seguintes processos glóticos: 

229 Op. cit., p. XIIl-XIV. 
230 O orientalista lusitano Jean Achar RlCOrda que a troca de uma lctta por outra em árabe, para criar um novo 
sentido, motiva tais diferenças. A palavra hh~ 'lctta', no exemplo que nos oferece, era, na origem hhajr* 
'gravação'. A metátese, segundo ele, ocorrida no árabe clássico, respondia à necessidade de distinção semântica 
entre 'letra' e 'gravação'. O orientalista, ressaltando a complexidade do assunto, conclui: "Se na propria lingua 
arabc há dessas trocas, será de admirar que os autores das linguas occidcntaes adulterem os etymos anbes e que os 
!1T!:ll_.,,.-t1t· .... .., o mesmo com as palavras indo curopéa.s?" "A língua árabe", Revista de llngua portllpesa, n. S9, 
1929 p.144-150.A respeito de fenômenos de assimilação cm árabe, v. Blachere&Gauddroy-Demombynes, 
G~ 1re de / 'arabe classique, 3.e 6d., Paris, Maisonncuve [19S2] p.21-8. 
231 Cf. com Maximino Maciel, Gramática descriptiva, 10 ed., Rio de Janeiro, 1926 p. 44 - 54. 
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1) auxese ou adição (prótese, epêntese, paragoge): Aiube/; 

2) hiférese ou subtração (aférese, síncope, apócope, sinalefa, crase etc.): Abo/feta; 

3) metástase (deslocação de fonemas ou do acento tônico no organismo vocabular) 

promovida por: 

a) hipértese (transposição de fonema de uma .silaba para outra vizinha): v. n. 230. 
b) metátese (transposição de fonema na mesma silaba, ou de umas para outras)232

; 

c) diástole (avanço do acento tônico): Abzeme; 
d) sístole (recuo do acento tônico): Abdela; 

4) assimilações ou ação pela qual um fonema comunica um ou vários de seus traços a 

um fonema vizinho (como ocorre, por exemplo, com o artigo ai-, diante de palavra iniciada por 

letra solar, o que vimos na Primeira Parte)233
; 

5) dissimilações, como se deu com o top. Adema (forma atual que espelha a 

assimilação ocorrida dentro da língua árabe) e Abdemna (forma romance com flagrante 

dissimilação, caso não se trate de mais uma cacografia dos copistas); 

6) alterações de timbre vocálico, ou imela234 
- espécie de "metafonia" muito corrente 

no árabe dialetal e que nossos arabismos refletem fielmente, entre as mais importantes 

ocorrências fonéticas : Abdela (a> é). 

Todos os fenômenos acima intervieram, de uma forma ou de outra, nas palavras 

árabes introduzidas em solo ibérico. Acresçamos a esses fenômenos as trocas de letras 

promovidas por copistas e transcritores, o que acabou por desfigurar mais ainda certos 

vocábulos. 

É oportuno lembrar, entretanto, que o tratamento do assunto, nas modestas lindes 

desta dissertação, será feito de modo genérico, detendo-se, apenas, naquelas alterações ou 

metaplasmos diretamente ligados às palavras do Glossário. Deve-se tal procedimento a várias 

232 Modernamente, não &e costuma diferençar hipértesc de metátese. 
233 V. p. 14-lS. 
234 V. p. 121 
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razões: escasseiam dados precisos sobre a fonética do árabe arcaicom ; escasseiam descrições 

completas e minuciosas de seus fonemas; inexiste, de nossa parte, o sólido conhecimento quer 

do árabe clássico, quer de seus dialetos médio-orientais e, sobretudo, berbéricos - um 

conhecimento que, segundo Dozy236 e Steiger237
, é condição sine qua non para entendermos as 

vias de acesso, a evolução e a forma atual dos arabismos e arabizações da Península Ibérica. 

Ademais, não olvidemos que as transformações ocorreram em diferentes épocas e condições, o 

que nos dificulta bastante seguir a marcha da evolução fonética dos arabismos e arabizações em 

direção aos romances peninsulares238 
. 

O arabista catalão Juan Vemet ainda avalia que, não bastara a forte influência 

exercida pelas diferenças dialetais no árabe da Península Ibérica ou hispano-árabe - o que, no 

campo da onomástica, pode explicar que lbn Ruchd> Averróis; lbn Sina> Avicena; 

Muhammad>Mahomat, Mahomad, Mafoma, Mafomede, Mafamede, Maomé, entre uma série 

de variantes -, mas influiu também ora a má leitura do original, ora a insuficiência cultural, 

geradora esta de equívocos palmares como traduzir o nome da cidade portuária grega Pireu 

{IletpatEÚç) por fQgQ ( 7tUp, 7tUp6ç)239 
. 

As diferenças dialetais se entendem, pois, dissemos aqui, a população islâmica na 

Península não era constituída apenas de árabes genuínos da Península Árabe. Na maioria, era 

formada de populações arabizadas de várias proveniências e que praticavam o árabe segundo os 

hábitos articulatórios de seus idiomas matemos. Dos que vieram de regiões arabizadas, uns eram 

sírios; outros jordanianos, palestinos, egípcios; outros ainda, berberes islamizados. 

Sabe-se, mormente pelo principal geógrafo árabe do séc. XII, Edric~ que, de todas as 

235 Tudo que existe a respeito são informações esparsas de gramáticos e o cotejo do árabe com as demais línguas 
scmiticas, lembra-nos Steiger cm Contribución a la fonética dei hispano-árabe y de los arabismos en e/ ibero
románico y e/ siciliano, Madrid, Editorial Remando, 1932, p. 380-1. 
236 G/ossaire, Introduction, p. 12. 
237 Op. cit., p. 380-1. 
238 José Pedro Machado deplora que "poucos trabalhos sobre esta matéria fizeram a destrinça no vocabulário e dai 
no estudo das alterações fonéticas dos arabismos haver lacunas e alguma desordem." "Vocabolário ponuguês de 
origem arábica", Revista de Portugal, p. 77. 
239 Ce que la culture doit aux arabes d 'Espagne, Paris, Sindbad [ 1985] p. 111 . 
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zonas da Península, aquela em que se falava o árabe mais puro era a ilustre cidade de Silves, no 

Algarve, ao sul do Portugal atual. Um árabe em hannonia com o antigo falar do deserto, e em 

obediência às desinências casuais, aos plurais internos etc. Edrici aduz que aí todos eram poetas, 

oradores eloqüentes e bem falantes, tanto a gente da classe alta, quanto a gente do povo. Afinal, 

instalaram-se aí numerosas famílias árabes oriundas do Iêmen e do Hadramaut240 
• 

Outras regiões ibéricas também receberam árabes genuínos, mas em Sevilha, Córdova 

ou Granada estavam constantemente em contato com os berberes ou com outras populações 

orientais, chegados como guerreiros ou comerciantes e que acabaram por exercer forte influência 

de seus falares dialetais em evolução no árabe da parte centro-meridional da Península. Aliás, 

uma dialetação, digamos de passagem, que teve início durante o expansionismo do islão, quando 

o árabe, língua oficial da civiliz.ação islâmica, começou a sofrer influências de substratos 

lingüísticos diferentes 241 
. 

O historiador português Damião Peres (1889-1976)242
, estudando a distribuição 

dessas populações árabes e arabizadas na Península Ibérica, contou-lhes seis grupos bem 

distintos: 

1.o - proveniente do Egito e instalado nas regiões lusitanas de Ossónoba (no 
Algarve), Beja (no baixo Alentejo) e na região levantina hispânica de Múrcia; 

2.o - proveniente da cidade Síria de Émeso (ou Emessa) e instalado nas regiões 
andaluzas de Sevilha e Niebla; 

3.o - proveniente da Jordânia e instalado na região andaluza de Málaga; 
4.o - proveniente da Palestina e instalado na região andaluza de Algeciras; 
5.o - proveniente de Damasco e instalado na região andaluza de Granada; 
6.o - proveniente de Quinesrine243 e instalado na região andaluza de Jaen244

• 

240 Ap11d José Garcia Domingues, "A linguística semítica e o interesse de seu estudo em Portugal", Revista de 
Portugal - Série A, Lisboa, v. 23, n. 169, p. 461, nov. 1958. 
241 Conforme José Garcia Domingues, op. cit., p. 461, os primeiros substratos que influíram no árabe coloquial do 
expansionismo foram: o aramaico, no Iraque; o siríaco, na Siria; o copta, no Egito; a ,falas belWricas, na África 
setentrional. Dai, sem dúvida, os dialetos atuais. Tratava-se de um árabe falado, poriánto nlo fixo nem estável. 
5UpClp05lO aos falares locais que dominava (chamados lingüisticamcnte de substratos>; estes, cessando 
progressivamente de serem falados, antes de desaparecer, deixavam resíduos de hábitos articulatórios e de 
r,roc:essos morfológicos, que os arabizados iam incorporando no árabe que falavam. 

42 Foi diretor literário da publicação História de Portugal, 7 vol. (1921), autor de Como nasceu Portugal (1938), 
Histórias dos descobrimentos (1949-1950) entre outras publicações, e o fundador da Revista de estudos históricos. 
243 Apesar do empenho, foi-nos impossível Jocalivir essa região. 
244 Ap11d A. F. de Carvalho, em Nota Introdutória, ed. de Vt.stigios da língua arabica em Portugal .. ., p.1.18. 
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Preponderaram, na Península, os berberes, sobretudo no meio rural do Garb AI-

Andalus, "por serem gente mais rústica e numerosa, agricultores da horta e das plantações de 

sequeiro (terreno seco)", do que dão testemunho a cidade de Saloios• 'habitante do deserto'; por 

ext. "do campo em oposição à cidade", e de Bairros• 'fora das muralhas'; a primeira nos 

arredores de Lisboa; a segunda, nos arredores de Santarém. Os árabes genuínos, "escol da 

população islâmica", viveram principalmente nas cidades, assim também os moçárabes, sempre 

. ífi . 245 mais art ces e comerciantes, que camponeses . 

Analisando esse fluxo migratório, Steiger distinguiu duas vias pelas quais se 

infiltraram os arabismos e arabizações nas línguas ibéricas e nas de outros povos 

mediterrâneos246
. São elas: 

1.a - via ocidental ou magrebina : com a invasão islâmica, passaram da África 
setentrional à Península Ibérica e Sicilia247 e abarcaram, a partir do séc. VIII, quase todas as 
esferas da vida material e espiritual; 

2.a - via oriental : bem posteriores e menos importantes, foram veiculados pelas 
Cmz.adas248 que enlaçaram o coração da Europa medieval com o Oriente. Por essa via, chegaram 
ao português: almofariz, assassino, divã, muezim, vizir e outros. 

Ao estudo de Steiger, como ao nosso, interessam, de modo particular, os arabismos 

chegados à Península Ibérica pela via magrebina e nela nacionaliz.ados pelos mesmos processos 

fonéticos e morfológicos que transfonnaram em neolatim (português, castelhano, galego, 

catalão) os elementos latinos. São raros os que não sofreram alteração e se transcrevem quase 

como são pronunciados originalmente, como, até certo ponto, é a palavra azeite, do ár. clás. az-

245 Jd., ib., p. 1.27. 
246 Op. cit. p.12. 
247 Não nos esqueçamos de que os invasores islâmicos fiz.eram também várias incursões à Sardenha e à Córsega, 
embora ai não se hajam instalado, como na Península Ibérica, na Sicilia e nas Ilhas Baleares, a leste de Valência. 
241 Expedições militares empreendidas do séc. XI ao séc. XIII pelos cristãos do Ocidente, com o fito de libertarem 
os lugares santos ocupados pelos turcos seljúcidas, dominadores do Oriente islâmico, no mesmo período. Das oito 
cruzadas, somente as três primeiras foram movidas por objetivos claramente religiosos; as demais primaram mais 
por objetivos políticos e econômicos, o que não nos i.mpcnde discutir agora. 
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zait• "o óleo da oliva", ár. coloquial e dialetal az-zeit, constante de nosso Glossário, mas, salvo 

engano, como antropônimo, talvez em correspondência ao sobrenome Oliveira249
, tão difundido 

em Portugal. A palavra é documentada em cana testamentária de l 094 (doe. 807), iohanne ueit 

(=Joio óleo M Oliva>Oliveira?), embora José Pedro Machado conjeture a seguinte etimologia 

contextual: proveniente do antr. ár. l.aid*, s.m. 'excesso' (l.aida* s.f) com contaminação do s. 

m. azeite"°. 

Retomando, pois, o estudo de Steiger sobre a veiculação dos arabismos e 

arabizações, nosso Glossário se ocupa daqueles transmitidos pela primeira via, representantes, 

pelo menos naquele primeiro momento, da continuação evolutiva espontânea e natural da língua 

árabe, tal como se difundiu, desde meados do séc. vn, a partir do movimento expansionista 

islâmico sobre as terras conquistadas da África ocidental. 

Por tal motivo, crê Steiger (como, antes dele, Dozy2' 1 
) ser imprescindível o 

conhecimento dos dialetos árabes da África, para termos noções dos muitos traços fonéticos das 

antigas falas dialetais (não clássicas por conseguinte: estas não gozam de vitalidade como aquelas 

e só possuem valor literário), que, durante a Idade Média, dominaram a Península Ibérica 

islaminda, e podem muito bem explicar não só freqüentes casos de vacilação na apresentação 

gráfica de um fonema, emprestando-lhe fisionomia peculiar, mas podem trazer à luz a evolução 

de cenos sons das falas romances. Estudar, pois, os sons e formas dos arabismos peninsulares à 

249 Nome documentado desde o séc. X cm nossos documentos, como topónimo com polimorfia: doe. ){i 2S, de 922, 
p. 16: .. ti vi/la olivaria"; doe. ibÓ 33 .• de 927, p. 21: .. cum alia uilla coua tt ~m a/quini~a ti oh~:; doe.~ 
73, de 957, p. 42: "inter uillanÍ uluariam .. ; doe. ~143, de 984, p. 90: "mea 1111/a que 11oc1bant oliuana ; doe:. M' 
519, de 998, p. 110: "in ui/la de oliveira .. ; doe. ~504, de 1072, p. 311: "nostras hereditades que habtmos in 
ui/la ui/ar inter uluaria et ecclesiola." 
250 DOELP, s. v. 
251 "C'est par la bouche du pcuple et non par lcs «:rits de& savants que lcs mots arabes ont pa8s dans l'cspagnol. 
Aussi n'appanicnnent-ils pas à la 1anguc cMlis6c, mais au dialccte wlgaire. A cet égard le Vocabulista de Pedro 
de Alcala est de la demiere importance. Ecrivant clans le but de faciliter aux religieux la conversion eles 
Maun:sques, c:et auteur a reodu les mots arabes mctement c:omme le peuplc les prononç:ait, 11115 le soucier 
beaucoup de l'onographe. Comme il est notre scul guide pour Ie dialcctc de l'Espagne, j'ai tkhé dele compl~ 
par les rcnseignements que j'ai pu rmaeil!ir sur le tangue du Maroc, qui est à peu pres le même que celui dont se 
servaient les Mauresqucs. A cct dfet j'ai surtout mis à profit la grammairc de Dombay (Grammatica linguat 
Mauro-arabicae jrata vernaculi idiomalis 11S11m, 1800)." Introduction ao Glossaire des 1n0ts espagnols ti 
portugais dlrivés de l 'arabe, p. 12. 
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luz dos dialetos árabes ocidentais (antigos e modernos), faz transluzir os traços essenciais da 

evolução dos arabismos dentro das próprias línguas românicas e ilustram a vitalidade e difusão 

das vozes respectivas. São de sua autoria, aliás, as seguintes observações: 

"En casos, pues, en que a falta de criterios fonéticos seguros no podemos 
fijar con certeza el origen árabe de una voz hispano-portuguesa, decidirá a 
su favor la existencia de la misma en las hablas bereberes. Para abrir estos 
caminos, hasta ahora no seguidos por la investigación, seria urgente 
consagrar a los arabismos estudio y atención análogos a los que vienen 
mereciendo los elementos advenedizos de otros idiomas. Sin descender a 
pormenores, bastará por ahora consignar que los arabismos reflejan una 
serie de particularidades: diferencias cronológicas, diferencias territoriales, 
diferentes aspectos de la vida social, los cuales pennitirán apreciar con 
nuevos elementos las menguadas noticias que poseemos acerca de la 
filiación etnográfica de aquellas estirpes que coadyuvaron con las formas 
de una cultura superior a la organización administrativa y politica de la 
Península lbérica"252 

• 

Nossa dissertação não pretende, por certo, reproduzir o alentado estudo fonético de 

Steiger sobre a fonética do hispano-árabe nos falares românicos ibéricos e sicilianos, menos ainda 

juntar-lhe ponderações. Queremos, tão-só, evidenciar que o assunto - que demanda sólidos 

conhecimentos na área do árabe clássico, de seus dialetos medio-orientais e berbéricos253 (que 

lamentavelmente não possuímos) - será tratado, aqui - repetimos - dentro dos limites de nosso 

Glossário, sempre lembrando que, para José Pedro Machado, os vocábulos do primeiro e 

segundo períodos, em regra, pertencem predominantemente "à língua arábica popular, quer da 

Península, quer das outras regiões dominadas por Portugal", razão pela qual nossa atenção deve 

voltar-se mais para a língua árabe vulgar e dialetal, pois esta explica a forma "aparentemente 

errada donde provém a forma portuguesa"™ . Em qualquer hipótese, para compreender isso, é 

:m Op. cit., p. 382. . 
253 As falas marroquinas, entre os dialetos árabes ocidentais, são as que mais estreita afinidade oferecem com o 
árabe da Península Ibérica. como se depreende do glossário contido em Textes de Tanger, de W. Marçais, citado 
~r Steigcr, op.cit., p. 380. 

No di7.Cr ainda do arabista e lexicógrafo português, sobre a escassez de materiais de estudo acerca dos 
metaplasmos sofridos pelos vocábulos árabes através do tempo e do espaço, dentro e fora da Peninsula Arábica: 
"Para isso não abundam os materiais. Os árabes quando escreviam fora dos assuntos da vida cotidiana, serviam-se 
da língua literária, sempre igual a si própria, porque a fixara o Alcorão. A outra, muito mais evolucionada, 
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mister que partamos de um cotejo mínimo com o árabe clássico. 

Feitas essas observações e antes de passar à descrição, em linhas gerais, dos fonemas 

árabes, esteada sempre em Dozy e Steiger, recordemos que o alfabeto árabe tradicional consta de 

28 letras (modernamente de 29 255 
}, das quais três são também utilizadas como símbolos das três 

vogais longas do árabe, e cuja maioria representa fonemas que coincidem com os fonemas 

portugueses (adiante reunidos por nós no Grupo A); representando as demais, entretanto, 

fonemas quase exclusivamente árabes (reunidos nos Grupos B e C). São elas256
: 

Alfabeto Árabe 

Valor Letra Valor Letra 
ã 'alif 

t tã' .la :;., b bã' y o . ):: 

i.ã' 
: t tã' z .li : ~ o o 

\' çayn 
~:: .: : 

th thã' E: • l,.,J 

···: . 

gh ghayn É: : .. : J jim r 
f (a' ú 

: h hã' o e ·:} o 

q qãf J 
... kh khã' t ... 

k kãf 
: d dãl o;!] .l 
: ::·· 

1 Iãm J th thãl .l 

m T ::::.. r rã' mim f' ):; .) 
::- --n nun .. z -. 

u :::::- Zéll .) 
.::::: 

h hã' 
.·.· · s IÍD A U" 
.. -u,w - eh • waw J . ~:= :: chin U" .. 

::=::: sãd 1, y yã' l.j .::::. ~ L.)4 o 

:-:· Q Qãd hamz.ah • ~j/ ~ 

Os símbolos gráficos usados na transcrição de letras do Grupo A não diferem quase 

conhecemo-la incompletamente por aquele motivo; o maior manancial que possuímos é o Vocabulista, já bastante 
moderno, do séc. XVI, e os dialetos wlgares do norte da África, em tempos ainda mais próximos de nós." Jb., p. 
77. 
255 Hojc, a hamzah, ataque glotal que encima alifinicial, tende a ser considerada consoante. 
256 Como o alfabeto árabe se escreve da direita para a esquerda, suas letras e denominações aparecem na primeira 
coluna à direita desta página, ficando a coluna da esquerda para sua transcrição em português. 
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das letras comuns do alfabeto português, e representam, aproximadamente, os mesmos fonemas. 

Já os símbolos usados na transcrição das letras dos Grupos B e C são estranhos, o que denuncia a 

especial dificuldade da pronúncia dos fonemas por eles representados. Sobre algumas dessas 

dificuldades, já se manifestara Frei João de Sousa nos seguintes tennos: 

"As seguintes letras Arabicas J t t e saõ as mais difficultosas de 
pronunciar, as quais por naõ tennos no nosso Alfabeto letras que lhes 
correspondaõ, as suprimos com outras. A primeira do lado direito, 
pronuncia-se hhé, cuja pronuncia he do fundo da garganta, como quem se 
queixa de frio ( ... ). A segunda letra do mesmo lado, que tambem se 
pronuncia do fundo da garganta, como quem quer arrancar hum escarro, 
he semelhante na pronuncia ao J Castelhano, assim como Joan, Jose ( ... ), 
ou como o G desta maneira, Angel, Arcangel ( ... ). A terceira letra, que 
tambem he gutural, acha-se sempre suprida com hum A ( .. . ). A quarta 
letra naõ tem regularidade, pois se acha escripta C, K, e Q ( ... )"2s7

. 

Vejamos, agora, os três grupos consonânticos com seus respectivos valores 

fonéticos e equivalências em português: 

Grupo A: Consoantes árabes cuja pronúncia se parece, na 

maior parte, com a portuguesa: 

Valor Letra ... Valor Letra 
·.·· -s :·:::: a 'alif ain (,)li 
mt 

eh chin • 
\.!i 

b bã' (,)li y 

f (a' u füit~ t tã' ~ 

k 
·.·.· 

th thã' kãf lõ!l ~ :f • 1....1 

1 
~~r 

lãm J 

1 
J jim t 

m T d dãl mim f' .l 

- th n nun 1.) 

~i~)j\ 
thã1 .l 

-u,w -
i!:l:i 

r rã' waw J J 
... 

yã' -1, y e; lI1 z zai J 

lS
7 Op. cit., p. XIV -XVI. 
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Grupo B: Consoantes árabes cuja pronúncia tem pouca ou 

nenhuma semelhança com fonemas portugueses: 

Valor Letra 

~ sãd ~ o 

cj Qãd V:.. 
t tá' .l. • • 
z zã' .li o 

o 

1po C: Consoantes árabes cuja pronúncia peculiar ndo 

apresenta co"espondência em português· 

Valor Letra 
h hã' e . . 
kh khã' t 
\' ~ayn t 

gh ghayn t 
q qãf J 
' hami.ah • 
h hã' A 

Quanto às vogais, o árabe clássico apresenta três, podendo ser breves ou longas. Só 

esta últimas fazem parte do corpo da palavra e são as seguintes: 

Vogais longas 

Valor Fonético Letra / 

-a . 'alif 1 
.. 
1 yã' '-Í - -u waw J 

As vogais breves são indicadas por sinais diacríticos (sobrepostos ou subpostos às 

consoantes) e indicam três casos que corresponderiam, respectivamente, ao nominativo, 
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acusativo e genitivo (ou dativo, ou ablativo, dependendo da regência verba1)2
" : 

Vogais breves: 

Valor Fonético Letra . a fathah . 
1 kasrah 
u Q.ammah 

I 

Stmivogais 

Valor Fonético Letra 
w wãw'J 

y yã'IJ 

O /ui tônico ou átono, final ou não, a exemplo do que ocorreu na passagem do latim 

wlgar para o português, passou normalmente a /o/, embora em alguns casos coexista com fui, ou 

por obra de lapsos do copista, ou por causa da flutuação ortográfica que sempre pautou os 

documentos redigidos em épocas remotas, ou porque não atesta, dependendo da região. o 

mesmo desenvolvimento fonético: ár. Abu > · poit. Abo(lfeta), Abo(adela); ár. qubba >-port. 

(al)coba; ár. murabitt > ·port. morabitinis; ár. Su/aiman > port. Zoleiman (com as seguintes 

variantes: Zuleiman, Zoleman, Zulemen, Zoleima, Zuleima, em que coexistem os fonema /ui, 

lo/). 

Embora tenhamos conhecimento de que, em árabe, a vogal final /ui indica o caso 

nominativo (assim como a vogal fif, o genitivo , ou dativo ou ablativo, conforme a regência 

verbal; e a vogal /a/, o acusativo), não estamos em condições de assegurar (como em latim) o 

caso lexicogênico árabe no romance ibérico, mas temos fortes razões para crer em que o árabe 

coloquial ibérico, simplificando a gama de casos (como o latim wlgar em relação ao clássico), 

propendeu para a eleição de um deles indiferentemente e quase sempre no singular. São raras as 

palavras plurais e duais. Veremos no Glossário dois casos, apenas, de palavra plural: o top. 

251 V. p. IS. 
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Alcains e o adj . e etn. sarracenos, de uso antroponímico predominante nos documentos. Atrás, 

fizemos alusão à única ocorrência duaJ de nossos documentos: Alaphoens, com inúmeras 

variantes apontadas no Glossário . 

. 
O sinal (sukun'inércia'), escrito sobre a consoante, indica que ela não possui apoio 

vocálico. E o sinal "(chaddah'tensão') indica geminação (com valor distintivo, não continuo) da 

consoante a que se sobrepõe. No romance lusitânico (não no português), a tendência é manter, 

ao menos graficamente, a geminação, pois não temos condições de afirmar se eram pronunciadas 

como tais (um fenômeno que, parece-nos, entre as línguas neolatinas, só ocorre no italiano, e 

com traço distintivo fonológico na maioria dos casos: fato 'destino ' / fatto 'fato, feito') : 

almucellas (al-mussal/ah), Almafalla (Al-Mahallah). 

3.2.2.2Descrição dos Fonemas Árabes 

São oito grupos de consoantes: bilabiais, interdentais, dentais, labiodental, pré-

palatais, pós-palatal oclusiva surda, velares e laríngeas, cuja descrição abaixo estará seguindo 

muito de perto os estudos de Dozy e Steiger, já referidos: 

1. Bilabiais: a pronúncia clássica conhece três modalidades: 

a) oclusivatPJ'lÁW# sonora y /b/ (bã'): no Glossário, observaremos que, muitas 

vezes, se converte em bilabial fiicativa sonora /v/ (ainda grafada u), como em: 

albende/aluende; no castelhano, documentou-se apenas a última forma, que logo 

se arcaizou, segundo o arabista finlandês Neuvonen259
; Abaiube/Auaiupe 

259 Los arabismos dei espalto/ en e/ sigloXJJJ, p. 79. No Glossário, assinalaremos a posição de José Pedro Machado 
quanto às considerações de Neuvonen acerca desse arabismo em castelhano. 
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(ocorrendo nesta última fonna também seu ensurdecimento, ambos os fenômenos, 

sem dúvida, por obra moçárabe ou magrebina, uma vez que inexiste em árabe não 

só a homorgânica surda, mas a própria fiicativa sonora260
; ou se sincopa ou é 

assimilada regressivamente, em outros casos: Aboadela (<Abu + Abd + a/lah); 

ou pode mesmo aparecer como resultado de dissimilação: Abdemna (< AI -+-

Adimnah = Ad-Dimnah ); ou pode surgir para resolver a representação de sons 

permanece até o português histórico, quando é pennutado pela bilabial fiicativa 

sonora: Alcoba (<Al-Qubba) (alcoua, a partir do séc. XIV; no castellano é 

documentado desde o séc. XIII : alcoba; no catalão coexistem as formas : 

alcobal alcoba/ arcova261 
; 

b) nasal sonora: ,. /mi (mim): mantém-se no romance português: Manzores (AI-

Mansur), metcales (al-mithqal), morabitinis (al-murabitun); 

c) semivogal sonora: J /w/ (wãw): normalmente permanece: aluazir (al-wazir), 

Alcouce (Al-Quws); ou passa a /o/: Alafões (AI- 'Akhawan) . 

2. lnterdentais: a pronúncia clássica conhece três modalidades, nenhuma delas 

representada no romance lusitânico, que as simplificou das seguintes maneiras: 

a) fiicativa surda: ~ /th/ (ing.) (thã '): passa a /ti ~o romance lusitânico: metcales (ai-

mithqal); 

b) fiicativa sonora: j /th/ (thãl): passa a /z/: azimmi (não constante do Glossário) 

(athimmi); 

260 Op. cit., p. 44, n. 1 e 2. 
261 Steiger, Op.cit., p. 212. 
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c)'' sonora enfática (com pressão glotal): :S.lli C?i'): passa a /il; embora sem exemplo 

no Glossário, podemos citar Zufar ('{Jlfar), região da Arábia meridional, no sul do 

sultanato de Omã, que aparece na p. S deste trabalho. 

3. Dentais: a pronúncia clássica conhece nove modalidades, a maioria das quais 

representada com bastante fidelidade no romance lusitânico, sem sofrer, normalmente, 

sonorização, quando surda, nem síncope, quando intervocálica: 

a) oclusiva surda: ~ /t/ (tã '): normalmente se mantém no romance lusitânico, sem 

sonorização ou síncope portanto: Alphetena (Al-Fitnah) , almohtaceph (al

muhtassi b); 

b) oclusiva sonora: .l /d/ (dãl): normalmente se mantém no romance lusitânico: 

Abdiran (Abd Ar-Rahman), Abdela (Abd AI/ah,; ; quando em posição final, 

apresenta ou não paragoge do e: almude (al-mudd). Alaúde (AI- 'Ud); mas pode 

ensurdecer-se: Abolfeta ('Abu al-Fida); 

c) fricativa surda: ~ Is/ (1in): normalmente se mantém Abensalamon (lbn 

Sulaimanl); às vezes, grafada com e, em conformidade com a flutuação 

ortográfica tão comum àqueles tempos: almohtaceph (al-muhtasib), Cidi (Sidi); 

ou com z (embora continue representando som surdo, como em cast.): Alkaizi 

(Al-Qaysiy), Alcauze (A/-Quws), Kaum (Qasim), Zoleiman (Sulaiman); 

d) fricativa sonora: j /'li (i.ãi): costuma manter-se: Abdelazizi (Abd AI- 'Aziz), Azaki 

(az-7.akiy), aluazir (al-wazir); 

e) nasal sonora: ü ln! (nün): costuma manter-se em qualquer posição: Alphetena 

(a/-fitna), Alganame (Al-Ghannam), Anadel (An-Nazir) ; 
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f) liguida sonora: J !lJ {lâm): mantém-se (quando não assimilada em árabe: Anadir 

(al->an-nazir), Abderahmen (Abd Al->Ar-rahman): Algazala (AI- 'Azalah), 

Aboadela ('Abu Abdallah), Zoleiman (Su/aiman); 

g) oclusiva enfática surda (com pressão glotaJ): .b l]l (tã '): costuma ser representada 

pela dental surda /ti : morabitinis (Al-Murabitun) , almotacepb (a/-

muhtasib); 

h) oclusiva enfática sonora (com pressão glotaJ): u:a kJ! (cJãd) : segundo Steiger, é o 

mais discutido de todos os fonemas : "a los árabes, el ~ les parecia un sonido 

peculiar de su lengua, que constituía, además, un rasgo característico de sua 

raza"262 
. Parece ser um fonema perdido na maior parte dos dialetos árabes da 

África setentrional, razão pela qual no romance ibérico vem ora representado por 

/ld/, ora por /li: arraualde (ar-rabd); no cast. : arrabal. 

Fenômeno semelhante, não constante, porém, do Glossário, ocorreu com: al-qadi, 

que aparece no cast. ant., port. ant. e cat. ant.: alcaide (no cat. ant., temos ainda: 

tll'calde, ancalde e alcaldo). 

Em siciliano, o fonema árabe propende a /dd/: 'arid > top. Gridd (observando 

que o fonema inicial t /)/ (~ayn), um ataque glotal, desenvolveu a gutural /g/ em 

siciliano )263 
; 

i) fricativa enfática surda (com forte compressão glotal) : ~ /~/ ~ãd): por causa da 

proximidade com os pontos de articulação de /~/ (~ãd) e /'li (za1), costuma 

262 Op. cit., p. 49, n. 1. 
263 Jb., p. SI, n. 2. 
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substituí-las: almucellas (ai-musal/a), Alazamo (al-hisan), alkazoua (ai-

qasabah). 

4. Labiodental vsurda: u /f/ (fá') mantém-se, nonnalmente, no romance lusitânico: 
' ..... / . '-._.... ,_: '\.. 

Abolfeta ('Abu Al-Fida} 

5. Pré-palatais: o árabe clássico conhece quatro modalidades, algumas das quais 

mantidas no romance lusitânico: 

~ 

a) fricativa sonora: ~ ljl (jim ): embora equivalha ao nosso /j/, pode ocorrer, como 

nos dialetos vulgares, com valor africado de /d/ iotacizado = /dj/, razão pela qual 

já é nonna, em muitos casos, assim transcrevê-la nas línguas ocidentais, sobretudo 

no francês, como é o caso de fr. djinn, port. djim (ár. <jinn 'entidades, benfazejas 

ou maléficas, superiores aos homens e inferiores aos anjos '), Hedjaz ou Hidjaz (ár. 

< Al-Hijaz 'prov. do noroeste da Arábia Saudita'). 

No romance lusitânico, é transcrito com g, o que significa que o som inicial não 

foi alterado: alfagia (al-hajah)~ 

b) fricativa surda: ,j./ch/ (chin): pode pennanecer ou tomar-se a dental surda /si ou a 

palatal sonora /g/, no romance lusitânico: Muferrichi ou Mofarrigin 

(Muharrich), Saracinu (charqiiyun); 

c) líguida'-vsonora: J /r/ (rã'): correspondente ao /r/ de para, mantém-se e promove a 

assimilação da liquida /1/, quando esta a antecede: aluazir (al-wazir), Bakri 

(Bikr), Fahron (Harun), Abderahmen (Abd A(l> )-Rahman)~ 



Os Primtiros Vestlgios da Jnjlulncia Árabe no Romance Usitânico 119 

d) semivogal sonora: ~ lyl (yã '): consoante instável, conforme Blachere, transcreve

se, no romance lusitânico, a, e ou i: Azenha (as-saniyah) . 

6. Pós-palatal oclusiva surda: ~ /kl (kãf): corresponde a /q/ e sempre representada no 

romance lusitânico pela letra k ou qu: Alkinitia ou Alquinitia (Al-Kana 'is), Azzaki (Az-Zaki). 

7. Velares: o árabe clássico conhece quatro modalidades: 

a) oclusiva surda: J /q/ (qãf): respeitadaYrio romance lusitânico, mas representada ora 

por e, ora por k: Alcaroubim (Al-qayrawan), alcaide (a/-qa 'id), Alkaizi 

(Alqaysiy)~ 

b) fricativa surda: t /khl (khã'): sem correspondência exata no romance lusitânico e 

representada por h, talvez como índice da aspiração existente no original, ou 

substituída pela labiodental /f/ grafada ph, como podemos observar nas formas 

divergentes: Alahobeines e Alaphoen (Al-Akhauan); 

c) fiicativa sonora: t /gh/ (ghayn): sem correspondência exata no romance lusitânico 

e representada pela oclusiva sonora /g/: Alganam (Al-Ghannam). 

d) fiicativa sonora aspirada: A Ih/ {hã'): normalmente desenvolvida no romance 

lusitânico em>/f/: Fahron (Harun). 
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8. Laríngeas: o árabe clássico conhece três modalidades: 

a) oclusiva glotal surda: • /' / (hamza): sem correspondência264 no romance lusitânico 

e, normalmente, representada por a: Abolfeta ('Abu Al-Fida' ); 

b) fricativa surda: e f'rJJ Qiã ') com forte aspiração e contração do canal pós-bucal, 

entre a glote e a úvula: sem correspondência no romance lusitânico, mas nele 

representada por h, talvez como índice de aspiração: Allahami (a/-1.Ahami), 

Abderahmen (Abd Ar-Rahman); mas pode ficar sem representação: 

Abderraman (Abd Ar-Rahman), Alazamo (Al-Hisan): ou pode ser substituída 

pela labiodental surda /f/: alfagia (al-hajah), alifaf (a/-lihaf); 

c) fricativa sonora: t !'li (rayn) pronunciada com a parte cartilaginosa da glote 

completamente fechada. Seu efeito acústico, observa Steiger, é o de um som 

constante e profundo26~ : sem correspondência no romance lusitânico, mas 

geralmente nele representado por a: Abdela ()Abd aliah), Abderahmen ()Abd 

Ar-Rahman), Abdelazizi ('!Abdul-Aziz); às vezes por o, quando sobreposta por 

/ui breve: Omar ou Bomar ()Umar); pode velarizar-se : Gomar (\'Umar). 

Para finalizar, devemos mencionar algo sobre o vocalismo árabe e sua realiz.ação nos 

romances peninsulares. Conforme Steiger, as três vogais /a/, li/, /ui, únicas conhecidas pela grafia 

árabe, foram alteradas no árabe falado na Península Ibérica, segundo fenômeno normal dentro do 

próprio árabe coloquial e dialetal. No que respeita aos timbres do /a/ (> é, ê, ie, i), são 

264 Steiger esclarece que, para ser realiwla, "las cuerda.s vocales se juntan entre sí; la presión dei ain: acumulado 
detrás de cllas las separa de golpe, produciéndose una ciena explosión. Después de esta explosión, las cuerdas 
welven a vibrar normalmente. El caráter de este sonido excluye la sonoridad, visto que resulta impostl>le producir 
simultáncamente explosión y vibración de las cuerda.s vocales." Jb., p. S82. 
l6S Jb., p. 274. 
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provocados pelo fenômeno chamado na gramática árabe de imala (imela), que provoca a inflexão 

de a> ê, comum a todos os dialetos, em graus diferentes266
. No dialeto árabe de Valência, é 

comum observar: a > ê ou é, ou a > i (breve), i (longo), e com desconcertante variedade. No 

árabe siciliano, são freqüentes os casos de imela, tanto quanto no romance lusitânico, em que, 

comumente, a> é: Abdela (Abd Allah), Abdelazizi (Abd Al-54ziz). 

Quanto a /ui, matém-se ou passa a /o/, como mencionamos anteriormente: 

Abulmundar (Abu Al-Munthir), Aboadela (Abu Abd Allah) 

Dos ditongos, cabe-nos dizer que o árabe clássico conserva dois: /ay/ e /aw/, que, no 

romance lusitânico, permanecem, com alofonia ou não (/ay/ > /ey/ - /aw/ > /ow/); ou se 

monotongam: Alkaizi (Al-Qaysiy), Zoleiman (Sulayman), Abensalamon (lbn Sulayman), , 

Alcaroubin (Al-Qayrawan), Alahobeines (Al-Akhawan) . 

Em resumo, se, por um lado, o árabe falado na Península Ibérica, com vestígios 

documentados no romance lusitânico, promoveu considerável redução dos sons consonânticos do 

árabe clássico, literal, por outro lado, criou uma variedade maior de timbres vocálicos que a 

apresentada pelo reduzido vocalismo original. Pelo menos, é o que depreendemos da leitura dos 

vocábulos de nosso corpus, mesmo cônscia de que muitas formas podem espelhar mais a 

insciência do copista, que o registro exato da pronúncia. Em qualquer instância, não temos como 

comprovar seguramente um e outro, por causas alhures aduzidas. 

Verificamos, também, que os fonemas árabes mais dificilmente transcritos para as 

línguas indo-européias, em geral, e para o português, em particular, foram precisamente aqueles 

que lhe são peculiares: /~ (Qãd), ~/ (çayn), /gh/ (ghayn), /l}l (l}ã'), /kh/ (khã'), /h/ (hã'). Trata-

se, em geral, de fonemas laríngeos e velares. 

Tivemos, ainda, ensejo de verificar a ausência, em árabe, dos fonemas representados 

em português pelas letras p e v, e que, nesse período, não aparecem de forma alguma nos 

266 Jb .• p. 305 e 327. 
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exaustiva, basta para indicar-nos a gama variada de registros, contra a qual conspirava, repitamo

lo, um sistema ortográfico sempre flutuante. Aqui apresentamos as variantes apenas; no 

Glossário, as abonações, com a cronologia e página dos respectivos documentos. 

Quanto ao topônimo, cuja forma atual é Lafões, constitui, como sabemos, um dos 

raros casos de forma dual árabe no romance lusitânico, e provém de al~khawan 'os dois 

irmãos', dual de al~kh 'o irmão' . Denomina uma região de Portugal, na Beira Alta e Beira 

Litoral, abrangendo, parcialmente ou não, os concelhos de São Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira 

de Frades, Viseu, Castro Daire e Séver do Vouga. 

Nos D&C, o termo está sempre ligado à palavra território ou terrª' como veremos 

nas abonações do Glossário, e denomina, segundo Dozy, dois castelos ao norte ~ Viseu. 

construídos. um diante do outro. sobre rochedos separados por um barranco269 
. Apresentemos, 

pois, suas variantes, de cuja roupagem gráfica podemos depreender alguns dos fenômenos 

fonéticos acima mencionados: 

Em Alaphoen (a forma mais antiga, no doe. 190, de 1002, p. 116), Alafoens, 

Alafoeis, Alaf ouenes, Alaphoen, Allaf oleis, deparamos com um fenômeno fonético muito 

comum na passagem do árabe para o português, f lcha '/ (t) > fff, que, com a flutuação ortográfica 

peculiar aos manuscritos medievais lusitanos, também se grafa ph. 

Em Alahoen, Alaho~en, Alabouene, Alahoueinis, Alahueni, Halahoueini, o 

fonema ficha 'f (t) aparece representado pela letra h, talvez como índiCe da aspiração do fonema 

original, impossível de ser exatamente representado no romance lusitânico e no português. 

Em Alabobeines, ocorre a curiosa e m~vel epêntese da bilabial sonora lbf. Esta 

ocorrência, cremos, ao contrário das anteriores, é única e encontra-se no doe. 268, de 1030, 

p.164 dos D&C. 

269 Historia de los musulmanes de F.spalla, Buenos Aires, Emecé, 1946, v. 2, p. 8. 
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vocábuJos de nosso GJossário, a não ser no topônimo Alkapdec, taJvez por constituir, como 

aventa José Pedro Machado, um hibridismo: ár. ai + lat. caput aquae , 'fonte' (antiga 

designação)u7
, ao passo que David Lopes re]aciona o vocábulo ao ár. ai qabidaq > Alcabideche 

(ou Alcabideque, forma moçarábica, conforme se pode observar na correspondência de /q/ > eh 

ou j, sujeito ao /g/ românico, como ocorreu em Tejo < Tagus). E em Auaiupe, sem ru.ão 

etimológica ou fonética, e provavelmente por obra da incúria do copista. 

Quanto ao fonema /v/ transcrito v, inexiste. A transcrição é sempre ulb: alkuoua, 

alcoba, arraualde, uatanna, albende/aluende, Abaiube/Auaiupe. Mencionemos, ainda, que, 

no português histórico, o ár. ai 'arabi 'o árabe' originou aJarve; o ár. ai 'arabiya 'a (língua) 

árabe' originou 'aJgaravia', com interferência do fonema românico fricativo labiodental sonoro 

/vi, assinaJado aJtemadamente, em solo ibérico, por b!v. 

3.2.3 Polimorfia, Convergência e Divergência 

A polimorfia verificada em boa parceJa dos arabismos nos D&C justifica-se pelas 

razões aduzidas acima, mas ainda por obra do próprio Alexandre Herculano - sábio e historiador, 

não porém paleógrafo, menos ainda filólogo. Para Rodrigues Lapa, o cotejo dos documentos 

impressos com as fontes manuscritas sempre é desejável nesses casos, a fim de podermos 

entrever até que ponto a representação gráfica da paJavra reflete os metaplasmos havidos, lapsos 

de transcritores ou gralhas tipográficas268 
. 

Na organização do Glossário, surpreenderam-nos as variantes principalmente do 

topônimo Alaphoens e do etnônirno/antropônimo Sarraceno. A verificação, conquanto não 

267 lnf/., s. v. Acerca dos fonemas, diz Steiger: "La p es siempre oclusiva, sin aspiración ninguna e aparece en voccs 
non arábigas, de origcn románico, preferentemente." Stciger, op. cit., p. 44. 
2611 Para Rodrigues Lapa, "não temos o direito de duvidar da afirmação do grande e honrado historiador, mas a sua 
falta de preparação filológica atraiçoou-o e originou pequenos deslizes na transcrição." Liçats de literatvra 
portuguesa - Época medieval, 8. cd., Coimbra Ed., Coimbra, p. 277. 
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No que concerne ao adjetivo e etnônimo sarraceno, que se disseminou por quase 

todas as línguas latinas270
, documenta-se nos D&C desde o séc. IX, chegando ao auge do uso no 

séc. XI, nas fonnas mais variadas possível, que, a par de tantos outros vocábulos do português 

histórico (como almogaur~, ilustram bem a questão da polimorfia. Citemos as vinte e cinco 

variantes básicas da palavra, que somam 83 ocorrências ao longo do trabalho, deixando as 

indicações de data e página para as abonações do Glossário. Notemos que algumas se apresentam 

meio alatinadas; outras com patente sufixação patronímica, sem contar que o vocábulo acusa 

ambos os gêneros, no romance lusitânico. Em todas, porém, subjaz claramente a raiz árabe: 

charqi 'oriental' : 

Saracina, Saraciniz, Saracino, Saracinu, Sarazina, Sarazinici, Saraziniz, 

Sarazinizi, Sarazino, Sarracenos (antr. e etn.), Sarracina, Sarraciniz, Sarracinizi, Sarracino, 

Sarracinu, Sarracinus, Sarrasino, Sarrazina, Sarrazini, Sarrazinit, Sarraziniz, Sarrazinizi, 

Sarrazino, Sarrazinu, Sarrazinus. 

No que se refere aos fenômenos da divergência e da convergência, já é do nosso 

consenso que, pela via popular, as palavras árabes foram paulatinamente deturpadas, cortadas ou 

abrandadas em solo ibérico. Aliás, à influência popular, a pedra angular da transfonnação da 

língua, devem-se, principalmente, as alterações e acomodações daqueles fonemas consonânticos 

vistos há pouco. 

Um fato interessante observado neste âmbito diz respeito à duplicidade de fonnas 

vocabulares, em virtude de as alterações haverem ocorrido em épocas e circunstâncias diferentes, 

o que gera, muitas vezes, ligeira alteração semântica. Tais formas, geralmente chamadas de 

duplas (fr. < doublets), pois quase sempre são duas, denominam-se divergentes, partindo de um 

único tipo árabe, separam-se na estrutura morfológica e, em regra, na significação. 

r 
270 Vunos na p .38 a forma grega e a latina, esta última como a intermediadora do termo no mundo românico: ant. 
ital . .raradno~nez. e friul. sarlldn, corso 111rtulzinu, fr. 1111'1osin e 61111'azUr, prov. 61111'11Si. José Pedro Machado, 
que nos oferece essas formas, lembra-nos, no que tange à documentação em francês já no séc. XII, dos versos da 
Cançdo de Roland: "Seignurs baruns, qui ( i ) purruns enveier / AI Sa"azin ki Sarraguce tient?" (XVIll, v. 252-3, 
cd. Alfons Hilka). Cf. lnjl., p. 229. 
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A fonna que nos interessa aqui é aluazir, cuja ocorrência mais remota, nos D&C. 

data de 1070, no doe. 490, p. 303 . Etimologicamente, al-wazir significa 'o que leva uma carga ou 

ajuda outrem a levá-la' ; 'o que ajuda e aconselha um príncipe, conselheiro, ministro'. Esta fonna 

e suas variantes ocorrem inúmeras vezes em nossos documentos, mas com as acepções 

especificas de 'governador', 'cônsul' e 'procônsul', na verdade, sinônimas umas das outras, na 

ótica medieval dos tennos. 

No século XVI, contudo, reaparecendo por intennediação turco-francesa, como nos 

noticia N1Dler271 
, chega ao português como vizir e retomando o sentido original de 'ministro ou 

conselheiro da nobreza islâmica'. Em João de Barros (1496-1570), lê-se: "Os turcos chamam a 

seu rei Paderan; e vizir, que quer dizer conselheiro, é dignidade igual à do duque"272 
• 

À primeira vista, dificilmente identificariamos nas formas aluazir, aluacir, aluacil, de 

nossos documentos, e nas fonnas em que o vocábulo entrou nas outras línguas românicas - cast. 

ant. alva:;ile, aguacil, agua;,il, no cast. mod. alguacil; no cat. ant. algutzir, alguatzir, algotzir. 

agosil, agot:il, aguasiL agutzil, algatzir, alguacir, esgotzi; no sic. ant. aguuinu, algoziru; no it. 

ant. aguuinu; no fr. ant. argousin - a outra, vizir, tão amplamentente usada hoje, mormente nas 

línguas literárias, com o sentido original atrás evocado. Hoje, o português mantém a divergência 

com: aguazil 'antigo funcionário militar e judicial'(?) e vizir, ambas, porém, mais de uso 

literário273 
• 

Em contrapartida, pode, também, ocorrer o chamado fenômeno da convergência, isto 

é, a redução de duas ou mais formas árabes a uma única portuguesa, chamada forma 

convergente, como até certo ponto se deu com as palavras árabes alcaide (constante do 

Glossário) e alcaide (não constante do Glossário). 

A primeira, alcaide (al-qa 'id 'aquele que conduz'; 'o chefe de tribo'; 'o governador 

271 Influências orientais na língua portuguesa, t 1, s. v. 
272 Décadas, N, 4, p. 219 (cd. 1946), apud José Pedro Machado, Op. cit., s.v. 
273 Antônio Geraldo da Cunha, Dicionário etimológico Nova Fronteira, 2. cd. revista, [Rio de Janeiro] Nova 
Fronteira, 1987, s.v. 
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de praça, o comandante, o capitão de navio') possui documentação vastíssima, sobretudo no 

português aracaico. Nos D&C, há duas ocorrências, sendo a mais antiga de 1099, doe. 918, p. 

544, com o sentido original de 'governador'. 

A segunda, alcaide (al-qadi 'o juiz'), por sua vez, ficou bastante representada só no 

port. are. e no castelhano e cat. are. (alcalle, arca/de, alcaide, ancalde, alcalder), e atesta o 

seguinte fenômeno fonético freqüente em certas regiões ibéricas: a passagem do o=- (dad) 

clássico a /ld/. Assim: al-qadi > alcaide. 

Modernamente, entretanto, alcaide, fora do me10 literário, não se emprega e, 

normalmente se desconhece seu significado; daí ser comum a confusão com alcaide, fato 

observado com freqüência nos jornais, em relação a personalidades espanholas governamentais, 

não judiciárias, como seria o caso. Antônio Geraldo da Cunha observa que, em português pelo 

menos, "a partir do séc. XVI, as duas acepções ('governador' 'juiz') já se confundiam, usando-se 

alcaide/alcalde indiferentementem . À guisa de curiosidade, mencionemos que, além da 

convergência com alcaide, alcaide é forma divergente de cádi 'juiz', ingressa no português no 

séc. XVI, na forma cádiz, pela via oriental, na terminologia de Steiger27~ , até firmar-se, por 

intermediação francesa, na forma atual cádi. Precisamos dizer aqui que ambas as palavras, na 

onomástica brasileira, estão vivissirnas como sobrenomes, verificáveis facilmente nas listas 

teleionicas paulistanas. 

3.2.4 A Reorganização Românica de Algumas Pala\.Tas Árabes 

274 o 't 'P· CI., S.V. 

mv. p. 107. 
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O adjetivo e etnônimo sarraceno, de cuja polimorfia tratamos na p. 124, é forma 

latinizada do rodeio greco-bizantino a partir do ár. charqüyun, pi. de charqi 'oriental' 'asiático', 

em oposição ao ár. maghrib 'ocidental'. 

O helenista e lexicógrafo francês Anatole Bailly (1833-1911) apresenta um derivado 

adverbial documentado em textos gregos do séc. IV e V da era cristã, L.apax:11vic:rrl 'à maneira 

ou na língua dos sarracenos' (pi. tapax:11voí) 'povo árabe'276
, e José Pedro Machado acresce 

ocorrências em textos latinos do séc. IV, o que leva a considerar o termo não apenas pré-

islâmico, mas já empregado desde o séc. m da era cristã, não, obviamente, como sinônimo de 

'islamita' 'muçulmano' (uso moderno), mas de 'oriental', como acabamos de ver277. 

O étimo chrq serviu para denominar populações da Arábia, em virtude de sua posição 

geográfica relativamente a outras de idioma semelhante e em contato com os bizantinos1 quer 

dizer, populações mais a leste do território bizantino. 

No que concerne à evolução da raiz chrq, ocorreu o seguinte, segundo José Pedro 

Machado: o fonema inicial árabe lchin/ >ILI, com epêntese de /a/ mais o sufixo -11voi, transcrito 

do grego (sing. Lapax:11vóç) para o latim saracenus, que assim chegou ao mundo românico, de 

acordo com as formas já vistas na n. 270. 

A despeito, porém, de sua longa carreira como adjetivo e etnônimo - no grego e no 

latim (pelo menos a latinização é bem freqüente no latim bárbaro) e, desde o séc. XVI, nas línguas 

românicas -, no romance lusitânico, entretanto, a palavra foi empregada com tênue rearranjo 

morfológico, salvo lapso nosso, não mais como adjetivo, nem exclusivamente como etnônimo 

(somente quatro ocorrências278 em mais de oitenta delas), mas preponderantemente como 

antropônimo (prenome e sobrenome) latiniz.ado ou romanizado, com sufixo patronímico ou não 

(e por demais polimórfico, como já tivemos ocasião de verificar) e com flexão de gênero (o que 

276 Dicclionnaire grec-jrançais, Paris, Hachette [1950] s.v. 
277 o ., 'P· Cl ., S. V. 
2780 64 oc. 1, 699, 715 e 746. 
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vale dizer que foi nome próprio de homens e mulheres, com toda certeza moçárabes). Na 

onomástica brasileira, pelo menos, continua gozando de muita vitalidade como sobrenome279 
. 

Vejamos, agora, somente alguns exemplos de seu uso antroponímico (como prenome 

e sobrenome) entre a quase centena deles: 

Em 867: "de filios petri et sarracina .. . " (antr. fem.) 

Em 875: "Sarrazinus testes ... "(< lat. testis 'testemunha) 

Em 883 : "Sarracenos conf" (< lat. confirmai 'confinna') 

Em 919: "Munio sarraciniz conf" (com suf patronímico) 

Em 952: "Sarracino iben leopelle test." 

Em 957: "Nunes sarraciniz conf, Vermudus sarraciniz conf" 

Em 998: "Sarracinus presuiter." E por aí afora. 

Outro emprego antroponímico (como prenome e sobrenome) no romance lusitânico 

(e que ainda perdura em língua portuguesa) refere-se ao prosônimo (cognome) sidi 'meu senhor', 

título honorifico aplicado, hoje, a personalidades islâmicas de certo vulto social, e que, na 

Península Ibérica, se aplicou a personalidade cristãs, talvez pela convivência com os islamitas. 

Conquanto não hajamos compulsado manuscritos árabes, pelo menos nos autores que 

o fizeram e que serviram de base a nosso trabalho, jamais deparamos com qualquer personagem 

da cultura oriental, durante a dominação islâmica na Península Ibérica, que assim se denominasse. 

Ou seja, se hoje é correntio, nos países árabes, o uso antroponímico, antes era mais o 

prosonírnico. Menéndez Pidal (1869-1968) documenta diversas ocorrências prosonímicas, 

anteriores mesmo a Rodrigo Diaz de Vivar, o célebre Cid Campeador280 
. 

279 Nas enciclop6dias em português, existe: Saraceni (sobrenome do cineasta brasileiro Paulo César Saraccni -
1933)~ na lista telefõnica paulistana, oconc o sobrenome nas seguintes formas : Sarraceni, Sarncini, Sarracino. 
Acerca do uso quase exclusivo antroponímico no romance lusitânico, declarou José Pedro Machado: "( ... ) 
desconheço o motivo do emprego de sarraceno como nome pessoal, sobretudo com tão grande frequência entre 
~cristãs." Op. cit., s.v. 

0 José Pedro Machado, op. cit., s. v. Quanto ao prenome desse heróico batalhador hispânico, na forma proclitica 
Ruy ou na forma plena Rodrigo, v. DOELP, s. v. 
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É surpreendente sua copiosa ocorrência antroponímica nos D&C, mais de uma 

centena de vezes, nas mais diversas fonnas, das quais mencionaremos umas poucas, só à guisa de 

ilustração. Devemos salientar que encontramos no doe. 385, p. 235, do séc. XI,o uso toponímico 

da palavra: "ui/la cidi." 

Como prenome: 

Em 907: "Zidi presbiter notuit." 

Em 908: "Cidi presbiter notuil." 

Em 984 : "Citi semeniz." (forma alatinada). 

Em 1100 ?: "cido liandriz." 

Como sobrenome: 

Em 1053: ''pe/agio citit presbitero." 

Em 1078: "didagu cidizi." 

Em 1083 : "didago cidic ." 

Hoje, Cid firmou-se, pelo menos na onomástica brasileira, não apenas como nome 

próprio masculino e de largo uso, mas ainda como sobrenome, conforme nos atestam os 

catálogos telefõnícos paulistanos. 
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'1ót purae .'ltraDicae voce.s in !Jlispan.. reperiuntur, 
ut 't illis justum Lajcon canfo.i possit. 

J. Sca[iger 
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QUARTA PARTE 

Glossário de Arabismos e Arabizações Presentes nos Diplomata et Chartae 

1. AB - redução do voe. ár. Abu 'pai', elemento de grande uso na composição de 

antropônimos e topônimos, como será demonstrado no decorrer deste Glossário. Pode, na forma 

wlgar, sofrer aférese: Bu- (bir bu-ghaza/a 'o poço da gazela'); ou reduzir-se simplesmente a B-, 

quando diante do art. def. (Belcacem<Abu Al-Qasim 'pai do que divide'). V. Abaiube, Abamor, 

Aboadela, Abolfeta, Abulmundar, Abuzag, Abzakeri, Abzeme, Abzoleiman. 

2. ABAWBE - antr. ant. Do ár. 'Abu 'pai' + 'Aiyub, arabização do hebr. lob 'Jó' 

('atribulado; gemente'): 'pai de Jó'. Nome bastante comum em documentos do séc. X e XI. O 

primeiro elemento parece haver chegado ao latim bárbaro no acus.: 'Aba; o segundo, no gen.: 

'Aiyube (-i>-e). O segundo elemento goza de vitalidade na onomástica brasileira, como se 

observa nas listas telefõnicas paulistanas. Variantes: Abaiub, Auaiupe; na forma patronimica: 

foaiub~. Ocorrências: ln dei nomine. Ego Zoleiman cognomento abaiub una cum raor mea 

jlamula uobis mestulius abbati ue/ fratribus tuis de monasterio lauribanus. (p.30, doe. 52, de 

943); Abaiub test. (p.55, doe. 87, de 964); Abaiube test. (p.67, doe. 106, de 973); ... et 

Jaudonie abaiub presbiter. (p. 73, doe. 116, de 976); Christus. ln dei nomine ego domna 

exemena ideo placuit nobis propria nostra uolumtate ut uinderemus ad uobis abaiube et raori 

uestra columba sicut ... (p.338, doe. 556, de 1078); ... ut faceremus ad uouis abaiube et raor tua 

columba lcartula uenditionis de una laria ... (p. 350, doe. 580, de 1080); auaiupe gumdiuadici 

test. (p. 352, doe. 584, de 1080); ... et discurret ipsafons per uineam ramiro abaiubiz et dividit 

ipsam uineam meam ... et uinea de iohanne abibiz2'1 
... (p. 401. doe. 671, de 1086?); lohanne 

auaiubiz testis. (p. 504, doe. 847, de 1097); sem a composição com Abu + o suf. românico 

diminutivo -el(u): Aiubelpresbiter test. (p.53, doe. 83, de 961). 

3. ABAMOR - antr. ant. Do ár. 'Abu 'pai' + 'Umar 'Omar' 'supremo' : 'pai de 

Omar', na interpretação de José Pedro Machado. O segundo elemento existe, na onomástica 

brasileira, como prenome e sobrenome. Ocorrências: forma hipertética: abamor mestalio iben 

211 Conforme JPM, lapso por Abaiabiz. DOEU', s. v. 



Glossário de Arabismos e Arabizaçijes Presentes nos Diplomata et Chanae 133 

1bamor test. (p.80, doe. 129, de 980). Sem composição com 'Abu: Domar presbitero ic presens 

est. (p. 36, doe. 62, de 950; a mesma forma repete-se na p. 66); Gomar test. (p. 67, doe. 106, 

973); Omar iben lucido est. (p. 73, doe. 116, de 976); Humar iben muzoud test. (p. 143, doe. 

de 1016). 

4. ABD - do ár. Abd 'servo'. Elemento que entra na composição de antropônirnos 

árabes, quase todos, hoje em port., de uso literário, histórico ou jornalístico. Costuma anteceder 

epíteto de Deus, se não o próprio nome de Deus: Abd AI/ah. V. Abdala, Abdarramão, 

~bdelarabamen, Abdelazize, Abdelgar, Abdelmeleque, Abdul Ualit, Aboadella, 

t\.bulmundar. 

5. ABDALA - antr. Do ár. Abd 'servo' +AI/ah 'Deus' : "servo de Deus". A forma 

oxítona, Abdalá, é literária, e não vingou entre nós. No port. falado no Brasil, a forma é 

'paroxítona (uma tendência prosódica que vem desde a Idade Média ibérica, com imela: a>e) e 

constitui sobrenome bastante difundido na colônia sírio-libanesa paulistana, como nos revela o 

catálogo telefônico da cidade .. Palavra de enorme freqüência em nossos documentos, razão por 

que citaremos um exemplo de cada variante. Variantes: Abdela, Abdella, Habdela, Hadella; na 

forma patronímica: Abdellaz; com guturalização de/ aynl, comum até no próprio árabe, como 

vimos atrás: Gabdella. Algumas das inúmeras ocorrências: Habdela test. (p.25, doe. 40, de 935); 

Hadella test. ( p.40, doe. 68, de 954); Gabdella iben zagaz test. ( p.59, doe. 94, 967); Bakri 

iben abdela test. ( p.76, doe. 121, de 977); Abdella et uitus test. ( p.75, doe. 128, de 976); ... 

quodfuit de fratre Abdella cognomento Patre Abdellaz ... (p.384, doe. 642, de 1085). V., ainda, 

p. 60, 66, 71, 77, 94, 133, 143, 168, 177, 219, 220, 222, 243, 282, 287, 384, 426, 431, 529, 534. 

6. ABDARR.\MÃO ou ABDERRAMÃO - antr. Do ár. abd 'servo' + Ar-Rahman( 

'O Misericordioso': 'servo dO Misericordioso'. Variantes: Abderahmen, Abderahamen, 

Abderahemem, Abdirrahmen. Ocorrências: ego mahomat filius de abderahmen ... (p.60, doe. 

96, de 968); Abderahamen iben iahia test. (p.149, doe. 240, de 1018 ?); ... et intrauit in ilia per 

manum de arias abderabemem.. . (p.16, doe. 25, de 922); ... de meo iermano nomine 

abdirrahmen ... (p.454, doe. 762, de 1091). Composição antroponírnica de largo uso em nossos 

documentos. 

7. ABDELARAHAMEN - antr. Do ár. abd 'servo'+ AI/ah 'Deus'+ Ar-Rahman "O 

Misericordioso' : 'servo de Deus, O Misericordioso'. Ocorrência única: Mahomat iben 



Glossário de Arabismos e ArabizaçMs Prestntes nos Diplomata et Cbartac 134 

abdelarabamen test. (p.143, doe. 230. de 1016). 

8. ABDELAZIZI - antr. Do ár. abd 'servo' + Al-Azi: 'O Forte' : 'servo dO Forte'. 

Permanecem ambos os elementos na onomástica brasileira, com mudança na composição: Abdel 

Fabba Aziz. Este último elemento constitui sobrenome bastante empregado na colônia médio

ioriental paulistana. Variante: Abdallaaziz. Ocorrências: ... in ui/la abdelazizi sua ratione ab 

Integro tam paremtela quam eptiam et de conparadela de matan et de suos fi/ios, item in 

.abdelazizi suas "ationes integras. (p.230, 378, de 1050); ad horientem uinea abdallaaziz ... 

(p.478, 805, de 1094). 

9. ABDELGAR - antr. Do ár. abd 'servo'+ Al-Ghafar? 'O Perdoador' : 'servo dO 

Perdoador' (?). JPM diz o seguinte: "Julgo reconhecer neste nome vestígios do rad. ghar 'lançar 

s) sobre alguém os Seus dons' . Neste caso, teríamos abd al-ghar 'o servo dO que lança os 

dons, do Generoso' ." (V. IAVP, p.26). Ocorre, porém, que, entre os noventa e nove 

atributos de Deus, na tradição islâmica, inexiste um fonnado segundo propôs o arabista 

português; os nomes compostos pelo elemento abd sempre se atêm àqueles da tradição do 

Alcorão, não admitindo, portanto, fonnações aleatórias. Embora não possamos identificar, com 

1segurança, o étimo do segundo elemento, é inegável que se trata de um antropónimo de origem 

árabe. Ocorrência: ... et acisterio sancti christof oro ipsa ui/la sanganeto integra pro suis terminis 

exeptis ui/ar de elderiz que dedimus ad abdelgar mauro. (p.8, doe. 12, de 897). 

10. ABDELMELEQUE - antr. Do ár. abd 'servo'+ Al-Ma/ik 'O Soberano' : 'servo 

d O Soberano (Deus)'. Consta como sobrenome na onomástica paulistana. Variantes: 

Habdalmec, Abdil Malic. Ocorrências: Habdelmek test. (p. 40, doe. 68, de 954); AbtUlla iben 

abdil malic allahami test. (p. 143, doe. 229, de 1016. Encontra-se, nesta página, um imenso 

viveiro de nomes e sobrenomes árabes que, citados aqui, sobrecarregariam a paciência dos que 

nos lêem). 

11. ABDUL UALIT - antr. Do ár. Abd 'servo' Al-Wa/id 'O Único': 'servo dO 

Único (Deus)'. O primeiro elemento, contrariando as regras de composição da língua árabe, 

aparece na onomástica paulistana como sobrenome. Variantes: Abul Ualit, Abolbalit. 

Ocorrências: Abul ualit iben tauron. (p. 60, doe. 95, de 968. Nesta página, há inúmeros nomes e 

sobrenomes árabes em formações lubridas); Abolbalit iben tauron ic test. (p. 76, doe. 121, de 

977). 
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12. ABEN - do ár. ibn 'filho'. Elemento vocabular muito utilizado na composição 

antroponímica, para indicar filiação, portanto, com a função antiga patronímica. Variantes: iben, 

ben (com e epentético, na fonna romance). Nos D&C, iben, como veremos mais adiante, é muito 

mais freqüente que aben, e esta forma quase sempre combinada Gustaposta ou não) com nomes 

latinos ou alatinados (sobretudo de origem hebraica). Ocorrências: ... ut facere uobis martino 

aben ihoannes sicut ... (p.838, doe. 557, de 1078); Martinus abentomade (?) conf (p.351, doe. 

581, de 1080); Ihoanes abensalamon confirmo. (p. 142, doe. 227, de 1016). Outras ocorrências 

nas páginas: 112, 142, 197, 221, 227, 338, 351, 439, 503. Curioso o antropônimo, igualmente 

tubrido, encontrado em documento do mesmo século XI: ... odeiroo aben/e/iz test. (p.439, doe. 

736, de 1090), com a forma portuguesa do < lat. •Feiice < lat. Felix, esta verificável no doe. 109, 

p. 69, de 973 : Felix presbiter conf; e no doe. 134, de 982 (?): Fe/icis presbiter test. Na forma 

iben 1Õen(uen): ... Gutinu iben egas conf (p. 190, doe. 311, de 1040); ... adaulfus iben zaide quos 

uidi. (p . 195, doe. 317, de 1041); .. .iohanne iben eiza manu mea conf (p. 215, doe. 348, de 

1046: .. fredenando benegas. ermigio benegas quos uidi. (p. 198, doe. 324, de 1043); ln dei 

nomine ego garzia ben e/ias etframila ben e/ias et gaularia ben e/ias ... (p. 291, doe. 466, de 

1068); Petro uenegas conf (p. 283, doe. 451, de 1066); Sarazino ueniegas. (p. 266, doe. 424, 

de 1060) etc. V. Abenazar, Abensalamon. 

13. ABENAZAR - antr. Do ár. ibn 'filho'+ an-naçr 'O Defensor' ou an-naççar 'O 

que ajuda (=Deus)' : 'filho dO Defensor' ou 'filho dO Que ajuda'. JPM obseva que o -z

representaria o -ç-, como era corrente nos textos latino-barbáricos, sendo paroxítona a primeira 

hipótese, e oxítona a segunda. Variante: Abenazari. Ocorrências: ln Era Ma XXX a VII a. Orta 

fuit intentio inter louesindo abenazar ... (p.112, doe. 183, de 999); ... de parte de /ouesindo 

abenazari ... (ib .). Constituir-lhe-iam variantes: iben nezeron, iben nezar em documentos do 

mesmo século? [ ... sum uigario de domna e/duara prolix pelagii gundisa/uiz uobis iqui/a iben 

nezeron et uxor sua ... (p .54, doe. 85, de 961); Sa/omon iben nezeron test. (p.59, doe. 94, de 

967); ... Fromarigo iben nezar lopazer test. Zalama iben nezeron test. (ib. ). 

,-

14. ABENSALAMON - antr. Do ár. ibn 'filho' e Salamon, latinização da forma ~ 

arabizada Sulaiman do nome hebraico Shelomo 'pacífico': 'filho de Salomão'. Note-se que em 

Salamon está evidente o étimo árabe saiam 'paz', correspondente ao hebraico shalom, com o 

mesmo significado. As outras variantes de Salamon, e inúmeras (Zoleiman, Zuleiman, 

Zoleman, Zulemen etc. - prosódias vulgares de Sulaiman ), já dissociadas da palavra ben (como 
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índice de filiação), vê-las-emos adiante, na letra S, uma vez que o fonema inicial dessas variantes -

representado pela letra z - era sibiliante surdo, por influência, talvez, do castelhano. O primeiro 

elemento quase não é representado na onomástica paulistana; em contrapartida, Salamon, 

Salamonc e Salamoni são freqüentes. Ocorrência: Jhoanes abcnsalamon confirmo. (p.142, 

doe. 183, de 999). 

15. ABOADELLA - antr. e top. Do ár. abu 'pai'+ abd 'servo'+ ai/ah 'Deus': 'Paii 

de Abdala' (V. atrás Abdela). Como topônimo de origem antroponímica, encontrado na região 

de Amarante e Lamego (Porto e Viseu). Na onomástica brasileira, é comum o sobrenome 

composto pelos dois últimos elementos. Ocorrência: Abohadella test. (p.40, doe. 68, de 954). 

16. ABOLFETA - antr. Do ár. abu 'pai'+ a/fida 'o resgate' : 'o pai do resgate', 'q. 

resgatado'. No séc. XIII, será alcunha (do ár. ai kunia 'cognome, alcunha') do famoso geógrafo 

árabelsmail lbnA/i (1273-1331). Ocorrência única: Abolfeta conf (p.159, doe. 258, de 1025). 

17. ABRAEM - antr. Do ár. lbra'im 'Ibrairn', arabização do nome hebraico AbraJian\ 

'pai da multidão'. Forma viva na onomástica paulistana como sobrenome: Abrahim. Variante: 

Ebrabcm. Ocorrências: .. . et comparauit ipse episcopus sesicam molinariam in riuulo umil de 

fragiaro et de arias abrahem in terminum de leueri. (p.16, doe. 25, de 922); Ebrabem iben 

salut test. (p.60, doe. 95, de 968). 

18. ABULMUNDAR - antr. Do ár. abd 'servo' +AI Mundar 'O Raro' : 'servo dO 

Raro'. Variantes: Abolmundar, Abolmudar. Ocorrências: .. Nos umilissimi et exigui serui et 

ancilli uestri rodorigus cognomento abulmundar et uxor mea coraxia ... (p.39, doe. 68, de 954; 

abolmundar test. (p.72, doe. 114, de 974); abolmundar gundul.fiz test. (p.92, doe. 147., de 

985); du/cidio iben abolmudar test. (P.80, doe. 129, de 980). 

19. ABUZAG - antr. Do ár. Abu 'pai' + Ishaq, arabização do hebr. Jtshak 'lsaque' L~· 

('ele ri'). Variantes: Abuzbac, Habzaada, Abozaac, Abzag. Ocorrências: Donadeo cognomento 

abuzhac abba conf (p. 25, doe. 40, de 935): Habzaada test. (p. 27, doe. 44, de 937); Abozaac 

abba conf (lb.); Abzag test. (p. 79, doe. 127, de 980); .. . Abuzag in anc karta testamenti manu 

mea r+ +oboro. (p. 102, doe. 165, de 992). 
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20. ABZAKERI - antr. Do ár. ab(u) 'pai' + l.alc(a)riya, arabização do nome 

hebraico Zelcariah 'Deus lembrou-se': 'pai de Zacarias' . Variantes: Abzcri, Abzakeri, Habzecri. 

Ocorrências: Abzicri iben ne;.eron test. (p. 60, doe. 95, de 968); Abzicri presbiter test. (p. 67, 

doe. 106, de 973); Aburipresbiter ic test. (p.16, doe. 121, de 977); ... vil/a o/ivaria integra cum 

suas adiunciones et suas piscarias et cum vil/aqui fuit de abzakeri ... (p. 262, doe. 420, de 1059); 

... Julianus cogmento babzecri presbiter test. (p. 59, doe. 94, de 967). 

21. ABZEME - antr. Do ár. abu 'pai' e Hazm (o mesmo nome do famoso filósofo 

cordovês lbn Hazm? I 994-1064) 'corajoso' : 'pai do corajoso'. Variantes (do segundo elemento, 

dissociado do primeiro, abu): Hazem e Hazemon? Ocorrências: ... et abuimus ipsa ereditate de 

subatione iermano nostro alui to abzeme et uxori sua trudiloni... (p. 222, doe. 364, de 1048); 

donate iben hazem test. (p.38, doe. 65, de 952); ... hazemonn et.. . (p. 97, doe. 155, de 988). 

22. ABZOLEIJ\1AN - antr. V. SOLEIMÃO. 

23. ADARGA - s.f Do ár. ad-daraqah 'escudo de couro, adarga'. Sincopada na 

forma atual. É palavra, ainda, dicionarizada, embora JPM a inclua entre os arcaísmos. 

Ocorrência: ... et accepit de nobis unum mu/um in tres equas et una adaraga ... (p. 194, doe. 317, 

de 1041). 

24. ADARVE - top. (?) Do ár. Ad-Darb 'grande porta; passagem estreita'. Existe 

em nossos dicionários como s.m., muito utilizado, por exemplo, por Júlio Dantas. Ocorrência: ... 

et in septendrione ilia uia qua nominal addarbis ... (p. 373, doe. 622, de 1085). 

25. ADEMA ou ADÊMIA - top. (Coimbra). Do ár. Ad-Dimnah 'campo, terra 

lavrada, terreno cultivado' . Ocorrência: ... de riu usque in monte in abdemna ... (p.79, doe. 128, 

de 980). A ocorrência apresenta dissimilação ou lapso do copista. Hoje, topônimos fartamente 

documentados. (V. IA VP, s. v. ). 

26. ADORRA - s.f Do ár. ad~rah (?)'círculo, volta' . Arabismo arcaizado, sen(_ 

registro em Viterbo nem Morais. Ocorrência: ilia ministeria de cogia libros et signos toment ea 

illuc ad orra amarei/a que est in /alin dent ilia sart ... (p. 51, doe. 81, de 960). 

27. AGUAZIL - s.m. Do ár. ai wazir 'o que leva uma carga~ o que ajuda e 
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aconselha um princípe; conselheiro, ministro'. A palavra permanece dicionariz.ada, . embora de uso 

exclusivo literário. Variantes: aluacir, aluazil, aluazir. Hoje, aguazil representa o cruzamento de 

aluazil com água, segundo alguns autores, pois não parece muito clara a relação entre as idéias 

água/alguazil. É arabismo comum a várias línguas românicas, conforme nos prova Steiger: cat. 

ant. alptr.ir, alpa(t):ir, algotr.ir, agosil. agotzü, ap(a)sil, aptDI, algatzir, alpadr, agot:i; 

siciliano ant. olgo:inl, e hoje: ap:(z)i1111, formas que·chegam ao it. apui1111, e ao fr. lll'fOllSin. 

Mais modernamente, chega ao port. (séc. XVI), pela prosódia turca, vizir "conselheiro". 

Ocorrências: Sisnandus aluazir. (p. 303, doe. 490, de 1070, também nas p. 350, 351, 360, 410, 

412, 418, 430, 445, 452, 454, 455, 456, 465, 478, 527, 530, 533; substituído pelo sin. de cônsul: 

p. 411, 419, 434, 458, 479, 486; procônsul); .. .in sede co/imbriense ante aluazil domno sisnando. 

(p. 363, doe. 605, de 1082); ... domno sisnando aluacir ipsam urbem co/imbrie. (p. 416, doe. 

694, de 1087). 

28. AIUBE - antr. V. ABAIUBE. 

29. ALAFÕES - top. V. LAFÕES. 

30. ALAMAUI- antr. ant. V. ALLABAMI. 

31. ALAÚDE - antr. (sobr.) Do ár. Al-'Ud 'lenha'; 'alaúde' . Como instrumento 

musical, ingressa no cast. laú.d, no fr. luth e no port. laude (séc. XIV) e alaude (séc. XV). 

Inexiste modernamente na onomástica portuguesa; no léxico comum, contudo, é palavra 

vivíssima. Ocorrência: Godino alaud test. (p. 470, doe. 792, de 1095). 

32. ALAZÃO - antr. Do ár. Al-Hissan 'cavalo de raça'. Hoje, é palavra registrada 

como adj. e s. m. e refere-se ao 'cavalo de pelagem cor de canela'. Ocorrência: Alazamo testes. 

(p. 175, doe. 286, de 1034; p. 205); ... ad orientem uinea de iben aluam. (p. 534, doe. 899, de 

1099). 

1 

33. ALBENDE - s.m. Do ár. al-band 'bandeira'. Trata-se do primeiro arabismo ~ 
tirante antropônimos e topônimos, ingresso no romance lusitânico, mas de vida precária em 

território português, segundo JPM, pois se documenta em dois textos do séc. IX. Viterbo atribui

lhe as significações de "alvará, carta, rescripto, authoridade, licença, esciptura, ou real decreto." 

(V. Elucidário, s. v. ). Neuvonen inclui-o entre os arabismos desaparecidos em castelhano, quando 
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só foi documentado, segundo JPM, em território português. (V. Los arabismos dei espailo/ en e/ 

sig/o XIII, s. v. ). Variante: aluende. Ocorrências: .. . edificauimus istius domum in nostra ui/la que 

presimus cum comam et albende. (p. 3, doe. 5, de 870); ... que preserunt nastros priores cum 

cornun et cum aluende ... (p. 4, doe. 6, de 870). 

34. ALCABIDEQUE - top. (no concelho de Condeixa-a-Nova). Do ár. AI+ lat. ( 

caput aquae 'fonte' (antiga designação). Ocorrência: .. .Et nostra ratione in uilla de 

alkapdec .. . (p. 59, doe. 94, de 967). 

35. ALCÁÇOVA -Wti. Do ár. al-qasbah 'cidadela, castelo da cidade' . Não consta 

mais da onomástica portuguesa; é viva no léxico comum. Ocorrência: .. .inter portan de iMn 

bodron et ilia alkazoua ... (p. 479, doe. 807, de 1094). 

36. ALCAIDE - s.m. Do ár. a/-qa 'id 'aquele que conduz, guia; governador de praça( 

capitão de navio' . A documentação numerosa ocorre só no português arcaico. A palavra hoje 

emprega-se-, na onomástica paulistana, também como sobrenome: Alcaide e Alcayde). 

Ocorrência: .. .Pelagio suariz qui erat alcaide in uoce de il/o comi te domni henrici qui erat 

regalengaproadparte laica/e. (p. 544, doe. 918, de 1099). 

37. ALCAINÇA - top. V. ALCAINS 

38. ALCAINS - top. (no concelho de Castelo Branco). Do ár. Al-Kana 'ias, pi. de Al

Kanissah 'igreja' . Existe, hoje, também como sobrenome, na forma hipertética oferecida pelo 

catálogo telefõnico: Alcaniz. Variantes: Alquinitia, Alkinitia. Ocorrências: .. . et diuidet cum alia 

ui/la coua et cum alquinitia et olibaria. (p. 21, doe. 34, de 928); ... qui diuident inter alkinitia et 

ui/la coua ... (p. 26, doe. 42, de 936); .. . que est de parte alquinitia. (p. 28, doe. 47, de 938). 

39. ALCAIZ - antr. (sobr.) Do ár. Al-Qaysiy (?) 'da tribo de Qays, uma das mais 

antigas e importantes tribos árabes, contemporânea dos coraixitas' . Ocorrência: Abtklla iben 

mozoud alkaizi test. (p. 143, doe. 229, de 1016). 

40. ALCALÁ - s.f. Do ár. al-qal'a (?) 'copo de barro, em que nas portarias de 

alguns mosteiros e conventos se dá de beber a pobres' . Segundo JPM, "certo género de alfaia 

(utensílio), hoje ignorada." Arcaizou-se como nome comum, mas sobrevive como sobrenome 
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paroxítono na onomástica paulistana. Em cast., oxítono, é antr. e top. (Alcalá de Henares, local 

de nascimento de Cervantes). Ocorrência: ... adicimus CCc-1' solidas de argento simili modo 

et. .. una alcalla ... (p. 202, doe. 330, de 1043). 

41. ALCAMA - s.m. Do ár. a/-hakamah (?) 'embocadura'. Arabismo arcaizadd 
Ocorrência: .. freno et alcama que habet tructino ... (p. 51, doe. 81, de 960). V. ALHACAMA. 

42. ALCAMBAR - top. (no texto, nomeia um regato no concelho de Arruda dos 

Vmhos; outro, no Fundão). Do ár. a/-qunbarah 'a cotovia'. Ocorrência: .. .in ui/la cercosa subtus 

mons gabro discun-ente riuulo cambar territorio. (p. 116, doe. 190, de 1002). 

43. ALCARA - top. ant. (?)Do ár. Al-Qara 'rochedo negro; solo coberto de pedras ( 

negras' . Em vigor na onomástica paulistana. Variante: Alkara. Ocorrências: ... de una peza de 

bacello quam plantaui in alcara. (p. 114, doe. 186, de 1001); ... et habet ipsa uinea iacentia 

propefonte que dicent alkara ... (p. 439, doe. 736, de 1090). 

44. ALCARIA - top. v. CARIA 

45. ALCOVA - top. (antiga designação da Serra do Caramulo). Do ár. Al-Qubbah 

'abóbada de um edificio; cúpula; tenda; compartimento de casa; o quarto de dormir. E~ste no 

léxico comum, assim como seus derivados (alcoveta, alcoveto, alcovista, alcovitagem,, 

alcoviteira, alcoviteirice, alcoviteiro, alcovitice) e na onomástica paulistana, forma mais próxima 

do original e na forma atual: Alcoba e AlcovL Ocorrência: ... et habet ipsa ui/la iacentia ripas 

uauga subtus monte alcoba. (p. 142, doe. 227, de 1016). 

46. ALCOUCE - antr. (sobr.) Do ár. Al-Quws 'célula de eremita'. No séc. XVI, ( 

ocorre como s. comum, significando "casa ou morada onde se dão cómodos para comércios 

desonestos entre pessoas de sexos diferentes." (V. JPM, lnfl., s. v). Hoje, é palavra fartamente 

representada na toponímia portuguesa e no léxico comum, juntamente com seus derivados 

[alcoiceiro, alcouceiro 'freqüentador de alcouce' (prosttbulo)]. Na onomástica paulistana, 

podemos considerar a forma apocopada: Alcouz. Ocorrência: ... de ui/la gundesindi alcauze 

p ... maior manus conf. (p. 281, doe. 449, de 1065). 

47. ALFAIA - s.í Do ár. a/-hajah 'pedido'; 'roupa'; 'utensílio'. Um dos primeiros 
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arabismos trovadorescos também: ocorre no antepenúltimo verso da Cantiga da Ribeirinha (C4, 

ll, p. 320-1), na versão de Rodrigues Lapa. Aparece também no cast. ant. al/aja e alfaya (hoje: 

alhaja); em galego ant., leonês, aragonês ant: al/aya. A bela e sonorosa palavra é vivíssima no 

léxico comum, com seu derivado (v. alfaiar 'guarnecer de alfaias; adornar'), e na onomástica 

paulistana: Alfaia e Alfaya. (Variantes: alhagias, alfagia. Ocorrências: ... et fecisti ibidem ad nos 

alfagia hona ... (p. 186, doe. 305, de 1039); ... et alhagias que eis fecemus ... (p. 222, doe. 344, 

de 1048); ... et alias albagia (sic) honas que mizifezestes. (p. 225, doe. 371, de 1049). 

48. ALFÉTENA - s.f Do ár. a/-fitnah 'revolta, combate'. Arabismo arcaizado. ' 

Ocorrências: .. . et si subi bater alpbetena faerit... (p. 63, doe. 99, de 968); ... ipsa ui/la in ipse 

mandamento quando seuet ad ipsa alpbetena .. . (p. 207, doe. 340, de 1045). 

49. ALFORNEL - top. (na região de Quelus, nos arredores de Lisboa). Do ár. AI+ ' 

dirn. lat. Furnu- > Fumel(lu) 'o fominho' (nas regiões meridionais, o suf diminutivo -ellu- >-e/; 

nas regiões setentrionais, -ellu->-elo). Hoje, (af'Jfurn 'forno' é latinismo na língua árabe. 

Variantes: Fomellu, Fornel, Fomello. Ocorrências: .. .inter ui/la mazanaria et fomellu. (p. 70, 

doe. 112, de 976); .. . de erdidate nostra que auemus in ui/la fomel subtus castro argifons 

teridorio portuga/ensi ... (p. 232, doe. 381, de 1052); ... et casal de fomello .. . (p. 425, doe. 711, 

de 1088). 

50. ALGAÇA - top. (Poiares). Do ár. Al-'aza/ah 'pequeno campo de cereais'. 

Observar o fenômeno comum, na passagem do ár. para o romance lusitânico, de layn/ (f: )>/g/ 

oclusiva velar sonora. Trata-se de um dos primeiros topônimos ingressos no romance lusitânico e 

representado até hoje. Ocorrências: .. . in suburbio de conimbrie ui/la que dicunt algazala .. . (p. 2, 

doe. 2, entre 850 e 866); ... et in uil/a de algazala ... (p. 32, doe. 55, de 946); .. . in ui/la 

algazala ... (p. 102, doe. 145, de 992). 

51. ALGANAME - antr. (sobr.) Do ár. Al-Ghannam 'o pastor', com a passagem d~ 

/ghainl (f: ) > l'i/ oclusiva velar sonora. Não consta mais da onomástica portuguesa. Ocorrência: 

... et habet iacencia ad oriente uinea de stephanus alganam ... (p. 493, doe. 826, de 1096. 
,,· 

52. ALBABID - antr. Do ár. Al-Habib 'o amigo', com dissimilação de b>d. Não i 

consta mais da onomástica portuguesa. Ocorrência única (?)(como sobr.) : ... in meridie uinea de 
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gutino albabid. (p. 373, doe. 622, de 1083). 

53. ALHACAMA - s.f Do ár. al-hakamah 'espécie de cabresto e freio que envolve 

o queixo do cavalo'. Arabismo arcaizado. Variante: alhaguma. Ocorrências: ... cum freno et sua 

albakama et sua sei/a arintia... (p. 16, doe. 25, de 922); ... kauallo con freno et sei/a freno 

arienteo et alhaguma arientea ... (p. 32, doe. 56, de 946). 

54. ALIFAFE - s.m. Do ár. al-lihaf 'coberta, colcha'. Arabismo arcaizado. 

Ocorrência: ... et una al11111z,alla serica et uno alifar .. . (p. 470, doe. 791, de 1092). 

55. ALIMA - s.f. Do ár. 'alamah 'marca, sinal; limite' . Na passagem do ár. para o 

romance lusitânico, ocorreu o fenômeno da imala ou ime/a: /ai > flf. Com registro em Viterbo, 

mas já arcaizado. Ocorrência: .. . et concedimus uobis ipsa eredidate proinde et sakamus et nos et 

ipse Sonimiro de alima et de ipsafidiaduria ... (p. 174, doe. 286, de 1034). 

56. ALLAHAMI - antr. (sobr.) Do ár. Al-Lahham 'o açougueiro (?)'. Não consta 

mais da onomástica portuguesa. Variante: Alamaui (?).Ocorrências: Maruan iben/arh allabami 

test. (p. 143, doe. 229, de 1016. No mesmo documento: Abdella iben abdil malic allahami test; 

Haia/ iben abdella allabami test., Haia/ iben aada alamaui test. ; Abdella iben naaui turfah 

alamaui test. ). 

57. ALMALAKI - antr. (sobr.) Do ár, Al-Mal/ak 'proprietário' . Não consta mais da 

onomástica portuguesa. Ocorrência: .. .in oriente est ei ui na de f arachi et alia de zoleimen 

almalaki. (p. 420, doe. 700, de 1088). 

58. ALMANDRA - s.f Do ár. al-mimtarah 'casaco de lã para proteger o corpo da 

chuva'. Arabismo arcaizado. Ocorrência: .. . et una almandra tiraze in L solidos ... (p. 234, doe. 

384, de 1053); 

' 59. ALMEIDGA - s.f Do ár. al-mit 'ah 'oferenda; refeição que se dava aos 

cobradores dos foros reais', conforme Viterbo (Elucidário, s.v.) e Steiger (Contribución, s.v.). 

Arabismo arcaizado. Ocorrência: ... r pe/le anninia cum almitiga in xr modios ... (p. 199, doe. 

326, de 1043). 
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60. ALMOÇALA - s.f Do ár. ai-musa/ah 'tapete' . Arabismo arcaiz.ado. Variante: 

almucellas. Ocorrências: ... et uno lenzo tiraz et una almuzalla serica ... (p. 470, doe. 791, de 

1092); ... quinque almucellas .. . (p. 47, doe. 76, de 959). 

61. ALMOFALA - top. (Figueira de Castelo Rodrigo, Castro Daire, Caldas da 

Rainha, Tarouca, Tondela, Vtla de Rei). Do ár. Al-Mahal/ah 'campo, arraial, aldeia'. Ocorrência: 

... et trauce illefontano de almafalla .. . (p. 10, doe. 15, de 907). 

62. ALMOTACÉ - antr. (hoje, top. e s.m.) Do ár. Al-Muhtasib 'inspetor de pesos e 

medidas no mercado' . Palavra ainda dicionarizada, mas de uso exclusivamente literário. 

Ocorrência: ... uinea iohannis almobtacepb et ad septentrionem uia ... (p. 478, doe. 805, de 

1094). 

63. ALMUDE - s.m. Do ár. al-mudd 'medida de grãos com a capacidade de 

aproximadamente 75 centilitros' . Ainda viva, embora, hoje, varie de capacidade de região para 

região. Ocorrência: ... que iacet in ilia senra semeadura de milio II? almudes ... (p. 527, doe. 

887, de 1098). 

64. ALMUINHA - s.m. Do ár. al-munyah 'herdade' (em Dozy, 'jardim, quinta 

arrendada, lugarejo' . V. Glossaire, s.v.). Existe na onomástica paulistana, na forma próxima à 

original: Almunia. Ocorrência: ... et iliam almuniam que fuit de domno paterno episcopo ... (p. 

405, doe. 677, de 1087); ... uinea quod auemus in algeiara cum suo pumare et cum sua 

almunia ... (p. 410, doe. 685, de 1087); ... in occidente jlumen mondeco ab aquilone almunia 

sedi sonete marie ... (p . 452, doe. 758, de 1091). 

65. ALQUERUBIM - top. (no concelho de Albergaria a Velha). Do ár. Al

Qaiyrawan 'Cairuão' (Tunísia). Variantes: Alcaroubim, Alcorauin, Alquoruuim. Ocorrências: 

.. . in te"itorio colinbrie ui/la de alcaroubim ... (p. 46, doe. 76, de 959); ... de alia parte ui/la de 

padazanes et bel/i et alcorauin et christoua/anes .. . (p. 81, doe. 132, de 981); ... et inter durio et 

colimbrie prope flumen uauga ui/la alcaroubim ... (p. 262, doe. 420, de 1059); .. .in ui/la quas 

uocitant Alquoruuim ... (p. 444, doe. 745, de 1090). 

66. ALVALADE - top. (no concelho de Santiago de Cacém; Serra do Alentejo, perto 
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de Lavre). Do ár. AI+ lat. palatiu- 'o palácio', segundo Steiger (Contribución, s. v. ), ou do ár. Al

Balat 'chão plano', segundo JPM (DOEU', s.v.). Variantes: Albalat, Alualat. Ocorrências: ... ck 

ui/la albalat... (p. 24, doe. 39, de 933; a mesma forma nas p. 25, 58, 92, 74); ... atque 

contestaremus uobis duas partes ck ui/la de alualat et senrra de ibidem alualat. (p. 29, doe. 50, 

de 943). 

67. ANADEL - antr. (sobr.) Do ár. An-Nazir 'o que olha; vigilante; administrador'.( 

Inexiste na onomástica portuguesa atual. Ocorrência: Christoforo anadir test. (p. 541, doe. 913, 

de 1099). 

68. ARRABALDE - s.m. Do ár. ar-rabad 'arredores de uma povoação'. Palavra viv;J 

e de sabor literário. Variante: arraualde, arraual. Ocorrências: ... et in arraualde de colimbrie ... 

(p. 37, doe. 65, de 952); .. . atque concedo in arraualde de conimbrie duas ecclesias ... (p. 43, 

doe. 74, de 952; na mesma forma, ocorre nas p. 66, 79); .. .Et mediatate de castrei/o et tercia de 

arraual ... (p. 231, doe. 378, de 1050). 

69. ARRIAZ - s.m. Do ár. ar-ri' as 'punho de espada' (em Dozy, "capu/us ensii·, 

Glossaire, s. v. ).Palavra viva, com alteração semântica: 'peça de metal do arreio do cavalo' 

(Morais); 'fivela por onde se enfiam os Ioros (correias duplas) dos estribos' (AGC). Ocorrência: 

... et accepi de te in pretio una spata cum arriaces franciscos super /auatos argento ... (p. 335, 

doe. 551, de 1078). 

70. AZAMBUGEIRO - s.m. derivado do ár. az-zambuj 'oliveira brava', segundo ~ 

Steiger (Op.cit., s. v.). Na onomástica paulistana, existe a forma primitiva como sobr.: Azambuja. 

Ocorrência: ... quomodo diuidimus cum sanson gudiniz per illum uallezinum de il/is 

azambugeiros ... (p. 399, doe. 668, de 1086). 

71. AZAQUI - antr. (sobr.) Do ár. Az-7.akiy 'esmoler'. A onomástica paulistana ( 

acusa a forma Azaki. Variante: Azzaki. Ocorrências: Mufferrichi ibem azaki test. (p. 420, doe. 

700, de 1088); Maf errig iben uzaki test. (p. 436, doe. 730, de 1090). 

72. AZENHA - s.f Do ár. as-saniyah 'nora, roda de irrigar'. Sobre esta palavra, diz 

JPM: "Julgo estarmos na presença de um dos mais antigos e mais difundidos arabismos do nosso 

território. Não só as suas antiguidade e frequência como nome comum me levam a essa 
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conclusão, mas também os numerosos vestígios que dele encontro na nossa Toponímia ( ... )." 

(lnfl., s.v.). É curioso observar que, segundo Umar Farrukh (em seu livro O gênio da língua 

árabe, p. 33), azenha significou, originalmente, 'a femea do camelo, que fazia girar a roda de 

tirar água de poço'; depois, o 'balde de transporte de água' ou o próprio 'poço'. Hoje, em 

Marrocos, significa 'jardim' ou 'lugar cultivado e irrigado com água retirada da terra'. Palavra 

bela e vivíssima no português e no cast. (aceiia). Variantes: uenia, aceniu. Ocorrências: ... et 

iacet ipsa uinea iuxta ilia uenia ... (p. 11 O, doe. 178, de 998); ... et iacet ista uinea in ripa de 

mondego de azenia usque in carrale ... (p. 110, doe. 179, de 998); .. .in ui/la uarcena que est 

super ilias acenias .. . (p. 409, doe. 683, de 1087). 

73. BADANA - s.f. Do ár. al-bitanah 'forro de vestuário'. Um dos arabismos mais 

antigos. Vigente em português. Ocorrência: .. 1 saiafazanzal cum sua uatanna. (p. 39, doe. 67, 

de 953). 

74. BECRE ou BACRI - antr. Do ár. Bikr 'primogênito'. Continua em uso na 

onomástica portuguesa. Variante: Backi. Ocorrências: ... Bakri iben abdela test. (p. 76, doe. 121, 

de 977); .. . et Backi ... (p. 534, doe. 899, de 1099). 

75. CARIA - top. (Belmonte, Moimenta da Beira, Guimarães, Montalegre, Torres 

Vedras, Vouzela), antr. e s.f Do ár. Qariah 'aldeia, vila' (em Dozy, 'granja', Glos.saire, s.v.). 

Variante: Karia. Ocorrências: .. . et de karia antiqua ... (p. 8, doe. 12, de 897); ... ordinamus 

nostros castellos id est Trancoso moraria longobria nauman uacinata amindula pena de dono 

a/cobria seniorzelli Caria .. . (p. 51, doe. 81, de 960; repete-se a mesma forma nas p. 262 e 269); 

.. .in ui/ar de porcos iusu in ria/ iusta ila caria ... (p. 269, doe. 430, de 1061). 

76. CACÉM - antr. Do ár. Qasim 'o que divide'. Permaneceu como top. potuguês( 

(Sintra). Variantes: Kazem, Kazimis, Kazume. Ocorrências: .. . Kazem test. (p. 14, doe. 20, de 

915; repete-se a mesma forma na p. 60); .. .id est .xxr' et i-.c so/idos kazimis tantum mihi bene 

complacuit. (p. 30, doe. 51, de 943; a mesma forma, no sing., ocorre na p. 143); ... Kacem 

ermiariz test. (p. 152, doe. 244, de 1020); ... Kazume test. (p. 161, doe. 261, de 1026). 

77. CEIDE - antr. Do ár. Sayyid 'senhor'(com alteração do timbre vocálico, 

fenômeno típico dentro do próprio árabe). Há registro na onomástica paulistana. Variante: Ceidi 

Ocorrências: .. . Ceide presbiter. (p. 25, doe. 40, de 955); ... et est ipsa corte de ceidi teudaldiz et 
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de alia parte corte de citli (V. o verbete seguinte) pelagiz.(p . 167, doe. 274, de 1032). 

78. CID - antr. Do ár. vulgar Sid (ár. clás. Sayyid) 'senhor'. Segundo nos consta, 

não foi utilizado como prosônimo em nossos documentos, apenas como antropônimo. Observar 

que, em alguns casos, o fonema dental sonoro árabe /dali {.l) se ensurdece no romance lusitânico: 

>/ti. Prenome e sobrenome de largo uso no Brasil. Variantes: na forma lubrida + suf latino ou 

românico, pleno ou apocopado: -e//us, -el(lo): Cidel, Cidelo, Cidello, Citello, Citellus, Zidello, 

Zitello; no par genérico: Cida, Cido; na forma pronominal árabe: Cidi ('meu senhor'), Citi, 

Zidi; na polimorfia lu'brido-patronímica: Cidic, Cidici, Cidizi, Citit, Citiz, Zidiz, Zidizi, Zitiz; 

na forma dimin. patronímica: Citelliz. As ocorrências são inumeráveis. Ofereceremos, apenas, um 

exemplo de cada variante, cuidando, quando for o caso, de indicar-lhe as páginas em que se 

repete. Ocorrências: ... que ibi obtinuit cidel pe/agi: .. . (p. 458, doe. 770, de 1092); ... (?)rando 

cidelo test. (p. 89, doe. 141, de 984; a mesma forma nas p.117, 119, 148, 150, 153); ... Galib iben 

cidello almtllli test. (p. 143, doe. 230, de 1016; ainda: p. 355); .. .Ego citello et uxor mea 

ermegodo ... (p. 156, doe. 252, de 1023; mais na p. 157); ... Citellus et ermegodo in hac carta 

uenditionis manus nostras ++. (p. 157, doe. 253, de 1023); ... Zidello test. (p. 84, doe. 137, de 

983); Zitello iben a/oito test. (p. 38, doe. 65, de 952); ... et de sua Germana Cida, ... (p. 170, 

doc.278, de 1033); ... et inuenimus ilia super cido liandriz integro de moraria. (p. 562, doe. 972, 

do séc. XI?); Cidi presbiter notuit. (p. 11, doe. 16, de 908; e nas p. 40, 49, 92, 94, 97, 106, 117, 

118., 119,, 127, 145, 148, 152, 153, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 179, 184-

7, 198-8, 201, 204, 205, 209, 211, 213, 219, 220-2, 224, 226, 228-9, 230, 232, 235-7, 241-2, 

245, 248, 258, 272, 280, 291, 295, 300, 303, 325, 326, 331, 350-1, 354-5, 358); ... citi semeniz. 

(p. 88, doe. 139, de 984; p. 184, 241); ... et unit illi in portione de suo patre Zidi Daviz ... (p. 519, 

doe. 871, de 1098); ... ego dauit connomento cidic ... (p. 255, doe. 414, de 1059); ... didago 

cidici... (p. 368, doe. 618, de 1083; p. 335); .. . et suo maiorino didagu cidizi .. . (p. 335, doe. 551, 

de 1078, p. 352 e 477); Pelagio citit presbitero notauit. (p. 236, doe. 386, de 1053); Pe/agio 

Citiz Monderigo. p. 182, doe. 297, de 1038; p. 185 e 355); ... que juerunt de Gunzalbo Zidiz ... 

(p. 519, doe. 871, de 1098); ... Christus. ln dei nomine ego et/lduara zidizi in domino deo eterna 

saluten amen. (p. 253, doe. 311, de 1058) ... uermudo zitiz test. (p. 192, doe. 313, de 1041). 

79. FARAD - antr. (sobr.) Do ár. Farah 'contentamento'. Sobrenome de muita 

vitalidade na onomástica paulistana. Ocorrência: Maruan iben fahr allahami test. (p. 143, doe. 

229, de 1016). 
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80. FARO - antr. Do ár. Harun arabização do nome hebr. Aaron 'o elevado (?)'. ;' 

Observa-se aqui a ocorrência nonnal, na passagem do ár. para o romance lusitânico, de lha'/ (A) 

> /f/ . Sobrenome em uso na onomástica paulistana. Ocorrência: .. . Fahron test. (p. 66, doe. 104, 

de 972, paralelamente ao uso deAaron, na p. 70, doe. 111, de 973: Âlll'On confesso test.). 

81. GOMAR - antr. V. OMAR. 

82. HALAFE - antr. (e sobr.) Do ár. Khalafa 'seguir' (do mesmo radical de khalifah 1 

'califa, seguidor'. Não permaneceu na onomástica portuguesa. Variante: Falaf, Falaph, Halifa, 

Halife, Kalifazi. Ocorrências: Halaf iben abdella allahami test. (p. 143, doe. 229, de 1016; a 

mesma forma reaperece nas p. 149, 168, 180, 189, 211, 237, 304, 370, 392, 412); ... et facimus 

uobis domno falar cartula uendicionis de hereditate nostra propria que habemus in ui/la rial.. 

(p. 176, doe. 289, de 1035); ... utfaceremus tibi falapb cartulam uenditionis de hereditate nostra 

propria ... (p.179, doe. 294, de 1037; ocorrências semelhantes nas p. 187, 188, 189, 241, 294, 307 

entre muitas outras); iulian iben halifa testis. (p.373, doe. 622, de 1085); ... uinea de iohanne 

balife. (p. 410, doe. 685, de 1087; ocorrências semelhantes nas p. 373, 475, 496 etc.); forma 

patronímiea: Pedro kalifazi. (p. 174, doe. 285, de 1034). 

83. HALLAZ - antr. (e sobr.) Do ár. Khal/as 'recebedor de impostos'. Não°' 

continuou na onomástica portuguesa. Ocorrências: Halaz iben uuula alamani test. (p. 143, doe. 

229, de 1016); Acham iben hallaz a:,ubeide test. (p. 143, doe. 230, de 1016). 

84. LACA - s.m. Do ár. lakk 'nome de uma planta com a qual se tinge de vermelho a 

pele de cabra' (Dozy, Glossaire, s.v.); 'substância resinosa, de procedência indiana, com várias 

aplicações' (AG.Cunha, DENF, s. v. ). Palavra viva em português. Ocorrência: ... et acepimus de 

uos precio aderato et definido egua colore alauda .. . (p. 134, doe. 219, de 1012). 

85. LAFÕES - top. (região na Beira Alta e Beira Litoral; abrange os concelhos de 

São Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira de Frades, Viseu, Castro Daire e Séver do Vouga). Do ár. 

Al-Akhawan 'os dois irmãos', dual de ai~ 'o irmão'. Repetindo o que afirmamos na p. 122, 

nos D&C, o termo está quase sempre ligado à palavra território ou ~ como veremos a seguir, 

e denomina, segundo Dozy, "dois castelos ao norte de Viseu, construídos, um diante do outro, 
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sobre rochedos separados por um barranco." Nome bastante divulgado, em virtude de uma das 

excelências culinárias da região: Arroz de pato à Latões. Variantes: Alafoens, Alafoeis, 

Alafouenes, Alahobeines, Alahoen, Alahouen, Alahouene, Alahoueinis, Alahueni, 

Alapboen, Allafoleis, Halaboueini. Ocorrências: .. .in ui/la sagadanes subtus monte justo 

territorio alafoens ... (p. 276, doe. 442, de 1964; ... ipsa hereditate in te"ª de alafoeis ... (p. 469, 

doe. 789, de 1092); .. .in ui/la quos uocitant saneia cruce terretorium alafouenes subtus mons 

fuste ... (p. 460, doe. 774, de 1092); ... et uendimus eredilatem mea propria que auemus in 

te"itorium alabobeines subtus montefuste ( ... )ante iudices de alabobeines ... (p. 164, doe. 268, 

de 1030); ... in ui/la abanatus subtus mons foste discurrente Tribulo barroso territorio alahoen. 

(p. 520, doe. 875, de 1098); ... ribu/o sur teriturio alabouen. (p. 525, doe. 885, de 1098); ... in 

ui/la quos uocitant uauce//a subtus mons aguto territorio alabouene discun-ente ribulo uauga. 

(p. 372, doe. 621, de 1083); ... do tibi octaba de eclesia uocabulo saneia maria de uarzena qui 

est fandata in te"itorio alaboueinis discu"ente ribulo uauga. ( ... ) Mandante alaboueinis 

piniolo garcias. (p. 303, doe. 490, de 1070); .. .in te"a alabueni ... (p. 382, doe. 640, de 1085); 

... subtus mons gabro discu"ente riuulo camblll' territorio alapboen ... (p. 116, doe. 190, de 

1002; p. 531); ... et subtus mons te"itorio allafoleis discu"ente ribo/o uauca. (p. 469, doe. 789, 

de 1092); ... et de nostra sobrina gontina quanta herediditate (sic) hic abui in halaboueine de 

parentorum et auorum suorum ... (p. 372, doe. 621, de 1083). 

86. MAFOMA ou MAOMÉ- antr. Do ár: Muhammad 'louvado'; com hipértese > 

*Mahummad, no ár. vulgar da África Setentrional e da Península Ibérica, na Idade Média, 

formando a seguinte cadeia etimológica: *Mahummad > *Mahumad >Mahomad (forma 

documentada)> Mafoma. As formas: Maomet e Maomé constituem galicismos, pois chegaram do 

oriente (Mahummed) pelo francês. No fr. ant., havia ainda Mahom e Malulm. (JPM, DOEU', 

s.v.). Não confundir, portanto, com Mamede(< lat. ecles. Mammete < gr. Mammas ouMammet 

'pastor e mártir da Capadócia, no séc. Ili). Como sobr. na onomástica paulistana, aparece nas 

seguintes formas: Mobamad, Mobamed, Mobameo, Mobammad, Mobammed. Variantes: 

Mabomat, Mahomad, Mobamed. Ocorrências: .. .Ego mabomat filius de abderahmen. (p. 60, 

doe. 96, de 968); ... Mahomat iben abaz a/aui test. (p. 143, doe. 230, de 1016); Mohamed iben 

farfon test. (p. 149, doe. 240, de 1018?; no mesmo documento: Gebir iben mabomad test.; 

Mabomad iben mauuia test. ). 

87. MANZORES - antr. e top. (Arouca, Ovar, Tondela). Do ár. (AI-) Mansur '(o) 

vitorioso'. Nome bastante difundido na colônia sírio-libanesa de São Paulo, cujo expoente foi o 
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poeta, ensaísta e escritor Jamil A1mansur Haddad (1914-1988). O sobrenome presente na lista 

telefõnica apresenta duas formas: Mansour e Mansur. Ocorrências: .. .Ego famu/o dei 

manzor ... (p. 243, doe. 398, de 1056); como top.: .. .in manzora i//o quinione integro ... (p. 293, 

doe. 470, de 1068); ... in ui/la manzores quijacet inter portei/a et arauca. .. (p. 381, doe. 639, de 

1085). 

88. :METICAL - s.m. Do ár. (ai-) mithqal 'moedade ouro'. Com registro em ( 

Viterbo e Morais, mas, hoje, não mais dicionarizada, embora JPM não a inclua entre os arabismos 

arcaizados, o que nos leva a considerá-la de restrito uso literário. Variantes: metcales, 

almetegales. Ocorrências: .. . ordinauerunt Pontificibus gemnadio et fruminio quingentos 

metcales ex auro purissimo huic sancto loco sancto Jacobo ... uidentes autem ipsos metcales 

vacantes ab aliqua operacione in thesauro. (p. 13, doe. 19, de 915); ... quinentos sporasfusi/es 

de auro de Cc°' e XX; almetegales concas de argentum. (p. 62, doe. 99, de 968). 

89. MOFARRIGE - antr. Do ár. Muharrich (?)'instigador'. Sobrenome famoso na 

onomástica paulistana: Mofarej e Mofarrej. Variantes: Mofarrigin, Mofarig, Muferrichi, 

Maferig. Ocorrências: Mofarrigin quos uidi. (p. 363, doe. 605, de 1082); Mofarig test. (p. 370, 

doe. 617, de 1083); Muferrichi ibem a:,aki test. (p. 420, doe. 700, de 1088); Maferrig iben 

a::aki test. (p. 436, doe. 730, de 1090). 

! 
90. MORABITINO - s.m Do ár. (ai-) murabitun '(dinar) dos Almorávidas'( 

Presente na onomástica paulistana: Morabito. Ocorrência: .. . et proinde accepimus precium 

genube in XI morabitinis ... (p. 106, doe. 171, de 994). 

91. NASSER - antr. (e sobr.) Do ár. An-Nasir 'o que dá a vitória; defensor' (< part. 

pres. de nassara 'dar a vitória; defender'). Sobrenome bastante difundido na colônia sírio-libanesa 

de São Paulo. Ocorrências: Nazar test. (p. 25, doe. 40, de 935; a mesma forma na p. 102); como 

sobr. em composição com Aben e Abu: ... louesindo abenazar. (p. 112, doe. 183, de 999); 

Louesindo abunazar. (p. 113, doe. 183, de 999); Pelagius abunazar adfui. (p. 476, doe. 702, de 

1093-4); Christus. ln dei nomine ego suario auonazar. (p. 373, doe. 623, de 1083). 

92. OMAR - antr. V. ABAMOR. 

93. SARRACENO - antr. e etn. Do ár. charqiiyun 'orientais', pi. de charqi 
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'oriental'. Segundo JPM, o emprego antroponímico predominante deste vocábulo começou a 

generalizar-se depois de 950, aumentando na segunda metade do séc. XI. Já nos referimos a ele e 

a sua presença na onomástica brasileira. (V. n. 279). Variantes: Saracina, Saraciniz, Saracino, 

Saracino, Sarazina, Sarazinici, Saraziniz, Sarazinizi, Sarazino, Sarracenos (antr. e etn.), 

Sarracina, Sarraciniz, Sarracinizi, Sarracino, Sarracino, Sarracinos, Sarruino, Sarrazina, 

Sarrazini, Sarruinit, Sarruiniz, Sarruinizi, Sarruino, Sarrazino, Sarruinos. Ocorrências: 

in dei nomine ego saracina. .. (p. 288, doe. 460, de 1068; p. 388); ... ego argelo pro/is 

saraciniz .. . (p. 440, doe. 73 7, de 1090); donon presbiter - saracino - rando a/uito presbiter ... (p. 

103, doe. 167, de 993; p. 232); ... urori mea gudina pro/is saracino .. . (p. 522, doe. 879, de 

1098); .. .fuit ipsa ereditate de mater mea sarazina benegas. (p. 313, doe. 506, de 1073); 

... Garsea sarazinici conf (p. 344, doe. 569, de 1079); ... quod ego uiuilli pro/is saraziniz/acio 

testamentum ... (p. 438, doe. 735, de 1090; p. 440); ... Sanzio sarazinizi conf (p. 344, doe. 569, 

de 1079); Hec fuit uidicio de sarazino 11eniegas. (p. 266, doe. 424, de 1060; p. 278; p. 435); 

Sarracenos conf (p. 7, doe. 11, de 883; p. 13); .. .inter domno nausti episcopo ... etfi/ios petri et 

sarracine ... (p. 3, doe. 4, de 867-912); .. . dono uobis ipsa medietade in ipsas ui/las secundum 

ilias domna sarracina et uos ... (p. 105, doe, 170, de 994; p. 131; p. 166; p. 188; p. 189; p. 213; 

p. 221, p. 396); Munio sarraciniz conf. (p. 15, doe. 22, de 919; p. 39; p. 42; p. 82; p. 84; p. 282; 

p. 366; p. 500); Munio sarracinizi conf (p. 91, doe. 145, de 985); Sarracino nuniz test. (p. 23, 

doe. 37, de 933; p. 38; p. 88; p. 128; p. 282; p. 366; p. 397; p. 460; Sarracino conf (p. 87, doe. 

138, de 983; Sarracinuspresuiter. (p. 110, doe. 178, de 998; p. 543, doe. 916, de 1099; p. 544, 

doe. 917, de 1099; Sarrasino notuit. (p. 397, doe. 663, de 1086); ... dono uobis ipsa medietate in 

ipsas ui/las secundum ilias domna sarrazina ... (p. 105, doe. 170, de 994; p. 165; p. 180; p. 189; 

p. 230); Nunus sarrazini test. (p. 23, doe. 36, de 931-950; p. 104; p. 138); ... Gundisaluus 

sarrazinit... (p. 138, doe. 223, de 1014; Vermudus sarraziniz conf (p. 42, doe. 73, de 957; p. 

102; p. 104; p. 236-7; p. 298; p. 401; p. 439); ... etfuit ipsa hereditate de hona sarrazinizi. (p. 

344, doe. 569, de 1079); Sarrazino iben gaudio. (p. 120, doe. 195, de 1006; p. 38; p. 113; p. 

141; p. 148; p. 258; p. 362); Sarrazinu gaudilizi test. (p. 167, doe. 273, de 1032; p. 439); 

Sarrazinus testes. (p. 6, doe. 8, de 875; p. 63, p. 102; p. 131; p. 148). Como etnônimo: ... ut 

obsideret ciuitatem quandam nomine co/imbriam que tunc a sarracenis possessa erat. (p. 383, 

doe. 641, de 1085); ... et regali dominacione adiuuante deo abstulit a sarracenis et restitui 

christianis ... (p. 419, doe. 699, de 1088); ... peccatorum populi multitudine promerente a 

sarracenis eadem ciuitas capta( ... ) et labore christiani populi sarracenis erpu/sis ( ... ) noscitur 

antiquitus possedisse precipientes de iis que 11rracenorum ad presens subiacent ( ... ) semper 
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aibeas christianis ac 1arracenis ... (p. 428, doe. 715 de 1088); ... et post multis annis uenerunt 

11mceni cecidit ipso territorio in herematione ... (p. 445, doe. 746, de 1091). 

94. SEVILHA - top. (prov. espanhola, na região da Andaluzia). Arabização do top. 

hispânico antiquíssimo, conhecido pela forma latina Bispal ou Hispalis, de significado obscuro. A 

pronúncia wlgar, de acordo com JPM, pode haver sido *Hispale, cuja cadeia etimológica seria: 

(H) ispale >* /sbale >*lsbila (por imela: a> i; -a indicativo de gên. fem.) > • lsbilia > por 

metátese > Sibilia > Sevilha. Na onomástica paulistana, apresenta-se nas seguintes formas: 

Sevilha (e derivado: Sevilhano), Sevilho, Sevília, Sevílio, Sevilla (e derivado: Sevillano). 

Ocorrência: Transctis temporibus aduenit quidam ex partibus sibilie ... (p. 383, doe. 641, de 

1085). Cumpre mencionar que nos D&C, convivem ambas as formas, a arabizada e a latina: 

Deinde obsedit colimbriam ciuitatem cum consílio domni sisnandi consulis qui antea honorifice 

in urbe hispali morabatur et sublimis habebatur. (p. 392, doe. 657, de 1086). 

95. SOLEIMÃO - antr. Do ár. Sulaiman, forma arabiz.ada do hebr. Shelomo 

'pacífico'. Por tratar-se, na quase totalidade, de nomes de testemunhas, ao lado das variantes já 

indicaremos as páginas em que se encontram, acompanhadas das respectivas datas. Na 

onomástica paulistana, aparecem: Solimam, Soliman, Solimão, Suleimam, Suleiman. 

Variantes: Salamon (p. 21, de 928; p. 25, de 933); Salomon (p. 25, de 935; p. 59, de 967; p. 75, 

de 976); na forma patronímica: Salamoniz (p. 151, de 1019); Salamonizi (p. 164, de 1030); 

Salomoniz (p. 159, de 1025). Grafada com z, embora, talvez por influência do cast., represente a 

fiicatica dental surda do ár.: Zaleiman (p. 104, de 994; p. 113; p.123; p. 124; p. 135; p. 138, 

141), Zoleiman (p. 30, de 943; p. 38; p. 67; p. 80; p. 125; p. 164; p. 230; p. 241; p. 313; p. 319; 

p. 321; p. 324; p. 326; p. 328; p. 351; p. 354; p. 355; p. 376; p. 386); Zoleimen (p. 420, de 

1088); Zoleman (p. 392, de 1086; p. 489); Zuleiman (p. 67, de 973; p. 68; p. 71; p. 76; p. 79; p. 

90; p. 143; p. 351; p. 373; p. 399; p. 404; p. 427; p. 479); Zuleimen (p. 143, de 1016; p. 393); 

Zulemen (p. 398, de 1086); na forma patronímica: Zoleimaniz (p. 157, de 1025); Zuleimaniz (p. 

108, de 995?). Nas formas compostas: Abzoleiman (Abu + Sulaiman 'pai de Salomão- p. 59, de 

967); Abuzuleiman (p. 71, de 974); Abzuleiman (p. 71. de 974; p. 76; p. 90); Abzuleman (p. 

60, de 968). 

96. VIEGAS - antr. (e sobr.) Do ár. Ben 'filho'+ Egas, nome de origem obscura 

(talvez germânica). Sobrenome bastante conhecido na onomástica brasileira. Variantes: benegas, 

beneegas, uenegas, iben egas, ueniegas, ibeniegas, iben ecas, ueegas. Ocorrências: ... gomeze 
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benegas et gudino beneegas (sic). Gomeze benegas conj Gudinu benegas conj (p.101, doe. 

163, de 991); Gudinu uenegas test. (p. 106, doe. 170, de 994; forma idêntica na p. 484); . 

· monnio iben egas. (p. 134, doe. 220, de 1013?; a mesma composição nas p. 151, 165, 234); 

munio ueniegas confirmo. (p. 139, do. 223, de 1014: também na p. 227); ibeniegas conf (p. 

172, doe. 281, de 1033; a mesma forma na p. 229); forma inusitada: Egas iben test. (p. 189, doe. 

310, de 1040); Gunsaluus iben ecas. (p. 418, doe. 696, de 1088); Godino ueegas confirma. (p. 

263, doe. 421, de 1059). 

97. ZAID - antr. Do ár. Zayd 'excedente, excesso'. Inexiste na onomástica 

paulistana, mas, conforme JPM, a forma feminina, Zaida, está em vigência e deve sua difusão "à 

de casos históricos e artísticos, como o da princesa moura, assim chamada, que em 1097 casou 

com D. Afonso VI de Castela, avô do primeiro rei português, e à moura da ópera D. Sebastião, 

rei de Portugal (1842), de Donizetti." (DOELP, s.v.). Variantes: Zaide, Zeide. Ocorrências: 

Zeide test. (p. 33, doe. 56, de 946); Zeide presbiter test. (p. 74, doe. 117, de 976); Hamal ib~n 

Zaid test. (p. 149, doe. 240, de 1018?); Adaulfus ib~ Zaide quos uidi. (p. 195, doe. 317, de 

1041). 
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CONCLUSÃO 

Chegada ao termo da travessia, cremos haver mostrado que não podemos desprezar a 

presença da língua árabe nos romances ibéricos. No caso do romance lusitânico, visto aqui mais 

de perto, nosso Glossário incumbiu-se de provar que boa parte dos termos nele ingressos a partir 

do séc. IX, por via direta ou indireta, continua em uso. 

Provou, ademais, que no séc. XI esses ingressos só tenderam a aumentar, devendo-se 

tal aumento, acima de tudo, à influência do falar e costumes altamente arabiz.ados daquelas 

populações moçárabes (cristãos do sul), que, a partir de então, acossadas pelos Almorávidas e 

Almóadas, foram buscar guarida nas plagas cristãs do norte e noroeste da Península e aí 

permaneceram. Dessa permanência e influência irrefutáveis, o português e as demais línguas 

românicas ibéricas dão-nos, até hoje, sobejos testemunhos. 

Embora nem todos partilhem de nosso entusiasmo quanto à permanência islâmica na 

Penísula Ibérica - há quem a acuse do atraso em que Espanha e Portugal se encontram em relação 

ao resto da Europa-, não devemos olvidar que foi em decorrência dessa mesma presença que a 

própria Idade Média se nos tomou tão sedutora, incantatória. 

Sem sua presença, quantas lendas e gestas inexistiriam. Não haveria as Cmz.adas) nem 

os templários cavaleiros com seus movimentos difusores de arte e cultura; nem as canções de 

Roland, nem os Cid campeadores. Inexistiriam, principalmente, os heróicos decassílabos 

camonianos, os sebastianistas, as mensagens pessoanas, os cercos de Lisboa. 

Inexistiria, enfim, o próprio Retângulo Lusitânico, que vimos nascer por sua presença: 

a lasquinha de terra original, intertluminense, pouca ânsia nutria de mares futuros, antes de ser 

condado e nação. Antes de ser o rosto da Europa. Antes de ser Portugal. 

Foi a análise de nossos arabismos que nos permitiu esta convicção. Permitiu-nos, 

também, o ensejo de proclamá-la. 
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a) PALAVRAS ÁRABES E ARABIZADAS PRESENTES NAS 

NÓTUIAS 

PORTUGUÊS TRANSCRIÇÃO FONÉTICA ÁRABE 

p._5 

Península Árabe AI- Jaiirat AI-\' Arabiyat ~~·~ 
Iraque Al-\'lriq J\~I 

Palestina Filisftn ~ 
Síria Stlriya ~ 
As-Sirah As-Slrah i.»JI 

Iêmen Al:Yaman ~\ 
• Zufar 3ufãr ;Wi 

Omã ·r-umãn # 
Assir \'AsSír 

~ 

Arábia Feliz Al-Yaman Al-Sa~d ~\~\ 

Meca Makkah ~ 
Medina Al-Madínah ~ 

p.6 

Petra Batrã' ,.1,;i 

p. 7 

Basra Al-B~rah ·~\ 
Tadmor Tadmur ~ 
Hassan ijassan ~ 
Hirah Al-Hírah 

o ·~\ 
Caaba Al-Ka\'bah ~\ . coraixita( s) quraychiy ~ 
beduíno badawiy 

"~ 
Iatrib- Yathrib i.-

"T.J': 



islão 

allah 

Maomé 

Najran 

Yamama 

Alcorão 

Abraão 

Gabriel 

al-islãm 

al-lãh 

Muhammad . 

p.8 

p. 9 

Najrãn 

Al-Yamãmah 

Al-Qur'ãn 

'lbrãh1m 

Jibrtl 

p. 10 

Não há deus, senão Deus, lã 'ilãha 'ilia Allãh, 
Maomé é o profeta de Mul}ammad rasülu Allãh 
Deus. 

Ramadã 

mufti(s) 

cádi(s) 

sura(s) 

língua árabe 

dad (~) 

al-mu' allaqat 

Ukaz 

Majanna 

Zul Majaz 

Ramadãn 

mufti 

qãQI 

sürah 

. 

p.11 

al-lughat aI)'arabiyah 

dad . 

p. 12 

al-mu v allaqãt 

\'Ukã~ 

Majannah 

Thul-Majãz 

. 
ú\Jill 

~\j.\ 

~ 

. 
~ 

~~14ill1 

JW:i 

2 



p. 14 

hamz.a (t:-) hamzah •;.A 

alif {I) 'alif ~i 

ai- (JI) ai- ~J\ 

alif (1) 'alif üii 

Iam (J) lãm 
~" 

letras lunares al-~urüf al-qamariyah ~UJ~ 

p. IS 

letras solares al-~urüf ach-chamsiyah ~lu~I -- J 

p.16 

wa wa J 
Lissan AI Arabi Lisãn AI-\' Arab jU1 •t..J ~ "' -
Abu AI fádl Jarnal Addin 'Abü Al-Fajl Jarnãl Ad-D'm J4~>-JÍ 
Muharnmad lbn AI Al-Mukarrarn ~<:}~1 Mukarram ~ -

AI Qamus AI Muhit Qãmüs Al-Muh1J ~I ll .. 4.)l';t 

A1 F airuzabadi Al-Fairüzabãdí "J4)J;jill 
Muhit ai Muhit Muh1t ai Muh1t ~~ D O 

AI Bustany Al-Bustãniy ~ " . 
islam al-'isl.ãm ~'li 

p. 17 

Héjira Al-Hijrah i_MJI 

Madinatulnabi Madlnatu An-Nabiy ~~ 
califa(s) khalífah ~ 



Abu Bakr 

Omar 

Uthman Ibn Affan 

Ali lbn Abi T alib 

Kufa 

Muawiya lbn Abi Sufyan 

Califado Omíada 

Banu Omiyya 

abássida (s) 

Magrebe 

masjid 

Bagdá 

Damasco 

F atímida ( s) 

Emirado Omíada 

Walid 

Mussa Bin Nussair 

p. 18 

'Abü Bakr 

p. 19 

\'Umar 

\'Uthmãn lbn r Aftàn 

r Ali lbn 'Ab1 Tãlib 
o 

AI- Küfah 

Mu\'awiyah lbn 'Ab1 Sufiãn 

Al-Khalãfah AI- 'Umawiyah 

Banü 'Umayyah 

p.20 

al-\' abbãsiy 

Al-Maghrib 

masjid 

p.21 

Baghdãd 

Dimachq 

p.22 

Al-Fapmiy 

AI-'lmãrah Al-'Umawiyah 

Walíd 

Müsa Bin Nu~ayr 

. . 
.JÍ.i ~\ 

. ' 
>" 

;;IJ&. ~' ú~ 
~ir,i ~' ~ 

4ÃJSll 

~t 4>--1\ ~:J\a'.. 

- w 
~. 

~µ 

~ 

~I~ 

..... 
~ 

~w' 

~,,..~, i JL.'fi 

~J 

4 



almogaures 

Tarif Bin Malik 

Tânger 

Tariq Bin Ziyad 

Jabal Tariq 

berberes 

Mauritânia 

Gaudalete 

Abdulaziz 

Aiub 

Abderrahman Al-Gafiqui 

Ukba 

enur 

Harun Ar-Rachid 

Hicham 1 

p.23 

al-mujawir 

Tãrifbin Mãlik 
o 

Tanjah 

Tãriq Bin Ziyãd / 

Jabal Tãriq 

ai-barbar 

Mawritãnya 

Wãdí + lete 

p.24 

p.25 

p.26 

v Abdul-v Az1z 

'Ayynb 

r Abdu-r-Ral}mãn Al-Ghãfiqí 

p.27 

tUqbah 

'amir 

Harün Ar-Rach1d 

p.28 

Hichãm AI 'Awwal 

.JJt+&ll 

dlt.. ~ ÜJ~ 

~ 
J~ Ó! J:J~ 

- ~ .r.:.. 
~ Vl'f' 

.• :.t\ 
.Jl.r. 

l.M~ . . 
- .)>' 

lete+ ~.SIJ 

. jill ~ .)j • 

·' l.rlJJI 

~\i.l\ ~")\ ij&. 

~ 
' ,»11 

~Jll úJJlA 

5 



VlZIT 

Almansur 

Al-Hakam 

IbnHazm 

Cid 

Ibn Quzman 

zéjel 

~rabe 

charq 

charqi 

'ain (t) 

ghain (t) 
ai- 'arabiyah 

al gharb 

al ghurub 

AI Maghrab 

Marrocos 

muslin 

salam 

aslama 

waz1r 

Al-Man~ür 

AJ-Hakam 
o 

IbnHazm 
o 

sayyid 

Ibn Quzmãn 

zajal 

\'arabiy 

charq 

charqiy 

\'ayn 

ghayn 

al-\' arabiyah 

al-gharb 

al-ghurüb 

al-Maghrib 

Marãkich 

muslim 

salãm 

'aslama 

p. 31 

~JJ . 
~ 

-
~I 

t>Óll 

4wi 

p.32 

' 4JL.'j r;.1 
Jl.:.J 

p. 33 

""~ -· ... 
'""" ~,)J, 

~ 

~ 
twjül .. 
f.:A'JJI 

' 
~JjJI 

1.r1µ\ 

p.34 

p.35 

6 



p.36 

berbere barbariy 
11.Jl.JI 

Mauritânia Mawritãnya ~;_,;. 

Argélia Al-Jazã'ir .>-1\Jt.l\ 
Tunísia Tünis ... 

~~ 

Líbia Líbya ~ 
mudéjar muda~an .. , 

~ 

dajana dajana ~ 
aljamia ai)' ajamiyah ~\ 

p.37 

moçárabe mustarrib .:.,, I 

'T~ . 
mau la mawla t,}j.. 

p.38 

charqiyun charqiyyün . .,,, -~ 
~..)/'J' 

charqi charqiy ..... , 
~..)/'J' 

ai-' arabiyah ai-r arabiyah ~Jáll 

p.40 

Abu AI Ualid Muhammad 'Abu AI Walíd Mul}arnmad ~11.ta:.. ~Jll ~i 
lbn Ruchd 'Ibn Ruchd .,. 

~.) 

Moisés Maimônides 

Dinastia dos Aimóadas 

p.41 

Müsa Bin Maymün 

Al-Muwal}.tiidín 
~~~,.. 

~~J..,n~ 

7 



Zawi BinZin 

Calat AI Hamra 

Abu Abd Allah 

Aicha 

'ajami (s) 

'a'jim 

naçrani(s) 

arrumi(s) 

muchrik(s) 

zimmi(s) 

ahl az-zimah 

mu'ahide(s) 

musalime( s) 

aljiziah 

haraj 

amm 

alamin 

ai wazir 

p.43 

ZaWí Bin Zayn 

p.44 

Calrat Al-Hamrã' 
o 

'Abü r Abd Allãh 

p.45 

r A'ichah 

'arjam1 

'a\'ãjim 

nasãra . 
- .. ar-runu 

muchrik 

p.46 

thimma 

'ahl ath-thimma 

murãhid 

musãlimün 

al-jizyah 

kharãj 

'am1n 

p.48 

al-'am1n 

al-waz1r 

ÚIJ ~ 41JIJ 

·'~' 4alí 
'-111 ~ ~ • Ji 

~~ 

~i 

~~i 

1.$.)~ 

~i)\ 

".;::,,. 

-- . '--J 

~IJAÍ 

Jà\L. 

~ 

'-:f~\ 

~\~ 
' ~I 

R 



Abedelaziz 

Alhur 

Ucba 

Alhakam 

Fez 

Meknés 

Abdelmumen 

Saloios 

Bairros 

azeite 

Zaid 

Zaida 

p.49 

\' Abd Al-\' AzTz 
Al-ijurr 

\'Uqbah 

Al-Hakam 
o 

p.50 

Fãs 

Miknãs 

\'Abd Al-Mu'min 

Sal]fàtiy 

Barriy 

az-zait 

Zayd 

Zaydah 

p. 107 

p. 108 

""'\i 

'-"'UM 

Ü"J'...11 ~ 

9 



b) PAIA VRAS ÁRABES E ARABIZADAS PRESENTES NOS 

RODAPÉS 

PORnJGUÊS TRANSCRIÇÃO FONÉTICA ÁRABE 

o. 3 

álcool al-ku~uJ • 
J~\ 

almoxarife al-muchrif ú_;::JI 
divã diwãn ·\~ u .. 
açúcar as-sukkar -µt 

n.15 

Almorávidas Al-Murãbitün ú~IYJI . 
Almóadas Al-Mu\'ahidün . _JJAltl.11 w . 
Al-Andalus AI-' Andalus uJ.ll°'JI 
taifa(s) tã'ifah ~\.1 . 

n. 23 

hadari hadari -
o • y '-i~ 

n.25 

ar-rahman ar-ral]mãn )' ~ 

ar-rahim ar-ral}ím )1 ~ 

n.27 

az-zakah az-zakãh õl.S°jll 

n.36 

malaka malaka ~ 

malik malik ~ 
/ 

10 



mamluk 

.rijl 

rajul 

rajila 

khabaza 

khubz 

khabbaz 

makhbaz 

kabirun 

kibarun 

amirun 

umraun 

al-huruf al-qamariyya-1 
arb'atu 'achara: '. b, j. [1, 
kh, v, gh, f, q, k, m, h, w, 

y. 

qamar 

qaf (q) 

mamlük 

rijl 

rajul 

rajila 

n.38 

khabaza 

khubz 

khabbãz 

makhbaz 

n.39 

kab1run 

kibãrun 

'anírrun 

'umarã 'un 

n.40 

al-\mrüf al-qamariyyah ai · 
'arba \' atu \' acharah 

qamar 

qãf 

~~ 

~.) 

~J 

~J 

.. ..... . 
JP-

' ... 
JP-

º\A .) . 

't 'C '~ 'Y '~ 

'~ ,i,; , ..... 't 't 
• i..í' J 4.À4 ~ 

11 



D. 41 

al-huruf ach-chamsiyah ai- al-~urüf ach-chamsiyyah ai- u JJ,_ __ ....,, n 
arb'atu 'achara: d, t, th, 'arbaratu racharah 
th, s, eh,~ 9, .( t• /, n, r, z. 

chams 

chin (eh) 

hajara 

Omiyya 

Muawiya 

Uthman lbn 'Affan 

BanuJB,àru 

lbn/Ben 

Abu AI-Abas As-safah 

Al-Garb 

chams 

ch1n 

hajara 

'Umayya 

Murawiya 

D. 47 

n.SO 

ruthmãn Bin t Aflãn 

Banü /Ban1 

'lbn I Bin 

o.SI 

'Abü ai t Abbãs As-Saftàl} 

n.52 

Al-Gharb 

• • 
'~ '1.)1 'lJ'I "'-.1 

·J 'J 

• • u;.wi 

I 

., .1 __ • 

4.J.e\ -_.,, ta.: 
~ 

·üc. . ·~ u u: u 

~/fa. 
• / • 1 U! u: 

, ' 
yjã.ll 

12 



açúcar 

alquimia 

sajada 

Madinat As-Saiam 

Charq AI-Andalus 

Gharb AI-Andalus 

Edrici 

wadi 

n.55 

as-sukar 

al-k1miyã' 

D. 56 

sajada 

n.59 

Madinat As-Salãm 

n. 62 

Charq AI-' Andalus 

Gharb AI-' Andalus 

n.69 

AI- 'Idl'is1 

n.72 

wadí 

n.80 

.) ) µ 
.la.uSll .... 

~°'il JJ! 
' , , 

uJ.l.i °'il y Ji-

n 



AI-Abas Bin Abd Muttalib AI-" Abbas Bin 'Abd AI 
Bin Hachim Muttalib Bin Hãchim .. 

n.89 

Mocadem Ben Muafa Muqaddim Bin Mu"ãfa 

n.167 

cáfila qãfilah 

algodão al-quJn 

açafrão az-zarfarãn. 

alcácer al-qa~r 

aljôfar al-jawhar 

n.230 

harf 

hafr 

Ã..liti ,,, . ' 
~' 

w'fo.Jl' 
-

J-ill 
";?.11 .JA . 

.. 
u~ . -Jb 

14 



e) PAIA VRAS ÁRABES E ARABIZADAS DO GLOSS.000 

POR71.JGUÊS TRANSCRIÇÃO ÁRABE 

1. Ab 'ab 
..,,, 

j 

2. Abaiube 'Abü 'Ayyüb "t'JJ' ,,~ 
3. Abamor 'Abn \'Umar -' 1 Jli&' ,, 

4. Abd 'Abd ~ 
\'Abdallah • 

5. Abdala 411\ ~ 

6. Abdarramão \' Abd Ar-Ral}mãn ~~~ 
\' Abd Allah Ar-~~h s 

7. Abdelarahamen ~')\ 411\ ~ 

8. Abdelazizi \'Abd Al-\'Atíz .li~ ij&. 

9. Abdelgar \' Abd Al-Ghãfir Jtil ~ 
\' Abd Al-Malik 

/. ~ ,. 

1 O. Abdemeleque ~~ 

11. Abdul Ualit \'Abd Al-Walíd 
o . 

~jl\ ~ 

12.Aben 'ibn "'' -
13. Abenazar 'lbnAn-N~ 

Ji.::..a "'' 
14.Abensalamon 'lbn Sulaymãn ü~ ÚI' 

'Abü \' Abd Allãh e - • 
15. Aboadella '-1l' ~ "' 

'Abü Al-Fidã' ' 16. Abolfeta ·'~ "' 
17.Abraem 'lbraliírn f'JA'~' 
18. Abulmundar 'Abü Al-Munthir j;..1. i 

" 
19. Abuzag 'Abú ' Isl].ãq "b!.I Jli "" . 
20. Abzeme 'Abü ijazm i~ "' / . 
21 . Abzakeri 'Abü Zakariya ~,,Sj "' , 

'Abo Sulaymãn 
, . 

22. Abzoleiman 4Jl.tjl:. "' - / 

23. Adarga ad-daraqah ~Jjll 
-

24. Adarve Ad-Darb t.:JJJ1. 

25. Aderna (Adêmia) A4-Qimnah ,.ilan 

26. Adorra ad-dawrah ·~ 

15 



27. Aguazil al-waz1r Jijjl\ 

28.Aiube 'Aiynb i.,i,JJ~ 

29. Alaloes AI-' Akhawãn "''ji."' . 
30. Alamaui Al-Lal}ãmi "'~ 
31. Alaúde AI-\'tJd Jjd\ 

32. Aiazão AJ-iji~n "'~ " 33.Aiband al-band ~ 

34. Alcabideque AI + kaput alcwae Caput Aquae+ J\ 

35.Aicáçova al-q~abah ~ 
36. Alcaide al-qã'id .ilW\ 

37.Alcainça AI-Kanã'ias ""'UJ\ 

38. Aicains AI-Kanã'ias ~ 

39.Aicaiz AI-Qaysiy ~ 
40.Aicalá al-qalrah ~ 

41 . Aicama al-~akamah ~ 

42. Aicambar Al-Qunbarah 
,,> 

·~ 
43 . Alcara AJ-Qara i.S~ 

44. Aicaria AJ-Qaryah ~~ 
45. Alcova AJ-Qubbah 

• 
~ 

• 
46. Aicouce AI-Quws ""',11\ 

47. Alfaia al-~ãjah 4Wl 
48. Alfétena al-titnal 

. 
-' n;n 

49. Alfomel AI-Funm funm +.J\ 

50. Aigaça AI-t Az.ãlah ~jJ 
. 

51 . Alganame Al-Ghannãm ~w 

52. Alhabid AI-Hab1b ~ o 

53. Alhacama al-~akamah ~ 
. 

54. Aiifafe al-~ãf ~Wl\ 

55. Alima \"alãmah ~ 

56. Allahami AI-Lal]l}am ~Qs\ 
, ~ 

57. Almalaki Al-Mallãk ~ 

58. Almandra al-mim}arah ·~ 

16 



59. Almeitiga al-mit"ah ~ 

60. Almoçala al-mu~allã ~ 
61. Almofala Al-Mal}allah -- _ _, 

~ 

62. Almotacé al-mubtasib ~· ..... , .n 
L 

63. Almude al-mudd ~ 

64. Almuinha al-munyah ~ 
65. Alquerubim Al-Qayrawãn ., )J11\ 

4.J J .. 

66. Alvalade Al-Palatiu Palatiu + .J\ 

67. Anadel An-Natir ~ 

68. Arrabalde ar-rabacJ ~)l\ 
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~ 
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.)A&-

82. Halafe Khalãfal ~ 
. 
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, 
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. . 
~ 

Man~ür 
' / 

87. Manzores ~ 
';, 
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""'~ ' 
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17 



91. Nasser N~ir 
92. Omar rumar ~ Li 

. ' 
jM:. 
. _, 
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