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RESUMO 
 
 
 
 
 

Embora a língua árabe – com a poesia altamente desenvolvida na época da 
Jāhiliyya (período que antecede ao Islã) – tivesse seu indiscutível lugar na Península 
Arábica, foi somente com o advento e expansão do Islamismo que ela ganhou a 
projeção que a levou para além de suas fronteiras linguísticas históricas.  Através dos 
séculos, a religião continuou a desempenhar um papel primordial na expansão da 
língua árabe, visto ser esta a língua litúrgica do islamismo, entretanto, ultimamente, 
outros fatores têm contribuído para um interesse maior pelo idioma, pouco, porém, 
tem sido feito para facilitar a sua aprendizagem, especialmente entre os lusófonos. 
Esta pesquisa, preocupada com a falta de apoio didático para a aprendizagem e o 
aprofundamento no conhecimento linguístico que, via de regra, se adquire com a 
decodificação de textos no idioma almejado, propõe a elaboração de um dicionário 
monodirecional de verbos árabe-português.  O dicionário proposto nessa dissertação 
singulariza os mil e um verbos mais frequentes nos corpora jornalístico e literário e 
será compilado tendo por base princípios descritivos científicos da lexicografia 
moderna, não estando limitado a uma teoria particular, entretanto, privilegiando a 
lexicografia pedagógica  de Welker (2004 e 2008). Em seu trabalho, Welker (2008) 
discute a lexicografia pedagógica (LP), apresentando técnicas que, se seguidas, 
auxiliarão os consulentes em sua tarefa de compreensão e decodificação de textos em 
língua estrangeira. Esse arcabouço teórico é interpretado sob a ótica da Escola de 
Filologia de Kūfa que considerava o verbo como o “originador” do universo léxical 
árabe.  Essa posição é sustentada por vários arabistas modernos que reconhecem que, 
embora nem todas as palavras possam ser rastreadas a uma raiz verbal, a maioria de 
seus lexemas deriva-se de um verbo simples.  O levantamento do corpus verbal será 
primordialmente baseado nos trabalhos de Moshe Brill (1940) e Jacob Landau (1959) 
que,  seguindo os parâmetros da linguística de corpus, compilaram as palavras mais 
frequentes na mídia e literatura árabes.  Devido ao escopo do árabe padrão moderno 
como a “lingua franca” entre todos os países árabes, e por ser esta a vertente mais 
usada no ensino de árabe para estrangeiros, escolheu-se essa variante para este 
trabalho.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
Even though the Arabic language – with the poetry highly developed during 

the Age of Jāhiliyya (period that precedes the coming of Islam) – had its indisputable 
place in the Arabian Peninsula, it was only with the advent and expansion of Islam 
that it gained the projection to beyond its historical borders.  Through the centuries, 
religion continued to play a primordial role in the expansion of the Arabic language, 
as this is the liturgical language of Islam, but, recently, other factors have contributed 
to a greater interest in the language, few things, however, have been done to facilitate 
its learning, especially among the Brazilians.  This research, concerned with lack of 
didactic support for the learning and deepening of linguistic knowledge that, as a 
general rule, is acquired with the decoding of texts in the desired language, proposes 
the elaboration of a mono-directional dictionary of Arabic-Portuguese verbs.  The 
dictionary proposed in this thesis singles out the most frequent one thousand and one 
verbs in the journalistic and literary corpora and will be compiled according to the 
scientific descriptive principles of modern lexicography, not limited to particular 
theory, but the pedagogical lexicography of Welker (2004; 2008) will be favoured.  
Welker (2008) discusses the pedagogical lexicography (PL), presenting techniques 
that, if followed, will help the dictionary user in the task of comprehending and 
decoding texts in foreign language.  This theoretical background is interpreted 
through the view of the Philological School of Kūfa that considered the verb as the 
“originator” of the Arabic lexical universe.  This position is undertaken by several 
modern Arabists who acknowledge that, although not all words can be traced back to 
a verbal root, the majority of the language’s lexemes come from a simple verb.  The 
verbal corpus will be based on the works of Moshe Brill (1940) and Jacob Landau 
(1959) who, following the parameters of the corpus linguistics, compiled a list of the 
most frequent words in the Arabic media and literature.  Due to the scope of the 
Modern Standard Arabic as the “lingua franca” in all Arab countries, and because this 
is the most used variety in the teaching of Arabic to foreigners, it was chosen as the 
variant for this research.           
 
 
 
Keywords: Arabic. Bilingual lexicography. Arabic verbs. 
 
 
 



 

  

SISTEMA DE TRANSLITERAÇÃO ADOTADO NESSA DISSERTAÇÃO: 
 
Grafema Árabe Correspondente 

na transliteração 
Guia de equivalência fonológica no 

português do Brasil 

 ā “a”  longo [a:]  ا

 b “b” como em bota ب

  t “t” como em tapete ت

 ”t “th” como no inglês “thin ث

 j “j” como em jogo ج

 h” do inglês sem aspiração“ � ح

 æ “rr” como em carro no dialeto carioca خ

 d “d” como em delta د

 ”th” como no inglês “this“ ² ذ

 r “r” como em careta ر

 z “z” como em zabumba ز

 s “s” como em sapo س

 š “ch” como em chave ش

 som similar ao “s” em sapo, porém enfático ½ ص

 Å som de “d” em delta, porém enfático ض

 Ð som de “t” em tapete, porém enfático ط

� ظ
1 som similar ao “z” em zero, porém enfático 

 ع
c som gutural sem equivalência em português 

 ”ġ “r” como no francês parisiense “rat غ

 f “f” como em faca ف

 q semelhante ao “k” porém gutural ق

 k “c” como em copo ك

 l “l” como em laranja ل

 m “m” como em marca م

 n “n” como em navio ن

� h “h” como no ingles “hospital” 

 w / ū “u” longo [u:] و

  y / ī “i” longo [i:]  ي

  parada glotal ’  ء

                                                
1 A transliteração de ظ como Þ, embora imprecisa, é mantida aqui por convenção internacional. 
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INTRODUÇÃO 

De todas as terras comparáveis à Arábia em extensão, e de todos os 
povos que se aproximam aos árabes em interesse histórico e 
importância, nenhum país e nenhuma nacionalidade tem sido alvo 
de tão poucas pesquisas nos tempos modernos como a Arábia e os 
árabes. Philip Hitti2 

A língua árabe, cuja história funde-se com aquela da religião islâmica, é uma 

das línguas de maior expressão na atualidade. Ela é um dos idiomas oficiais da ONU 

bem como a língua oficial de vinte países3, cujo território chega a aproximadamente 

quatorze milhões de quilômetros quadrados. Ela é o meio de comunicação diária para 

mais de trezentos milhões de pessoas. E, sendo a língua litúrgica do Islamismo, ela 

também desempenha um papel muito importante para mais de um bilhão de 

muçulmanos em todos os recantos do mundo.4 

A trajetória da língua árabe é caracterizada por etapas definidas: ascensão, 

apogeu, declínio e revitalização. Durante o período de declínio (ou, na opinião de 

alguns, estagnação), ela permaneceu isolada, em especial durante partes do Califado 

Otomano5 que é conhecido entre os árabes, sob o epíteto de /ca½r al-in¬iÐāÐ/ “Era da 

decadência”. O isolamento foi rompido com a invasão francesa ao Egito em 1798, e 

desde então o mundo de expressão árabe tem estado em contínuo contato com o 

Ocidente. Esse contato tem se manifestado de diferentes formas e em esferas distintas 

dependendo do período investigado, mas inclui a colonização franco-britânica de 

quase toda a região, a Guerra do Golfo, a invasão norte-americana ao Iraque e 

Afeganistão, alcançando os dias atuais, com o envolvimento da OTAN na Líbia.  

                                                
2 “Of all the lands comparable to Arabia in size, and all the people approaching the Arabs in historical 
interest and importance, no country and no nationality has received so little study in modern times as 
has Arabia and the Arabs.” (HITTI, [1937] 1970, p. 3) – Tradução nossa. Doravante os textos originais 
das citações traduzidas, sempre por nós, constarão em notas.  
3 Jacquemond (2006, p. 08) assevera que a “língua árabe ocupa a sexta posição entre as oitos línguas 
utilizadas por metade da humanidade, após o chinês, o inglês, o híndi, o espanhol, o russo, e antes do 
francês.” Seu território compreende da Mauritânia no extremo oeste ao Iraque no extremo leste; e da 
República Árabe Síria no norte ao Sudão no sul.  
4 O número de muçulmanos é estimado em 1.3 bilhões de pessoas. De acordo com Aloisi (2008) essa 
cifra perfaz cerca de 19.2% da população mundial.  
5 O Império Otomano (1299-1922) foi um das maiores e mais duradouras civilizações na história 
moderna. Com um início humilde, o império ganhou forças com a conquista de Constantinopla (1453). 
A partir de 1517, o sultão otomano também recebia o título de Califa do Islã.  
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A partir de 1989 com a implosão do sistema socialista soviético e a explosão 

do capital em nível mundial que seguiu em seu encalço (com todas suas 

transformações e consequências), inaugurou-se o período da moderna globalização – 

como um fenômeno que demanda um conhecimento maior do outro. Dessa forma, os 

recentes “gritos” por reforma nos países árabes, têm instigado o mundo ocidental a 

uma compreensão dos fenômenos políticos e sociais do mundo árabe e islâmico 

contemporâneo, compreensão essa que ultrapasse os estereótipos tão midiatizados, 

mas tão pouco analisados com profundidade. A própria importância geopolítica da 

região salienta a necessidade desses estudos6. E, como tão sabiamente o expressou Dr. 

Mamede Jarouche, “é sabido e consabido que o estudo de qualquer civilização deve 

iniciar-se, necessariamente, por sua língua”7, o estudo da língua árabe é essencial para 

esse entendimento de maneira imparcial.  

Observada em uma perspectiva histórica, a língua árabe – em seu apogeu – 

pode ser considerada como um farol que irradiou o conhecimento nos vários domínios 

do saber, em especial durante os muitos séculos da chamada Idade Média, visto ser a 

língua da cultura e das reflexões inovadoras, em especial durante os séculos nove e 

doze, quando mais obras foram escritas em árabe do que em qualquer outra língua, 

seja no domínio da linguística, ou de outras ciências como a astronomia, geografia, 

filosofia, história, e religião. Ela preservou o legado das antigas línguas de erudição 

tornando-se depositária de um dos maiores centros interculturais de transferência 

intelectual na história do mundo, gerando, dessa maneira, um fascínio sobre o 

imaginário ocidental, que foi imortalizado pelos relatos quiméricos de Marco Polo 

(BRASWELL, 1996).  

Sua influência nas línguas da Europa Ocidental é notada através dos inúmeros 

empréstimos linguísticos que as permeiam (o árabe, depois do latim e grego, foi a 

língua que mais enriqueceu o léxico do português, por exemplo). Contudo, seu legado 

não se limita à linguística. Durante os quase oito séculos de convivência na Península 

Ibérica, os árabes transmitiram ideias e conceitos que foram instrumentais para o 

avanço das ciências, entre as quais a matemática (álgebra, o conceito do ‘zero’, etc.), a 

                                                
6 Roger (2004, p. 276) afirma que a região é “de enorme importância estratégica e econômica”. “[...] of 
enornous strategic and economic importance.” 
7 Na apresentação da obra “Árabe e português: Fonologia contrastiva” de Safa Jubran (2004).  
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astronomia, e a geografia.8 Seu alfabeto é, depois do latino, o sistema mais usado no 

mundo.9   

A língua árabe, como no passado, continua a despertar o interesse do mundo 

ocidental. Outrora devido à conquista político-religiosa, atualmente em virtude de seu 

rico legado cultural e, mais recentemente, em consequência de sua associação com o 

terrorismo. Duian (2001) e Mahmoud (2004) asseguram que o interesse pela 

apreensão do árabe tem crescido paulatinamente desde o atentado ao World Trade 

Center (e o que ele simbolizava) em setembro/2001. Como uma consequência desse 

episódio, Khoury (2008) atesta que o National Security Language Initiative (2006) 

dos Estados Unidos, conceituou o árabe como uma língua estrangeira “crítica”, ou 

seja, uma língua estratégica que necessita um maior número de falantes competentes 

(entre os americanos).   

Numa esfera diferente, mas igualmente importante, várias pessoas percebem a 

aprendizagem da língua e cultura árabe como um nicho do mercado de trabalho que 

tem sido pouco explorado. Essas pessoas, potencialmente, estariam trabalhando como 

tradutores e consultores culturais. O entendimento da língua e cultura provê as 

ferramentas que minimizarão o ruído na comunicação que limita a interação entre o 

ocidente e os possíveis parceiros das ricas nações árabes (e vice-versa).  

O fator “religião” continua mantendo um papel preponderante na aquisição 

linguística do árabe, já que o conhecimento da língua árabe é imprescindível para a 

boa apreensão do significado do Alcorão, e para a performance dos rituais litúrgicos 

do islamismo. Entretanto, aqueles atributos10 que, a priori, atraem as pessoas para a 

                                                
8 Os astrônomos árabes confeccionaram as tábuas afonsinas nas quais figuravam os principais 
elementos concernentes ao sol, lua, planetas e estrelas mais brilhantes. Os geógrafos preparam as cartas 
marítimas, ou seja, “cartas planas, fáceis de manejar e ao mesmo tempo suficientemente exatas.” 
(GIORDANI, 1985, p. 354) 
9 Uma vez que é usado para escrever mais de cem línguas, entre as quais, o urdu (Paquistão), persa 
(Irã), pashto (Afeganistão), hauçá (Níger,  Nigéria,  Sudão, e Tchad), e suaíli (Quênia, Tanzânia). 
(KAYE, 1990). 
10 Marzari (2006, p. 7) assim descreve o árabe: “O árabe é uma língua fascinante. O alfabeto árabe 
encanta pelas elegantes proporções de suas letras e ligamentos que faz com que as palavras escritas 
dancem em um ritmo visual e passem a impressão que querem transpor as fronteiras do plano 
funcional. Em si, as fontes tipográficas fascinam pela composição das letras e a beleza de suas 
proporções, contudo, ainda mais cativantes são as decorações caligráficas nas mesquitas e noutros 
lugares, todas elas genuínas obras de arte. Além disso, a sonoridade do árabe provoca prazer, da mesma 
forma que os insólitos conceitos semânticos encerrados nas palavras árabes. Cheias de associações, 
estas palavras frequentemente surpreendem e fascinam; elas mostram o uso de uma linguagem 
aparentemente mais arraigada na era poética do que no uso funcional e não sentimental da versão 



 

 

4 

 

sua aprendizagem, isto é, sua característica mística e ritualista, e a sua rica herança 

linguística, literária, cultural e religiosa de muitos séculos, tendem a lhes repelirem 

com o passar do tempo. A grafia peculiar do idioma, sua natureza diglóssica, a riqueza 

vernacular e a falta de materiais paradidáticos inibem e desmotivam o aprendiz.  

No Brasil, essa realidade é análoga àquela do Atlântico Norte. Os diferentes 

fatores mencionados acima atraem as pessoas para a aprendizagem do árabe, mas 

pouco tem sido feito para facilitar a sua aprendizagem, mesmo com a significativa 

interação11 entre o Brasil e as nações da África do Norte e Oriente Médio, em especial 

as diferentes nacionalidades oriundas do Levante,12 que têm feito parte da cultura 

brasileira desde longa data. A presença árabe é vista em vários setores da sociedade, 

particularmente, mas não exclusivamente, no setor comercial. Esse contato cultural 

entre os diferentes grupos árabes e a sociedade brasileira tem deixado marcas 

indeléveis no make-up cultural da nação brasileira.  

No que tange ao ensino da língua árabe no Brasil – como parte do intercâmbio 

cultural – começou, como atesta Jorge Safady (1972), com a criação de um curso livre 

de árabe na USP em 1944, estimulado pelo Centro Brasileiro de Cultura Árabe 

estabelecido pouco tempo antes. Esse despretensioso princípio desencadeou na 

formação do curso de Bacharel em letras árabes (em caráter oficial) em 1963. No Rio 

de Janeiro, O Setor de Estudos árabes foi criado em 1969 e o curso outorga o diploma 

em Bacharel em Letras com habilitação em português-árabe.  

                                                                                                                                       
escrita do inglês ou alemão”. “Arabic is a fascinating language. The Arabic alphabet enchants by the 
elegant proportions of its letters and ligatures which make the written words dance in a visual rhythm 
and convey the impression of wanting to transgress the boundaries of functional design. Alone the 
typographic fonts fascinate by the composition of the letters and the beauty of their proportions, but 
even more fetching are the calligraphic decorations in mosques and elsewhere, all of them veritable 
works of art. Furthermore, the sound of Arabic delights, as do the unusual semantic concepts enclosed 
in Arabic words. Full of associations, these words often surprise and fascinate; they show a usage of 
language seemingly more rooted in a poetic age than the functional and unemotional usage of the 
English or German written language.”  
11 Reconhece-se aqui que inúmeras associações de cunho comercial, cultural e educacional têm sido 
formadas para promover o entendimento mútuo. Menciona-se os diferentes centros de cultura árabe 
(Centro Cultural Sírio, Clube Homs, e seus correlatos em várias cidades brasileiras, notavelmente onde 
a presença árabe se faz sentir de maneira mais significativa), os centros de negócios (Câmara árabe do 
comércio, por exemplo, que fomenta as relações comerciais entre o Brasil e o mundo árabe), os centros 
de divulgação do Islã e, em especial, o ICArabe que providencia um espaço para a difusão cultural, mas 
também para reflexão e discussão de questões que afligem aquela região (conflito árabe-israelense, por 
exemplo).   
12 Levante: Conjunto de países do Mediterrâneo Oriental que inclui a Cisjordânia, Jordânia, Líbano e 
Síria.  
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Desde então outras universidades têm disponibilizado disciplinas regulares, 

optativas, ou cursos de extensão que contemplam a história do pensamento e cultura 

árabe (notavelmente a UNIFESP com a História da Filosofia Medieval Árabe, e a 

Introdução ao Pensamento e Identidade Árabes - da UFPR). Nessa história de pouco 

mais de quatro décadas, muitas pessoas foram formadas e muitos desenvolveram 

importantes pesquisas no campo dos estudos árabes no Brasil, tanto nas referidas 

universidades quanto em outras.13  

Entretanto, uma das maiores dificuldades no ensino da língua árabe no Brasil 

continua sendo a falta de material didático. Durante o Primeiro Encontro de Arabistas 

Luso-Brasileiros (Rio de Janeiro, 2009),  Dra. Safa Jubran (2010, p. 46) verbalizou 

aquilo que é o anseio e a motivação de todo arabista e aspirante a arabista brasileiro:  

[...] Trata-se de elaborar, testar, adotar e difundir um método de 
ensino de língua árabe que seja eficaz e moderno, e que possa dar 
conta de todos os aspectos da língua árabe, seja em sua variante 
padrão ou dialetal, empregando as várias mídias de que dispomos 
modernamente. 

  Embora não especificado diretamente nessa declaração, o dicionário é fator 

imprescindível para aquisição e solidificação linguística. Sua ausência emperra o 

avanço da aprendizagem. A obviedade de sua presença no ensino e aprendizagem de 

uma língua (quer seja materna ou estrangeira) dispensa maiores comentários, embora 

seu status tenha mudado consideravelmente nas diferentes fases históricas do ensino e 

aprendizagem de línguas14, ele ainda mantém seu lugar de destaque como ferramenta 

no campo da aquisição linguística. Segundo Schmitz (1998), a vasta maioria dos 

aprendizes de língua considera o dicionário uma das mais importantes fontes de 

definição de vocábulos; todavia, apenas um número restrito deles carrega consigo 

uma gramática da língua que estuda.  

 A proposta para a compilação de um dicionário especificamente de verbos não 

surge em um vácuo. Usualmente, os dicionários bilíngues de língua geral não tratam 

                                                
13 Vale ressaltar que apenas duas universidades (USP e UFRJ) mantêm um programa estruturado de 
estudos árabes oferecendo ao estudante a possibilidade de habilitação em árabe (graduação) e pós-
graduação (especialização na UFRJ, e mestrado e doutorado na USP).  
14 Angela Zucchi (2010, p. 69) assim descreve essa trajetória histórica do dicionário: “Seu papel no 
ensino de línguas passou de imprescindível, nos tempos da prática de gramática e tradução, a 
condenável nos tempos dos métodos diretos e, em tempos mais recentes, a instrumento de auxílio no 
ensino por vezes recomendado ainda com restrições pelos professores, apesar dos avanços da 
Lexicografia Pedagógica.” 
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com precisão a questão das preposições, talvez porque, para o lexicógrafo, o enfoque 

deva ser mais para o aspecto semântico-pragmático das entradas do que para o papel 

da preposição. Entretanto, sabe-se que tanto a omissão quanto o tratamento das 

preposições de forma parcial ou ambígua acarretam prejuízos para a compreensão e 

para a produção do aprendiz.  

� REVISÃO DE LITERATURA 

Como já mencionado, o interesse pelos estudos árabes no Brasil proliferou-se 

a partir do século passado, impulsionado pelo fluxo imigratório da comunidade árabe. 

Já a partir da década de 40 começaram-se os primeiros cursos de língua e o interesse 

foi consolidado com a criação dos cursos de graduação na Universidade de São Paulo 

(USP) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com Nabhan 

(1988) os professores procuravam organizar “pequenos vocabulários”, na tentativa de 

prover um substituto ao tão necessário dicionário. As obras redigidas pelos 

professores Alphonse Nagib Sabbagh (1988 e 2011) da UFRJ e Helmi Nasr (2005) da 

USP vieram responder a essa premente necessidade.  

Abaixo faz-se a revisão desses dicionários seguindo os critérios propostos por 

Duran e Xatara (2007). As duas fontes utilizadas são as informações apresentadas no 

prefácio e apresentação15 dos dicionários em questão e, em um segundo momento, 

uma verificação generalizada da sistematização da macro e microestrutura.  

1) Dicionário Árabe-Português-Árabe (1988) 

Organizada por Sabbagh (1988), a obra foi compilada tendo em vista a 

necessidade do estudante de árabe. Professor de árabe na UFRJ, Sabbagh dedicou 

uma parte significativa de sua trajetória universitária para elaborar essa primeira obra 

lexicográfica árabe-português.  

De início, fichava o vocabulário utilizado nas aulas, que foi 
crescendo, crescendo de tal forma, que as caixas de sapato em que 
guardava as fichas não cabiam mais dentro do armário. Chegou o 
dia em que resolvi arriscar a publicação. Como não poderia deixar 

                                                
15 Já foi dito que a apresentação do dicionário é como um contrato que o lexicógrafo firma com o leitor, 
descrevendo naquela poucas páginas o que o leitor vai encontrar na obra. Sob este aspecto, procura-se 
avaliar se o dicionário examinado “cumpre o que promete”. 



 

 

7 

 

de ser, algo ainda incompleto. Foi o ponto de partida. Reunimos 
cerca de 8000 palavras (SABBAGH, 2011, p. 19). 

A obra foi publicada em parceria entre a editora da UFRJ e Ao livro técnico. O 

dicionário conta com 332 páginas, das quais 249 são devotadas à direcionalidade 

árabe → português; 62 páginas para a direcionalidade português → árabe (cujos 

vocábulos são apresentados remissivamente); e 20 páginas destinadas à apresentação, 

prefácio, guia de pronunciação, e uma introdução à língua árabe que apresenta 

importantes particularidades da língua.  

Em sua introdução ao dicionário, Sabbagh (1988) afirma que o dicionário foi 

elaborado de acordo com os padrões científicos, usando as convenções necessárias 

para que pudesse ser consultado tanto por arabistas, como por iniciantes na língua. Ele 

menciona publicações existentes que, em seu julgamento, não passavam de pequenos 

vocabulários, “porém não foram levadas em consideração as técnicas indispensáveis 

para o bom desempenho da obra” (SABBAGH 1988, p. 7). Desafortunadamente, não 

foi possível encontrar essas obras lexicográficas. 

Como já mencionado, o dicionário conta com cerca de oito mil verbetes que 

são organizados por ordem alfabética “pura”16. Os significados apresentados são 

breves, contando com uma única acepção, em geral a mais frequente. A página é 

segmentada em três colunas: 1) a língua fonte – entrada, 2) a transliteração da entrada 

em caracteres latinos17, seguida pela parte do discurso, número e gênero; 3) a língua 

de chegada. 

Os verbos são apresentados no perfectivo (terceira pessoa, singular, masculino 

– que é a convenção adotada pelos lexicógrafos árabes e pelos arabistas) e também a 

sua forma do imperfectivo. As informações da segunda coluna indicam a (in) 

transitividade verbal. A regência verbal é indicada apenas em alguns poucos casos. Os 

nomes18 (adjetivos, advérbios, numeral, substantivos, etc.) são apresentados em sua 

                                                
16 Essa nomenclatura (KHOURY, 1996) difere da forma tradicional de apresentar os verbetes na língua 
árabe, que normalmente é redigido por ordem alfabética pelas raízes. Nela, as formas derivadas são 
apresentadas como entradas em si, e não como subentradas de um verbete. 
17 A convenção de fornecer a transliteração foi muito difundida, em especial no período que antecedeu 
ao computador, porque, muitas vezes, encontrava-se dificuldade quando da diagramação de diacríticos 
em vocábulos. A transliteração, de certa forma, desobriga o lexicógrafo de apresentar os vocábulos 
com seus respectivos diacríticos.  
18 As partes do discurso em árabe são divididas em três: verbo, nome e partícula. Maiores informações 
são apresentadas no capítulo II.  
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forma canônica, seguidos por sua forma no plural. Já as partículas (interjeições, 

preposições, pronomes etc.) seguem o mesmo padrão de apresentação dos nomes.  

2) Dicionário Árabe-Português (2005) 

O compilador, Dr. Helmi Nasr (2005), é nativo do Egito e veio ao Brasil em 

1962. Já em 1963 tornou-se professor na USP e permaneceu por muito tempo o 

docente responsável pelas aulas de língua e literatura árabe, bem como as disciplinas 

ligadas à cultura islâmica (HANANIA, 1987). 

O Dicionário árabe-Português é uma obra monodirecional (árabe → 

português) e foi publicada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Ele conta com 

duas versões idênticas: uma em papel e uma versão eletrônica disponível 

gratuitamente em rede19. Contém uma curta introdução (3 páginas) e o guia de 

transliteração de palavras. As 416 páginas restantes são dedicadas ao dicionário em si, 

que são divididas em duas colunas. A primeira inclui as entradas da língua fonte 

seguida por sua transliteração (em vermelho). A segunda coluna registra os 

equivalentes na língua de chegada. 

 Na introdução ao dicionário, Nasr (2005) relata a trajetória da obra, desde a 

concepção da ideia até a materialização da mesma. O presente dicionário foi motivado 

pela necessidade que os estudantes do curso de árabe da USP tinham desse tipo de 

obra de referência. O alvo é prover uma ferramenta para leitura e compreensão de 

textos em árabe. O dicionário também se presta a servir como auxílio para o árabe que 

está aprendendo o português. Assim, ele pretende ser bifuncional atendendo às 

necessidades dos arabófonos e lusófonos.  

A seleção das entradas é baseada na obra de Hans Wehr “Dictionary of 

Modern Written Arabic”, um dicionário que apareceu primeiramente em alemão e 

depois foi traduzido para o inglês. Essa obra foi escolhida devido ao fato que ela 

“continha todo o vocabulário usado na imprensa, na televisão, no rádio e na 

conversação diária. Observamos também que ele se distinguia com a precisão e 

explicação clara, longe das complicações gramaticais.” (NASR, 2005, p. i).  

                                                
19 Ver: http://www.favus.com.br/Clientes/dicionarioarabe/. 
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Nasr também alude ao fato que o critério para a seleção dos verbetes não foi 

necessariamente científica: “... começamos a escolher as palavras convenientes do 

dicionário árabe-inglês e a traduzi-las ao português.” Ele também reconhece que este 

não é um dicionário abrangente: “Longe estamos de pretender seja ele um dicionário 

completo, uma vez que não contém senão pouco mais de 70.000 (setenta mil) 

vocábulos” (NASR, 2005, p. i).  

Não se sabe exatamente como Nasr chegou a esse número de entradas, pois 

esse dicionário não conta senão com aproximadamente 9.000 entradas, que são 

apresentadas em ordem alfabética de acordo com as raízes. Os verbos, seguindo a 

organização de Hans Wehr, aparecem no perfectivo e, depois da transliteração, são 

seguidos pela vogal que tomam no imperfetivo. Apenas alguns verbos apresentam as 

preposições que devem ser usadas com eles (regência verbal). Os nomes são 

apresentados em sua forma canônica, seguidos por sua forma no plural.  

Nasr não fornece muitas informações sobre a língua árabe, mas salienta duas 

informações importantes no final de sua introdução: a vogal que o verbo tomará no 

imperfectivo, e a convenção que os orientalistas usam para indicar as modificações 

que atingem a raiz do verbo. Essas características são meticulosamente seguidas 

quando do tratamento dos verbos.  

Um rápido exame na microestrutura revela certa falta de coesão interna e 

homogeneidade. Muitas vezes o “nome deverbal”20 para o primeiro paradigma não 

aparece. Nas instâncias onde o nome deverbal é registrado, às vezes aparece escrito 

em árabe e na forma transliterada, algumas vezes apenas na forma transliterada. Os 

paradigmas verbais aparecem ora em preto, ora em vermelho. Algumas informações 

contidas na microestrutura apresentam grafemas árabes (“ہ“ ”ه”), mas não existe uma 

explicação para elas, ou seja, falta uma tabela das convenções usadas. O sistema 

adotado para a transliteração é incongruente e, algumas vezes existe uma divergência 

entre a transliteração e as palavras escritas em árabe. 

 

                                                
20 Na opinião de muitos arabistas e de filólogos e lexicógrafos árabes (particularmente os partidários da 
Escola Filológica de Kýfa – ver capítulo II), o nome deverbal era a primeira derivação de um verbo. 
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3) Dicionário Árabe-Português (2011) 

 Recentemente publicado, o Dicionário árabe-português também de Sabbagh 

(2011), é a mais nova adição às obras lexicográficas na direcionalidade árabe → 

português21. Publicada pela Fundação Biblioteca Nacional em coedição com 

Almádena, o dicionário traz uma apresentação do autor em que constam informações 

acerca da organização do dicionário, que são oferecidas em árabe e português, e que 

cobrem dezesseis pontos importantes no que concerne à microestrutura. Uma tabela 

das abreviações utilizadas (tanto nas colunas da língua fonte como na da língua de 

chegada) ocupa as três páginas restantes.  

 A apresentação reflete a preocupação do dicionário publicado em 1988, ou 

seja, a inexistência de uma boa obra de referência abarcadora. O dicionário é redigido 

tendo como público alvo, de um lado, os estudantes e arabistas que utilizam o 

português em suas duas vertentes, a européia e a sul-americana. Por outro lado, ele 

também procura responder as necessidades de árabes que estão interessados no 

português. O dicionário é, portanto, bifuncional e recíproco.22 

 Em sua apresentação, Sabbagh não enumera a quantidade de verbetes nem o 

corpus que proveu tais entradas. Uma única alusão à macroestrutura e às entradas, é 

que “a presente obra ocupa-se da língua árabe literária contemporânea, sem desprezar, 

contudo, palavras e expressões que possibilitem aos usuários estudarem a literatura do 

período clássico, que desperta grande interesse no mundo acadêmico” (SABBAGH, 

2011, p. 19). Procurou-se contar as entradas que chegaram a cerca de 25.000 verbetes, 

divididos em 735 páginas. Cada página é dividida ao meio, cada metade com duas 

colunas. A primeira apresenta os verbetes na língua fonte e a segunda apresenta os 

equivalentes na língua de chegada.  

Semelhante ao seu primeiro dicionário, a organização é estruturada na forma 

alfabética pura, onde as diferentes derivações aparecem como entradas e não como 

                                                
21 O Dicionário português-árabe (SABBAGH, 2004) foi publicado pela editora Librarie du Liban. Esta 
obra não é mencionada aqui por não ser parte da direcionalidade que contempla essa dissertação. 
22 O critério da funcionalidade diz respeito às duas funções básicas de um dicionário bilíngue: 1) apoio 
à codificação (na direção língua materna →→→→ língua estrangeira) e 2) apoio à decodificação (direção 
língua estrangeira →→→→ língua materna);  O critério da reciprocidade diz respeito à língua materna do 
público alvo do dicionário bilíngue. O dicionário bilíngue recíproco é aquele que tem como público 
alvo tanto os falantes da língua fonte quanto os da língua alvo. (DURAN E XATARA, 2007, p. 313). 
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subentradas de uma radical verbal. Diferente do primeiro dicionário, Sabbagh (2011) 

não fornece – em português – informações linguísticas como número e gênero 

(embora, em árabe, essas informações apareçam indicados pelo grafema [ج] para os 

plurais irregulares e [م] para algumas formas femininas)23. As partes do discurso são 

apresentadas na coluna designada para a língua de chegada. Sabbagh (2011) também 

não fornece a transliteração das entradas, mas estas são grafadas com todos os acentos 

diacríticos.  

Os verbetes, de maneira geral, são mais trabalhados e apresentam diferentes 

acepções e sinônimos. Os verbos são apresentados no perfectivo (terceira pessoa, 

singular, masculino), seguidos pela vogal que caracteriza sua forma no imperfectivo. 

A regência é indicada, pelo menos as mais frequentes. Não há indicação da (in) 

transitividade verbal. Os nomes e partículas são apresentados em sua forma canônica, 

seguidos por sua forma no plural (se irregulares).  

Para concluir, pode-se atestar que os três dicionários analisados se propõem a 

auxiliar o estudante na tarefa de decodificação, sendo que os dois últimos, Nasr 

(2005) e Sabbagh (2011), também têm como público alvo o falante da árabe, que 

usaria o dicionário para a codificação. Não se sabe com exatidão quais foram os 

critérios para a seleção das entradas e, estas, somente no mais recente, Sabbagh 

(2011), são tratadas de maneira um pouco mais exaustiva. Em suma, acredita-se que 

os dicionários examinados acima cumpram aquilo a que se propuseram. Contudo, 

acredita-se que o tratamento lexicográfico, em especial para com o verbo (com seu 

status de mola propulsora do léxico árabe24), poderia ser mais amplo, incluindo 

diferentes acepções, fornecendo ampla sinonímia, sua regência e exemplos de uso 

para os aprendizes.  

Ezquerra (1993) salienta que uma das razões pelas quais o estudante deixa de 

usar o dicionário bilíngue é o seu número reduzido de entradas. Esse fato, em si, pode 

ser considerado positivo mas, quando se trata de idiomas de outros troncos 

linguísticos, o estudante leva muito tempo (e talvez nunca o faça) para poder utilizar 

um dicionário monolíngue.  O autor também observa que o tratamento lexicográfico 

                                                
23 Esses dois grafemas são as primeiras consoantes das palavras (���) /jamc/ “plural” e (�ّـ�م�) 
/mu’anna£/ “feminino”.  
24 Conforme se discute no capítulo II desta dissertação. 
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das entradas nos dicionários bilíngues é muito limitado uma vez que, geralmente, 

apenas privilegia a tradução de uma dada unidade lexical.25  

Levando em consideração esses fatores e tendo em mente que a aprendizagem 

e o aprofundamento no conhecimento linguístico, via de regra, se adquire com a 

leitura no idioma almejado, esta pesquisa propõe a elaboração de um dicionário 

bilíngue de verbos focando na regência e em seus usos. Assim, dedica-se o primeiro 

capítulo dessa dissertação a um panorama geral da língua árabe focando em suas 

distintas etapas, incluindo a ascensão, apogeu, declínio e revitalização. O segundo 

capítulo discorre sobre a gramática árabe e a codificação linguística bem como o lugar 

do verbo em duas tradicionais escolas filológicas. No terceiro capítulo apresenta-se o 

arcabouço teórico para essa pesquisa, descrevendo de maneira multidisciplinar as 

diferentes disciplinas dentre as ciências do léxico que tratam do “fazer lexicográfico”. 

Apresenta-se também, com base em obras lexicográficas, as principais características 

da lexicografia árabe de cunho monolíngue, bilíngue e terminográfica. Finalmente, no 

quarto capítulo, apresenta-se o dicionário propriamente dito. Elencam-se os 1001 

verbos mais frequentes nos corpora literário e jornalístico e, dentre esses verbos, 

selecionam-se alguns para uma amostragem do tratamento lexicográfico, em especial 

aqueles que têm suas acepções originais alteradas quando seguidos por preposição.  

                                                
25 Ezquerra (1993, p. 147) afirma que “La enorme reducción del léxico es uno de los motivos por los 
cuales los estudiantes extranjeros con un conocimiento avanzado de la lengua se sienten obligados a 
utilizar los diccionarios monolingües, y no los bilingües como venían haciendo durante las primeras 
etapas del aprendizaje. [...]Los diccionarios que abarcan una sola lengua, reduciendo sus características 
hasta un rasgo elemental, explican el significado de las palabras, mientras que los otros los plurilingües, 
se limitan a su traducción.” 
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CAPÍTULO I 

 OS ÁRABES E SUA LÍNGUA: UMA BREVE HISTÓRIA  

Os árabes construíram tanto um império quanto uma cultura. [...] 
Eles absorveram e assimilaram os principais aspectos da cultura 
greco-romana, e subsequentemente atuaram como veículos de 
transmissão dessas influências intelectuais para a Europa medieval, 
o que, em última análise, resultou no despertamento do mundo 
ocidental e o colocou no caminho para sua renascença moderna. 
Nenhum povo na Idade Média contribuiu tanto para o progresso 
humano quanto o fizeram os árabes e os povos de expressão árabe. 
Philip Hitti.26 

Discussões sobre a origem da língua árabe e o seu status antes e durante sua 

codificação têm resultado em debates acirrados e muitas controvérsias tanto entre os 

falantes nativos da língua (exegetas, filólogos e gramáticos) quanto entre os arabistas 

que possuem a língua árabe como objeto de estudo. Esse capítulo pretende apresentar 

um pano-de-fundo histórico de sua formação e desenvolvimento; a estratificação que 

resultou nos falares regionais (dialetos); e, por último, o “ocaso” e a revitalização 

linguística resultante da NahÅa27 nos tempos modernos. A relevância desses assuntos 

tonar-se-á evidente quando da escolha da vertente linguística que norteará a escolha 

dos verbetes no proposto dicionário.  

1. ETNIA E LÍNGUA ÁRABE 

Os “árabes” mencionados na epígrafe acima se referem aos descendentes 

diretos – ou por associação28 – dos povos culturalmente heterogêneos que habitavam a 

                                                
26 “The Arabs built an empire as well as a culture ... They absorbed and assimilated the main features of 
the Greco-Roman culture, and subsequently acted as a medium for transmitting to medieval Europe 
many of those intellectual influences which ultimately resulted in the awakening of the western world, 
and in setting it on the road toward its modern renaissance. No people in the Middle Ages contributed 
to human progress so much as did the Arabians and the Arabic-speaking peoples”  (HITTI, 1970, p. 4). 
27 NahÅa é um termo derivado da raiz /n-h-Å/ cuja carga semântica é “levantar-se, por-se de pé” 
(WEHR, 1979).  Em um sentido conotativo, NahÅa implica em “estar pronto para”, “estar preparado, 
em forma”.  Esse termo é usado para designar o “renascimento” da literatura e pensamento árabe sob a 
influência ocidental inaugurada depois da invasão de Napoleão ao Egito em 1789, mas que tomou 
forma a partir da segunda metade do século XIX.  Frequentemente tanto o conceito quanto a 
nomenclatura têm sido traduzidos como “Renascença”.  Tomiche (1993, p. 900) a fim de evitar uma 
abordagem eurocentrista, sugere a tradução “Despertamento” ao termo em questão.  Segundo ele, essa 
equivalência está mais próxima ao sentido da raiz, e portanto, mais satistatória.   
28  Durante o Califado Omíada (660-750), o casamento entre os membros de diferentes grupos étnicos 
atenuou o conceito de arabismo, dando lugar a um novo entendimento do “ser árabe”. Hitti (1970, p. 
240) atesta que, “um árabe […] tornou-se qualquer pessoa que professasse o islã e falasse e escrevesse 
a língua árabe, independente de sua afiliação racial.” Jenssen (2001, p. 135), ratificando a posição de 
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Península Arábica, que foram divididos, historicamente, em duas partes: O norte, com 

sua população tipicamente nômade que ocupava a região do Najd e Al-©ij×z; e o sul, 

com uma população sedentária que habitava a área hoje conhecida como Iêmen. 

(YUSHMANOV, 1961). 

 

Figura 1: Mapa das tribos árabes do período pré-islâmico 

                                                                                                                                       
Hitti, relata um /¬adī£/ “tradição oral” atribuída ao Profeta do Islã no qual este teria dito: “Ó meu povo! 
Deus é um e o mesmo. Nosso pai [ou seja, Adão] é o mesmo. Ninguém entre vós herda o árabe de seu 
pai ou mãe. O árabe é um hábito da língua, então, qualquer pessoa que fale o árabe é um árabe”. A 
questão da identidade árabe tem sido um assunto muito discutido através dos séculos. Suleiman (2003, 
p. 64), em seu livro The Arabic language and national identity, discorre sobre várias teorias na 
formação dessa identidade e, em sua interpretação do citado /¬adī£/, aponta que existe uma forte 
associação “entre língua e povo na conceptualização da identidade grupal na cultural árabe, ainda que 
as raízes históricas dessa associação sejam normalmente enquadradas no contexto islâmico.” Ele 
também cita um famoso jurisprudente islâmico, Imam Šafici (morte 820), que em sua obra /risāla/ 
“epístola, carta” argumenta contra o uso do fator descendência ou linhagem como um definitivo critério 
para asserção da  “arabidade” de alguém. Para Imam Šafici, um muçulmano se torna um árabe se ele 
tem competência na língua, e abandona sua “arabidade” se perde essa competência. 
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Antes do século VII d.C. é extremamente difícil ouvir falar da língua e cultura 

árabe de uma maneira pontual. Vários registros históricos referem-se aos árabes, 

notavelmente a Bíblia, mas foi o advento do Islamismo que os projetou, juntamente 

com sua língua e cultura, para além de suas fronteiras históricas.  

O causa principal dessa mudança foi o aparecimento do profeta Mu¬ammad 

(Maomé), o fundador do Islamismo. Ele nasceu em Meca em 570 d.C., membro de 

uma família influente. Pouco é conhecido sobre sua infância, mas sabe-se que seu pai 

falecera antes de seu nascimento e que sua mãe também faleceu pouco tempo depois. 

Mu¬ammad cresceu sob os cuidados de seu tio Abý-Æālib, um comerciante bem-

sucedido. Casou-se aos vinte e cinco anos com uma rica viúva – åadīja – e pouco 

tempo depois começou uma série de meditações em uma caverna nos arredores de 

Meca, onde teve revelações místicas, nas quais o anjo Gabriel verbalizava o conteúdo 

de um registro pré-existente nos céus29, que era, por sua vez, recitado por Mu¬ammad 

e depois transmitido oralmente para seus compatriotas árabes. Essa coletânea de 

mensagens resultou, posteriormente, na formação do Alcorão30, o sagrado livro 

islâmico (KHATIB, 1981).  

A nova mensagem foi anunciada fielmente, a princípio entre parentes e 

amigos, e logo, de uma maneira mais pública. Suas palavras encontraram um solo 

fértil e várias pessoas foram atraídas a seus ensinos, que podem ser sumariados em 

cinco pontos principais: (1) Rejeição à idolatria e ênfase na unicidade divina; (2) 

Existência de um dia de “prestação de contas” – julgamento – resultando na 

retribuição divina: paraíso para os fiéis, e o inferno para os incrédulos; (3) A resposta 

humana diante da soberania divina deve ser a adoração ao único Deus; (4) Deus 

também espera a generosidade por parte dos seres humanos (nos relacionamentos 

interpessoais), sendo esse um dos quesitos fundamentais no dia de julgamento; (5) 

                                                
29 Para os muçulmanos, a única fonte para o Alcorão é o protótipo “tábua custodiada”, da qual o 
Alcorão terrestre é uma cópia fiel. Esse arquétipo está guardado nos céus (Alcorão 85:22), e foi 
enviado a terra através da intermediação do anjo Gabriel. 
30 O vocábulo Alcorão significa “recitação” ou, numa segunda acepção, “leitura”, seu primeiro 
versículo revelado denomina o livro: “Lê, em nome de teu Senhor” (Alcorão 96:1). Essa revelação foi 
intermitente e continuou por aproximadamente 23 anos (ABU-HAMDIYYAH, 2000). Essencialmente 
o livro é organizado em capítulos (sūra) que variam em extensão, de breves (3 versículos) a longos 
(286 versículos). McAuliffe (2006), citando um hermeneuta do século XIII, esclarece que o Alcorão 
contém 323.015 letras, 77.439 palavras, e 6.239 versículos em suas 114 sūras. Hitti (1944, p. 37) 
acrescenta que o Alcorão equivale a quatro-quintos do tamanho do Novo Testamento, portanto um 
livro de média extensão. 
 



 

 

16 

 

Reconhecimento de Mu¬ammad como um mensageiro especial de Deus para seu povo 

e como um “atalaia” discorrendo sobre o julgamento vindouro (HOLT; LAMBTON; 

LEWIS, 1970). 

Enquanto a nova doutrina fascinava alguns segmentos restritos da população 

(especialmente entre os escravos e as pessoas das classes mais humildes), ela também 

atraía a atenção da oligarquia de Meca, que se sentia ameaçada pelo teor da 

mensagem. Assim, levantou-se uma forte oposição aos ensinos e tentativas de 

reformas de Mu¬ammad, já que a nova doutrina restringiria a força repressora destes 

líderes, diminuindo sua influência na região. Nessa época algumas famílias migraram 

para a Abissínia, onde os neo-muçulmanos encontraram guarida nos domínios do rei 

Negus. Poucos anos mais tarde uma segunda leva juntou-se a essas onze famílias 

originais (HITTI, 1944). 

Mas a perseguição continuou a aumentar, e Mu¬ammad e seus seguidores 

foram então forçados a partirem de Meca e emigrarem para Ya£rib que mais tarde 

recebeu o nome de “Madīnat An-Nabī” (Cidade do Profeta) ou simplesmente Medina. 

Esse evento, denominado hégira (do árabe /hijra/ “emigração”) marca o início do 

calendário islâmico. 

Pouco tempo depois, o islamismo foi estabelecido tanto política quanto 

socialmente em Medina e, em 630 d.C., Mu¬ammad marcha para Meca e conquista a 

cidade. A partir de então começam suas incursões sob o estandarte da fé islâmica para 

outras regiões da Península (BEESTON et al., 1983).  

Seu falecimento ocorreu dois anos depois da conquista de Meca (632 d.C.). 

Ele faleceu sem deixar herdeiros varões, e a tarefa de liderar politicamente a 

comunidade de fé, não sem controvérsias, passou para os califas, ou seja, “sucessores” 

(NEWBY, 2002). Com o governo centrado nas mãos dos três primeiros califas, o 

Império Islâmico teve um período de expansão e consolidação. Em algumas poucas 

décadas, as fronteiras do novo império extenderam-se através do Norte da África até a 

atual Tunísia, ao norte até a moderna Turquia, e a leste até a Pérsia.   

Com o advento da Dinastia Omíada (661-750), o Império alcançou o extremo 

oeste do Norte da África (Marrocos), atravessou o Estreito de Gibraltar e adentrou a 
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Península Ibérica ao norte. A leste, as fronteiras foram alargadas até a Índia (Lahore) 

e China. O mapa seguinte ilustra a expansão geográfica do Império Islâmico durante 

seus primórdios (Braswell, 1996).  

 

Figura 2: Mapa da expansão do império árabe-islâmico 

Com a queda da Dinastia Omíada, percebe-se que o Islamismo havia 

testemunhado uma expansão externa impressionante (tanto geograficamente quanto 

em influência); na Dinastia Abássida, entretanto, o Império Islâmico testemunhará 

uma consolidação e expansão interna sem precedentes. Durante os quase oito séculos 

de domínio do Califado Abássida (750-1258), o território geográfico do Islamismo 

extendeu-se muito pouco, contudo, a civilização islâmica deu um salto para tornar-se 

exemplo de modernidade, erudição e desenvolvimento. Braswell (1996) atesta esse 

fato ao relatar: “Quando os mongóis saquearam Bagdá em 1258 tendo em vista por 

um fim ao Califado Abássida lá, a civilização islâmica tinha sido estruturada em 

teologia, jurisprudência e ciência; e o árabe era falado da Espanha à Índia.”31 

                                                
31 “By the time the Mongols sacked Baghdad in 1258 to end the Abbasid Caliphate there, Islamic 
civilization had been shaped in theology, law, and science; and Arabic was spoken from Spain to 
India.” (Braswell, 1996, p. 45) 
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Durante o primeiro século da Dinastia Abássida, o Império Islâmico 

experimentou um renascimento cultural que afetou a arte, a literatura, a ciência e a 

medicina islâmica e pavimentou o caminho para a o estabelecimento da civilização 

islâmica. A avidez pelo saber, a relativa estabilidade política e econômica durante 

esse período, e a postura de conquistadores, providenciaram um terreno fértil para o 

florescimento dessas disciplinas. Concomitantemente, o estabelecimento das Escolas 

de Filologia de Ba½ra e Kūfa (que mais tarde se fundiram e deram origem a Escola de 

Bagdá) atesta que os árabes estavam não somente preocupados com o conhecimento e 

modernidade, mas com o desenvolvimento de uma nova terminologia que mantivesse 

a elegância e o estilo de sua língua (EL-KHAFAIFI, 1985). 

O segundo califa da Dinastia Abássida, Al-Man½ýr (754-775) construiu a nova 

capital do império, Bagdá, às margens do Rio Tigre. Depois de seu reinado, outros 

importantes califas se levantaram: Al-Mahdī (775-785), Hārýn Ar-Ra¹īd (786-809) e 

Al-Ma’mūn (813-833). Braswell (1996, p.46) relata:  

Sob esses soberanos, Bagdá tornou-se uma metrópole esplêndida, 
presidindo sobre um vasto domínio com energia e com poder 
implacáveis, desfrutando de um extenso comércio e abrigando um 
dos maiores centros interculturais de transferência intelectual na 
história do mundo.32    

O califa Al-Ma’mūn marcou o apogeu da dinastia Abássida. Durante seu 

governo, Bagdá desabrochou para as ciências e tornou-se renomada por seus 

intelectuais. Attie Filho (2002, pp. 119, 120) testifica que “o próprio califa interessou-

se pelas obras gregas que eram traduzidas por cristãos e judeus para a língua árabe, e 

incentivou esse movimento”. Sob seu patrocínio foi fundada o /bayt al-¬ikma/ “A 

Casa da Sabedoria” em 830, cuja a principal tarefa era abrigar e traduzir obras 

científicas e filosóficas. “[F]oi nesse cenário rico de influências que, em pouco tempo, 

os árabes se viram detentores de grande parte da herança filosófica e científica da 

Antiguidade que, paulatinamente, foi sendo traduzida para a língua árabe”. (ATTIE 

FILHO, 2002, p. 134).  

                                                
32 “Under these sovereigns, Baghdad became a splendid metropolis, presiding with energy as well as 
with ruthless power over a vast dominion, enjoying a far-flung commerce and housing one of the 
greatest intercultural centers of intellectual exchange in the history of the world.” 
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Previamente, o Islamismo havia triunfado sobre outros povos e impingido a 

marca árabe sobre o mundo conquistado, semelhante fenômeno ocorria agora, mas em 

direção contrária. Dessa vez, porém, os árabes não entraram em contato com a 

herança de conhecimento através da conquista, mas através de missões especiais 

enviadas especialmente para procurar por manuscritos para a tradução. Gutas (1998) 

atesta que o movimento de tradução que ocorreu entre meados do século oito e fim do 

século dez, testemunhou a versão de quase todo o corpo literário grego para a língua 

árabe: de alquimia e ciências ocultas à astrologia, passando pela aritmética, 

astronomia, geometria e música, sem deixar de lado toda a extensa filosofia 

aristotélica, incluindo a ética, física, lógica e metafísica entre outros. O impacto 

dessas traduções foi tão intenso que é quase impossível pensar no estudo dos escritos 

gregos antigos sem levar em conta a influência do árabe.    

O movimento de tradução no mundo árabe perpetuou o legado das antigas 

línguas de comércio, erudição e pensamento muito após o declínio destas. A princípio 

os tradutores, e  mais tarde, os próprios filósofos árabes, desenvolveram um sistema 

de referência que não apenas auxiliou os arabófonos de suas épocas a entenderem e 

assimilarem os conceitos universais propostos pelas civilizações passadas, antes os 

colocaram na posição de dialogar com os grandes mestres, e a desenvolverem suas 

próprias premissas e axiologias. Esse trabalho de sistematização de conceitos, 

linguagem e pensamento ajuda também o mundo ocidental hodierno a entender o 

pensamento clássico (antigo e medieval). 

O amor ao saber caracterizou essas primeiras gerações da civilização islâmica. 

Gacek (2001) advoga que uma das principais características dessa época foi 

indubitavelmente o “culto” ao livro. A posição central que o livro ocupa na cultura 

árabe, segundo ele, deve-se ao Islã, mais apropriadamente ao Alcorão, o livro árabe 

por excelência. Uma evidência para essa reivindicação pode ser notada nas dezenas de 

milhares de obras em árabe numa ampla gama de disciplinas e tópicos, tanto em 

assuntos religiosos quanto em temas científicos. Esse rico legado pode ser visto ainda 

hoje nos manuscritos encontrados em diversas bibliotecas universitárias e nas 

numerosos coleções particulares e governamentais em todo o mundo, que testemunha 

um dos mais extraordinários capítulos na evolução histórica de uma das maiores 

línguas do mundo.  
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2. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO ÁRABE CLÁSSICO 

A língua árabe é um membro do subgrupo “semítico” do tronco afro-asiático 

de línguas, juntamente com o acádico, aramaico, e hebraico dentre outras. As línguas 

semíticas se enraizaram e floresceram no Mediterrâneo, especialmente nas regiões que 

circundavam os rios Tigre e Eufrates e na área costeira do Levante. Duas das vertentes 

mencionadas extinguiram-se ainda no começo da era cristã: O acádico (antiga língua 

da Mesopotâmia) e o hebraico, que sobreviveu apenas como língua litúrgica, mas que 

desapareceu como linguagem do cotidiano. O aramaico se subdividia em diferentes 

dialetos, notavelmente o siríaco (usados pela população cristã da Síria e 

Mesopotâmia) e o nabateu (de uso restrito à cidade caravaneira de Petra, na atual 

Jordânia). 

O ancestral comum de todo o desdobramento linguístico semítico é chamado 

pelos especialistas de “Proto-semítico”, uma matriz linguística cujos falantes 

ocupavam uma região geográfica ainda não identificada com exatidão, mas que 

alguns estudiosos acreditam ser originária da África Oriental, provavelmente na área 

que hoje corresponde à Somália e Etiópia (O’LEARY, [1923] 2000), enquanto outros 

advogam seu berço como sendo o Oriente Médio, entre a Síria-Palestina e a 

Mesopotâmia. (HOLES, 2004). 

O proto-semítico tem sido bastante pesquisado, e baseado em reconstruções, 

os linguístas recobraram muitos aspectos fonológicos, morfológicos e sintáxicos dessa 

variedade linguística, chegando à conclusão de que a língua árabe é mais atrelada à 

língua originadora do que qualquer outra variedade semítica moderna. 

(INAYATULLAH, 1969). 

Jacquemond (2006) advoga que a vertente oral do árabe cristalizou-se no 

primeiro milênio antes do advento do cristianismo, enquanto que como vertente 

escrita apareceu ainda nos primeiros séculos da era cristã, com um alfabeto derivado 

do nabateu, uma forma de aramaico.  

Assinala-se aqui o relacionamento entre a língua árabe e o aramaico pelo fato 

de que a primeira evidência epigráfica do árabe ser uma lápide que marca a 

localização do túmulo de Imru’u l-Qays b. ‘Amr grafado no alfabeto aramaico. Essa 
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lápide, conhecida como a Inscrição de Namarah, foi descoberta por Réné Dussaud e 

Frédéric Macler em 1901, em uma região localizada cerca de cem quilômetros de 

Damasco. A lápide é datada de 223 da era de Bostra, que segundo arqueólogos, é 

equivalente a 328 d.C. Bellamy (1985) examinou o epitáfio e chegou à conclusão de 

que o vocabulário e a sintaxe do registro são virtualmente idênticos à forma clássica 

do árabe codificado no Alcorão, com poucas exceções, como “bar” em vez de “ibn”, 

um item lexical claramente aramaico. Um grande legado dessa descoberta foi que o 

registro escrito mais antigo da língua árabe datava de 512 d.C., o achado da Inscrição 

de Namarah retrocedeu para quase dois séculos o primeiro testemunho epigráfico 

árabe.  

2.1 CODIFICAÇÃO LINGUÍSTICA33 

A língua árabe, na qualidade de língua do estado e da cultura, suplantou (e, em 

muitos casos, totalmente desarraigou) muitos falares regionais: o grego e aramaico na 

Síria e Palestina; o copta no Egito; o latim e o berbere na África do Norte; e o persa e 

outros falares regionais nas províncias do lado oriental do império. Essa influência, 

contudo, não foi unilateral, muito embora muito tenha sido feito para refrear o efeito 

em direção contrária.  

Ibn åaldūn34 em seu Al-Muqqadima (Prolegômenos), atesta que cUmar, o 

segundo califa, proibiu o uso do idioma nativo em todos os confins do império 

islâmico. O uso da língua árabe tornou-se um símbolo de lealdade ao islã e de 

obediência aos conquistadores. Essa coibição, embora tenha restringido a influência 

linguística, não a exterminou. O empréstimo linguístico, um fenômeno tão velho 

quanto a própria linguagem, é um traço comum na história das línguas e é a premissa 

básica dos estudos de línguas em contato, pois,  a reciprocidade de relações traz em 

seu âmago um intercâmbio vocabular muito significativo para as partes envolvidas. 

                                                
33 Tema brevemente abordado aqui. Ele será retomado no próximo capítulo quando da discussão das 
escolas gramaticais. 
34 Ibn-åaldūn (1332-1406), foi o maior historiador islâmico medieval. Nasceu em Tunis, filho de uma 
família espanhola-árabe, e serviu ao império islâmico em várias regiões, incluindo, Argélia, Egito, 
Granada,  Marrocos e Tunísia. Em 1375 refugiou-se em Frenda (na atual Argélia) onde escreveu seu 
livro /al-muqaddima/ Prolegômenos, que é o primeiro volume de seu /kitāb al-ibar/ História Universal. 
Em 1382, a caminho de sua peregrinação à Meca, foi-lhe oferecida uma cátedra na famosa 
universidade islâmica Al-Azhar em Cairo, cargo que ocupou até sua morte em 1406. 
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Crystal (2004, p. 42) atesta: “Nenhuma língua existe em isolamento.Todas as 

línguas em contato influenciam umas as outras”. E o árabe não foi uma exceção à 

regra. Sua história está repleta de instâncias onde sua supremacia foi afrontada, às 

vezes de modo sutil, e em outros de maneira intensa e quase brutal35.   

Versteegh (1997) e Esposito (1999) testam que o papel preponderante que a 

língua árabe desempenhava na recém criada liturgia islâmica, bem como o domínio 

político da nação árabe nos territórios conquistados, requeriam uma inadiável 

estruturação linguística que forneceria um paradigma inalterável para os futuros 

filólogos, gramáticos, e linguistas, perpetuando assim sua hegemonia.  

Respondendo a essa necessidade o filólogo åalīl Ibn-A¬mad (ca. 718-791), 

procedente da província onde se encontra o moderno Sultanato de Oman, compilou o 

inteiro vocabulário árabe em uma única obra, o Kitāb al-cAyn (o livro [da letra] cayn). 

©al÷l Ibn-A¬mad também fundou a primeira escola de filologia do mundo árabe, onde 

seus discípulos analisaram a língua e fixaram a gramática árabe tendo por base o texto 

do Alcorão, as poesias da era pré-islâmica, e o falar beduíno (HOLES, 2004). 

Jacquemond (2006) assim resume o labor dos primeiros padronizadores da língua 

árabe: 

É a língua da poesia pré-islâmica e do Alcorão, que os gramáticos e 
os lexicógrafos árabes vão fixar, nos dois primeiros séculos do Islã, 
por meio de um trabalho de compilação, de padronização e de 
teorização linguística de uma amplitude até então sem precedente.  

Embora a língua árabe tenha experimentado, por séculos, diversas influências 

linguísticas, sua gramática, cristalizada como estava, manteve-se essencialmente a 

mesma. Seu universo lexical, em vez de ser reduzido ou alterado, apenas expandiu e 

aprimorou-se. Isso se deve, essencialmente, a dois fatores principais: (1) concepção 

que os árabes tinham de sua língua, e, (2) ao labor conjunto dos exegetas, filólogos, 

                                                
35 Refere-se aqui, especificamente, a empréstimos linguísticos nas línguas de especialidade, tanto no 
aspecto diacrônico como no sincrônico. Muitos linguístas compartilham a opinião de que, com o 
fenômeno da globalização e a realidade da tecnologia moderna, o isolamento de uma nação linguística 
é muito improvável, pode-se chegar à conclusão que nenhuma língua está livre de empréstimos, já que 
o contato entre povos, inevitavelmente, conduz a empréstimos linguísticos. Essa é uma questão muito 
debatida nas academias de letras árabes. Muitos eruditos consideram que a língua árabe tem em sua 
estrutura a habilidade de gerar os termos científicos necessários sem recorrer a empréstimos de línguas 
estrangeiras que poderiam, hipoteticamente, gerar uma potencial ruptura em sua estrutura e integridade 
linguística.  
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filósofos, gramáticos, e lexicógrafos árabes que envidaram muitos esforços para 

preservá-la.  

Haywood e Nahmad (1965), corroborando o ponto de vista acima, asseguram 

que alguns usos gramaticais se tornaram obsoletos, mas a gramática codificada entre 

os séculos VII e X ainda se aplica amplamente ao árabe padrão moderno, como 

convém à língua que foi o veículo da revelação divina, fator essencial que inibe a 

alteração linguística de maneira extensiva. Eles reconhecem a realidade da variação 

linguística, mas indicam que esta alteração é infinitamente menor do que as mudanças 

que ocorreram nas línguas européias durante o mesmo período. Eles citam como 

exemplo a diferença entre o inglês de Chaucer (século XIV) e aquele de Kipling 

(século XIX) como os dois polos extremos. O português brasileiro, de formação 

relativamente recente, não conta com diferenças tão acentuadas, mas poder-se-ia 

argumentar que o autor português Luís de Camões36 (século XVI) e o moderno 

escritor brasileiro Paulo Coelho, também poderiam ser considerados como polos 

opostos no espectro da variação linguística. A mudança não se limita ao universo 

lexical, mas às estruturas de sintaxe, semântica e ortografia. O que não acontece com 

a língua árabe.  

Rabin (1955) concorda com a postulação de que a mudança gramatical é 

ínfima, e aponta como argumento o fato que o conhecimento hodierno da estrutura 

linguística e da gramática árabe deve-se ao empenho dos filólogos muçulmanos 

medievais que, nos três séculos anteriores a Zamaæšarī (1075-1143), proveram o 

arcabouço teórico para os estudos linguísticos árabes. Ele advoga que as gramáticas 

árabes confeccionadas pela erudição ocidental são extensamente embasadas naquelas 

obras iniciais: “[N]ós podemos dizer sem exageros que um estudante universitário de 

nossos dias recebe essencialmente o mesmo curso de gramática árabe que um 

estudante recebia numa madrasa abássida [do período tardio]” (RABIN, 1955, p. 

19).37  

                                                
36 Reporta-se a Camões (1524/25-1580) devido ao seu impacto sem paralelos tanto na literatura 
portuguesa quanto na brasileira, não somente através do épico Os Lusíadas (1572), mas também à 
poesia lírica de sua autoria publicada postumamente.  
37 “[W]e may without exaggeration say that the university student of our days is essentially offered the 
same course in Arabic grammar as the student of a late Abbasid madrasa.” 
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Com relação à percepção que os arabófonos têm de sua língua pode-se 

asseverar que toda comunidade linguística possui um conjunto de crenças – e mitos – 

acerca de sua própria língua, e o árabe não é exceção. Dependendo do teor dessas 

crenças, mudanças podem tornar-se, em muitos casos, matéria de disputa. Hitti (1944, 

p. 21) assim descreve a inter-relação etnia ↔ língua árabe:  

Nenhum povo no mundo evidencia tal admiração pelas expressões 
literárias e é tão comovido pela palavra, falada ou escrita, como os 
árabes. Audiências contemporâneas em Bagdá, Damasco e Cairo 
podem ser agitadas ao extremo ao ouvirem a declamação de 
poesias, vagamente compreendidas, ou as preleções em língua 
clássica, ainda que somente parcialmente entendidas. O ritmo, a 
rima, a musicalidade, produzem neles um efeito que eles chamam 
de ‘feitiço permitido’.38  

Essa famosa citação de Hitti, na qual é colocada em evidência a extrema 

importância que os árabes atribuem à sua língua, é confirmada por vários estudiosos 

da cultura árabe-islâmica. Nydell (2002, p. 115), entre outros, corrobora a postulação 

de Hitti ao declarar que “enquanto a maioria dos ocidentais sente afeto por suas 

línguas maternas, o orgulho e amor que os árabes sentem pelo árabe são muito mais 

intensos. A língua árabe é o maior tesouro cultural deles.”39  

 Ferguson (1968) discorre sobre alguns desses mitos em árabe, dos quais a 

“superioridade” é o primeiro. É razoável dizer que, pelo menos historicamente, a 

maioria dos árabes crê que sua língua seja superior a todas as outras. Eles apontam 

vários fatores como provas contundentes em defesa dessa crença, o mais importante 

deles sendo a revelação do Alcorão, vindo diretamente de Deus, e expresso em língua 

árabe40. Também se valem do fato da língua árabe ser muito complexa 

gramaticalmente, o que é tido por muitos como uma importante indicação de sua 

                                                
38 “No people in the world has such enthusiastic admiration for literary expression and is so moved by 
the word, spoken or written, as the Arabs.  Modern audiences in Baghdad, Damascus and Cairo can be 
stirred to the highest degree by recital of poems only vaguely comprehended, and the delivery of 
orations in the classical tongue, though only partially understood.  The rhythm, the rhyme, and the 
music produce on them the effect of what they call ‘lawful magic’”. 
39 “While most Westerners feel an affection for their native language, the pride and love which Arabs 
feel for Arabic are much more intense.  The Arabic language is their greatest cultural treasure.” 
40 Como já mencionado, os muçulmanos crêem que o Alcorão é uma cópia fiel de um protótipo 
existente nos céus. Chejne (1969, p. 06) assim descreve a notável relação entre os árabes e a sua língua: 
“Consequentemente, muçulmanos em geral e árabes em particular, têm considerado o árabe como uma 
linguagem concedida por Deus, inigualável em beleza e majestade, e a mais eloquente de todas as 
linguagens para expressar pensamentos e emoções. Tais crenças predominaram até os dias atuais, 
particularmente no mundo árabe onde os pietistas e os nacionalistas consideram o árabe o esteio da fé, 
[e] a coluna do nacionalismo [...]”   
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superioridade. Um terceiro argumento é a riqueza de sua língua (os inúmeros 

sinônimos para alguns conceitos: leão, tâmara, etc.), e a extensão de seu universo 

vocabular. Estes três aspectos são exemplificados no famoso enunciado de Abū 

©ussayn A¬med Ibn F×ris41, um dos inúmeros proponentes da origem divina da 

língua árabe, citou em seu famoso “kit×b A½-½×¬ib÷” uma posição bastante comum em 

seus dias: 

Alguns jurisprudentes [islâmicos] disseram: ‘A língua dos árabes 
não pode ser totalmente dominada a não ser por um profeta’. E este 
pronunciamento é digno de crédito, pois até onde sabemos, 
ninguém reivindicou a memorização da língua em sua totalidade.42 

Finalmente, em quarto lugar, a estrutura linguística é salientada, especialmente 

as características morfológicas da língua que permitem a fácil cunhagem de novos 

vocábulos, o que, teoricamente, diminui  a quantidade de empréstimos linguísticos de 

outros idiomas.43 Nydell (2002, p. 115) reivindica que os árabes crêem que os 

“empréstimos de outras línguas é menos frequente em árabe do que em muitas outras 

línguas”.  

Se essas alegações podem ser comprovadas empiricamente é um assunto que 

foge ao escopo dessa dissertação. Historicamente, entretanto, a prática sugere uma 

teoria diferente. Chejne (1969, p. 04) confirma esse parecer quando declara que “no 

processo de seu desenvolvimento, a língua árabe tornou-se devedora a inúmeras 

línguas – antiga, medieval, e moderna – das quais ela tomou emprestado uma enorme 

quantidade de vocabulário”44.  

                                                
41 Ibn-F×ris, gramático e profícuo escritor do século X, dedicou sua magnum opus ao Vizir A½-¼×¬ib 
Ibn-cAbb×di. Em seu “kit×b A½-½×¬ib÷”, Ibn-F×ris focaliza sua pesquisa em duas frentes: (1) na 
organização geral do árabe – reconhecendo-o como instituição divina – e (2) como o Criador dotou 
suas criaturas para articulá-lo. (ROMAN, 1988) 
42 

�’:��ل ��� ا�����ء ّ�ا م�@ م?> اد=> ح�ـْ: وم� �89ـ�7 أن أح6ً. وه3ا آ)م ح'ّي أن %/.ن ,$#$ـً�‘ آ)م ا��ـ'ب � %$#" �ـ! إ� �
 .��ا�89ـA آ9ـ

43 Uma das peculiaridades da língua árabe é a maneira pela qual os vocábulos são formados. Trata-se 
do sistema de derivação. Embora, na língua árabe, nem todas as palavras possam ser atribuídas a uma 
raiz verbal, a maioria de seus lexemas deriva-se de um verbo simples. Essa combinação de grafemas 
traz em seu bojo uma noção específica. Assim, a composição /k-s-r/ representa a ideia de “quebrar”, 
enquanto que /d-r-s/ exprime o conceito de “estudar”, e /q-w-l/ o de “falar”, e assim por diante. 
Prefixos, sufixos e mudanças internas (tanto em acréscimos como em supressões) inseridos a essa raiz 
dão origem a novos termos relacionados à ideia principal. Esse processo é conhecido em árabe como 
/ištiqāq/, ou seja, derivação morfológica (EL-KHAFAIFI, 1985; ARYAN, 2001; TARAZĪ, 2005), que 
é o método mais produtivo utilizado para a formação de neologismos em árabe. Toda raiz árabe tem, 
potencialmente, a mesma capacidade  para geração de novos vocábulos.   
44 O empréstimo linguístico é um tópico extremamente antigo e abrangente, mas somente no século XX 
é que ele começou a ser pesquisado com maior rigor científico, impulsionado com a publicação da obra 
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2.2 ESTRATIFICAÇÃO LÍNGUÍSTICA 

Ibn åaldūn reitera em diversas passagens de seu livro que o contato da língua 

árabe com aquelas das nações conquistadas causou a irremediável corrupção do árabe:  

Vede o que se passa em relação a isto nas cidades de Ifrikya 
[África], Magrib [África do Norte], Andaluzia e Oriente. Em 
Ifrikya e no Magrib, os árabes se misturaram com povos 
estrangeiros, os berberes, que formavam a massa da população. 
Não havia ali, por assim dizer, nem cidade, nem povoação onde 
não houvesse berberes. Foi a causa de a língua estrangeira 
sobrepujar a língua que falavam os árabes, e desta promiscuidade 
formar-se um novo idioma misto, mas, sobre o qual a língua 
estrangeira teve maior influência, pela razão que acabamos de 
apontar, resultando dai esta linguagem afastar-se muito do idioma 
primitivo. O mesmo ocorreu no Oriente, onde os árabes depois de 
subjugarem as nações que habitavam estas regiões, como os persas 
e turcos, misturaram-se com eles; as linguagens destas nações se 
infiltraram e tiveram curso entre eles por intermédio dos 
cultivadores, dos trabalhadores, dos cativos de guerra empregados 
como domésticos, pajens de crianças, domésticas e amas de leite. 
Com isto, o idioma dos árabes se corrompeu, por se ter alterado a 
faculdade que tinham adquirido, e assim uma linguagem nova 
substituiu a antiga. (Tradução do árabe de KHOURY, 1960, p 337) 

Embora o conceito de “corrupção linguística” postulada por Ibn-åaldūn possa 

soar categórica em demasia, o fato é que sua observação tem fundamento45 quando 

                                                                                                                                       
de Louis Deroy, “L’Emprut Linguistique”. Em árabe, ele é um assunto extremamente polêmico pela 
própria natureza do relacionamento etnia ↔ língua árabe como mencionado acima. 

O termo empréstimo linguístico pode ser definido como um vocábulo (ou outro traço 
linguístico qualquer) advindo de uma língua estrangeira, ou, no interior de uma mesma língua, como 
originário de outro universo linguístico. Obviamente o termo é uma metáfora e não deve ser entendido 
literalmente, tendo sido julgado impróprio por vários autores, já que o termo subentende a devolução 
do mesmo à fonte original, o que não acontece. Ademais, o empréstimo sofre mudanças de natureza 
fonético-fonológicas no processo de transferência, algo que não aconteceria com um objeto 
emprestado, que se mantém tal qual é. Matthews (1979, p. 47) ilustra bem esse conceito quando 
descreveu: “Quando se pede algo emprestado, existe um entendimento tácito que o mesmo será 
devolvido. Entretanto, quem é que já pensou em devolver uma palavra aos franceses ou aos italianos ou 
a quem quer que seja, de quem nós a furtamos? Primeiramente porque nós não os privamos do uso da 
mesma e, em segundo lugar, eles podem não quererem-na de volta depois que tivermos terminado de 
usá-la, afinal, nós temos a tendência de tratar nossos empréstimos com uma certa brutalidade”.  

Vários termos substitutos foram sugeridos, entre eles mots voyageurs “palavras viajantes” de 
Calvet (1987), mas, a influência dos linguistas Sapir e Bloomfield que assim denominavam o 
fenômeno, acabou por consagrar o uso do termo empréstimo na comunidade acadêmica. 
(CARVALHO, 1989).  
45 Versteegh (1997, p. 112) assim esclarece essa posição de Ibn-åaldūn: “A língua árabe foi utilizada 
na interação entre os árabes com os povos conquistados, mas como os povos tinham muitas 
dificuldades em aprender a complicada estrutura da língua árabe, eles cometiam muitos erros e dessa 
maneira corromperam a língua árabe. O tema central nos relatos de Ibn-åaldūn é esta corrupção da 
linguagem. Traduzido em terminologia moderna seus relatos parecem descrever o processo no qual o 
aprendizado imperfeito de uma segunda ocorre. Neste contexto, isso significa que as formas coloquiais 
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entendida dentro do contexto correto. Diferentes estudiosos da língua árabe afirmam 

que as evidências linguísticas parecem indicar que durante os estágios iniciais da 

conquista territorial islâmica, o árabe gradualmente tornou-se a língua dominante, mas 

não o “puro” árabe beduíno, mas um novo tipo de língua árabe, uma variedade oral 

que coexistia lado-a-lado com a antiga língua do Alcorão e dos árabes beduínos. Em 

outras palavras, esta justaposição de línguas, de um lado o árabe e do outro as línguas 

vernaculares, produziu um enriquecimento do léxico árabe, mas também levou à 

estratificação do idioma, o que resultou, posteriormente, em uma diglossia.  

Nogueira (2006) explora essa noção em seu artigo “a diglossia nas 

comunidades árabes”. Ela traça a origem do conceito ao linguísta francês William 

Marçais que em 1930 definiu a situação de diglossia e cunhou o termo para designar o 

fenômeno. Entretanto, foi Charles Ferguson que tornou-se referência na literatura 

linguística por sua definição do termo46. Em seu clássico artigo de 1959, Ferguson 

descreveu a diglossia como “uma situação em que duas variedades da mesma língua 

são usadas para diferentes funções dentro da comunidade” (p. 35), que é o caso da 

língua falada no mundo árabe.  

Diferentes autores denominam o fenômeno experimentado pela língua árabe 

com diferentes terminologias. Hudson (1980) tanto o chama de triglossia quanto de 

quadriglossia; Hary (1996), por outro lado, o chama de multiglossia. Estes autores 

tomam as diferentes vertentes dentro de uma mesma variedade como se tratassem de 

entidades separadas (vide abaixo). Entretanto, para esta dissertação, preferiu ater-se à 

denominação, definição e organização de Ferguson (1959), pois pode-se acrescentar 

inúmeras vertentes dentro de uma mesma variedade, mas o princípio permanece o 

mesmo.47   

                                                                                                                                       
da linguagem que se originaram neste período de conquistas foram, na realidade, variedades 
imperfeitas do árabe.”  
46 William Marçais, em 1930, definiu a situação de diglossia nas comunidades árabes, mas foi Ferguson 
(1964), que posteriormente definiu esse fenômeno. Ferguson atribui às duas variedades as 
denominações H (H[igh], como sendo a variedade elevada, identificando as vertentes clássica e padrão 
como pertencentes à essa categoria) e L (L[ow], como sendo a variedade “baixa”, identificando com 
ela os dialetos regionais).  
47 Um exemplo disso é o que ocorre em Bagdá, que segundo Ferguson (1959), os cristãos árabes usam 
o “árabe cristão” quando estão se comunicando entre si, e o dialeto de Bagdá ou “árabe muçulmano”, 
quando estão interagindo com um grupo misto.  
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A vertente “H” (Alta) abrange antigos conceitos poéticos, estadísticos, 

filosóficos e religiosos que foram preservados e fazem parte de um universo arcaico, 

mas ainda utilizado, principalmente na arena religiosa islâmica. Essa variedade é 

conhecida como o árabe clássico (a linguagem perpetuada pelo Alcorão),  e ela nunca 

é utilizada nas conversações do dia-a-dia, não sendo a língua materna de nenhuma das 

nações árabes. Entretanto, ela é aprendida formalmente e usada por estudiosos 

religiosos quando debatendo assuntos concernentes à fé. Essa variedade é símbolo de 

erudição e conhecimento teológico (HUDSON, 1980).  

Essa mesma vertente “H” também engloba a variedade árabe padrão moderno 

(APM) que é uma forma modernizada do árabe clássico e é menos complexa do que a 

variedade clássica no que se refere à sintaxe, morfologia e semântica (CORTÉS, 

1996; NYDELL, 2002). Ela é entendida, se não falada, pela maioria dos árabes. O 

APM é usado em situações de locuções formais, tais como palestras, noticiários e 

discursos e, na forma escrita, em correspondência oficial, literatura e jornais. Essa 

variedade é aprendida através do sistema educacional formal, e serve como a “língua 

franca” entre todos os países árabes. A morfologia e sintaxe do árabe padrão moderno 

são essencialmente as mesmas em todos os países árabes, da Mauritânia ao Iraque. As 

poucas diferenças lexicais são restritas a apenas algumas áreas especializadas, 

ajudando a manter, como no passado, a unidade linguística do mundo árabe. Este fato 

dá a todos os descendentes árabes um senso de identidade e uma consciência de sua 

herança cultural comum. O árabe padrão moderno é de caráter conservativo e tende a 

criar e agregar neologismos ao seu banco de vocabulário partindo de combinações já 

existentes no árabe clássico, embora vários lexemas tenham sido emprestados de 

outros idiomas (CORTÉS, 1996). 

A outra parte nessa diglossia é o árabe dialetal, ou o código “L”. Esta vertente 

varia de país a país e de região para região e é usada em todas as situações não 

formais do dia-a-dia, não obedecendo às regras gramaticais do clássico ou do padrão 

moderno, embora siga uma convenção própria e reconhecida. Essencialmente, esses 

dialetos são utilizados somente na versão oral, mas, algumas vezes, são reduzidos à 

escrita, particularmente na poesia, em caricaturas de periódicos e em certos diálogos 

incluídos em romances contemporâneos. Entretanto, eles não têm uma ortografia 

estabelecida. Contrário à vertente clássica e padrão moderno, os dialetos “não têm 
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nenhum prestígio. Algumas pessoas vão ao extremo de dizerem que eles não têm 

gramática e que não valem a pena serem estudados com seriedade” (NYDELL, 2002, 

p. 116).48  

Outros estudiosos acrescentam a essa terceira vertente duas outras variantes: O 

árabe falado culto (HUDSON, 1980; ABU-MELHIM, 1992) ou árabe falado formal 

(NYDELL, 2002),  e o árabe cairota (ABU-MELHIM, 1992). O árabe falado culto 

(formal) é a variedade usada por pessoas instruídas quando se comunicando com 

outras pessoas igualmente instruídas. El-Hassan (1978) citado em Abu-Melhim 

(1992) acrescenta a essa definição a seguinte característica: “No mundo árabe, os 

falantes instruídos usam uma variedade de árabe que nós chamamos de Árabe Falado 

Culto (AFC), que está baseado tanto no árabe padrão moderno como no árabe dialetal 

[as variedades regionais do árabe falado]” (ABU-MELHIM, 1992, p. 02).49 

 

Essa breve introdução foi no sentido de elucidar o porquê da escolha do 

Árabe Padrão Moderno, considerado uma “língua franca” entre os falantes de todos os 

países árabes e também a mais usada no ensino de árabe para estrangeiros. 

3. DECLÍNIO LINGUÍSTICO E ESTAGNAÇÃO INTELECTUAL 

 É impossível estabelecer uma data precisa ou fatos determinantes que tenham 

levado ao declínio da língua e cultura árabe; contudo, pequenas demonstrações de 

decadência podem ser vistos em diversos momentos históricos. É a soma de todos 

esses fatores que levou à derrocada (ainda que temporária) do império árabe-islâmico. 

Talvez, o fator preponderante tenha sido as divisões internas, pois, como é sabido, um 

reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Essas facções domésticas se 

intensificaram ainda no século X, mas as repercussões só foram sentidas a partir do 

século seguinte, quando os árabes deveriam estar unificados para enfrentar os 

inimigos comuns que avançavam em diferentes frentes. No século XI começaram as 

                                                
48 “[Arabic dialects] have no prestige.  Some people go so far as to suggest that they have ‘no grammar’ 
and are not worthy of serious study.” 
49 O árabe cairota, a variedade urbana falada no Cairo (Egito), é a variedade mais conhecida de todos os 
dialetos árabes, “e provavelmente o mais prestigiado entre eles” (cf. Op. cit,  p. 07). Isso se deve ao 
fato de Cairo ser a “Hollywood” do mundo árabe. Centenas de filmes e músicas são oriundos deste 
centro cultural, disseminando, naturalmente, o léxico local. Além disso, educadores egípcios trabalham 
em todos os países de fala árabe, muitas vezes enviados pelo próprio governo egípcio em parceria com 
outros governos árabes. 
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Cruzadas com o intuito de expulsar os “sarracenos” (população árabe-muçulmana) 

que ocupavam a Terra Santa. No mesmo século, o movimento da Reconquista ganhou 

força e expressão na Espanha e recobrou o importante centro cultural de Toledo 

(1085), fazendo com que a língua árabe perdesse seu incontestável domínio. Ela 

continuava arraigada em solo espanhol, mas agora teria que dividir o espaço com a 

emergente língua espanhola.  

No século XIII as invasões mongóis alcançaram a parte asiática do império 

islâmico. Em 1258 d.C. a cidade de Bagdá foi pilhada e totalmente devastada, pondo 

fim à capital abássida, e acabando com um dos pontos nevrálgicos da vida intelectual 

islâmica. O núcleo de atividade intelectual deslocou-se para outras regiões, 

notavelmente o Egito, que estava sob o domínio mameluco50, mas sem o ímpeto e 

originalidade de outrora.  

A “deterioração linguística” chegou a tal ponto que Ibn-BaÐÐūta51, visitando a 

cidade de Ba½ra em 1327 d.C., o berço da codificação e estruturação linguística, relata 

que ouviu um pregador (que supostamente deveria ser profundo conhecedor da 

gramática e retórica) cometer graves erros gramaticais em sua prédica: 

Eu participei das preces numa sexta-feira na mesquita, e quando o 
pregador se levantou para proferir seu sermão, ele cometeu muitos 
sérios erros gramaticais. Eu fiquei atônito com o fato e comentei 
isso com o qāÅī [juiz] que me respondeu: ‘Nessa cidade não existe 
mais ninguém que tenha qualquer noção de gramática.’ Eis aqui, 
realmente, uma admoestação para os homens ponderarem – 
magnificado seja Aquele que muda todas as coisas e subverte todos 
os assuntos humanos!  Esta Ba½ra, em cujo povo o domínio da 
gramática alcançou seu apogeu, visto ser onde ela [a gramática] 
teve sua origem e desenvolvimento, e que foi a moradia do líder 
cuja preeminência é incontestada, não tem nenhum pregador que 
possa proferir um sermão sem quebrar as suas regras 
[gramaticais].52  

                                                
50 O nome é derivado da palavra árabe para escravo. Sob o Sultanato Ayyūbī, generais mamelucos 
usaram sua influência para estabelecer uma dinastia que governou o Egito e a Síria entre 1250 e 1517.  
51 Navegador árabe nascido em Tangier (Marrocos atual) em 1304. O mais importante navegador árabe 
medieval e autor de um dos mais famosos livros de viagens, Ri¬la (Viagens), que descreve suas 
extensivas viagens cobrindo mais de 120.000 quilômetros em excursões a quase todos os países 
muçulmanos e às regiões longínquas da China e Indonésia.  
52 “I attended once the Friday prayers at the Mosque, and when the preacher rose to deliver his sermon, 
he committed many serious grammatical errors.  I was astonished at this and spoke of it to the qadi, 
who answered, ‘In this town there is not one left who knows anything about grammar.’ Here indeed is a 
warning for men to reflect on – Magnified be He who changes all things and overturns all human 
affairs!  This Basra, in whose mastery of grammar reached its height, whence it had its origin, and  
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A degeneração linguística foi perpetuada e ganhou novas proporções com o 

advento do Império Turco (Otomano). Depois da queda de Constantinopla (1453) os 

turcos, que gradualmente haviam conquistado as províncias islâmicas da Ásia Central, 

Oriente Médio e Egito, fundaram o império Otomano, e se tornaram o maior poder 

político na região.  

  Figura 3: Mapa da expansão do império otomano53 

                                                                                                                                       
where it developed, which was the home of its leader whose pre-eminence is undisputed, has no 
preacher who can deliver a sermon without breaking its rules.” (GIBB, 1963, p. 142). 
53 O império Otomano foi o maior e mais duradouro estado muçulmano da modernidade, tendo existido 
por mais de seis séculos até sua dissolução após a Primeira Guerra Mundial. No início do século XVI 
ganhou grande projeção de maneira que incluiu quase todo o mundo árabe, incorporando a Síria, Egito, 
Iraque e o Magreb (com exceção do Marrocos). O auge do império ocorreu durante o governo de 
Solimão, “O Magnífico” (1520-1556), um grande conquistador que expandiu o império e levou seus 
exércitos até a Áustria. A derrocada do império começou a partir do século XVIII, com um processo de 
fragmentação política e esfacelamento territorial. O século XIX encontrou um “Império Otomano” 
dividido, entre outros fatores, pela diversidade linguística, sistemas de escrita e religiões. 
Gradualmente, as regiões agregadas começaram a reivindicar autonomia e independência política. 
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A língua árabe continuou como a língua litúrgica desses povos, e em vários 

lugares, a língua de comunicação diária, mas seu status como linguagem da política e 

administração foi transferida para o turco. Os próprios árabes, na esperança de 

obterem um cargo público, estavam mais inclinados a aprenderem o turco do que se 

aprofundarem o conhecimento de sua própria língua. Chejne (1969, p. 84) advoga: 

No decorrer de quase quatro séculos de domínio otomano, a escrita 
árabe tornou-se escassa e estéril e distintamente faltava-lhe a 
vitalidade e expressividade que tinham caracterizado a língua nos 
séculos anteriores.54  

 Tradicionalmente, os árabes chamam essa época de /ca½r al-in¬iÐāÐ/ “Era da 

decadência/declínio”. A¬mad Amīn, um proeminente intelectual egípcio, é citado por 

Allen e Richards (2006, p. 02) como descrevendo esse período da seguinte maneira: 

As portas do mundo islâmico foram fechadas depois das Cruzadas. 
[...] Os muçulmanos simplesmente marcaram passo. Na esfera do 
saber, houve apenas o rearranjo de alguns livros sobre 
jurisprudência, gramática, e assuntos semelhantes; naquilo que se 
concerne à arte, não houve nenhuma criatividade e nada que se se 
assemelha à velha perfeição; [...] Tudo foi aniquilado pelo 
prolongado período de tirania. O conhecimento consistia em livros 
formais sobre religião para serem lidos, uma sentença para ser 
analisada [gramaticalmente], um texto para ser memorizado, [...] 
havia somente uma pequena representação das ciências seculares, 
algo para ser usado com o propósito de relembrar a herança do 
passado.55 

  A drástica queda na produção literária, entretanto, não implicou em sua 

completa paralisação. Uma das maravilhas da literatura árabe foi compilada nesse 

período, As mil e uma noites. Entretanto, muitas obras desse período apresentavam 

uma ênfase na forma em detrimento ao conteúdo; importantes e seminais obras 

também apareceram durante essa época, incluindo várias enciclopédias, sem as quais, 

o entendimento moderno de muitas disciplinas árabes medievais seria impossível. O 

                                                                                                                                       
Fragmentado e enfraquecido, o império foi extinto e, em parte de seu território fundou-se a República 
da Turquia. 
54 “In the course of almost four centuries of Ottoman rule, writing in Arabic was scarce and sterile and 
distinctly lacked the vitality and expressiveness which had characterized the language centuries 
earlier.” 
55 “The doors to the Islamic world were closed after the Crusades […] Muslims simply marked time. In 
the realm of learning, there was just the rehashing of some books on jurisprudence, grammar, and the 
like; in crafts, there was no creativity and none of the old perfection […] It was all killed off by the 
prolonged period of tyranny. Knowledge consisted of a formal religious book to be read, a sentence to 
be parsed, a text to be memorised […] there was only a small representation of the secular sciences, 
something to be made use of solely in order to know the heritage of the past.” 
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pesquisador egípcio As-SuyūÐi56 (1445-1505) ilustra bem a abordagem dos escritores 

nesse período.  

4. REAVIVAMENTO LINGUÍSTICO 

Múltiplos fatores desempenharam importantes papéis para o advento da NahÅa 

e a consequente revitalização linguística que seguiu em seu encalço, entre as quais 

podem ser citados os seguintes:  O contato entre o Ocidente e os países árabes; a 

iniciativa de clérigos que, independente das vertentes religiosas seguidas, uniram-se 

no objetivo de tirar a língua árabe de seu estado de inércia; o desempenho das 

instituições governamentais (bibliotecas, comitês, escolas, academias de letras);  a 

participação do cidadão “comum” que fomentou a criação de partidos políticos, 

organizações filantrópicas e científicas e, como não podia deixar de ser, as criações 

literárias de muitos autores árabes que, embora frequentemente “românticas” e 

saudosistas, inspiraram o povo a sonhar com um retorno ao passado heróico e a 

reviver as glórias do império islâmico. Destaca-se abaixo os dois fatores mais 

contundentes:   

4.1 CONTATO COM O OCIDENTE  

De acordo com Chejne (1969), El-Khafaifi (1985), e Sawaie (2000), um dos 

atores fundamentais que instigou a Renascença Árabe, foi a expedição liderada por 

Napoleão em 1789 que, embora de curta duração, promoveu a aproximação (embora 

utilitária) entre a Europa e o Mundo árabe. A fundação da ciência de Egiptologia 

trouxe contato ininterrupto entre as duas regiões. As ideias de uma Europa que havia 

experimentado a Renascença, a Reforma, o Iluminismo e que estava começando a 

sentir os efeitos da Revolução Industrial, muito influenciaram as nações árabes. Além 

disso, a campanha de Napoleão introduziu o mundo árabe à imprensa e assim, pela 

primeira vez, o conhecimento nos diversos domínios da ciência tornou-se disponível 

ao cidadão comum (COLE, 2007).  

                                                
56 Embora não tivesse sido um escritor original, As-SuyūÐi contribuiu muito para o avanço de diversas 
disciplinas. Ele escreveu mais de 300 obras versando sobre uma ampla gama de assuntos, mas em 
especial as ciências religiosas islâmicas (sendo a exegese e hermenêutica sua especialização). Seus 
mais importantes trabalhos foram o Al-muÞhir fī culūm al-luġa (“Guia para as ciências da linguagem”), 
uma enciclopédia linguística na qual ele discorre sobre a história, fonética, semântica e morfologia da 
língua árabe (baseado em seus predecessores Ibn Jinnī e Ibn Fāris) e, em co-autoria com  Jalāl Ad-Dīn 
al-Ma¬allī, escreveu Tafsīr al-Jalālayn (“Interpretação/Explicação dos dois Jalāls”), um comentário do 
Alcorão palavra-por-palavra.  
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Como resultado desse contato “inaugural” com o Ocidente, e o posterior 

contato com as potências européias através da colonização, o mundo árabe abriu-se 

para um “diálogo” com o Ocidente, especialmente durante o reinado de Mu¬ammad 
cAlī (1805-1848)57, quando vários estudiosos e eruditos árabes foram enviados à 

Europa a fim de estudarem as novas ideias e pensamentos originados pelo 

Iluminismo. A experiência provou ser positiva para ambas as partes, contudo, ao 

retornarem, os árabes perceberam que o verdadeiro obstáculo para a disseminação das 

novas ideias era a inadequação da terminologia científica árabe. A princípio o dilema 

estava centrado apenas na representação dos termos para representarem as instituições 

francesas, assim o “théâtre” tornou-se o /tiyātru/, “spectacle” /sbaktākil/, “opéra” 

/ubirā/, o “journal” /jurnāl/, “la poste” /al-býsÐa/, e a “la politique” /al-būlitīqā). Mas 

logo, eles tiveram que tratar com o restante das ideias de uma Europa modernizada:    

Os desafios culturais, políticos, militares e tecnológicos que 
resultaram do contato europeu com o Oriente Médio, e as 
mudanças institucionais que as acompanharam, mostraram ser um 
ponto crucial no desenvolvimento da língua árabe, particularmente 
seu léxico (SAWAIE, 2000, p. 395).58   

Muitos eruditos desempenharam importantes papéis nessa reforma linguística, 

entre os mais famosos está Rifāca Rāfic al-Æa¬tāwī (1801-1873), que contribuiu para o 

desenvolvimento da língua árabe através de suas inúmeras traduções de obras 

estrangeiras, e da compilação de muitos dicionários, glossários e obras de cunho 

terminográfico, em especial o glossário /luġat al-jarā’id/, “A linguagem da imprensa”.  

Tais trabalhos procuram responder as necessidades terminológicas da sociedade 

árabe.  

 De acordo com  Æa¬tāwī, citado por Sawaie (2000), a tradução de material de 

outra língua requer o domínio da língua sendo traduzida (língua de partida) e da 

língua para a qual o material estava sendo traduzido (língua de chegada), bem como o 

conhecimento da disciplina em questão. Essa abordagem fez de Æa¬tāwī um mestre 

                                                
57 Heyworth-Dunne (1940, p. 326) assevera que a maior herança que Mu¬ammad cAlī legou às 
gerações futuras foi o redirecionamento que ele deu à língua árabe e sua literatura. Ele pavimentou o 
caminho para o reavivamento linguístico, uma vez que, por vários séculos a língua tinha estado 
confinada às necessidades da mesquita, das madrasas [escolas tradicionais] que estavam anexadas a 
elas, e aos antiquados interesses científicos de uns poucos eruditos associados à Al-Azhar. 
58 “The cultural, political, military, and technological challenges that resulted from the European 
contact with the Arab East, and the institutional changes that accompanied them, proved to be a crucial 
turning point in the development of the Arabic language, particularly its lexicon.” 
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nas obras que ele verteu para o árabe que resumiam em quatro áreas do conhecimento: 

direito, geografia, geometria e história.  

A preocupação com a terminologia levou ao surgimento dos primeiros 

precursores das Academias linguísticas, mas estas, ainda em fase embrionária, 

desapareceram. Foi somente o começo do século vinte que viu o surgimento das cinco 

academias de língua árabe existentes hoje. 

4.2 O ESTABELECIMENTO DAS ACADEMIAS DE LETRAS  

 Conquanto um fenômeno antigo – e registrado nas sutras de Panini (c. 400 

a.C.) e mais tarde nas obras dos filósofos da antiguidade grega – o envolvimento 

humano na língua ganhou especial projeção com o advento das academias de letras, 

que proveu legitimidade oficial à tarefa de manipulação linguística. A mais antiga 

delas, a Academia Italiana Della Crusca, foi fundada em Florença em 1582. Esta foi 

seguida pelo estabelecimento da Academia Francesa em 1635. Essas instituições 

inspiraram a criação de muitas outras, primeiramente no continente europeu, mas 

depois na Ásia, America Latina (no Brasil em 1897) e, mais recentemente, no Oriente 

Médio. Entre as mais célebres estão as da Espanha (1713), Suécia (1786) e Hungria 

(1830). Em vários países, notavelmente Estados Unidos e Inglaterra, essa iniciativa 

não foi bem-sucedida. Nos Estados Unidos, a proposta para a criação da “American 

Society of Language” foi recebida pelo Congresso em 1806, mas a moção foi 

rejeitada. Depois de várias tentativas frustradas foi criada a “American Academy of 

Languages and Belles Lettres” em New York, mas, depois de dois anos de existência 

e sem o apoio governamental, a academia interrompeu suas atividades (CRYSTAL, 

1987). 

As atividades de tais instituições têm sido normativa e purista  por natureza, 

em uma tentativa de expurgar a língua daquilo que lhe é pernicioso, especificamente, 

as unidades lexicais estrangeiras que impregnam seu universo lexical. A Academia 

Francesa é um protótipo dessa atitude. Outras agências linguísticas, particularmente 

no bloco chamado de “Países do Sul”,  têm se envolvido na função de estandardização 

linguística rejeitando termos técnicos internacionais numa tentativa de combater o 

colonialismo cultural ocidental.  

Nahir (1977) apresenta especificamente o escopo desse planejamento 

delimitando-o em cinco aspectos principais: (a) purificação linguística, que se refere 
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ao uso prescritivo (e correto) da língua enquanto mantém sua pureza; (b) avivamento 

linguístico, que se propõe a restabelecer uma linguagem antiga a seu status anterior 

ou, em casos extremos, a “ressurreição” de uma língua morta (como exemplificado no 

caso do hebraico); (c) reforma linguística, que visa a facilitar o uso da língua ao 

simplificar seu vocabulário e ortografia; (d) estandardização linguística, que concentra 

esforços para fazer de um dialeto regional uma das principais línguas em nível 

nacional; (e) modernização lexical, que se refere aos esforços de criar novo 

vocabulário para satisfazer as necessidades da era moderna. 

Como mencionado anteriormente, a cultura ocidental impactou o mundo de 

maneira sui-generis no início do século XX. As modernas ciências e tecnologias 

floresceram e os povos árabes, agora divididos em estados politicamente 

independentes, preocuparam-se com a modernização de suas sociedades. Países que 

até então tinham estados isolados dos centros de pesquisa científica viram-se unidos 

através da mídia moderna. A fim de abarcar o conhecimento, os árabes sentiram a 

necessidade de criar instituições científicas oficiais capazes de ajudar no processo de 

modernização, particularmente no âmbito do grande vácuo terminológico existente na 

língua árabe para exprimir as ideias advindas das experiências ocidentais.  

Alguns países, quando confrontados com o mesmo problema, arquitetaram 

uma revolução linguística, como é o caso da Turquia e Malásia (e mais recentemente, 

Israel). Entretanto, o mesmo não é possível com o mundo árabe, uma vez que não é 

possível impor uma norma nos vinte países que têm o árabe como língua nacional.  

O estabelecimento das Academias Árabes de Letras (a partir de 1919) foi um 

passo concreto em direção ao estabelecimento e uma normatização da terminologia 

em nível trans-nacional. De acordo com El-Khafaifi (1985), o principal propósito 

dessas academias é a “adaptação da língua às necessidades dos tempos modernos a 

fim de que ela possa funcionar com êxito” (pp. 35,36).59 

A primeira academia a ser estabelecida foi a de Damasco (1919), seguida pela 

do Cairo (1932), a de Bagdá (1947) e a de Amã (1976). Em 1967 foi fundada em 

Rabat uma repartição internacional, o Departamento de Coordenação Permanente. 

Esse último, afiliado à Liga Árabe, se difere das academias árabes por se preocupar 
                                                
59 “the adaptation of the language to the needs of modern times so that it may function successfully.” 
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com exclusividade à eliminação da multiplicidade de formas e promover a 

estandardização do árabe moderno, uma iniciativa muito apropriada, pois a 

pluralidade terminológica é um dos grandes problemas enfrentados na terminografia 

árabe moderna60. Al-Qurashi (1982, p. 235), em sua tese de doutoramento, atesta que 

“essa pluralidade terminológica naturalmente cria confusão, porque foi-se o tempo no 

qual a profusão de sinônimos era um sinal de riqueza linguística e refletia uma 

inerente qualidade da língua em questão.”61 Entretanto, a padronização terminológica 

no mundo árabe é uma tarefa hercúlea, visto ser a língua compartilhada por vinte 

nações autóctones com diferentes heranças linguísticas devido ao período de 

colonização. O legado da colonização ainda se manifesta na interface do árabe 

utilizado.  

Chejne (1969) afirma que todas as academias compartilham os mesmos 

objetivos de preservação e revitalização do árabe clássico como uma língua unificada 

para todos os falantes do árabe. Esse alvo é atingido através do patrocínio às pesquisas 

em linguística árabe, cunhagem de palavras (de acordo com os padrões morfológicos 

e fonológicos do árabe) que substituirão a estrangeirismos, etc. El-Khafaifi (1985), 

complementa essa ideia ao atestar que as academias não estavam interessadas apenas 

na cunhagem de palavras derivadas de raízes árabes, ou na “arabização” de 

empréstimos estrangeiros,  mas, também, reviver palavras árabes arcaicas cujo sentido 

poderia ser aplicado às necessidades do mundo moderno.  

A Academia do Cairo é uma das mais ativas em seu papel de fortalecer a 

língua árabe. Ela tem 25 comitês, e a maioria deles ocupa-se com a cunhagem de 

equivalentes árabes para os termos estrangeiros. At-Tarzi (1999), citado por Al-

                                                
60 El-Khafaifi (1985) destaca vários exemplos da pluralidade terminológica, entre elas pode ser citado o 
vocábulo “constituição” que, na Síria e Iraque é /dastūr/ ou /dustūr/ - originalmente do persa 
significando “estatuto”, “regulamento” - enquanto que no Cairo é /qānūn asāsī/ - originalmente do 
grego “canon” ou “lei” e o vocábulo árabe /asāsī/ “básico”. Um segundo vocábulo é “pêndulo” que no 
Iraque é /raqqā½/ (um dançarino profissional), enquanto que no Egito é /bandūl/ (claramente um 
empréstimo de uma língua do tronco indo-europeu, onde o fonema “p”, que inexiste em árabe, é 
substituído por sua correlata sonora; e, na Síria, o mesmo instrumento é denominado /nawwās/ 
(pendente; algo que agita, balança ou oscila). Chejne (1969, p. 157) relata que o mesmo fenômeno 
ocorre na terminologia educacional. Na tradução do Educação nos Países Árabes do inglês para o 
árabe, Arkāwī, que era o co-autor da obra, descobriu que era difícil encontrar palavras uniformes para 
descrever escolas particulares, profissionais, técnicas, industriais, artísticas e fundamentais, porque 
diferente palavras são usadas nos diferentes países árabes.   
61 “This terminological plurality naturally creates confusion because the time has passed in which the 
profusion of synonyms was a sign of the linguistic richness and reflected an inherent quality of the 
language in question.” 
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Qahtani (2000, p. 28), diz que a tarefa da Academia é a de “manter a pureza do árabe, 

fazendo-o capaz de expressar os novos avanços das ciências e artes, e desenvolver um 

novo dicionário para a língua.” 62 

Os neologismos cunhados pela academia variam de acordo com os campos de 

conhecimento. “De acordo com o relatório estatístico apresentado na 64º conferência 

(1997), o número de termos cunhados pela Academia de Língua do Cairo até então 

era 135.076.”63 (AL-QAHTANI, 2000, p. 30). Essa cifra incluiu 9.113 termos para o 

domínio do direito; 20.750 para a biologia; 20.031 para a medicina; 14.746 para a 

física; 11.147 para o petróleo; 4.903 para a filosofia; 2.391 para as artes.  

Essa amostragem refere-se apenas à Academia Cairota, que é a mais estudada, 

e a de maior influência no mundo árabe (EL-KHAFAIFI, 1985). Entretanto, é 

legítimo dizer que todas as academias têm se envolvido na tarefa de modernização do 

árabe. Um dos problemas encontrados é a quantidade de termos, bem como a 

velocidade com a qual as mudanças ocorrem nos campos da ciência e tecnologia. Um 

cientista dificilmente esperaria pelos termos cunhados pela academia antes publicar 

sua pesquisa. Dessa maneira, uma enxurrada de termos provindos do próprio meio 

acadêmico infiltra a língua antes que as academias tenham tempo hábil para cunhar a 

terminologia apropriada. 

De acordo com El-Mouloudi (1986) todas as academias têm seguido o método 

tradicional de inserção à língua que foi sancionado pelos linguístas e gramáticos do 

passado. Ele censura essa abordagem e culpa a academia pela demora na apresentação 

de nova terminologia: “um principio predominante que tem guiado [a academia] e ao 

mesmo tempo diminuído a produtividade lexical tem sido o apoio quase que total nos 

antigos métodos de nomeação para ideias e conceitos” (p. 98)64. De acordo com o 

autor, essa insistência em seguir os métodos tradicionais de cunhagem é problemática 

porque muitos dos termos da moderna linguagem científica (muitas vezes derivadas 

de línguas indo-européias) foram, originalmente, aglutinados com prefixos e sufixos 

                                                
62 “maintain the purity of Arabic, make it capable of expressing new advancement in sciences and arts, 
and develop a new dictionary for the language.”  
63 “According to a statistical report submitted to the 64th conference (1997), the number of terms that 
have been coined by the CLA so far is 135076.” 
64 “A predominant principle which has guided and at the same time slowed down lexical productivity 
has been the almost total reliance on the native language repertoire in the process of naming ideas and 
concepts.” 
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(gregos e latinos), e o árabe não tem, em sua estrutura, equivalentes para tais 

conceitos. Da mesma forma, o uso de composição sintagmática que é comum na 

formação de conceitos científicos não é muito frequente em árabe.65 

É sabido que um aspecto primordial para o fortalecimento linguístico de uma 

comunidade é a capacidade que uma determinada língua tem para gerar novas 

expressões e vocábulos em resposta às demandas do meio, e esse é um dos maiores 

problemas que a língua árabe ainda enfrenta, ou seja, a adaptação do vernáculo aos 

conceitos técnicos e científicos provenientes, primordialmente, das línguas ocidentais. 

Contudo, as academias têm procurado responder a essa necessidade.  

 Neste capítulo apresentou-se a língua árabe de uma maneira genérica, focando 

em sua ascensão, declínio e revitalização. O próximo capítulo tratará do movimento 

de codificação/padronização que ocorreu durante os séculos VII-X, por intermédio de 

exegetas, gramáticos, filólogos, e lexicógrafos. Também tratará de uma especificidade 

da língua, sua gramática, em especial o lugar do verbo. 

                                                
65 Por essa e outras razões, muitos eruditos modernos têm questionado o papel das academias de letras. 
O Planejamento Linguístico (PL), a ciência que legitima a intervenção externa em uma língua, ainda é 
muito recente, embora o envolvimento humano na língua não o seja. Estudiosos – incluindo 
gramáticos, filólogos e filósofos – têm estado envolvidos na planificação linguística desde tempos 
imemoriais.  

A despeito de ser uma disciplina relativamente nova, o planejamento linguístico acumulou 
uma extensa literatura e muitos proponentes têm envidado esforços para defini-lo. Haugen (1966, p. 
287) define PL como “a tarefa normativa das academias e comitês linguísticos que forma parte daquilo 
que é conhecido como cultivo linguístico [...] é toda proposta para reforma ou estandardização 
linguística”. Rubin e Jermudd (1971. p. xvi) descreveram PL como a “mudança linguística deliberada, 
ou seja, mudanças no sistema do código da língua ou no falar, ou em ambos, que são planejadas por 
organizações que foram estabelecidas para tais propósitos ou a quem foram outorgadas o mandato de 
cumprirem tais propósitos”. Fishman (1974) define PL como “a busca organizada de soluções para 
problemas linguísticos, tipicamente em nível nacional.” Tollefson (1991, p. 16) define o termo PL 
como sendo “todo esforço consciente de afetar a estrutura ou a função de uma variedade linguística. 
Estas tarefas podem envolver a criação de ortografias, programas de estandardização e modernização, 
ou destinar funções para línguas particulares dentro das sociedades multilíngues.” Na opinião de 
Schiffman (1996, p. 3) “entende-se por planejamento linguístico um conjunto de medidas concretas 
tomadas dentro do âmbito de políticas linguísticas para atuar na comunicação linguística em uma 
comunidade, tipicamente ao direcionar o desenvolvimento de suas línguas.”  

Embora essas definições diferenciem-se uma das outras, existem traços semêmicos comuns 
entre elas, o que leva a conceptualização nocional de planejamento linguístico como sendo uma 
atividade humana consciente que busca a solução de problemas linguísticos, comumente apresentados 
em escala nacional. Um outro traço presente na maioria das definições é que a mudança na estrutura de 
uma língua ou sua função, ou ambas, estão presentes no escopo das atribuições do PL.  
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CAPÍTULO II 

A GRAMÁTICA ÁRABE CODIFICADA: A ESTRUTURA VERBAL 

Como Venus, a língua árabe nasceu em um estado de perfeita 
beleza – beleza que ela preservou, a despeito de todas as 
convulsões históricas e as influências maléficas do tempo.  Robert 
Marzari 66  

Este capítulo se divide em duas partes principais: A primeira discorre sobre a 

codificação linguística e a cristalização da gramática árabe enfocando, em especial, o 

lugar do verbo em duas tradicionais escolas filológicas.  A segunda apresenta os 

verbos árabes e seus padrões de derivação. 

Vários estudiosos [entre eles Šawqī ¾ayf (1968) e Ignaz Goldziher (1994)] 

têm sugerido que a cristalização da estrutura e da gramática árabe foi motivada pela 

necessidade de estabelecer um texto definitivo do Alcorão, a fim de salvaguardá-lo 

dos mal-entendidos e das ambiguidades que a falta de um paradigma fixo e conhecido 

poderiam causar67 e, concomitantemente, preservar a língua como um todo dos 

solecismos (em especial os agramatismos) no falar do crescente número de neo-

muçulmanos que não tinham o árabe como língua nativa.  

A codificação linguística impulsionada por motivos religiosos não é uma 

exclusividade do árabe. Comumente, as palavras usadas em ritos religiosos devem ser 

reproduzidas com exatidão para que possam ser ouvidas e atendidas pela divindade.  

Longyear (2000) e Itkonen (1991) atestam que os registros escritos mais antigos sobre 

codificação linguística remetem a influência da religião na Índia, quando os 

sacerdotes hindus perceberam que a vertente oral do Sânscrito havia mudado desde a 

compilação de seus textos sagrados, os Vedas. Panini, um gramático indiano que 

viveu no século IV a.C., inspirado por esse fato, produziu o primeiro manual 

                                                
66 “Like Venus, the Arabic language was born in a state of perfect beauty in a state of perfect beauty 
and it has preserved this beauty, despite all historical upheavals and corrupting influences of time.” 
(MARZARI, 2006, p. 34)    
67 Como já mencionado anteriormente, o Alcorão foi fruto de revelações intermitentes que tomaram um 
período de aproximadamente 23 anos (ABU-HAMDIYYAH, 2000). Depois da morte de Mohamed e 
de vários seguidores que o haviam memorizado, sentiu-se a necessidade  de compilar as mensagens e 
oráculos em um único registro escrito. As mensagens foram coletadas não apenas da memória de 
pessoas, mas de inscrições em pedras, ossos de animais, pergaminhos, folhas de palmeiras, etc. (HITTI, 
1944). Para que tal tarefa pudesse ser levada a cabo com êxito, necessitou-se estabelecer um sistema 
uniforme, especialmente com relação à representação de gráfica das vogais breves e outros sinais 
diacríticos (como a geminação, alongamento, etc).  
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linguístico de que se tem notícia descrevendo as regras morfofonológicas do 

Sânscrito. Goldziher (1994, p.04) corroborando essa influência da religião na língua 

acrescenta:  

Exatamente como a gramática indiana foi influenciada pelos 
Vedas, [...] os chineses pelos escritos de Confúcio, e o hebraico 
pelo cânon bíblico, a motivação para o encetamento dos estudos 
gramaticais árabes foi proporcionado pelo estudo profundo do 
sagrado livro islâmico.68  

Na língua árabe, a tradição atribui a cAlī (morte 661 d.C.), o quarto califa, a 

prerrogativa de ser o primeiro a impulsionar o estabelecimento da gramática como 

uma ciência, mas cabe a Abū- Al-Aswad Ad-Du’alī (morte 688 d.C.), a honra de ser 

chamado o fundador da gramática árabe. A tradição reza que foi cAlī  quem recrutou a 

Ad-Du’alī e lhe deu a tarefa de codificar a língua. Ibn-Al-Anbār÷ assim registra esse 

intercâmbio (1985, p. 18): 

Visitei o príncipe dos crentes [título dado aos califas] cAl÷ Ibn-Ab÷-
Æālib e o encontrei com um fragmento [manuscrito] em suas mãos. 
Então lhe perguntei: ‘O que é isso, ó príncipe dos crentes?’ Ele 
então respondeu: ‘Eu estava meditando no falar das pessoas e 
percebi que este se corrompeu devido à associação com os bárbaros 
[não-árabes] (quer dizer, estrangeiros). Então eu quis dar a eles 
algo ao qual eles pudessem se remeter e fiar-se em’. Depois disso 
deu-me o fragmento e nele estava escrito ‘A língua em sua 
totalidade é nome, verbo e partícula [...]’ E me disse: Siga esta 
regra [sintaxe, gramática] e redija [compile / acrescente a] sobre ela 
o que te ocorrer.69 

  Na sentença “/‘un¬u hā²a an-na¬w/” (“Siga esta gramática [regra]”), o radical 

/n-¬-ā/ é o originador tanto do verbo “seguir” (/‘un¬u/ - 2ª pessoa/ singular/ 

masculino/ imperativo) quanto do vocábulo gramática /na¬w/. Segundo Wehr (1994), 

a carga semântica do radical é “tomar uma direção, seguir, ser guiado por”. As 

implicações são claras, gramática, é o “caminho [parâmetro, modelo] a ser seguido”.  

                                                
68 “Just as Indian grammar was stimulated by the Vedas, [...] the Chinese by the books of Confucius, 
and the Hebrew by the Biblical canon, the motivation for the inception of Arabic grammatical studies 
was provided by the penetrating study of the Muslim Holy Book.” 
69  

�� K6% ر��A) رض� اD��E )!7= G دB9C =9> أم#' ا���م#7@ =9� أ�L 6ت�.L . B9�L : آ)م B9مNO �م� ه3ا %� أم#' ا���م��L @#7ل إ�
TY ا��> إ�� . NLردت أن أض� ��W#X Tــً� %'��.ن أ�#! و%�6�Vون =#9!) 7�%� اT��=U(ا��7س AP��Q�� 6RL 6� !O6�.L هK3 ا�$�'اء 

 . أ�a ه6ا ا�7$. و,7` إ�#! م� و�� إ�#_: و��ل ��> ... <.ا�/)م آ9! اسT و�L] وح'ف: ا�'��A و L#�� م/V.ب
A narrativa acima tem um caráter etiológico, procurando atribuir a origem da ciência a uma venerável 
figura de autoridade. Bohas, Guillaume e Kouloughi (1990) afirmam que muitos arabistas descartam 
esta tradição, considerando-a como meramente uma lenda.  
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Goldziher (1994) atesta que Ad-Dua’alī foi o primeiro a escrever uma obra 

gramatical baseado nas informações linguísticas transmitidas por cAlī, que permeiam 

todos os escritos dos gramáticos e filólogos que vieram posteriormente, isto é, as 

principais divisões da língua árabe: /‘ism/ nome, /ficl/ verbo, e /¬arf/ partícula (que 

incluem os advérbios, preposições, pronomes, etc.). Sībawayhi (morte 793 d.C.), um 

dos mais notáveis gramáticos árabes, inicia sua obra imortal com a célebre citação da 

divisão tríplice da língua e, mais adiante na mesma obra, elabora longamente sobre o 

assunto.  

A origem da codificação gramatical árabe está permeada de narrativas 

envolvendo erros gramaticais crassos; tantas instâncias, que é difícil distinguir o que é 

mitológico daquilo que é factual. Ibn-Al-Anbār÷ em sua obra Nuzhat Al-alibba’  

(publicada postumamente em 1284 d. C) atesta a relutância de Ad-Dua’alī em aceitar 

o encargo, e apresenta diferentes situações que o levaram a rever sua posição e 

finalmente aceitar a tarefa de codificar a língua e a gramática árabe. Entre as 

narrativas mais difundidas encontra-se o jocoso episódio no qual Ad-Dua’alī, após ter 

rejeitado o pedido para estabelecer as regras de regência nominal (declinação), 

encontra-se com alguém à beira da estrada que recita um versículo com a declinação 

errada, dizendo “Allah está em rompimento com os idólatras e [com] Seu 

Mensageiro” (no genitivo), em vez de dizer, no nominativo, “Allah e Seu Mensageiro 

estão em rompimento com os idólatras”70. Esse evento fez com que Ad-Dua’alī 

reconsiderasse sua decisão. 

A necessidade de padronização da língua é amplamente discutida por 

Versteegh (2004). Em seu livro The Arabic Language, ele cita três razões pelas quais 

fez-se necessário uma premente estruturação e codificação linguística nos primórdios 

do império islâmico: Primeiro, a comunicação no império estava ameaçada devido à 

divergência entre o falar beduíno e as demais variedades linguísticas das comunidades 

conquistadas. Em segundo lugar, a sede do império, tanto em Damasco (661-750 d.C.) 

quanto em Bagdá (750-1258 d.C.), regia os súditos nos diferentes aspectos da vida em 

                                                
70 A sentença “ نh ا�9َّ! َ�ِ'يٌء مfَ@ اeْ�ُ�ِْ'ِآ#َ@ َوَرُس.ُ�ُ!َأ ” /’anna Allaha bariy’un min Al-mušrik÷na warasūlahu/ 
retirado da Sūrat At-Tawbah 9:3 (Sura do Arrependimento), diz respeito à quebra de relação entre 
Allah [e Mu¬ammad] com os idólatras da Península Arábica. Uma simples mudança na regência 
(declinação nominal) alterou o texto de /rasūlahu/ no caso acusativo, para /rasūlihi/ no caso genitivo, 
uma forma não intencionada pelo autor e que mudou o sentido original do texto. Nessa tradução 
privilegiou-se a versão oficial respaldada pela Liga Islâmica Mundial, mas uma tradução alternativa 
poderia ser:  “Allah e Seu Mensageiro repudiam/rejeitam os idólatras”.  



 

 

43 

 

comunidade, incluindo os aspectos econômico, religioso, social e, também, o 

linguístico. Se o árabe era para ser usado como “língua de administração”, este 

deveria estar padronizado. Em terceiro lugar, a nova realidade da civilização árabe 

(influenciada pelos bolsões de cultura helênica e siríaca presentes nas regiões 

conquistadas) exigia uma expansão lexical a fim de abarcar e denominar os novos 

conceitos e conhecimentos advindos desse contato. Para salvaguardar a univocidade 

na comunicação, a língua deveria ser regulamentada e, até onde possível, 

uniformizada. E é sobre essa tarefa que os inúmeros gramáticos, filólogos e 

lexicógrafos se debruçaram nos séculos seguintes. Versteegh (2004, p. 53) assim 

descreve esse processo de codificação linguística: 

O pré-requisito mais importante para a codificação escrita da língua 
foi a invenção de uma ortografia, ou melhor, uma adaptação [do 
sistema] de práticas escribas existentes para a nova situação. 
Depois disso uma norma estandardizada para a linguagem foi 
elaborada, e o léxico foi catalogado e expandido. 
Subsequentemente, quando estas necessidades haviam sido 
satisfeitas, um padrão estilístico foi desenvolvido.71  

Embora os originadores da codificação linguística sejam matéria de disputa72, 

a participação de Ad-Dua’alī no processo é indiscutível, particularmente em seus 

primórdios. Ibn-Al-Anbār÷ registra o diálogo entre Ad-Dua’alī e seu escriba em uma 

das primeiras tentativas da criação de um sistema de diacríticos:  

Pegue [uma cópia] do Nobre Alcorão e imerja o tinteiro em cores 
diferentes [de maneira que] se eu abrir [fata¬tu] meus lábios 
coloque um pingo [ponto] sobre a letra, e se comprimir 
[Åammantu] meus lábios coloque um ponto ao lado da letra, e se eu 
entreabrir [kasartu] meus lábios coloque um pingo debaixo da 
letra, e se produzo um som semelhante a um canto [zumbido] 
pingue dois pontos. (AL-ANBĀRĪ, 1985, p. 20).73  

                                                
71 “The most important prerequisite for the written codification of the language was the invention of an 
orthography, or rather the adaptation of existing scribal practices to new situations. Then a standardised 
norm for the language was elaborated, and the lexicon was inventoried and expanded.  Subsequently, 
when those requirements had been met, a stylistic standard was developed.” 
72 Abid (2009, p. 58, 59) sugere outros dois nomes: Na½r Ibn cĀsim (morte 707) e cAbd Al-Ra¬mān Ibn 
Hurums (morte 735) que estão vinculados à codificação gramatical, mas a tradição tem reservado a Ad-
Dua’alī o título de Fundador da gramática árabe. El-Mouloudi (1986) acrescenta à lista o nome de  
cAbd Al-cAzīz Al-Qāri. Belguedj (1973, p. 5, 6), entretanto, esclarece que as investigações desses 
pioneiros estiveram focalizadas apenas em alguns pontos gramaticais decorrentes de suas leituras do 
Alcorão, sem a pretensão de fazer generalizações ou propor soluções.  
73  
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 Nesta narrativa, a origem das três vogais breves e da nunação74 são atribuídas 

a Ad-Dua’alī, e as denominações /fat¬a/, /Åamma/, e /kasra/ são interconectadas com 

suas articulações. Az-Zubayd÷ (1954) atesta que esse sistema foi aperfeiçoado por 

åal÷l Ibn-A¬mad (morte 791 d.C.) que substituiu o sistema de “pontos” por formas 

específicas para as três vogais: um pequeno /wāw/ para a vogal “u”, uma parte do 

grafema /’alif/ para a vogal “a”, e parte do grafema /yā’/ para a vogal “i”. Ele também 

utilizou parte do grafema /s÷n/ para representar a geminação (šadda: realização dupla 

de um mesmo som). Uma vez cristalizada a ortografia, a língua árabe teve a infra-

estrutura necessária para expandir-se.  

1. AS ESCOLAS DE BA¼RA E DE KøFA: GÊNESE DA TRADIÇÃO 

GRAMATICAL 

 Conquanto muitas iniciativas para a codificação linguísticas possam ser vistas 

nos primórdios da civilização islâmica75, foi o estabelecimento de duas escolas 

filológicas que marcou o início de uma tradição gramatical propriamente dita. 

 As duas cidades – Ba½ra e Kūfa – foram fundadas estrategicamente em lados 

opostos do rio Eufrates (no atual Iraque), e ambas as comunidades desempenharam 

papéis importantes em campanhas militares, particularmente na sangrenta disputa 

pelo poder após a morte de cAlī.  Kūfa sempre mostrou-se leal aos seguidores de cAlī, 

enquanto que Ba½ra tinha um compromisso de fidelidade a c¶’iša.76 

                                                
74 Nunação é o fenômeno através do qual a última vogal de um vocábulo é seguido pelo som de “n”, 
fazendo com que a realização da sílaba final termine com /an/, /in/, /un/ dependendo da função que o 
vocábulo exerce no enunciado.   
75 Pellat (1953, p. 130) também acrescenta a cAbduAllāh Ibn-Is¬āq como um dos primeiros 
estruturadores da língua e um dos mais notáveis representantes de sua geração. Segundo Pellat este 
erudito é creditado com o estabelecimento das “ciências da língua árabe” como uma disciplina 
autônoma, separada das “ciências do Alcorão”, e possuindo metodologias e abordagens próprias.  
76 O antagonismo entre cAlī e c¶’iša, historicamente, foi muito forte.  c¶’iša foi a terceira [e a favorita] 
esposa de Mu¬ammad.  A medida que o poder de Mu¬ammad aumentava, suas esposas passaram a ter 
um status elevado na comunidade dos fiéis, incluindo o título de “Mãe dos crentes” (Alcorão 33:6).  
Helmi Nasr, o tradutor do Alcorão para o português, diz em nota sobre esse versículo: “Entenda-se que 
é dever dos crentes respeitarem as mulheres do Profeta e as venerarem como se fossem suas próprias 
mães, ficando-lhes, portanto, vedado casarem-se com elas” (ALCORÃO, p. 679).  Dessa maneira, 
c¶’iša tornou-se viúva e sem filhos aos 18 anos.  Nos doze anos seguintes, primeiramente sob o 
governo de seu pai, Abý-Bakr (por dois anos), e depois sob o governo de cUmar (por dez anos), ela não 
desempenhou nenhum papel significante, mas seguindo a oposição que se seguiu com o terceiro califa, 
cU£mān, ela parece ter se tornado mais politizada.  Ela repudiou esse levante contra o líder, mas, 
curiosamente, saiu de Medina (a sede do governo) para Meca, de onde, quatro meses depois, foi para 
Ba½ra com um grupo de seguidores. cAlī também deixou Medina e foi para Kýfa.  Nessa região houve 
uma sangrenta batalha [A Batalha do Camelo, assim denominada porque se concentrou ao redor do 
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Goldziher (1994) atesta que as duas cidades contrastavam uma com a outra 

não apenas na afiliação política, mas em quase todos os outros aspectos da vida, 

incluindo a própria natureza dos moradores. Os habitantes de Kūfa eram alegres e 

vivazes, enquanto os de Ba½ra eram “insípidos e enfadonhos” (p.32). Cada cidade 

desenvolveu seu próprio /ma²hab/ que em Wehr (1979) aparece com diferentes 

acepções: “procedimento, abordagem, crença, opinião” e, por extensão, “escola”. 

Goldziher (1994, p. 33) testemunha: 

Uma vez fundadas, essas duas escolas, obviamente, não foram 
confinadas ao território das duas cidades, mas todos os gramáticos, 
independente de onde estivessem, ou se associavam à escola de 
Ba½ra ou a de Kūfa, até que no final do décimo século, uma escola 
eclética foi fundada em Bagdá. Nessa [nova] escola os elementos 
de Ba½ra eram predominantes, mas ela não estava livre da 
infiltração de ideias da escola de Kūfa.77 

1.1 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS 

 Depois de Ad-Dua’alī, a produção gramatical passou por uma curta fase de 

estagnação. Esse fato é indicado pela ausência de registros gramaticais escritos 

durante o período, e pelo silêncio dos comentaristas gramaticais ao se reportarem à 

época (ABID, 2009).  

Um novo impulso para a gramática foi sentida com a chegada de åal÷l Ibn-

A¬mad (morte 791), que envidou um esforço hercúleo para repertoriar o léxico árabe 

no primeiro dicionário de língua geral. Haywood (1965) e Versteegh (1997) 

esclarecem que esta obra foi organizada de acordo com os pontos de articulação, 

começando com a gutural /cayn/ e terminando com a bilabial /mīm/. Este registro é 

conhecido como /kitāb al- cayn/ “Livro [da letra] cAyn”. Mahadin (1982) atesta que 

åal÷l também estabeleceu a estrutura canônica dos verbos árabes como sendo, em 

princípio, trilíteres – mesmo os  verbos fracos que, em certas situações têm um de 

seus radicais /w/ ou /y/ eliminado. 

                                                                                                                                       
camelo que levava a liteira de c¶’iša].  Nessa batalha cAlī  foi o vencedor.  Depois da derrota c¶’iša 
retornou para Medina (WATT, 1986). 
77 “Once founded, these schools were not of course confined to the territory of the two towns, but every 
grammarian, whether he might be, joined either the Ba½ran or the Kūfan school, until, at the end of the 
10th century, an eclectic school was established in Baghdad.  In this school the Ba½ran element was 
predominant but it was not free from the infiltration of the ideas of the Kūfan school either.” 
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 Um segundo legado de åal÷l – talvez tão importante quanto a sua catalogação 

da língua, e o aperfeiçoamento do sistema ortográfico –  foi sua mentoria a 

Sībawayhi, o primeiro gramático a redigir uma descrição da língua árabe de maneira 

abrangente e sistemática. Sua obra /al-kitāb/ “O livro” trata de inúmeros fenômenos 

na língua e tornou-se referência para todos os gramáticos que vieram após ele (IBN 

KHALDUN, 1960). Carter (1973, p.146), testemunhando de seu conhecimento e da 

habilidade linguística de Sībawayhi, escreve:    

O primeiro trabalho sistemático da língua árabe, O Livro de 
Sībawayhi (falecido no final do oitavo século d.C.), apresenta um 
tipo de análise estruturalista desconhecida para o ocidente até o 
século 20. Tratando a língua como uma forma de comportamento 
social, Sībawayhi adotou o critério ético contemporâneo para 
avaliar a correção gramatical em todos os níveis de análises: 
/¬asan/ ‘boa, e /qabī¬/ ‘má’ indica correção estrutural, enquanto 
que /mustaqīm/ ‘certo’ e /mu¬āl/ ‘errado’ refere-se à eficácia do 
falante na comunicação dentro das convenções de sua comunidade 
linguística [...].78 

åalīl e seu discípulo Sībawayhi tornaram-se as incontestáveis autoridades no 

que se refere à gramática árabe. Suas obras são reconhecidas como verdadeiros 

marcos históricos. Sībawayhi também é tido como o fundador da Escola de Ba½ra, e 

aquele que deu início a uma longa lista de gramáticos e sistematizadores da língua.  

 Quanto à Escola de Kūfa, suas origens podem ser traçadas a Al-Kisā’ī (morte 

805 d.C.), mas foi seu pupilo, Al-Farrā’ (morte 822 d.C.), que trouxe verdadeiro 

destaque à escola. Al-Farrā’ foi um dos primeiros a sustentar que a linguagem do 

Alcorão era gramaticalmente perfeita, o que, de certa forma, fortaleceu a relação entre 

os as ciências gramaticais e a instituição do Islamismo. Ele escreveu um detalhado 

comentário gramático do Alcorão /macānī al-qur’ān/ “Os sentidos do Alcorão” – que 

se tornou referência para muitos que vieram após ele (ABID, 2009).  

 A história dessas duas escolas é marcada por acirrados atritos. Esta rivalidade 

faz-se sentir em todos os campos do saber, incluindo as ciências da interpretação do 

Alcorão (exegese e hermenêutica), história, jurisprudência, mas, com maior  

                                                
78 “The first systematic work of Arabic grammar, the Book of Sibawaihi (died late 8th century A.D.), 
presents a type of structuralist analysis unknown to the West until the 20th century. Treating language 
as a form of social behaviour, Sibawaihi adapted contemporary ethical criteria to evaluate linguistic 
correctness at all levels of analysis: hasan 'good' and qabih 'bad' indicate structural correctness, while 
mustaqim 'right' and muhal 'wrong' apply to the speaker's effectiveness in communicating within the 
conventions of his speech community.” 
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intensidade, na linguística, especialmente nos assuntos gramaticais. Abid (2009, p. 

68) atesta: 

Embora as duas “escolas” possam ser interpretadas simplesmente 
como a materialização de dois posicionamentos opostos para com 
a linguagem, os [gramáticos] de Ba½ra representavam o ideal de 
confinar a língua árabe ao menor número possível de regras, 
enquanto que os [gramáticos] de Kūfa estavam prestes a admitir 
qualquer quantidade de anomalias em seu sistema.79 

 O conflito entre os filólogos das duas escolas podem ser remetidas a um ponto 

fundamental: a questão de “autoridade”, ou seja, o aparato linguístico que respaldaria 

seus posicionamentos. Os gramáticos, profundamente influenciados pela filosofia 

grega – em especial a lógica –, entendiam que um corpus de referência necessitava ser 

delimitado para que seus pressupostos linguísticos pudessem ter a reconhecida 

validade e aceitação. Goldziher (1994), Bernards (1997), e Abid (2009), sugerem que 

a escola de Ba½ra adotou um “corpus fechado” (Alcorão e a poesia pré-islâmica), 

enquanto que a escola de Kūfa aderiu a um “corpus aberto” (que além desses dois 

componentes agregou um terceiro: a linguagem em uso dos poetas contemporâneos 

/muwalladūn/80). Esses corpora (aberto e fechado) eram a matriz que legitimava os 

pontos de vista gramaticais de um dado filólogo.  

 Bohas, Guillaume e Kouloughi (1990) concordam, em princípio, com esse 

entendimento, mas também reconhecem que essa delimitação é problemática, pois 

veicula a imagem que o corpus de Ba½ra era sistemático e organizado, enquanto que o 

de Kūfa era uma coletânea de ideias descoordenadas, das quais é impossível 

reconstituir um sistema coerente e coeso, visto ser um corpus de referência dinâmico 

e, por definição, mutável. Segundo eles, essa compreensão não é apenas inexata, ela é 

daninha porque induz ao erro. Contudo, ela tem sido a chave de interpretação de 

muitos arabistas e pesquisadores da gramática árabe medieval, muitos dos quais 

                                                
79 “Though the two ‘schools’ may best be interpreted simply as the embodiment of two opposing 
attitudes to language, the Basrans represented the ideal of reducing Arabic to the least number of rules, 
while the Kufans were prepared to admit any number of anomalies into their system.” Na prática isso 
só poderia acontecer se respaldados pela linguagem em uso e representados no léxico dos poetas 
contemporâneos. Esse conflito é claramente notado quando os diferentes gramáticos eram confrontados 
com as “exceções” gramaticais, o conceito denominado em árabe de /aš-šā²²/, ou seja, um paradigma 
(de derivação) que inexistia no corpus de referência. 
80 Khoury (1960, p. 338 nota de rodapé), tradutor dos Prolegômenos (ou Filosofia Social) de Ibn- 
åaldūn, assim comenta esse vocábulo: “Pelo termo Muwallad os literatos árabes designam a classe de 
poetas que sucedeu a dos poetas pré-islâmitas e precedeu a dos poetas cuja a educação fôra feita nas 
cidades.”    
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caracterizam os gramáticos de Kūfa como ardentes defensores da “linguagem em 

uso”, baseados em dados transmitidos /samāc/81, enquanto que os gramáticos de Ba½ra 

são descritos como partidários da “analogia” /qiyās/ e da racionalização da 

linguagem. Esses estereótipos, embora baseados em indícios de verdade, são 

interpretações “oficiais” fabricadas por gramáticos e comentaristas de um período 

posterior. 

 Bohas, Guillaume e Kouloughi (1990) apenas pincelam esse assunto, mas 

vários estudiosos têm se debruçado sobre os argumentos dos gramáticos medievais 

buscando por indícios que corroborem a existência dessas facções no período 

formativo da codificação gramatical. As evidências indicam que havia uma clara 

dicotomia entre as abordagens seguidas pelas duas escolas, mas muitos eruditos 

crêem que as diferenças tomaram uma amplitude fora de proporção. De acordo com a 

pesquisa de Bernards (1997), não existe nenhum traço de dicotomia entre Ba½ra e 

Kūfa (como escolas no sentido usual do termo) nos registros gramaticais mais 

antigos, foi somente na segunda metade do nono século que começaram a ser 

salientadas as diferenças que se cristalizaram nos escritos dos comentaristas das obras 

gramaticais redigidas nos séculos anteriores. Um claro exemplo dessa abordagem é a 

obra de Ibn-Al-Anbār÷ [577 Hegiri] (1961) /Al-in½āf fī masā’il al-æilāf bayna an-

na¬wiyyīn al-ba½riyy÷n wal-kūfiyy÷n/ “Imparcialidade [ou Julgamento imparcial] nas 

questões divergenciais entre os gramáticos de Ba½ra e Kūfa”. Nessa obra, Ibn-Al-

Anbār÷ arrola 108 questões gramaticais entre as duas escolas rivais, tratando cada uma 

delas com riqueza de detalhes.  

 A exemplo de Bohas, Guillaume e Kouloughi (1990), Bernards (1997) e Abid 

(2009) atestam que, com o passar do tempo, a animosidade entre as duas escolas se 

intensificou, e sua origem foi artificialmente recuada aos primeiros gramáticos, 

notavelmente Sībawayhi de Ba½ra e Al- Farrā’ de Kūfa (que, devido à sua influência, 

eclipsou a Al-Kisā’ī – o legítimo iniciador da escola). É de comum acordo entre os 

estudiosos que havia certas diferenças terminológicas superficiais entre as duas 

escolas, mas não uma consciente oposição sistematizada, fato que só veio à tona 

                                                
81 O conceito conhecido por /samāc/ é comumente usado em oposição a /qiyās/, e refere-se à aqueles 
termos irregulares que não se conformam aos paradigmas estabelecidos, mas que, de uma maneira ou 
de outra, encontraram sua aceitação no léxico dos falantes árabes.  
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muito tempo após a morte dos gramáticos iniciais. E, embora Ibn-Al-Anbār÷ tenha 

descrito as principais controvérsias entre as duas escolas, muitos eruditos crêem que 

as diferenças arroladas eram “irremediavelmente inconsistentes”.  

1.2 O STATUS DO VERBO EM KøFA E EM BA¼RA 

 O árabe, como todas as vertentes linguísticas do tronco semítico, é um idioma 

baseado no sistema de derivação, ou seja, um agrupamento de fonemas – que traz em 

sua constituição uma carga semântica intrínseca – se torna a matriz geradora de novos 

vocábulos. Esse fenômeno sempre chamou a atenção dos gramáticos e gerou muitas 

controvérsias e debates entre eles. Afinal, qual era o núcleo que dava origem ao 

léxico? A polarização notada nas abordagens entre as duas escolas também fez sentir-

se nesse assunto. Em realidade, Mahadin (1982) acredita que essa era a diferença 

essencial entre as duas escolas filológicas na história da linguística árabe.       

A Escola de Ba½ra, por um lado, defendia o nome deverbal /ma½dar/, como o 

originador do universo lexical. Mahadin (1982, p. 10) arrazoa que os argumentos 

usados pela escola não eram “baseados em evidências linguísticas, mas em fatores 

extralinguísticos, a saber, filosofia e lógica, e eram extensões de suas opiniões da 

criação do mundo”.82 Essa opinião parece ser consistente com a abordagem seguida 

pela escola de maneira geral, mas Elamrani-Jamal (1983) parece discordar da opinião 

de Mahadin, e cita dois argumentos que parecem apoiar o parecer da Escola de Ba½ra: 

O argumento etimológico: O /ma½dar/ (nome deverbal), em árabe, significa a “fonte”, 

ou o “ponto de partida, de origem” de algo; ou o lugar de procedência de algo 

(WEHR, 1979). “Nós dizemos ma½dar de camelos, o lugar de onde eles procedem” 

(ELAMRANI-JAMAL, 1983, p. 118)83. Então, por extensão, os gramáticos de Ba½ra,  

baseados nessa característica etimológica (entre outros aspectos), deduziram que o 

/ma½dar/ em sua língua é o seu ponto de origem. 

O segundo argumento é o morfológico: Se o /ma½dar/ é derivado de um verbo, 

logo, todo /ma½dar/ tem que estar atrelado a uma raíz verbal, mas tal fato não ocorre, 

porque há muitos /ma½ādir/ [plural de /ma½dar/] que não correspondem a nenhum 

                                                
82 “Their arguments were not based on linguistic evidence, but rather on extra-linguistic factors; namely 
philosophy and logic, which were extensions of their views of the creation of the world.” 
83 “On appelle ma½dar des chameaux le lieu d’où ils reviennent.”  
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verbo. “Dessa maneira, os vocábulos rujūliya (o fato de ser homem), bunuwwa (o fato 

de ser filho) ou umūma (o fato de ser mãe) não correspondem a nenhum verbo 

qualquer que seja a raiz” (ELAMRANI-JAMAL, 1983, p. 118).84  

A Escola de Kūfa, por outro lado, posicionou-se advogando que o verbo /ficl/ 

era a mola propulsora do léxico árabe (ELAMRANI-JAMAL, 1983). Esse argumento 

também tem como fundamento o aspecto morfológico da língua. Os gramáticos de 

Kūfa corroboravam sua posição com exemplos dos verbos côncavos85. Dessa maneira, 

o /ma½dar/ de /qāma/ “levantar-se” é /qiyām/ e o de /cawira/ “tornar-se cego de um 

olho; perder um olho” é /cawarān/. Em ambos os casos, a construção do /ma½dar/ é 

côncava, exatamente como o verbo da mesma raiz. Assim, quando o verbo é são86 seu 

/ma½dar/ é são, e quando o verbo é côncavo, seu /ma½dar/ também o é. Logo, a forma 

verbal precede ao do /ma½dar/.  

Uma detalhada reflexão sobre esse tema, embora importante e fascinante, está 

fora do escopo dessa dissertação, mas a conclusão a que se chega é que não há 

evidências definitivas para comprovar que uma ou outra escola esteja correta em seu 

posicionamento. Muitos arabistas e pesquisadores modernos têm, conscientemente ou 

não, evitado esse tópico, o que parece indicar que o tema tem sido descartado como 

irrelevante, quiçá apenas uma versão linguística do proverbial dilema “ovo ou 

galinha”.  

Sabe-se, entretanto, que muitos aspectos da abordagem linguística da Escola 

de Ba½ra foram incorporados à nova escola em Bagdá. Bohas, Guillaume e Kouloughi 

(1990) e Fleisch (1961), atestam que com o triunfo de Al-Mubarrad (de Ba½ra) sobre 

¢aclab (de Kūfa) durante os últimos anos do nono século, inaugurou um período de 

homogeneização gramatical onde, por mais de um século, todos os gramáticos 

importantes ou eram discípulos diretos de Al-Mubarrad, ou pupilos de um de seus 

seguidores. Dessa maneira, pode-se afirmar que a Escola Filológica de Ba½ra 

continuou a existir através de seu próprio legado para a história da linguística árabe. 

                                                
84 “Ainsi aux mots rujūliya (le fait d’être homme), bunuwwa (le fait d’être fils) ou umūma (le fait d’être 
mère) ne correspond aucun verbe qui en soit la racine.” 
85 Os verbos côncavos são aqueles cuja radical medial é uma consoante débil (/wāw/ ou /yā’/).  
86 “São” (regulares) é usado em oposição aos verbos “defectivos”. Vide nota 91.  
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Porém, na prática lexicográfica, a perspectiva de Kūfa – naquilo que se refere 

ao verbo como sendo o emanador do universo lexical árabe –  acabou sendo aceita e 

consagrada no decorrer da história. Filólogos e lexicógrafos árabes, usualmente 

partem do radical verbal para a derivação de novas formas. Notáveis arabistas, entre 

eles os conceituados filólogos ocidentais que redigiram obras seminais sobre a 

gramática árabe, Wright ([1859] 1995), Haywood e Nahmad (1995), e Cowan (2006), 

também são desse parecer.  

Da mesma forma, os professores de árabe como língua materna e estrangeira, 

também utilizam essa característica da língua como uma ferramenta para o ensino e 

aquisição de novo vocabulário, comumente partindo do verbo para as outras partes do 

discurso (WIGHTWICK; GAATAR, 2008; KHOURY, 2008; ARYAN, 2001). 

Comentando sobre a produtividade de tal ferramenta, Al-Batal (2006, p. 338) atesta:   

Quando os aprendizes encontram uma nova palavra em árabe, eles 
podem ser capazes de adivinhar seu significado baseado em seus 
conhecimentos do sentido da raiz. O sistema de raiz e paradigma 
do árabe representa uma ferramenta poderosa para a aprendizagem 
de vocabulário. Falantes nativos do árabe utilizam seu 
conhecimento subconsciente desse sistema quando são 
confrontados com vocábulos que não lhes são familiares.87  

 O princípio da derivação morfológica árabe, quer originando-se no verbo quer 

no nome deverbal, é o que os arabistas chamam de “raiz e paradigma” (ou raiz e 

padrão derivacional) da língua árabe (HOLES, 2004, p. 99). Para um melhor 

entendimento dessas estruturas, passa-se a apresentá-las, iniciando com uma breve 

descrição do alfabeto árabe e de seu sistema verbal. As derivações verbais são 

apresentadas logo a seguir.  

 

 

 

 

                                                
87 “When learners encounter a new word in Arabic, they might be able to make a guess of its meaning 
based on their knowledge of the meaning of root through a different word.  The root and pattern system 
of Arabic represents a powerful tool for incidental vocabulary learning.  Native speakers of Arabic 
utilize their subconscious knowledge of this system when they encounter unfamiliar words.” 
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2. O ALFABETO E O VERBO ÁRABE: INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 2.1 O ALFABETO: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O alfabeto árabe é composto por 29 grafemas, representando consoantes, e 

vogais longas88. O árabe se escreve da direita para a esquerda, e não tem letras 

maiúsculas89, mas essas letras, em sua maioria, têm duas ou mais formas gráficas 

ligeiramente diferentes, que são usadas em função da posição em que ocorrem no 

vocábulo.  

Há três representações vocálicas (sinais diacríticos) em árabe que são 

posicionados sobre ou sob as consoantes as quais elas vocalizam (aqui retratadas 

tendo por base o grafema ب /b/): َب   /ba/, ِب /bi/, ُب /bu/. Estes sinais expressam 

graficamente três vogais breves. Suas correspondentes longas são representadas pelos 

grafemas ا /ā/, ي /ī/, و /ū/. Conectados ao grafema ب /b/, elas são assim representadas: 

� /bā/, � /bī/, K /bū/. As vogais breves, frequentemente, não são indicadas em um 

texto, com exceção do Alcorão, alguns livros textos do ensino fundamental, 

dicionários, e outros materiais especializados.  Ocasionalmente, um vocábulo aparece 

grafado em uma passagem, mas é porque o autor julgou que o sentido poderia se 

tornar ambíguo se não totalmente vocalizado.  Tome-se o exemplo do radical =ـ	ـL /q-

b-l/ que poderia ser lido como /qabla/ “antes”, /qabila/ “ele aceitou”, /qubila/ “ele foi 

aceito”, etc.  Normalmente, o contexto no qual o vocábulo está inserido esclarece 

quais vogais usar mas, se ambíguo, o autor pode escolher representá-lo com todas as 

vogais (ABDO, 1962).  

                                                
88 As vogais breves são representadas por diacríticos posicionados sobre ou sob as consoantes para 
indicar o som vocálico seguinte. 
 

89Aparentemente essa característica 
está em processo de mudança. 
Vaglieri (2002, p. 48) aponta que o 
Ministério da Educação Pública no 
Egito divulgou os grafemas ao lado 
como sendo a representação da 
variedade maiúscula do alfabeto 
árabe para uso no país. 
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Outros sinais diacríticos são usados para designar o emudecimento de uma 

consoante, nunação, etc. Optou-se aqui por excluir essas informações, já que elas não 

são imprescindíveis para o entendimento do assunto em pauta.  

2.2 O VERBO ÁRABE: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

�  Os verbos árabes são classificados em simples (não derivados) e derivados. A 

forma verbal básica (paradigma CvCvCv) é chamada de /al-mujarrad/, significando 

“desnuda, despida” (WEHR, 1979), porque o verbo está “despojado”, ou seja, livre de 

prefixos e infixos. As formas verbais derivadas são chamadas de /al-mazīd/, que 

significa “acrescida, aumentada” ou “adicionada” (WEHR, 1979). As formas verbais 

derivadas são formadas e fundamentadas na estrutura e no sentido primário da forma 

verbal básica, contudo, acrescida de prefixos, infixos e alternâncias vocálicas (ABU-

CHACRA, 2001). 

� Os verbos também podem ser classificados de acordo com o número de 

grafemas (consoantes) em seu radical, que podem ser trilíteres ou quadrilíteres.90 O 

radical – seja ele de três ou quatro consoantes – mantém uma forma fixa, ou seja, a 

ordem dos grafemas dentro de um vocábulo derivado é rígida. Tome-se o seguinte 

verbo como exemplo para a forma básica: 

 Sentido da Leitura  

ـ�ــNََآـَ       

 

              

Terceiro grafema    Segundo grafema   Primeiro grafema 

 ”bā’/  =  /kataba/  “escrever/  ب .tā’/ 3/  ت .kāf/  2/ ك .1

                                                
90 Existe também um número ínfimo de verbos quinquilíteres (cinco consoantes).  Wehr (1979) em seu 
Dictionary of Modern Written Arabic relaciona quatro deles dentre um corpus de 8.327 verbos 
elencados.  Três desses têm a radical final geminada.  Nenhum verbo quinquilítere dá origem a outros: 
/tafajcana/ “comer vorazmente, sofregamente”; /’i¹ra’abba/ “esticar o pescoço”; /’i¹ma’azza/ “sentir 
repugnância, aversão, nojo”; /’iÅma¬alla/ “desaparecer, sumir; reduzir, definhar, minguar”. 



 

 

54 

 

Agora, tome-se o vocábulo /kitāb/ “livro” como exemplo de derivação nominal: 

  Grafema adicional   

ٌب�ـ�ــِآ  

 

Terceiro grafema    Segundo grafema   Primeiro grafema 

� Baseados no tipo de grafemas os verbos são classificados em regular (“são”) 

ou defectivos (“côncavos”, “duplamente irregulares”, “hamzados” e “fracos”)91. 

� Os verbos árabes, quanto à sua função, pode ser classificados em principal ou 

auxiliar. Principal é o verbo de significação plena, nuclear em uma oração. O verbo 

auxiliar (apenas um em árabe: /kāna/ “ser/estar”) é usado para apresentar nuanças no 

aspecto verbal92 (COWAN, 2006). 

� A nomenclatura “infinitivo verbal” não existe em árabe, contudo o conceito é 

expresso com o verbo conjugado na terceira pessoa/masculino/singular/perfectivo. 

Tome-se, por exemplo, o radical /k-t-b/ que, como já mencionado, denota a ideia de 

escrever. Em sua forma mais simples o trigrama KaTaBa significa “ele escreveu”. Por 

convenção essa estrutura é usada como a forma canônica do verbo, que equivale ao 

infinitivo nas línguas do tronco indo-europeu: escrever. 

� Embora a vogal na radical medial do perfectivo mude em alguns verbos da 

forma básica (forma I), por exemplo, /daæala/ “entrar”, /šariba/ “beber”, /kabura/ 

“crescer, envelhecer”, elas permanecem as mesmas nas formas verbais derivadas.  

                                                
91 Côncavos: aqueles cuja radical medial é uma consoante débil (/wāw/ ou /yā’/). Duplamente 
irregulares: quando duas consoantes débeis /wāw/ e/ou /yā’/ aparecem em qualquer posição na raiz de 
um dado verbo. Fracos: aqueles cuja radical final é a consoante débil /wāw/ ou /yā’/. Hamzados:  
quando a /hamza/ “parada glotal” aparece em qualquer das radicais de um verbo. 
 
92 Mace (2007) descreve duas situações nas quais o verbo /kāna/ é usado como auxiliar:  

a) Qualquer pessoa de /kāna/ + a mesma pessoa do imperfectivo de qualquer verbo = ao sentido 
de pretérito imperfeito no português, ou seja, ações contínuas, habituais ou repetidas: /kunt 
askun fi dimašq cindmā wa½al/ “[Eu] morava em Damasco quando ele chegou”.  

b) Qualquer pessoa de /kāna/ + a mesma pessoa do perfectivo de qualquer verbo = ao sentido de 
pretérito mais-que-perfeito composto no português: /kunna qad qara’na il-wa£īqa qabla 
wu½ūlihi/ “[Nós] tínhamos lido o documento antes da chegada dele”.  
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� Transitividade e intransitividade. O verbo transitivo é chamado /mutacaddi/ e o 

intransitivo /lāzim/. O verbo transitivo pode ter um objeto e ainda assim pode estar no 

passivo, enquanto que o intransitivo não, como nas sentenças: /kasara aÐ-Ðālibu al-

qalama/ “O estudante quebrou a caneta” (sentença transitiva); /inkasara al-qalamu/ “A 

caneta foi quebrada”.  

� Flexões dos verbos: Como em português o verbo árabe apresenta as variações 

de número, de pessoa, de modo, de tempo, e de voz: 

a. Quanto ao número: O verbo árabe admite três números: o singular, o dual 

(para duas pessoas ou coisas somente), e o plural (acima de três pessoas ou 

coisas). 

b. Quanto às pessoas: O verbo possui três pessoas, relacionadas diretamente 

com a pessoa gramatical que lhe serve de sujeito: 

- Aquele que fala: singular e plural – sem distinção de gênero; 

- Aquele a quem se fala: singular, dual, plural – com distinção de gênero 

(exceto o dual que apresenta uma forma única para o masculino e 

feminino). 

- Aquele de quem se fala: singular, dual, plural – com distinção de gênero. 

c.  Quanto aos tempos verbais: a variação que indica o momento em que se dá 

o fato expresso pelo verbo. Em árabe existe apenas dois tempos verbais, “o 

perfectivo [/māÅī/] que denota uma ação que no tempo indicado estava 

completada e terminada, e o imperfectivo [/muÅāric/], que denota uma ação 

que estava incompleta ou não terminada no tempo expresso ou implícito” 

(COWAN, 2006, p. 63). Os termos “perfectivo” e “imperfectivo” 

descrevem melhor a ação verbal do que os históricos  passado e presente 

usado pelos filólogos árabes tradicionais, isso porque estes termos induzem 

ao erro ao descreverem o tempo no verbo árabe. Segundo Bulos (1965, p. 

35), o verbo árabe 

expressa o grau de realização de um processo, a realização de um 
evento. [O verbo árabe] se ocupa com a conclusão ou a inconclusão 
de uma ação, e isto nos dá a oposição perfeito/imperfeito, embora 
com outras nuanças de aspecto – a saber, resultativo e iterativo. 
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Entretanto, não se deve supor que o falante nativo de árabe vive 
fora da esfera de tempo. Pelo contrário, ele sabe como especificar o 
tempo em sua fala, mas ele lança mão de esquemas sintáticos, a fim 
de que a noção de tempo emerja do contexto, mais especifica-
mente de tais elementos como o uso de advérbios, frases adverbiais 
e partículas.93   

d. Quanto ao modo: Diferentemente do português, onde os modos são 

caracterizados pelas diferentes formas que o verbo toma para indicar a 

atitude (certeza, dúvida, ordem, etc.) da pessoa que fala em relação ao fato 

que anuncia, na língua árabe o modo /¬āl/ indica se o verbo é regido ou 

não-regido. Em realidade, “modo” em árabe pode ser comparado às 

declinações (casos) sofridas pelos substantivos e adjetivos em algumas 

línguas – como em grego e latim, por exemplo. Em árabe, somente os 

verbos no imperfectivo têm modos regidos ou não-regidos, e eles são 

determinados sintaticamente, especialmente pela presença de certas 

partículas (conjunções) precedendo o verbo (WRIGHT, [1859] 1995; UL-

HAQ, 1998). O imperfectivo deve estar em um dos seguintes modos: 

Indicativo /marfūc/94, subjuntivo /man½ūb/95, jussivo /majzūm/96 ou 

imperativo /’amr/97. Geralmente, o modo é marcado por uma terminação 

específica, normalmente uma vogal (ou pela ausência dela) no último 

radical do verbo conjugado no imperfectivo.  

                                                
93 “[…] expresses the degree of realization of a process, the realization of an event. It is concerned with 
the completion or incompletion of an action, and this gives us the perfect/imperfect opposition, though 
there are other nuances of aspect - namely, resultative and iterative. It must not be supposed, however, 
that the Arabic-native speaker lives outside the realm of time. On the contrary, he knows how to 
specify time in his speech, but he resorts to syntactical devices, so that the notion of time emerges from 
the context, more specifically from such elements as include the use of adverbs, adverbial phrases, and 
particles.” 
94 Modo Indicativo: Semelhante ao português. Nenhuma partícula (a característica que marca o modo 
subjuntivo e jussivo) o precede. 
95 Modo Subjuntivo: É utilizado nas orações subordinadas depois das seguintes conjunções (partículas 
/na½b/): /’an/ “que”; /’allā/ “que não”; /li/, /kay/, /likay/ e /li’anna/ “para que”; /kaylā/, /likaylā/ e 
/li’allā/ “para que não”; /¬attā/ “até, para que”. (COWAN, 2006; HAYWOOD E NAHMAD, 1995)  
96 Modo Jussivo: É utilizado nas orações subordinadas depois das seguintes conjunções (partículas 
/jazm/): /lam/ essa conjunção anula a ação imperfectiva do verbo, dando a ele o sentido do perfectivo 
(ou seja, que a ação foi realizada); /lamma/ “ainda não”; /lā/ “não”; /’in/ “se” (HAYWOOD E 
NAHMAD, 1995; WRIGHT, [1859] 1995). 
97 Modo Imperativo: Com o mesmo sentido de “ordem, comando” do português, mas não inclui o 
sentido de “proibição” comumente usado em português (essa característica é expressa com o verbo no 
modo jussivo precedido da partícula de negação /lā/). Este modo é usado somente para a segunda 
pessoa (singular, dual, plural) enquanto que no português também pode ser usado para a primeira 
pessoa do plural. 
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e. Quanto às vozes: Podem ser ativa /maclūm/ “conhecido”,  ou passiva 

/majhūl/ “desconhecido”. Seus grafemas permanecem os mesmos, apenas 

há alteração vocálica.  

� Conjugações: Diferentemente do português que tem diferentes paradigmas 

dependendo da terminação verbal (vogal temática + sufixo “r” = -ar, -er, -ir), na 

língua árabe, tanto no perfectivo como no imperfectivo, o radical de todos os 

verbos sãos (regulares) mantém-se basicamente o mesmo, recebendo  suas 

inflexões através de sufixos (como no caso do perfectivo) ou através de prefixos e 

sufixos (como no caso do imperfectivo). Ilustra-se aqui esta característica com o 

seguinte paradigma: 

 

Pessoa Número/Gênero Perfectivo Imperfectivo 

 (Indicativo) 
Singular / Ø /katab-tu/ /’a-ktub-u/ 

Plural / Ø /katab-na/ /na-ktub-u/ 

 

Primeira Pessoa 
   

Singular / Masc. /katab-ta/ /ta-ktub-u/ 

Singular / Fem. /katab-ti/ /ta-ktub-īna/ 

Dual / Ø /katab-tumā/ /ta-ktub-āni/ 

Plural / Masc. /katab-tum/ /ta-ktub-ūna/ 

Plural / Fem. /katab-tunna/ /ta-ktub-na/ 

 

Segunda Pessoa 

   

Singular / Masc. /katab-a/ /ya-ktub-u/ 

Singular / Fem. /katab-at/ /ta-ktub-u/ 

Dual / Masc. /katab-ā/ /ya-ktub-āni/ 

Dual / Fem. /katab-atā/ /ta-ktub-āni/ 

Plural / Masc. /katab-ū/ /ya-ktub-ūna/ 

 

Terceira Pessoa 

Plural / Fem. /katab-na/ /ya-ktub-na/ 
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2.3 A RADICAL VERBAL COMO PARADIGMA DERIVACIONAL  

Como já mencionado anteriormente, a língua árabe é de natureza derivacional. 

As diferentes combinações de fonemas remetem a noções específicas. Prefixos, 

sufixos, e infixos inseridos a esse radical dão origem a novos vocábulos (sejam eles 

verbos ou substantivos). A frequente regularidade dos padrões derivacionais tem 

imortalizado a tradição de que uma vez conhecida a carga semântica de um radical 

verbal, outros verbos e vocábulos que compartilhem o mesmo radical terão 

significados frequentemente relacionados à ideia principal. Esse argumento não é 

infalível, mas como já mencionado acima, tem sido abundantemente usado pelos 

professores de árabe como ferramenta para aquisição linguística98.    

Convencionou-se entre os arabistas listar as modificações ocorridas no radical 

do verbo com numerais romanos. Essa mudança acarreta novas nuanças de sentido 

aos verbos. No árabe clássico são categorizadas quinze formas verbais (I-XV). Em 

árabe padrão moderno (APM) somente as dez primeiras dessas formas são comuns. 

As XI-XV são de raríssimas ocorrências. Em teoria, a derivação seguindo o 

paradigma morfosemântico, pode ser aplicada a qualquer radical. Entretanto, na 

prática, nenhum verbo apresenta conjugação em todas as formas.  

Alguns padrões de derivação têm mais de um sentido associados a eles (por 

exemplo a forma II que tem cinco sentidos básicos), mas a maioria dos verbos – 

particularmente devido a sua carga semântica – só pode evidenciar um dos sentidos 

básicos da forma verbal em questão. 

Uma breve descrição dessas nuanças pode ser vista no trabalho de Gaudefroy-

Demombynes e Bachère (1952) que, baseados na morfologia e semântica geral dos 

verbos, classificaram resumidamente as mencionadas gradações dessa maneira: 

                                                
98 Alguns poucos estudiosos têm verbalizado certo desacordo com relação a esse entendimento. Entre 
eles Hassanein e Abdou (1991, p. x), que na introdução ao The Concise Arabic-English Lexicon of 
Verbs in Context, objetam à ênfase que tem sido dispensada ao valor dos “sentidos primários” de um 
verbo como paradigma de derivação e como ferramenta de aquisição de vocabulário. Segundo eles, 
essa tradição é nociva, pois pode passar uma imagem ilusória da língua. Eles citam o caso do verbo 
/¬aÅara/ que tem o sentido de “vir” na forma I; “preparar” na forma II; “fazer uma preleção” na forma 
III; “trazer” na forma IV, e “ser civilizado” na forma V. “Qual é o elo entre todos esses sentidos?”  
Perguntam eles. E, “qual a conexão entre esses sentidos e o significado da forma VIII, ‘morrer’?” E 
eles chegam à conclusão que “somente os aprendizes mais imaginativos podem compreendê-los como 
uma extensão lógica do sentido básico ‘vir’ da raiz na forma I”.     
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Radical Base: CvCvCv Forma I 

Radicais Factitivo99- Causativos Formas II, III, IV 

Radicais Reflexivo – Passivos Formas V, VI, VII, VIII, X 

Radicais para cores e defeitos Forma IX 

Como ilustração para essa classificação, observe o seguinte verbo /K-T-B/:   

I.    /KaTaBa/ - “escrever” 

II.   /KaTTaBa/ - “fazer alguém escrever” 

III.  /KāTaBa/ - “corresponder com alguém” 

IV.  /’aKTaBa/ - “ditar” 

V.    Esta forma não ocorre com o radical /KTB/ 

VI.  /taKāTaBa/ - “corresponder um com outro” 

VII. /inKaTaBa/ - “assinar” (jornal, revista, etc) 

VIII. /iKtaTaBa/ - “copiar” 

IX.   Esta forma não ocorre com o radical /KTB/ 

X.    /istaKTaBa/ - “fazer uma cópia [para si]”   

O verbo em árabe é complexo, mas é altamente regular e simétrico. Os antigos 

gramáticos árabes formularam suas hipóteses baseados essencialmente em noções 

matemáticas e, firmados em observação, comparação e generalização dos paradigmas, 

eles desenvolveram o conceito de /qiyās/ (molde, paradigma) da  derivação. Todo 

radical árabe tem em seu âmago, teoricamente, o mesmo potencial para derivação e 

geração de novos vocábulos.  

O mesmo tipo de correspondência raiz ↔ sentido pode ser observado nas 

derivações nominais. Assim, ainda prosseguindo como o exemplo do radical /K-T-B/, 

as seguintes derivações podem ser notadas: 

 

                                                
99 Dubois et al. (1973, p. 260),  explicam que o factitivo é uma forma do aspecto do verbo na qual está 
envolvido a ideia de fazer ou causar. “Assim, a frase Pedro fez Paulo cair, exprime o fato que Pedro 
agiu de certa maneira que teve por resultado a queda de Paulo.”  
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/KiTāB/ - “livro” 

/maKTaB/ - “escrivaninha, escritório” 

/maKtaBa/ - “biblioteca” 

/KāTiB/ - “escritor, escriturário” 

/maKTūB/ - “escrito” 

Esses padrões de derivação verbal (formas I-XV) descritos pelos arabistas, 

foram formulados pelos gramáticos árabes do sétimo/oitavo século e chamados por 

eles de /wazn/ “métrica, padrão”. Cowan (2006, p. 33) assim descreve o uso desse 

paradigma derivacional: 

Quando os árabes começaram a ensinar sua língua depois da 
expansão islâmica do século VII, adotaram a palavra mais simples 
da língua =َـََ�ـ< /facala/, “ele fez”, e utilizaram suas três letras 
radicais ف /f/, ع /c/, ل /l/, com total independência da ideia de 
“fazer”, para descrever os diferentes modelos de palavras que eles 
constataram como existentes. Assim, eles dizem que  Nََآـَ�ـ  /kataba/, 
“ele escreveu”, pertence ao modelo =َـَ�ـَـ< /facala/, Nَِآـُ�ـ /kutiba/, 
“foi escrito”, pertence ao modelo =َـُ�ـِـ< /fucila/, آـِ�ـ�ٌب /kitābun/, 
“livro” ao modelo ـِ�ـ�ٌل<  /ficālun/ [...], e assim por diante.100 

Descreve-se abaixo a formação e os sentidos básicos dos dez principais 

padrões derivacionais dos verbos no Árabe Padrão Moderno. De maneira nenhuma 

pretende-se tratar o assunto de maneira exaustiva, apenas salientar a estrutura do 

verbo árabe trilítere e demonstrar sua capacidade de derivação: 

2.3.1 FORMA I – [َـَ�ـَـL   /facala/ 

Este é o paradigma mais comum dos verbos árabes e, embora grafado como 

/facala/, ele também pode ser realizado como /facila/ e /facula/, trazendo em sua 

essência denotações específicas (Cowan, 2006). 

/facila/ frequentemente indica uma ação ou estado temporário, por exemplo: 

    /saqina/ “estar doente, enfermo” 

  /samina/ “estar gordo” 

 
                                                
100 Bulos (1965) afirma que muitos arabistas preferem usar o trigrama /q-t-l/ para a primeiro, segundo e 
terceiro radicais respectivamente, como um substituto ao molde /f-c-l/. Isso pode ser atrelado à 
dificuldade de transcrição e/ou de pronunciação do modelo tradicional.  
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 Já o paradigma /facula/ sempre denota uma qualidade permanente: 

  /qabu¬a/ “ser feio” 

  /baduna/ “ser obeso”  

2.3.2 FORMA II – [َـhـَ�ـL   /faccala/ 

A característica distintiva dessa forma é a duplicação da radical medial. Os 

verbos dessa forma denotam cinco sentidos básicos: 

SENTIDO BÁSICO RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA II 

Causativo /calima/ “saber, conhecer” /callima/ “ensinar, instruir” 

Intensidade da ação /qatala/ “matar” 

/kasara/ “quebrar”  

/qattala/ “massacrar” 

/kassara/ “esmiuçar” 

Intransitivo para transitivo /daæala/ “entrar” /daææala/ “colocar (algo) 

em, introduzir, enfiar” 

Estimação /ka²aba/ “mentir” /ka²²aba/ “considerar 

(alguém) mentiroso; não 

acreditar em (alguém)” 

 Essa forma também pode ser derivada de substantivos:  

RADICAL (SUBSTANTIVO) DERIVAÇÃO FORMA II 

/²ahab/ “ouro” 

/silā¬/ “arma” (armamento)  

/æubz/ “pão 

/²ahhaba/ “folhear [a ouro], dourar” 

/salla¬a/ “armar, abastecer com armas” 

/æabbaza/ “fazer pão” 

Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952) acrescentam um outro sentido 

básico a essa forma: ela é utilizada como um mecanismo para exprimir a ação de 

pronunciar uma expressão litúrgica: 

/kabbara/  - Dizer /allahu ‘akbar/ “Deus é o maior [de todos]” 

/sallama/ - Dizer /’assalāmu calaykum/ “que a paz esteja sobre vós” 

/sabba¬a/ - Dizer /sub¬āna llah/ “louvores a Deus” 

/sammā/ - Dizer /bismi llah/ “em nome de Deus” 

 



 

 

62 

 

2.3.3 FORMA III – [َـَ�=ـَـL   /fācala/ 

Sua marca distintiva é o /’alif – ā/ após a radical inicial. Os verbos dessa forma 

essencialmente denotam a ideia de intenção e propósito a fim de realizar o ato 

expresso pela raiz. Essa noção, entretanto, segundo Gaudefroy-Demombynes e 

Blachère (1952, p. 54) é insuficiente, e deve-se incluir a ela a ideia de “unir-se a 

alguém no cumprimento de tal ato”, dessa forma a noção de reciprocidade é 

salientada.  

SENTIDO BÁSICO RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA III 

Ato de fazer algo a alguém  /kataba/ “escrever” /kātaba/ “escrever a, manter 

correspondência com” 

Intenção de fazer algo a 

alguém  

/qatala/ “matar” 

 

/sabaqa/ “chegar antes, 

preceder” 

/qātala/ “batalhar” [tentar 

matar] 

/sābaqa/ “competir” [tentar 

chegar antes] 

Em alguns verbos da forma III o sentido de reciprocidade não está presente, 

apenas o conceito de esforço (Cowan, 2006): 

/sāfara/ “viajar” 

/bālaġa/ “exagerar” 

Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952) também sugerem que essa forma 

verbal também pode denotar o conceito de “fazer algo a alguém” sem, 

necessariamente, ter o conceito de mutualidade, particularmente quando os verbos da 

forma I estão no paradigma /facula/:  

 

RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA III 

/¬asuna/ “ser bonito”  

/æašuna/ “ser rude” 

/¬āsana/ “tratar bem, tratar (alguém) com benevolência” 

/æāšana/ “brutalizar” 
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2.3.4 FORMA IV – [َـْ�ـَـLأ   /’afcala/ 

Esta forma verbal exprime, por excelência, os conceitos factitivos e causativos 

da língua árabe. Ela também pode fazer um verbo intransitivo tornar-se transitivo. A 

característica distintiva é a /hamza – ‘/ que é agregada antes da radical inicial, 

causando seu “emudecimento”. 

SENTIDO BÁSICO RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA IV 

Factitivo /calima/ “saber, conhecer” 

 

/æaraja/ “sair”  

/’aclama/ “informar” [fazer 

saber] 

/’aæraja/ “remover” [fazer 

(algo) sair, retirar]  

Causativo /šakā/ “reclamar, apresentar 

queixa” 

/½araæa/ “gritar” 

/’aškā/ “responder à queixa 

de alguém”  

/’a½raæa/ “responder ao 

grito/chamado (de alguém)” 

2.3.5 FORMA V– [َـhـَـ�ـَ�ـO   /tafaccala/ 

A forma V fornece o sentido reflexivo-passivo da forma II. É constituída ao 

acrescentar-se o prefixo /ta/ à forma II.  

RADICAL (FORMA II) DERIVAÇÃO FORMA V 

/callama/ “ensinar, instruir”  

/kabbara/ “considerar como grande” 

/tacallama/ “aprender” 

/takabbara/ “considerar-se como grande 

(superior), orgulhar-se” 

Como verbo derivado da forma nominal (procedente de um substantivo), essa 

forma denota “fingir, passar-se por”, ou “declarar-se” 

RADICAL NOMINAL DERIVAÇÃO FORMA V 

/carab/ “árabe”  

/nabiyy/ “profeta” 

/na½rāniyy/ “cristão” 

 

/majūs/ “zoroastrista” 

/tacarraba/ “fingir ser de origem árabe” 

/tanabba’a/ “passar-se por profeta ” 

/tana½½ara/ “declarar-se cristão” [professar o 

cristianismo] 

/tamajjasa/ “declarar-se zoroastrista” 
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2.3.6 FORMA VI – [َـَ�ـَ�=ـَـO   /tafācala/ 

Essa forma geralmente tem duas características: Prover o reflexivo da forma 

III, e também denotar a ideia de “fingir, aparentar, passar por”. Essa forma verbal é 

formada pelo acréscimo do prefixo /ta/ à forma III do verbo. 

SENTIDO BÁSICO RADICAL (FORMA III) DERIVAÇÃO FORMA VI 

Reflexivo de III  /¬āda£a/ “falar com alguém” 

 

/cāwana/ “ajudar”  

/ta¬āda£a/ “conversar, 

dialogar”  

/tacāwana/ “cooperar” [ajudar 

um ao outro]  

Simulação  RADICAL (FORMA I) 

/mariÅa/ “estar doente”  

 

/camiya/ “estar cego”  

 

/tamāraÅa/ “fingir-se de 

doente” 

/tacāmā/ “fazer-se de cego” 

Segundo Wightwick e Gaatar (2008) alguns dos verbos da forma VI também 

estão ligados a “estado, condição”, onde em português normalmente são expressos por 

meio de adjetivos:  

/takāsala/ “ser preguiçoso; estar com preguiça” 

تTU��V >� ا�S	�ح >�Aت�� ا��QRر -  /takāsaltu fī-½-½abā¬ fa-fātanī al-qiÐ×r/  

“Eu estava com preguiça de manhã, então perdi o trem.” 

/taÅāyaqa/ “estar incomodado, irritado, aborrecido” 

ه= ت�[�ی] �Z ا��XYن؟ -  /hal tataÅāyaq min-a-d-duæān?/  

 “A fumaça lhe incomoda?” [lit. Você se incomoda com a fumaça?] 

 

  Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952) advogam que em alguns verbos a 

forma exprime um aspecto gradativo da ação:  
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RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA VI 

/saqata/ “cair”  

 

/masaka/ “pegar, agarrar” 

/tasāqata/ “cair pedaço por pedaço”, “cair 

sucessivamente, gradualmente” (ex. cabelo) 

/tamāsaka/ refere-se a algo onde as partes são 

entrelaçadas umas as outras: “ser compacto, 

sólido, coerente” 

 

2.3.7 FORMA VII –  /infacala/   ِا�ـْـ�ـَ�ـَـَ]

Esta forma denota o conceito reflexivo-passivo da forma I. Sua marca 

distintiva é o /in/ antes da radical inicial.  

RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA VII 

/kataba/ “escrever”  

/kasara/ “quebrar” 

/kašafa/ “descobrir” 

/inkataba/ “foi escrito” 

/inkasara/ “foi quebrado, está quebrado” 

/inkašafa/ “foi descoberto” 

Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952) acrescentam que em alguns 

verbos da forma VII o paciente sofre a ação do verbo (na forma I) ao qual ele 

responde de maneira involuntária: 

RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA VII 

/qāda/ “conduzir em cabresto”  

/æadaca/ “enganar, iludir” 

/inqāda/ “deixar-se conduzir, ser dócil” 

/inæadaca/ “deixar-se enganar” 

Certos verbos da forma VII, por seus significados, são reflexivo-passivos da 

forma IV e não da forma I como geralmente acontece: 

RADICAL (FORMA IV) DERIVAÇÃO FORMA VII 

/’aġlaqa / “fechar”  

/’aÐfa’a/ “apagar” 

/inġalaqa/ “estar fechado, aferrolhado” 

/inÐafa’a/ “ser apagado” 
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2.3.8 FORMA VIII –  /iftacala/   ِاLـْـVـَ�ـَـَ]

A forma VIII é constituída ao acrescentar-se um /i/ (ِا) antes da radical inicial e 

o /ta/ antes da radical medial. Não existem padrões de significados consistentes 

relacionados a esta forma verbal, contudo Wightwick e Gaatar (2008) asseveram que 

os verbos dessa forma são bem próximos ao significado da forma básica (I). Cowan 

(2006) e Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952), afirmam que eles também 

podem ser reflexivo-passivas da forma básica. 

RADICAL (FORMA I) DERIVAÇÃO FORMA VIII 

/jamaca/ “reunir, juntar”  

/qaruba/ “estar próximo” 

/našara/ “publicar,divulgar” 

/ijtamaca/ “congregar, agrupar” 

/iqtaraba/ “aproximar, avançar” 

/inkašafa/ “tornar-se muito difundido; alastrar” 

  Certos verbos da forma VIII também têm o sentido de reciprocidade, 

assemelhando-se aos da forma VI: 

/iqtatala/ “matar-se um ao outro”  = /taqātala/ (mesmo sentido, forma VI) 

/iæta½ama/ “estar em conflito um com outro = /taæā½ama/ (mesmo sentido, forma VI) 

 

2.3.9 FORMA IX – h[ـْ�ـَـLِا   /ifcalla/ 

Esta forma é raramente usada, pois ela se aplica somente a cores e defeitos 

físicos. Esta forma é denominativa por excelência (ou seja, é derivada de um nome – 

nesse caso, de adjetivos) 101. Ela é caracterizada pelo /’alif/ com uma /hamzat wa½il/ e 

pela duplicação da radical final.  

RADICAL DENOMINATIVO DERIVAÇÃO FORMA IX 

/’a¬mar/ “vermelho”  

/’a½far/ “amarelo” 

/’acwar/ “cego de um olho, 

caolho” 

/’acwaj/ “curvado, torcido” 

/i¬marra/ “avermelhar-se, ruborizar, enrubescer” 

/i½farra/ “amarelar-se; tornar-se pálido” 

/icwarra/ “tornar-se cego de um olho; tornar-se 

caolho” 

/icwajja/ “entortar-se; encurvar-se” 

                                                
101 De acordo com Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952, p. 68), mesmo quando pareça possível 
atrelar o verbo da forma IX a um verbo simples [da forma I], é ao adjetivo do tipo /’afcalu/ que ele deve 
ser remetido, a fim de ter sua origem rastreada. 
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2.3.10 FORMA X –  /istafcala/   ِاسVـَـ�ـْ�ـَـَ]

Esta forma é marcada pelo prefixo /ista/ antes da radical inicial e pela 

eliminação da vogal na radical inicial. O sentido básico dessa forma é “pedir” ou 

“buscar” algo. 

RADICAL  DERIVAÇÃO FORMA X 

/’a²ina/ “permitir”  

/ġafara/ “perdoar” 

/calama/ “saber, conhecer” 

 

/ista’²ana/ “pedir permissão” 

/istaġfara/ “pedir perdão” 

/istaclama/ “indagar, informar-se, pedir 

informações” [buscar conhecimento] 

Cowan (2006) acrescenta que a forma também pode implicar em juízo e consideração:  

/hasuna/ “ser bonito”   /ista¬sana/ “admirar” [considerar (algo) bonito]  

 Segundo Gaudefroy-Demombynes e Blachère (1952), uma certa quantidade de 

verbos da forma X, de origem denominativa, exprime a ideia de “escolher como 

auxiliar”, ou seja, “nomear a uma função”.  

 

RADICAL DENOMINATIVO DERIVAÇÃO FORMA X 

/æalīfa/ “califa, sucessor”  

/wazīr/ “vizir, ministro” 

/cāmil/ “governador” 

/istaælafa/ “escolher por sucessor, califa” 

/istawzara/ “escolher por vizir, ministro” 

/istacmala/ “nomear governador” 

  

 Assim, neste capítulo explorou-se o processo de codificação linguística, a 

formação das escolas filológicas, e a centralidade do verbo trilítere no universo lexical 

árabe – bem como sua capacidade de derivação, com a finalidade de elucidar algumas 

caracterírstcas que julgamos importantes para o compreensão do processo a seguir. O 

próximo capítulo lançará as bases metodológicas para a compilação do proposto 

dicionário de verbos árabes.  
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CAPÍTULO III 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E APLICAÇÃO NA LEXICOGRAFIA ÁRABE  

A riqueza de uma língua não é para ser medida por quantas de suas 
palavras estão elencadas em dicionários ou pelo número de 
sinônimos em seus dicionários. Porque os dicionários não são 
apenas um registro das palavras vivas; eles também são um 
cemitério de palavras. Isto é particularmente verdadeiro sobre 
dicionários árabes, uma vez que eles contêm uma abundância de 
palavras que não são mais usadas e por isso perderam seu valor. 
Sati Husri 102 

Esse capítulo divide-se em duas partes principais. A primeira procura 

apresentar, de maneira resumida, a trajetória histórica percorrida pelos dicionários e 

os pressupostos teóricos nos quais estão fundamentados uma obra lexicográfica, em 

especial aquelas características que julgaram ser pertinentes à estrutura do dicionário 

proposto nessa dissertação. Os conceitos básicos aqui explorados são: lexicologia, 

lexicografia, terminologia e terminografia. Já na segunda parte desse capítulo procura-

se apresentar, brevemente, a lexicografia árabe monolíngue, bilíngue, e a 

terminografia das línguas de especialidade (destacando o período que vai da aurora da 

ciência lexicográfica à NahÅa).  

1. LINGUAGEM E DICIONÁRIOS 

A linguagem – o principal veículo através do qual os seres humanos se 

comunicam – sempre encantou e mistificou a humanidade. Devido a isso, teorias, 

hipóteses e especulações sobre a sua origem e desenvolvimento remontam-se à 

milhares de anos.  

Nesse passado remoto os seres humanos transmitiam suas tradições para as 

próximas gerações através de dois meios básicos: oralidade (palavra de boca) e 

representações gráficas (pinturas nas cavernas, por exemplo). Mas foi somente com o 

advento da escrita que se possibilitou a compilação de dicionários. A primeira obra 

                                                
102 “The richness of a language is not to be measured by how many of its words are collected in 
dictionaries or by the number of fixed synonyms in its dictionaries. For dictionaries are not only a 
register of living words; they are also a cemetery of words. This is particularly true of Arabic 
dictionaries, since they contain an abundancy of words which are not used anymore and which have 
lost their value.” Sati Husri (Apud MARZARI, 2006, p. 21)   
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lexicográfica de que se tem notícia trata-se de uma produção assíria que se remonta a 

muitos séculos antes de Cristo. Esta obra, alguns tabletes de argila com as palavras 

organizadas em colunas e grafadas com a escrita cuneiforme, foi encontrada na cidade 

de Elba (agora parte da Síria) e registrava palavras na língua suméria com 

equivalentes no idioma acádico (BREADY, 2004). Haywood (1960, p. 5), avaliando 

esse documento lexicográfico, retrata-o como um “protótipo” do dicionário como é 

conhecido nos dias atuais: “o germe da ideia de dicionário era conhecida na Assíria 

quase mil anos antes de Cristo.”103  

A codificação linguística, primeiro com os indianos e depois com os gregos, 

possibilitou que essa prática criasse raízes. Foram os filósofos gregos que 

especularam sobre a origem da linguagem e o relacionamento entre os diferentes 

objetos e seus nomes. Depois disso, começaram a discutir as regras que governam a 

linguagem, isto é, a gramática. E, finalmente, no século III a.C., começaram a 

codificar as palavras de acordo com as diferentes partes do discurso e a cunhar 

denominações para as diferentes formas de verbos e substantivos (LONGYEAR, 

2000). 

As evidências históricas apontam que a tradição ocidental da confecção de 

dicionários também começou com os gregos. Entretanto, Read (2002) sugere que esse 

impulso somente ocorreu depois que a linguagem tinha mudado tanto que se fazia 

necessário explicações e comentários para que pudesse ser entendida. Dessa maneira, 

no primeiro século d.C., Pamphilus de Alexandria compilou o primeiro dicionário na 

língua grega. Outros seguiram essa iniciativa, entre os quais uma obra lexicográfica 

que catalogava listas do vocabulário em uso pelos atenienses.   

Essa tradição lexicográfica continuou com os romanos que, com a expansão 

do império, reconheceram a importância dessa ciência e, ainda no primeiro século 

d.C., compilaram e circularam a obra De Verborum Significatu (O significado das 

palavras), que é referência em termos de antiguidade e gramática latina. Por séculos a 

língua latina prevaleceu no mundo ocidental, mesmo depois da queda do império, 

sustentada pela liturgia cristã. Somente durante a Renascença foi que as línguas 

modernas derivadas do latim tiveram seus primeiros dicionários: primeiramente o 

                                                
103 “[T]he germ of the dictionary idea was known in Assyria nearly a thousand years before Christ.” 
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italiano com o Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), depois o francês 

com o Dictionnaire de l'Académie Française (1694), e finalmente o espanhol com o 

Diccionario de la lengua española, publicado entre 1726 e 1736 pela Real Academia 

Espanhola (Biderman, 1984).  

A lexicografia árabe antecede em muito a essas obras, como se verá mais 

adiante. Os copiosos tratados lexicográficos foram motivados pelo amor à língua que, 

como já foi mencionado, era visto como uma dádiva divina. Devido a essa 

característica, esta língua deveria ser mantida pura, livre de estrangeirismos e 

corrupções, e o labor lexicográfico – tanto na listagem do léxico quanto na definição 

dos verbetes – facilitaria essa tarefa.  

Abaixo, explora-se os vários conceitos que norteiam as obras lexicográficas de 

uma maneira geral. Ressalta-se que essa apresentação não tem por objetivo ser 

exaustiva. Procura-se, tão somente, apresentar considerações basilares sobre o 

assunto,  particularmente porque são termos de importância capital para o assunto em 

pauta.  

2. LÍNGUA E LINGUAGEM  

Já foi dito que a linguagem é, por excelência, a mais humana das experiências 

humanas. Ela não é apenas um fenômeno característico do ser humano enquanto 

indivíduo, ela também é um instrumento de organização social. Sapir (1961, p. 19) 

pleiteia que existe uma relação intrínseca entre a comunicação linguística e a 

realidade sócio-cultural de uma sociedade: 

A língua está se tornando um guia cada vez mais valioso no estudo 
científico de uma dada cultura. Em certo sentido, a trama de 
padrões culturais de uma civilização está indicada na língua em que 
essa civilização se expressa. É uma ilusão pensar que possamos 
entender os lineamentos significativos de uma cultura pela pura 
observação e sem auxílio de simbolismo lingüístico, que torna 
esses lineamentos significativos e inteligíveis à sociedade. 

Para Sapir, bem como para inúmeros sociolinguístas, a língua serve como um 

“mapa” da realidade social, já que fatores sócio-culturais se refletem claramente no 

falar de uma dada sociedade. O universo lexical de uma língua, ou seja, as unidades 

lexicais por meio das quais se comunicam os membros de uma determinada 
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comunidade, é extremamente importante, uma vez que representa um autêntico 

patrimônio sociocultural da sociedade em questão. Esse universo lexical é um sistema 

aberto que se modifica e se expande continuamente, criando e adotando novos 

vocábulos através de vários processos que incluem a neologia formal, neologia 

semântica, neologia por empréstimo, e neologia pela adoção de vocábulos de outros 

universos linguísticos. 

A língua é uma prática adquirida e transmitida de geração a geração, e envolve 

a apreensão de diferentes aspectos gramaticais. Entre os muitos estudiosos da 

linguagem que procuraram conceituá-la encontra-se Ferdinand de Saussure ([1916], 

1972), que a considerava como um sistema de relações ou como um conjunto de 

sistemas interligados, cujos elementos (sons, palavras, etc.) não têm nenhum valor 

independente das relações de equivalência e de oposição que os unem. 

 Saussure também salienta que a língua é um sistema de signos. Em sua 

tradicional dicotomia “langue/parole” – “língua/fala”, Saussure qualifica langue como 

o próprio sistema que é constituído por regras fonológicas, morfológicas, semânticas e 

sintáticas. A parole é qualificada como a escolha do indivíduo na realização concreta 

dos elementos do sistema. Dessa maneira, a parole é vista como instrumento de 

produção individual da langue que pertence à toda comunidade linguística em 

questão.  

Coseriu (1967) reformula a concepção saussuriana langue-parole por crer que 

essa dicotomia não seja suficiente para demonstrar o que se passa na linguagem. Ele 

apresenta um conceito paralelo que é o da norma. Comentando sobre essa 

contribuição, Lopes (1995, p. 80) declara: 

Tal como a langue, a norma é convencional; tal como a parole ela 
é opcional. Mas, diferentemente da parole, que é opção individual, 
deliberação de cada falante em cada enunciação concreta, a norma 
implica numa opção do grupo a que pertence o falante e pode, 
assim, divergir das demais normas seguidas por outros grupos da 
mesma comunidade linguística. 

 Chomsky (1965), cujas primeiras discussões deram origem à gramática 

gerativa, foi um notável linguísta que elaborou um conceito de língua que está muito 

próximo do conceito saussuriano de langue-parole: o competência-perfomance. A 

competência (langue)  remete-se ao sistema de regras da língua que uma determinada 
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pessoa domina. A performance (parole), por outro lado, diz respeito à atualização ou 

à manifestação desse sistema em atos concretos. 

Com essa introdução à língua, passa-se agora a apresentar o arcabouço teórico 

das obras lexicográficas. Ainda que as disciplinas envolvidas no estudo estejam bem 

próximas e defini-las torna-se, a cada dia, uma tarefa cada vez mais difícil (pois elas 

compartilham fronteiras amplas entre as ciências da linguagem), procurou-se 

apresentá-las de uma maneira sucinta.  

Barbosa (1990), em seu artigo “Lexicologia, lexicografia, terminologia, 

terminografia: identidade científica, objeto, métodos, campos de atuação”, sumariza 

em um único parágrafo importantes concepções que serão pormenorizados mais 

adiante, mas vale antecipar alguns desses princípios como uma introdução ao assunto. 

A autora postula que os princípios de interdisciplinaridade das ciências básicas e 

aplicadas também são notadas nas ciências da linguagem; nela, cada área mantém 

uma cooperação estreita e recíproca com as outras, sem deixar de ter, 

individualmente, suas especificidades epistemológicas. A lexicologia↔lexicografia e 

a terminologia↔terminografia, como pares distintos, apresentam, nas tarefas que lhes 

são atribuídas, uma área muito grande de intersecção, de modo que é difícil delimitar-

lhes fronteiras fixas, mas pode-se entender que a lexicologia tem como sua ciência 

aplicada a lexicografia, enquanto que a terminografia é a ciência aplicada da 

terminologia. Cabe à lexicografia a produção de obras dicionarísticas no domínio de 

língua geral, e à terminografia a terminologia das línguas de especialidade.  

3. LEXICOLOGIA 

 A lexicologia é a disciplina entre as ciências da linguagem que estuda o léxico 

em suas várias perspectivas. O léxico de uma dada língua é o conjunto de palavras, ou 

lexias, que a constitui. As lexias são unidades de características complexas cuja 

organização enunciativa é interdependente, ou seja, a sua textualização no tempo e no 

espaço obedece a certas combinações. Segundo Haensch (1982, p. 93)  “a lexicologia 

é a descrição do léxico que se ocupa das estruturas e regularidades dentro da 

totalidade do léxico de um sistema individual ou de um sistema coletivo.”104 

                                                
104 “[…] la descripción del léxico que se ocupa de las estructuras y regularidades dentro de la totalidad 
del léxico de un sistema individual o de un sistema colectivo”. 
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 De acordo com Vilela (1994), a lexicologia é o ramo da ciência linguística que 

descreve a natureza e a composição da linguagem, ou seja, é o estudo científico do 

léxico. Ela estuda as palavras de uma língua em todos seus aspectos: etimológicos, 

fonológicos, morfológicos, etc., mas tem uma ligação especial com a semântica. 

Vilela (1994, p. 10) assim define o objeto dessa ciência: “[A] lexicologia tem como 

objeto o relacionamento do léxico com os restantes subsistemas da língua, incluindo 

sobretudo a análise da estrutura interna do léxico, nas suas relações e inter-relações”. 

  Barbosa (1990, p. 153) também chama atenção para os aspectos acima, 

enumerando as diferentes tarefas da lexicologia: definir conjuntos e subconjuntos 

lexicais (universo léxico, conjunto vocabulário, léxico efetivo e virtual, vocabulário 

ativo e passivo); conceituar e delimitar a unidade lexical de base (a lexia); analisar e 

descrever as estruturas morfo-sintático-semânticas dessas unidades lexicais, sua 

estruturação, tipologia e possibilidades combinatórias; abordar a palavra como 

geradora e como reflexo de recortes culturais; estabelecer a rede de relações das 

palavras de um sistema linguístico; circunscrever a aptidão das palavras, para se 

interligarem a planos morfossintático, sintático e semântico, nos eixos paradigmático 

e sintagmático; estudar o conjunto de palavras de determinado sistema, ou de um 

grupo de indivíduos.  

 Entretanto, não é atribuição da lexicologia, de acordo com Vilela (1994), 

providenciar um inventário de todo o material armazenado no léxico. Sua tarefa é 

fornecer pressupostos teóricos que permitam traçar as linhas que coordenem o léxico 

de uma língua. 

3.1 LÉXICO     

 Tecendo considerações sobre o léxico, Henriques e Damião (2000) afirmam 

que este é um inventário aberto, contendo um número infinito de palavras, que pode 

ser aumentado não apenas pela inserção de novos vocábulos, mas também por 

mudanças de sentidos dos vocábulos já existentes. Biderman (2001, p. 12) reitera e 

amplia essa ideia ao afirmar: “O léxico é um sistema aberto com permanente 

possibilidade de ampliação, à medida que avança o conhecimento, quer se considere o 

ângulo individual do falante da língua, quer se considere o ângulo coletivo da 

comunidade lingüística.”  
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 Sandmann (1991, p. 59) citado por Silva (2003) expõe também sua ideia com 

relação à ampliação do léxico, considerando-o como: 

Expressão da cultura de uma comunidade humana maior ou menor, 
é natural que a língua acompanhe as mudanças ou a evolução dessa 
cultura, criando inclusive unidades lexicais novas para rotular 
novos aspectos da cultura. [...] A língua lança mão, para tal, 
habitualmente, de modelos produtivos tradicionais, não sendo 
comum, em geral, a inovação nesse campo. 

 Essas poucas considerações sobre o léxico indicam que, além de constituir-se 

do saber vocabular de um determinado grupo linguístico e cultural definido, é 

marcadamente dinâmico, uma vez que "[...] palavras e expressões surgem, 

desaparecem, perdem ou ganham significações ..." (BARCELOS IN AZEREDO, 

2000, p.142) 

3.2 UNIDADE BÁSICA DO LÉXICO 

Existe uma grande variedade de termos para denominar a unidade básica do 

léxico, entre os quais o termo “palavra”, que os falantes de uma língua reconhecem 

intuitivamente. Rey (1986, p. 33), jocosamente indaga:  “Mas o que é uma palavra? 

Uma pergunta aparentemente simples, exceto para os linguístas.”105 

De fato, os especialistas têm debatido muito sobre o tema, particularmente 

quanto à identificação e definição da palavra em comparação com outras categorias 

da descrição linguística. Muitos linguístas têm sugerido vários termos que 

complementam ou, na maioria dos casos, substituem essa designação. O termo 

clássico formulado por Bloomfield (1935) designando a unidade mínima significativa 

é morfema (livres e presos). Ullmann (1964, p. 219) comentando sobre essa 

terminologia declara: 

Desde Aristóteles, tem sido uma prática habitual considerar a 
palavra como a unidade mínima significativa da fala. Nós sabemos 
que não é assim. O ‘menor elemento significativo na expressão de 
uma língua’ é o morfema, não a palavra. A palavra propriamente 
dita é definida na forma clássica de Bloomfield como uma ‘forma 
livre mínima’ (Bloomfield, 1933), que pode consistir de um ou 
mais morfemas.106    

                                                
105 “Mais qu’est-ce qu’un mot? Question simple en apparence, sauf pour les linguistes.”  
106 “It has been customary since Aristotle to regard the word as the smallest meaningful unit of speech. 
We know that this is not so. The ‘smallest meaningful element in the utterance of a language’ is the 
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Barbosa (1978, p. 106) acrescenta as seguintes informações sobre os 

morfemas: “[...] os morfemas lexicais ou lexemas pertencem a um inventário aberto, 

não finito; os morfemas gramaticais ou gramemas, um inventário fechado, finito.”  

A denominação introduzida neste ponto, lexema, como um sinônimo para 

morfema, é um dos termos usados com muita frequência no campo da lexicologia e 

lexicografia, tendo em vista designar a unidade básica lexical: a forma canônica 

representado nas entradas de um dicionário.107  Esse termo, aqui citado por Barbosa 

(1978), foi cunhado por John Lyons (1969) para evitar a ambiguidade de palavra 

utilizada em vários níveis da linguística e da ortografia (CRYSTAL, 1985)108. 

Discorrendo sobre este termo, Laroca (1994) esclarece: 

Do ponto de vista morfológico ou gramatical, as palavras 
propriamente ditas seriam representações concretas dos lexemas 
(quer flexionados ou não). Assim, escrevo, escrevia, [...] são 
palavras que manifestam o lexema ESCREVER; [...] Os lexemas 
são, portanto, unidades lexicais abstratas que representam 
determinado paradigma. Constituem entradas de dicionários e 
podem ser simples como ESCREVER, compostos como 
GUARDA-ROUPA, derivados como LIVRARIA. 

Nessa dissertação os termos palavras, lexemas e unidades lexicais são usados 

intercambiavelmente. Apesar das diferentes nuanças no significado desses termos, 

preferiu-se ater-se a eles, visto que não há consenso entre os linguístas sobre os 

critérios para delimitação do conceito de “palavra”. Biderman (2001, p. 12) também 

espelha essa postura. Ela, reconhece a impossibilidade de definir e delimitar a 

palavra, mas admite, baseada na tese de Sapir-Worf, “[...] que a conceituação e a 

delimitação da palavra devem ser formuladas para cada língua ou grupo de línguas 

afins”.  

 

 
                                                                                                                                       
morpheme, not the word. The word itself is defined in Bloomfield’s classic formula as a ‘minimum free 
form’, Bloomfield 1933, which may consist of one or more morphemes.” 
107 As diferentes realizações  do lexema (formas flexionadas, por exemplo) constituem as subentradas 
de um dicionário, compartilhando o mesmo significado básico da entrada em questão.  
108 Nas palavras de Crystal (1985, p. 157) “Sua [de Lyons] motivação original era reduzir a 
ambiguidade do termo palavra, que era aplicada aos níveis ortográfico/fonológico, gramatical e lexical, 
além de elaborar um termo mais apropriado para quando se discute o vocabulário de uma língua. Assim 
o lexema é uma unidade abstrata subjacente a grandes conjuntos de variantes gramaticais, como 
caminho, caminha, caminhou, caminhando, etc.”  
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3.3 RELAÇÕES LINGUÍSTICAS DE SIGNIFICADO 

Quais fatores estão em questão para que haja comunicação?  O que veicula 

significado e compreensão na comunicação?  Weiss (1998, p. 26) responde a essas 

perguntas sugerindo variados fatores:  

O que ‘faz sentido’ na comunicação são fatores como o significado 
(intra- e inter-lingüístico) do lexema, a função gramatical, o 
contexto em que o lexema está usado, fenômenos paralingüísticos 
como entonação, acentuação, pausas (na fala) e marcas de 
pontuação (na forma escrita). O característico da língua, então, é a 
transmissão, através da fala e da escrita, de comunicação 
significativa. 

 Os “significados” dos lexemas podem ser lexicais ou gramaticais  (conforme o 

que abordou Barbosa acima). Eles podem ter significados múltiplos (polissemia), ou 

ter significados diferentes para uma mesma forma (homonímia), e também contar com 

variadas relações de significados entre os lexemas (como é o caso de sinonímia, 

antonímia, hiperonímia, hiponímia e co-hiponímia). A apresentação desses lexemas 

sem deixar margem à ambiguidade é uma das tarefa do lexicógrafo que usa diferentes 

critérios e ferramentas para tratá-los, das quais o método de organização do léxico, 

que pode ser dividido em procedimento semasiológico e procedimento 

onomasiológico. 

 A semasiologia, de um lado, é descritiva, tratando os significados de uma 

palavra (o significado do significante), e parte do lexema para a descrição de seu 

significado. “É um processo de definição e decodificação, uma relação intra-

lingüística entre palavra e palavra” (WEISS, 1998, p. 27). A onomasiologia, por outro 

lado, é normativa, tratando das designações (o significante do significado), e parte da 

significação para chegar a uma designação. “É um processo de nomeação e 

codificação, uma relação extralingüística entre a palavra e o mundo” (WEISS, 1998, 

p. 27).  

Brevemente mencionados acima, algumas relações linguísticas de sentido 

comumente usadas na metodologia da obra lexicográfica, são agora apresentadas 

seguidas de algumas definições já consagradas. Esses conceitos são basilares na 

compilação de dicionários: 
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• Monossemia: lexemas que possuem um único significado, como alguns termos 

científicos, como por exemplo: laringologia, apendicectomia, etc.  

• Polissemia: lexemas com vários sentidos. Pode haver, segundo Weiss (1998, 

p.27) "... polissemia de palavras, de seqüências de palavras, de interpretação, 

etc.". Dubois et al. (1973), esclarecem que a polissemia está em relação com a 

frequencia das unidades: quanto mais frequente uma unidade, mais sentidos 

possui.  

• Homonímia: lexemas com diferentes sentidos, mas com idêntica forma fônica 

(homofonia) ou gráfica (homografia); 

• Paronímia: lexemas de sentido diverso, mas que se aproximam pela forma 

gráfica ou mesmo pelo som. Esta afinidade pode suscitar confusões. Henriques 

e Damião (2000, p. 50) ilustram esse conceito com os seguintes pares: delatar 

(denunciar) / dilatar (alargar); descriminar (isentar de crime) / discriminar 

(diferenciar); elidir (suprimir) / ilidir (refutar, anular); emitir (mandar para 

fora) / imitir (investir em); infligir (aplicar pena) / infringir (desobedecer). 

• Hiperonímia: termo que indica haver uma relação entre um elemento 

"superordenado" (LYONS, 1978) e os diferentes elementos incluídos numa 

determinada categoria do léxico, chamados hipônimos: animal é o hiperônimo 

de gato, cão, cavalo, etc. 

• Hiponímia109: designação para a relação das unidades léxicas subordinadas a 

um termo superordenado: cavalo é um hipônimo (termo específico) de animal 

(termo genérico). 

• Sinonímia: lexema que pode substituir outro em pelo menos um contexto 

isolado. Lopes (1995, p. 256) afirma que dois termos, a e b, são sinônimos “... 

se as frases que obtemos, comutando-os, possuírem, sob algum ponto de vista, 

sentidos correspondentes”. Todavia, não há sinonímia perfeita dentro de uma 

mesma língua, em todos os contextos, e entre itens correlatos de línguas 

diferentes. Henriques e Damião (2000, p. 49) exemplificam essa questão 

[inexistência de sinonímia perfeita] com a seguinte série: soldo, féria, 

vencimentos, honorários e estipêndios que são sinônimos de “salário”, mas 

                                                
109 Lyons (1978, p. 482) esclarece: “O termo hiponímia não faz parte da terminologia tradicional do 
semanticista; é de criação recente, por analogia a sinonímia e antonímia. Embora uma palavra nova, a 
noção é bastante tradicional e é reconhecida como um dos princípios constitutivos na organização do 
vocabulário de todas as línguas.” 
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que se qualifica dependendo do grupo a que se refere: soldo (soldados), salário 

(assalariados), féria (comerciante), vencimentos (deputados), honorários 

(advogados), estipêndios (magistrados). Pode-se acrescentar a essa lista o 

termo prebenda (para religiosos). 

• Antonímia: lexema que designa uma relação de oposição entre itens lexicais. 

Assumimos que esta relação de oposição não se dá apenas como relação de 

contrariedade, mas também de contraditoriedade, o que expressa uma ideia 

melhor de antonímia. 

4. LEXICOGRAFIA 

Como já mencionado, a lexicografia está intimamente relacionada à 

lexicologia.110  Para alguns autores como Crystal (1988) e Barbosa (1990), a 

lexicografia pode ser considerada como um ramo da “lexicologia aplicada”. De 

acordo com Welker (2004, 2008), a lexicografia engloba dois sentidos: lexicografia 

prática, ou seja, a técnica ou arte da confecção de dicionários; e a lexicografia teórica 

ou metalexicografia, que trata da problemática do fazer lexicográfico, da lexicografia 

histórica, da tipologia de dicionários, e pesquisa sobre o uso de dicionários (ZUCCHI, 

2010). 

A lexicografia, como técnica de elaboração de obras lexicográficas, envolve a 

compilação, análise, classificação, definição (ou, no caso de dicionários que 

contemplam duas línguas ou mais, a equivalência) e o processamento de unidades 

lexicais da língua ou parte dela. Já que, como afirma Haensch (1982), os dicionários 

podem elencar uma porção maior ou menor do léxico de uma língua (ou seja, todos os 

tipos de itens lexicais) ou apenas um tipo específico (verbos, sinônimos, etc.) ou 

podem restringir-se a fraseologias (expressões idiomáticas, provérbios, etc.).  

Hartmann (1983, p. 4) em seu Lexicography: Principles and Practices 

descreve, brevemente, os princípios que norteiam a toda atividade lexicográfica. Esses 

princípios já foram mencionados acima, mas a abordagem de Hartmann coloca em 

evidência aquilo que é essencial para a compreensão:  1. A lexicografia se ocupa com 

                                                
110 Dapena (2002) admite que a distinção entre lexicografia e lexicologia não é óbvia, uma vez que os 
especialistas ainda não chegaram a um acordo. Para muitos, a lexicologia não se diferencia da 
semântica, e a lexicografia é vista apenas como uma disciplina linguística de caráter especulativo, 
eminentemente prático e não estritamente linguístico.  
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a descrição e explicação do léxico de uma língua; 2. A unidade básica de sentido em 

um dicionário é o lexema, que combina a forma e o sentido; 3. As obras lexicográficas 

podem descrever “todo” o vocabulário de uma língua ou apenas em um de seus 

aspectos; 4. As técnicas de produção dicionarísticas necessitam desenvolver uma 

‘metalinguagem’ para tratamento e apresentação da informação; 5. Em última 

instância, todos os dicionários devem ser impulsionados pelas necessidades dos 

consulentes à quem eles servem. 

Dessa maneira, os critérios de confecção de obras lexicográficas são 

determinados pela natureza da obra e pela “audiência” (público alvo) que o dicionário 

pretende atingir. A lexicografia (em contraste com a terminografia) segue o 

procedimento semasiológico, uma vez que parte da palavra para chegar à ideia, ou, 

usando as palavras de Barbosa (1999, p. 157), “[...] parte da denominação para chegar 

à definição.”    

Os dicionários que focalizam nos estudantes têm uma abordagem diferenciada, 

já que responde às necessidades desse público. Welker (2008) discute a lexicografia 

pedagógica (LP), apresentando técnicas que, se seguidas, auxiliarão os consulentes 

em sua tarefa de compreensão e decodificação de textos em língua estrangeira. Ela 

(LP) é definida como tendo “o genuíno objetivo de satisfazer as necessidades de 

informação lexicograficamente relevantes que têm os estudantes em uma série de 

situações extra-lexicográficas durante o processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira” (TARP 2006:300 Apud WELKER, 2008:39). 

4.1 TIPOLOGIA DE DICIONÁRIOS  

O dicionário é uma obra que descreve o léxico de uma ou mais línguas. O 

dicionário providencia uma exploração sistemática do vocabulário de uma língua, 

incluindo, entre outras coisas, significado, variações e uso. Colocando em evidência o 

lado analítico do dicionário, Bartholomew e Schoenhals (1983, p. 9) argumentam:  

A entrada dicionarística em um dicionário bilíngue deve refletir a 
estrutura léxica da palavra. Ela deve enumerar os diferentes 
sentidos da palavra, incluindo os significados centrais e os ‘por 
extensão’. Ele deve incluir qualquer informação essencial na 
formação de paradigma de formas flexionadas para aquela palavra. 
Deve distinguir a palavra de outras a ela relacionadas 
etimologicamente, a saber, seus derivados e compostos. Deve 
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providenciar distinção da palavra com outras que possuam a 
mesma forma fonológica (homófonos) ou com formas semânticas 
compartilhadas (sinônimos, ou parassinônimos). Deveria identificar 
qualquer expressão idiomática que usa a palavra. A entrada deveria 
dar a classificação gramatical da palavra (substantivo, verbo, 
preposição, etc.).111 

Quanto à organização do dicionário, elas mudam de acordo com o conteúdo e 

propósito da obra. As definições são apresentadas utilizando o processo semasiológico 

ou o processo onomasiológico. Podem ser ordenados alfabeticamente, por conceitos, 

campos semânticos, ou de ordem inversa. As informações contidas na microestrutura 

variam de acordo com o tipo de dicionário. 

A função norteia a organização do dicionário, que pode ter funções diferentes: 

codificação, decodificação, facilitação na aprendizagem de uma outra língua, 

construção de um vocabulário técnico ou especializado, etc. 

Zucchi (2010) engloba essas diferentes informações e as organiza em um 

parágrafo coeso e inteligível: 

O dicionário é um texto estruturado num eixo vertical e num eixo 
horizontal. Existe uma terminologia específica que denomina suas 
partes. O eixo vertical é formado pelo conjunto de entradas. A 
entrada é cada unidade lexical – palavra simples, composta, 
expressões, abreviaturas (dependendo da proposta da obra) – à qual 
segue o enunciado lexicográfico. O conjunto de entradas é 
chamado de nomenclatura ou nominata. A forma como é 
organizada a obra como um todo recebe o nome de macroestrutura. 
Organização que define a ordem das entradas, de tipo 
onomasiológico ou semasiológico, a inclusão de tabelas de 
símbolos fonéticos, de textos com explicações gramaticais e de uso, 
de ilustrações, e outros. Já o conjunto de informações que segue 
cada entrada recebe o nome de microestrutura. A microestrutura é 
formada pela entrada e pelo enunciado lexicográfico. 

 

 

                                                
111 “The dictionary entry in the bilingual dictionary should reflect the lexical structure of the word. It 
should enumerate the distinct senses of the word, including both central and extended meanings. It 
should include any essential information for forming the paradigm of inflected forms for that word. It 
should distinguish the word from others related etymologically to it, namely its derivates and 
compounds. It should distinguish the word from other words with the same phonological shape 
(homophones) or with the shared semantic features (synonyms, or near synonyms). It should identify 
any idioms that employ the word. The entry should give the grammatical classification of the word 
(noun, verb, preposition, etc.). 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DICIONÁRIOS  

Os dicionários podem ser classificados de acordo com os objetivos ou o 

público alvo que deseja alcançar. Podem ser:  

− Monolíngues: tratam de uma só língua, apresentam-se em ordem alfabética e 

providenciam ao consulente entendimento para usar determinados vocábulos;  

o Dicionário padrão de língua (instrumento para orientar os consulentes 

sobre o significado e os usos das palavras); 

o Dicionários especializados: de uma determinada área da língua 

(sinônimos, gírias, jargões, etc.); 

o Dicionários de ordem inversa, para o uso em rimas, poesias, etc.; 

o Dicionário histórico: diacrônico ou sincrônico figurando o vocabulário 

de uma época específica. 

− Plurilíngues: tratam de duas ou mais línguas, procurando fazer equivalência 

termo a termo entre elas, ou seja, fornecem equivalentes da língua fonte na 

língua alvo; Segundo Genouvrier e Peytard (1974) Cabe salientar que os 

dicionários bilíngues, em geral, seguem algumas características  convencionais 

que incluem os seguintes traços: 

a. Os dicionários bilíngues para estudantes de língua estrangeira contêm  

nomenclatura concisa, procurando reunir a unidades lexicais mais 

frequentes:  neologismos, expressões linguísticas e aspectos culturais 

relacionados à língua em questão. 

b. São todos elaborados com algum tipo de prefácio, notas sobre pronúncia, 

notas gramaticais e abreviaturas utilizadas. 

c. Além disso, tanto na língua de partida quanto na de chegada, apresentam a 

equivalência da unidade lexical ou termo, muitas vezes exemplificados 

para esclarecer seu uso.  

− Dicionários científicos ou técnicos: contemplam um determinado domínio ou 

uma determinada língua de especialidade. Podem ser monolíngues ou 

plurilingues.  

− Dicionários enciclopédicos: correspondem às obras de conhecimentos gerais, 

trazendo muitas informações (extralinguística) sobre o assunto; 
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− Tesauro: dicionário como repositório da riqueza vocabular e cultural de uma 
língua, no caso a língua portuguesa, com a influência de outras línguas: a 
lusitana, a greco-latina, índígenas, africanas. Enfatiza o enriquecimento 
vocabular produzido pelos meios de comunicação de massa e a troca de 
informações . 

5. TERMINOLOGIA E TERMINOGRAFIA  

A terminologia é uma disciplina linguística de origem recente que procura 

estudar o léxico de natureza técnica e/ou científica, muitas vezes um “recorte” da 

língua geral chamado, comumente, de léxico especializado ou temático. A 

terminologia também estabelece o arcabouço teórico para a cunhagem de novos 

termos científicos e tecnológicos (terminografia). Como já mencionado anteriormente, 

existe grande área de intersecção entre a terminologia e a terminografia. Essas 

ciências, como expressa Barbosa (1995), configuram duas posturas e dois métodos em 

face ao vocabulário técnico: a terminografia, como técnica de dicionários 

especializados e a terminologia como estudo científico da linguagem especializada.  

Ainda no tocante à terminologia, Barbosa (1990), afirma ser esta um conjunto 

de termos técnicos que constitui o vocabulário de uma área de conhecimento. 

“Qualquer disciplina e, com maior razão, qualquer ciência tem a necessidade de um 

conjunto de termos rigorosamente definidos, pelos quais designa as noções que lhes 

são úteis: esse conjunto de termos constitui, pois, a sua terminologia.” (p. 155). 

Andrade (2001, p. 192), citando Cabré (1993, p. 52), define terminologia de 

uma maneira muito sucinta: 

A terminologia é, antes de tudo, um estudo do conceito e dos 
sistemas conceptuais que descrevem a cada matéria especializada; 
o trabalho terminológico consiste em representar esse campo 
conceptual, e estabelecer as denominações precisas que garantirão 
uma comunicação profissional rigorosa. 

A tarefa básica da terminologia é a de codificar/nomear um fato ou conceito, 

ou sedimentar a forma já em uso, ou seja, a terminologia volta-se para a normatização 

dos termos de especialidades, a fim de assegurar a univocidade da comunicação 

profissional. Demai (2006, pp. 41, 42) assim complementa as tarefas da terminologia: 

A prática terminológica recolhe, descreve, processa e apresenta os 
conceitos da área de especialidade por meio de pesquisa 
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bibliográfica no corpus, o conjunto de textos sob análise, que 
fornecerão, além dos conceitos, os termos da área e, em muitos 
casos – diríamos a maioria deles – o conceito dessas áreas e os 
termos já estão delimitados, definidos e em uso, tanto pela 
comunidade de especialistas como para os leigos, não tendo assim 
o lexicólogo ou terminólogo poder real de nomear os objetos da 
realidade em questão. A terminologia tem o poder – e o dever – de 
normalização dos termos, mas, na maioria dos casos, não o de sua 
criação original.  

 Ainda em seu artigo “Lexicologia, terminologia: definições, finalidades, 

conceitos operacionais”, Andrade (2001) passa a contrastar a diferença entre 

lexicografia e terminologia, afirmando que a terminologia repertoria uma lista de 

conceitos e busca a designação para cada um deles na lingua de especialidade 

(processo onomasiológico) enquanto que a lexicografia parte das palavras na língua 

comum/geral – que constitui o inventário de uma obra lexicográfica – “e passa a 

descrevê-las semanticamente, por meio das definições” (p. 192), esse é o processo 

semasiológico, partindo da forma para o conteúdo. 

Barros (2004), em seu Curso Básico de Terminologia, ilustra o conceito 

apresentado acima com o seguinte esquema: 

 

 

Diagrama 1. Processo onomasiológico 

Essa é a representação básica da terminologia: o conceito deve levar a uma 

denominação / designação. Esse tem sido o trajeto percorrido por terminógrafos ao 

longo dos séculos que, diante da inexistência de termos em suas línguas que 

expressassem os fenômenos e noções novas, viram-se levados a denominar essas 

ideias e noções através de vários procedimentos incluindo (entre outros): (a) a 

neologia formal (formação de novos termos por meio de derivação, de acordo com as 

regras de produtividade da língua); (b) neologia semântica (consagração de palavras 
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do dia-a-dia para designarem os conceitos técnicos); (c) neologia por empréstimo 

(adoção de palavras estrangeiras e de outros universos linguísticos);   

Após essas considerações, convém ressaltar que, como esta pesquisa é muito 

concisa, não tem o propósito de apresentar discussões teóricas aprofundadas sobre a 

questão do fazer lexicográfico/terminográfico, a fundamentação exposta não é de 

natureza propriamente analítica ou investigativa, mas apenas descritiva. Passa-se 

agora a apresentar a lexicografia e terminografia árabe. 

6. ESTUDOS LEXICOGRÁFICOS ÁRABES 

Os estudos gramaticais iniciados por Abūl Aswad Ad-Du’alī segmentaram-se 

em duas ciências separadas: /na¬u/ “gramática” e /cilm al-luġa/ “lexicografia ou 

filologia”. Embora essas duas disciplinas compartilhassem grande área de intersecção, 

cada uma mantinha funções claramente definidas. Como brevemente mencionado no 

capítulo anterior, dois personagens dos primórdios das ciências da linguagem no 

mundo árabe representam bem a segmentação dessas duas disciplinas:  åalīl Ibn- 

A¬mad, o autor do /kitāb al-cayn/, sendo o primeiro lexicógrafo, e Sībawayhi, seu 

pupilo, um dos primeiros a escrever uma gramática112. Haywood (1960, p. 18) 

compara e define as tarefas do lexicógrafo e do gramático da seguinte maneira:  

O /luġawī/ (lexicógrafo) tinha que garantir que a genuína língua 
dos árabes fosse transmitida à geração seguinte. [Isso era feito] 
através da checagem de palavras e expressões, e pela incorporação 
dos mesmos em vocabulários e dicionários. O gramático tinha que 
mostrar como este material era usado em um discurso coerente, 
fazendo uma análise e uma síntese, e formulando regras 
[gramaticais].113   

Os árabes – e aqueles que escreveram em árabe – esmeraram-se na compilação 

de dicionários e outras obras lexicográficas. Com a possível exceção dos chineses, 

nenhum outro povo se igualou aos árabes nessa disciplina até o advento da 

Renascença Europeia. Vários dicionários de língua geral, além de inúmeros tratados 

                                                
112 É razoável pensar que outros projetos linguísticos menos notórios precederam essas obras mas, até 
onde  pode ser apurado, não sobreviveram. Os gramáticos, biógrafos e comentaristas gramaticais que 
surgiram posteriormente mencionam alguns filólogos que surgiram no período entre Ad-Du’alī e åalīl 
Ibn A¬mad, mas calam-se sobre as obras que estes poderiam ter escrito.  
113 “The lughawī (lexicographer) had to ensure that the pure speech of the Arabs was handed down by 
checking words and expressions, and incorporating them in vocabularies and dictionaries. The 
grammarian had to show how this material was used in connected speech, making an analysis and a 
synthesis, and stating rules.” 
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terminológicos em domínios específicos da linguagem, testificam da supremacia 

árabe nesse campo do saber. 

6.1 LEXICOGRAFIA ÁRABE MONOLÍNGUE 

A grande maioria das obras lexicográficas era, ao contrário da lexicografia de 

expressão latina, de cunho monolíngue114. As primeiras obras bilíngues apareceram 

mais de um século após estes primeiros dicionários. Diversos fatores contribuíram 

para o desenvolvimento de uma lexicografia monolíngue. O primeiro deles, como 

discutido brevemente no primeiro capítulo, é de ordem religiosa: a lexicografia foi 

concebida como uma ferramenta para ajudar a compreensão do Alcorão e do /¬adī£/ 

(tradições orais que se remetem a atos ou palavras do profeta do Islamismo). 

Haywood (1960, p. 17) declara que a “lexicografia (luġa) foi inicialmente o estudo de 

palavras que, embora ocorressem no Qur’ān [Alcorão], nos ¬adī£, e na poesia pré-

islâmica, não eram conhecidas no discurso diário.”115  

Entretanto, as entradas dicionarísticas não eram confinadas a essas palavras 

desconhecidas, ao contrário dos dicionários de outras nações, que limitavam-se em 

arrolar e explicar vocábulos difíceis e raros. Os compiladores dos dicionários árabes 

de língua geral aspiravam à registrar o léxico em sua totalidade. A profusão de 

entradas é a marca registrada do dicionário árabe, de tal maneira que o dicionário 

escrito por Fīrūzābādī (morte 1414) denominado /qāmūs/ “oceano” passou a designar 

todos os dicionários a partir de então116.  

O segundo fator era de ordem linguística, ou seja, a preservação da pureza do 

árabe. Obviamente, essa preocupação linguística emanava do fator religioso acima 

mencionado. Com a catalogação dos vocábulos, os árabes estariam salvaguardando a 

                                                
114 Grande parte dos dicionários era bilíngue, geralmente contemplando a direcionalidade latim → 
língua vernacular. Esses dicionários bilíngues deram origem, mais tarde, aos dicionários monolíngues 
nos falares neo-latinos.  
115 “Lexicography (lugha) was initially the study of words which, though they occurred in the Qurān, 
the ¬adīth, and pre-Islamic poetry, were not known to everyday speech.” 
116 A denominação /mu¬īÐ/ “circunjacente, compreensivo” (LANE, [1885] 1968) e “oceano” (WEHR, 
1979) já havia sido previamente usada por ¼ā¬ib Ibn cabbād (morte 955) em sua obra /al-mu¬īÐ fil-luġa/ 
“O oceano da língua”. Contudo, a fixação desse epíteto se deu com Fīrūzābādī (1414) que utilizou um 
outro termo com o mesmo significado /qāmūs/. Este termo também denota o “meio” ou “a parte mais 
profunda” do oceano. Essas denominações são metafóricas e sugerem a amplidão e a profundidade do 
dicionário. Dois dicionários em particular, /lisān al-carab/ “a língua dos árabes” redigido por Ibn 
ManÞūr (morte 1311) com 80.000 verbetes, e /tāj al-carūs/ “a coroa da noiva” de MurtaÅā Az-Zabīdī 
(morte 1791) com 120.000 verbetes, ilustram bem essa atitude abarcadora.  
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língua da revelação alcorânica. Parte da missão da lexicografia, então, era transmitir a 

língua pura dos árabes. Isso era obtido através do trabalho de averiguação, 

comumente levado a cabo com informantes de certas tribos árabes do deserto que, 

supostamente, haviam mantido a língua inalterada em razão de seu isolamento.  

O terceiro fator determinante para o desenvolvimento da lexicografia foi o 

interesse que os árabes tinham na /šicr/ “poesia” e na /balāġa/ “retórica”. A poesia pré-

islâmica e, de certa forma, aquela do primeiro século depois da hégira, era tida em alta 

consideração, uma vez que materializava a pureza linguística que os árabes tanto 

prezavam. As obras lexicográficas, de um lado, cristalizavam as expressões poéticas 

e, por outro, explicavam os vocábulos desconhecidos empregados pelos poetas em 

suas criações.  

O desenvolvimento da /balāġa/ “retórica” requeria um vocabulário mais 

amplo, incluindo palavras arcaicas. Dessa maneira, os dicionários especializados 

contendo expressões /nawādir/ “raras” e /ġarīb/ “obscuras, exóticas, incomuns” eram 

buscados avidamente. Hitti (1900, p. 21) assim corrobora esse amor pela retórica: 

Semitas típicos, os árabes não criaram nem desenvolveram 
nenhuma arte notável por eles mesmos. A natureza artística deles 
encontrou expressão sobretudo através de um veículo: a linguagem. 
Se os gregos foram glorificados em suas estátuas e arquitetura, o 
árabe encontrou em seu poema lírico, e o hebreu em seu salmo, 
uma superior maneira de auto-expressão. ‘A beleza de um homem’, 
declara um adágio árabe, ‘se encontra na eloquência de sua 
língua.’117  

6.1.1 TRANSMISSÃO DOS DICIONÁRIOS 

Em seus primórdios, os dicionários árabes eram transmitidos oralmente, uma 

tradição que perdurou por toda a Idade Média. Além de seu custo elevado, e tomando 

em consideração a vastidão do império árabe-islâmico, certos manuscritos eram 

difíceis de serem encontrados e, nessa ausência, fez-se necessário uma maneira 

alternativa de transmissão. Khoury (1996, p. 19) atesta que os dicionários eram 

memorizados, fato que concedia um certo prestígio e uma certa confiabilidade à 

                                                
117 “Typical Semites, the Arabians created or developed no great art of their own. Their artistic nature 
found expression chiefly through one medium: speech. If the Greek glorified in his statutes and 
architecture, the Arabian found in his ode, and the Hebrew in his psalm, a finer mode of self-
expression. ‘The beauty of a man’, declares an Arabic adage, ‘lies in the eloquence of his tongue.’” 
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aqueles que os guardavam na memória. Haywood (1960, p. 43) corrobora essa 

posição de Khoury e afirma que os dicionários eram ensinados não a partir de cópias 

manuscritas, mas, oralmente, com pessoas que haviam estudado sob a tutela de seus 

compiladores ou de um de seus pupilos. De fato, os eruditos não se fiavam em 

manuscritos, pelo fato que os copistas cometiam erros de transmissão. 

Nos dias bem antes da [invenção da] imprensa, os livros, sendo 
escritos manualmente, eram onerosos. Era normal memorizá-los. 
De fato, a palavra escrita era suspeita, porque os copistas eram 
passíveis a cometerem erros.118   

Al-Khatib (1994, p. 47) declara que somente em meados do século XIX com o 

desenvolvimento e a difusão da imprensa no mundo árabe, que os famosos 

dicionários, baseados nos manuscritos existentes, começaram a ser impressos e 

amplamente propagados. A primeira obra a ser publicada foi a /tāj al-luġa wa ½i¬ā¬ al-
carabyia/ “Coroa da língua e a correção do árabe”, em 1865, sendo seguido por 

inúmeros outros nos anos que se seguiram. Essa obra, bem como o /al-qāmūs al-

mu¬īÐ/ “O oceano circunjacente” (publicado em 1872), foram classificados por 

Haywood (1960, p. 116) como “best sellers”.  

6.1.2 ORGANIZAÇÃO DA MACROESTRUTURA  

Certamente a tradição oral na transmissão de obras lexicográficas teve alguma 

influência na organização das obras redigidas durante esse período. Como a consulta a 

um manuscrito não era uma prática corrente, a disposição da nomenclatura não tinha 

grande importância, embora, como assinala Haywood (1960), uma boa ordenação dos 

verbetes poderia facilitar a memorização. Foi somente a disseminação das obras 

dicionarísticas que levou os lexicógrafos a prestarem mais atenção à disposição da 

nominata. 

  Os três principais tipos de disposição da nomenclatura nos dicionários árabes 

são: classificação fonêmica, classificação de acordo com a rima, e a classificação dita 

“moderna”. Essas disposições têm sido usadas com algumas variações desde o 

começo da tradição dicionarista árabe (ARIAS, 1996). 

                                                
118 “In the days long before printing, books, being written by hand, were expensive. It was normal to 
learn them by heart: indeed, the written word was suspected, as copyists were liable to make mistakes.”  
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Como já mencionado anteriormente, a classificação fonêmica foi elaborada 

por åalīl Ibn-A¬mad. Em seu dicionário, a ordem da macroestrutura segue os pontos 

de articulação dos sons, começando com os sons produzidos na faringe e progredindo 

até chegar aos lábios. Essa forma de organização perdurou pelos dois séculos 

seguintes. 

A classificação dos verbetes de acordo com a rima é atribuída à Jawharī 

(morte 1007). Essa organização consiste em catalogar as entradas de acordo com sua 

radical final. Depois os verbetes eram arranjados de acordo com o primeiro radical e, 

por último, de acordo com o radical medial. Haywood (1960) assevera que tal 

organização era para auxiliar os poetas a encontrar vocábulos que rimariam com uma 

determinada palavra. Contudo, como a rima árabe não depende apenas da última 

consoante, os poetas deveriam consultar todas as entradas que terminavam com o som 

almejado para encontrar um vocábulo que rimaria com a que eles tinham em mente e, 

além disso, teriam que certificar-se de que a palavra tinha a significação desejada. 

Haywood (1960, p. 70) declara que embora esse sistema de organização 

tivesse sido inútil para os poetas, ele foi providencial para as pessoas comuns e por 

isso teve uma influência duradoura:  

O ‘¼a¬ā¬’ ou ‘¼i¬ā¬’ foi o primeiro dicionário árabe a ser 
organizado de acordo com um sistema simples que veio a ser uma 
obra de referência útil para o leigo comum não especializado na 
ciência da filologia árabe. [...] Ele se tornou o dicionário árabe 
padrão, e conservou sua posição de preeminência por trezentos 
anos, até que foi desbancado pelo ‘Qāmūs’.119  

O protótipo da organização classificada como “moderna” teve sua gênese 

ainda no século X com o filólogo e lexicógrafo Ibn-Fāris (morte 1000 d.C.). Suas duas 

obras, /al-mujmal fi al-luġa/ “O compêndio da língua” e /maqāyīs al-luġa/ “As 

medidas da língua” foram arrolados de acordo com as raízes, por sua ordem 

alfabética, começando pela consoante inicial. Entretanto, uma das característica que 

difere esses dicionários do modelo adotado mais tarde, é que as entradas seguem uma 

                                                
119 “The ‘¼a¬ā¬’ or ‘¼i¬ā¬’ was the first Arabic dictionary to be so arranged according to a single 
simple system as to be a useful reference work for the ordinary layman unskilled in Arabic philological 
science. […] It became the standard Arabic dictionary, and retained its position of pre-eminence for 
three-hundred years, until it was superceded by the ‘Qāmūs’.” 
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ordem “horária”. Haywood (1960, p. 101) assim explica a organização desses 

dicionários: 

Ibn-Fāris considerava as letras do alfabeto como formando a 
circunferência de um círculo, cujo movimento apenas era possível 
em uma direção – digamos, horária. Dessa maneira, tratando das 
raízes bilíteres que começavam com rā’, por exemplo, ele não 
poderia principiar com r-hamza, r-b, r-t, r-£, e assim por diante120. 
Ele teria primeiro que começar com com r-z, porque zāy era a 
próxima letra depois de rā’, seguido por r-s, r-š, e assim 
sucessivamente até r-y, e então retornava ao começo (continuando 
com o círculo) para r-hamza, r-b, r-t, r-£, r-j, r-¬, r-æ, r-d, r-².121 

 A organização “moderna”, de acordo com Khoury (1996), por muitos anos 

esteve circunscrita aos vocabulários religiosos, e levou muito tempo para se 

estabelecer na lexicografia de cunho geral, onde a organização seguindo os padrões da 

rima estava bem ancorada. Esse modelo – com algumas modificações – ganhou 

expressão com a obra de cUmar Al-Zamaæšarī /asās al-balāġa/ “Os fundamentos da 

retórica”. Nela, a organização alfabética por raízes, é usada tal qual nos dias atuais. 

 Alguns lexicógrafos modernos, entretanto, conscientes da dificuldade que o 

consulente pode ter em identificar a raiz de um determinado vocábulo, adotaram um 

modelo “moderno” simplificado, ou alfabético puro (KHOURY, 1996). Nesta 

organização os verbetes são arrolados em suas formas derivadas, quer dizer, elas 

fazem parte das entradas de um dicionário e não somente como subentradas em uma 

dada raiz. A vantagem dessa abordagem para o consulente é que não mais é 

necessário “despir” o vocábulo para chegar à sua forma básica. Entre os dicionários 

que adotaram este sistema encontra-se o /ar-ra’id/ “O pioneiro” (publicado em 

1965)122. 

                                                
120 O alfabeto árabe segue a seguinte ordem: /’alif/, /bā’/, /tā’/, /£ā’/, /jīm/, /¬ā’/, /æā’/, /dāl/, /²āl/, /rā’/, 
/zāy/, /sīn/, /šīn/, /½ād/, /Åād/, /Ðā’/, /Þā’/, /cayn/, /ġayn/, /fā’/, /qāf/, /kāf/, /lām/, /mīm/, /nūn/, /hā’/, 
/wāw/, /yā’/, /hamza/. Obviamente, John Haywood (1960) segue uma sequência diferente, onde o 
/hamza/ é a primeira letra. Essa é uma prática tradicional. Nasr (2005, p. 1) explica que o /’alif/ tanto 
pode ser uma vogal longa como uma consoante, “e nesse caso se chama /hamza/”.  
121 “Ibn Fāris thought of the letters of the alphabet as forming the circumference of a circle, round 
which movement was possible in only one direction – let us say, clockwise. Thus in dealing with 
bilateral roots beginning with rā’, for instance, he could not begin with r-hamza, r-b, r-t, r-th, and so on. 
He had first to begin with with r-z, as zāy was the next letter after rā’, then r-s, r-sh, and so on, to r-y, 
and then back to the beginning (continuing with the circle) to r-hamza, r-b, r-t, r-th, r-j, r-¬, r-kh, r-d, r-
dh.” 
122 Essa abordagem provocou diferentes reações entre os lexicógrafos modernos. Khoury (1996) cita 
que Darwish (1956, p. 158) posiciona-se contra essa metodologia porque a mesma não é conveniente à 
natureza da língua árabe, uma língua derivacional.  
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6.1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DESSES DICIONÁRIOS  

 Independentemente da organização que as obras dicionarísticas adotam, elas 

ainda se dividem em duas categorias principais: dicionários antigos e dicionários 

modernos. Apresenta-se aqui algumas características principais dos dicionários 

antigos – ou seja, as obras redigidas entre os séculos VIII e XVIII123. Optou-se pelos 

dicionários antigos devido ao prestígio que estes gozam tanto entre os árabes 

(especialistas e leigos) quanto entre os arabistas (ARIAS, 1996).  

 Os dicionários árabes antigos se caracterizam, particularmente, por sua 

característica purística. Khoury (1996) informa que a preocupação em conservar a 

pureza da língua árabe levou os primeiros lexicógrafos a descartarem de suas obras as 

palavras de origem estrangeira, como no caso do primeiro dicionário, o /kitāb al-cayn/. 

Haywood (1960, pp. 28-37), em sua tradução de parte da introdução à obra, parece 

confirmar a postulação de Khoury. Nessa introdução, o autor do /kitāb al-cayn/, åalīl 

Ibn-A¬mad, provê claras explicações filológicas para a identificação de vocábulos de 

origem não árabe. Depois de citar alguns vocábulos, åalīl Ibn-A¬mad acrescenta:  

[...] Estas são adaptações de palavras estrangeiras e não admissíveis 
na língua árabe, porque elas não contém letras linguais ou labiais; 
então não aceite nenhuma delas, mesmo que seu formato e 
composição se assemelhem à palavras árabes. Porque os 
estrangeiros morando entre os árabes frequentemente introduziram 
[palavras] que não são árabes, desejando causar confusões e 
consternações. (HAYWOOD, 1960, p. 32)124    

Outros lexicógrafos não chegaram ao extremo de banirem os vocábulos 

estrangeiros de seus dicionários, mas os catalogaram sob entradas trilíteres 

hipotéticas, causando a impressão (consciente ou não) de que eram unidades lexicais 

árabes, como é o caso de /al-qāmūs al-mu¬īÐ/ de Al-Fīrūzābādī. 

                                                
123 Esse período abarca a ascensão e o declínio da língua árabe. A produção lexicográfica árabe teve 
seu apogeu nos primeiros séculos do império árabe-islâmico. A partir do fim do século XIV até a 
NahÅa (que marca o início da idade “moderna”), a produção literária (e lexicográfica) entrou em um 
período de estagnação. A ocupação otomana desencorajou o avanço literário e, por um período de 
quase cinco séculos, apenas um dicionário foi redigido, o /tāj al-carūs/ “A coroa da noiva” no século 
XVIII. 
124 “These are adaptations of foreign words not admissible in Arab speech, because they contain no 
lingual or labial letters; so do not accept any of them, even though their form and composition 
resembles Arabic words. For foreigners living among the Arabs often introduced that which was not 
Arabic, wishing to cause confusions and consternations.”  
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Outra característica compartilhada entre os dicionários dessa época era a 

língua utilizada. Conquanto, em raras ocasiões, os lexicógrafos faziam referências às 

variedades linguísticas de diferentes tribos, a vertente linguística escolhida era o árabe 

clássico. Khoury (1996, pp. 29, 30) citando Pellat (1976) advoga que os lexicógrafos 

“se aplicariam, com zelo religioso, a reconstituir a língua árabe em sua totalidade, 

tomando por base o Alcorão, os ditos de Muhammad e os falantes que eles 

consideravam como os mais puros.”125  Essa abordagem perpetuou a prática de 

utilizar o árabe clássico como a vertente mais usada na compilação de dicionários.  

Três outras importantes características necessitam ser brevemente 

mencionadas a fim de se ter uma visão panorâmica da lexicografia árabe monolíngue: 

as particularidades da introdução à obra, público alvo, e microestrutura (definição e 

abonações).  

As introduções nos dicionários árabes normalmente incluem uma história 

crítica da lexicografia até o momento da compilação do dicionário em questão. Dessa 

maneira, as introduções constituem importantes documentos para o estudo e 

desenvolvimento do fazer lexicográfico. Elas também fornecem as obras consultadas 

(corpus) para a escolha das entradas e definições (HAYWOOD, 1960). 

No que se refere ao “público alvo” das obras, “os dicionários antigos são, na 

maioria, destinados aos eruditos, aos especialistas da língua.”126 (KHOURY, 1996, p. 

27). Como já mencionado, o primeiro dicionário antigo a ser destinado aos não-

especialistas foi o /½i¬ā¬/ de Jawharī, seguido pelo /qāmūs/ de Fīrūzābādī. Em seu 

comentário da introdução à obra, Haywood (1960, p. 85) indica que o dicionário foi 

redigido com o alvo de ser acessível aos estudantes. 

No tocante às definições, Haywood (1986, p. 110) esclarece que estas são 

apresentadas em quatro maneiras diferentes. A primeira, usada com frequência nos 

dicionários mais antigos, consistia em usar um único antônimo à entrada em questão. 

“A fórmula era ‘al-cilm naqīÅ/Åidd/æilāf al-jahl’ (= o conhecimento é o oposto de 

                                                
125 “s’appliquèrent, avec un zèle religieux, à reconstituer la langue arabe tout entière, en prenant pour 
base le Coran, les dits de Muhammad et les parlers qu’ils considéraient comme les plus purs.”  
126 “Les dictionnaires anciens sont, pour la plupart, destines aux érudits, aux experts de la langue.” 
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ignorância), três palavras diferentes sendo usadas para ‘oposto’.”127 A segunda forma 

de definir uma entrada é usar um único sinônimo ou parassinônimo. Lane ([1863] 

1968, p. xxii) declara que “frequentemente, duas palavras sinônimas são usadas para 

explicar uma a outra. Numerosos casos desse tipo ocorrem no /qāmūs/.”128 Haywood 

(1986, p. 110) exemplifica com o caso de /calima/ e /carafa/: “É verdade que ambas as 

palavras significam ‘saber’, embora elas tenham diferentes nuanças.”129 

O terceiro tipo de definição era mais preciso e consistia de pelo menos uma 

sentença.130 Esse modelo de definição foi usado nos grandes dicionários, mas mesmos 

nos dicionários pequenos, as vezes, não havia como evitá-lo. Haywood (1986, p. 110) 

cita: “Um exemplo de uma definição clara, embora sucinta, é a de /duc£/ no /mu¬īÐ/: 

“awwal al-marÅ yabdū (= o começo de uma enfermidade que aparece, isto é, os 

primeiros sintomas).”131  

O quarto tipo de definição é a definição por implicação, ou seja, o lexicógrafo 

fornece, por exemplo, a carga semântica de um verbo e deixa que o consulente deduza 

o sentido geral do vocábulo talvez através do contexto no qual o mesmo está inserido.  

Khoury (1996, p. 28) sugere um outro tipo de definição que ela denomina “não 

definição”. Esse modelo era usado para aqueles vocábulos que, à priori, não deveriam 

causar incompreensão. Eles eram acompanhados com a menção /macrūf/ “conhecido”. 

Essa “definição” era para evitar descrever conceitos comuns que faziam parte do 

cotidiano, como palmeira, abelha, casa, cavalo, etc.  

Quanto aos exemplos, todas as citações são extraídas de uma fonte de 

autoridade. Não há exemplos forjados nos dicionários antigos. A validade de um 

exemplo é diretamente relacionada à fonte de onde ele provinha. O Alcorão representa 

a fonte mais autoritativa (tanto em matéria de gramática quanto na atestação da 

existência de um determinado vocábulo). Os poemas líricos pré-islâmicos e aqueles 
                                                
127 “The formula was al-‘ilm naqīÅ/Åidd/khilāf al-jahl (= knowledge is the opposite of ignorance), three 
different words being used for ‘opposite’.”  
128 “Often, two synonymous words are used to explain each other. Numerous cases of this kind occur in 
the °ámoos.” 
129 “It is true that they both mean do mean ‘to know’, though they have different nuances. 
130 Os dicionários maiores, em especial o /lisān al-carab/ “a língua dos árabes”, tinham uma tendencia à 
loquacidade e à digressão “que chegava quase a uma obseção” (HAYWOOD, 1986, 110). Nesses 
dicionários esse tipo de definição era mais comum. 
131 “An example of a clear yet succint definition is that of duc£ in the MU©ØÆ: “awwal al-marÅ yabdū 
(= the beginning of an illness that appear, i.e., the first symptoms).  
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que foram compostos no primeiro século depois da hégira eram a segunda fonte de 

autoridade. O falar dos beduínos também consistia em uma fonte de autoridade, em 

especial aqueles que faziam parte de determinados clãs. Haywood (1960) acrescenta à 

lista de fontes autoritativas os provérbios e citações de outros lexicógrafos renomados. 

Os compiladores dos dicionários monolíngues antigos defrontaram-se com 

uma tarefa intimidadora: decidir quais verbetes seriam catalogados e como organizá-

los de maneira coerente; depois teriam que definir os verbetes escolhidos, quer raros 

ou comuns. Uma tarefa particularmente difícil, especialmente a medida que a língua 

falada se distanciava da língua literária. E, em terceiro lugar, teriam que justificar as 

diferentes acepções com abonações de fontes fidedignas. Os dicionários compilados 

durante essa época parecem indicar que eles não se detiveram diante dessas 

dificuldades, antes inovaram a ciência da lexicografia e criaram uma tradição que é 

exemplo para o mundo. 

6.2 LEXICOGRAFIA ÁRABE BILÍNGUE 

 Como visto acima, a lexicografia árabe monolíngue gozava de um lugar de 

destaque nas ciências da linguagem. A lexicografia bilíngue, por outro lado, ocupava 

apenas uma posição marginal, com uma aparição tímida no século IX132, ou seja, mais 

de um século após o advento da lexicografia monolíngue. Khoury (1996, p. 32) atesta: 

Inexistentes até ao século IX, período no qual apareceu o primeiro 
dicionário bilíngue árabe, as obras lexicográficas árabes bilíngues 
permaneceram muito raras até aos entornos do século XIX. A partir 
desse momento, a atividade lexicográfica árabe bilíngue 
experimentou um impulso notável.133 

 É surpreendente pensar que, por séculos, mesmo estando em contato contínuo 

com etnias diferentes, os árabes não tenham mostrado interesse à lexicografia 

bilíngue. Khoury (1996) sugere três fatores principais para essa atitude: A ausência de  

dificuldades na comunicação entre os árabes e os povos conquistados; o pouco 

interesse dos árabes nas línguas faladas pelos povos subjugados; e o caráter sagrado 

da língua árabe. 

                                                
132 Não há consenso entre os eruditos modernos se de fato esta obra lexicográfica pode ser contada 
como parte do empenho lexicográfico árabe bilíngue. 
133 “Inexistants jusqu’au IXe siècle, période à laquelle est apparu le premier dictionnaire arabe bilingue, 
les ouvrages lexicographiques arabes bilingues sont demeurés très rares jusqu’aux abords du XIXe 
siècle. À partir de ce moment, l’activité lexicographique arabe bilingue a connu un essor remarquable.” 
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 É importante estar cientes que, juntamente com as /futū¬āt/ “triunfos, 

conquistas [em especial, territoriais]”, o império impôs aos povos dominados a sua 

língua – que era empregada na administração do império árabe-islâmico134. Os povos 

conquistados eram compelidos a aprenderem a língua do dominador e não vice-versa.  

 Além disso, a língua dos povos conquistados era tida como inferior ao árabe – 

tanto por parte dos árabes quanto pela elite desses povos – que procuram dominar a 

nova língua e participar ativamente da vida literária, incluindo a linguística e a 

lexicografia (KHOURY, 1996). Perry (1991, p. 2477) confirma essa posição de 

Khoury e afirma que isso ocorreu com os persas, que se ocuparam na lexicografia 

árabe:     

Pelos primeiros três séculos depois da conquista árabe 
(aproximadamente 650-950) a linguagem literária dos intelectuais 
iranianos muçulmanos era o árabe, que por todo o mundo islâmico 
desfrutava de um status análogo ao do Latim no ocidente cristão. A 
lexicografia era, consequentemente, em árabe e sobre o árabe; 
muitos dos primeiros dicionários árabes monolíngues foram obras 
de iranianos.135  

 Como já sobejamente mencionado, a crença na superioridade da língua fez 

com que “os árabes concentrassem sua atenção nos domínios linguístico e 

lexicográfico, sobre a língua árabe, a única digna de ser estudada, fato que favoreceu a 

lexicografia monolíngue em detrimento da lexicografia bilíngue” (KHOURY, 1996, 

p. 35).136 

 Em suma, os árabes estando em uma posição de domínio, tendo um alto 

apreço por sua língua, e alentando uma depreciação pelo linguajar de outros povos, 

                                                
134 Foi somente com o advento e o florescimento da dinastia Omíada (661-750) que o império islâmico 
se organizou como estado na acepção mais contemporânea do termo. O quinto califa, e o inaugurador 
da dinastia Omíada, Mucāwiya (governou entre 661-680 d.C.) adaptou o seu aparato burocrático à 
modelos estrangeiros: as práticas administrativas sassanidas. A língua grega manteve-se como a língua 
de administração, mas foi gradualmente perdendo seu poder. No governo de Yazīd I (680-683) a forma 
administrativa já havia sido “arabizada”, mas o grego ainda era a língua mais utilizada. Foi somente 
com o califa Abd Al-Malik (684-705) que árabe definitivamente substituiu a língua grega como língua 
de administração em 697 (TOORAWA, 2005). 
135 “For the first three centuries after the Arab conquest (ca. 650—950) the literary language of Muslim 
Iranian intellectuals was Arabic, which throughout the Islamic world enjoyed a status analogous to that 
of Latin in the Christian west. Lexicography was accordingly in and of Arabic; several of the earliest 
monolingual Arabic dictionaries were the work of Iranians.” 
136 “[...] les arabes ont concentré leur attention, dans les domaines linguistique et lexicographique, sur 
la langue arabe, seule digne d’être étudiée, ce qui a avantagé la lexicographie arabe monolingue au 
détriment de la lexicographie bilingue.”  
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levou a um desinteresse pela lexicografia bilingue, que vai perdurar por muitos 

séculos até a derrocada do califado abássida em 1258. 

6.2.1 PRIMEIROS DICIONÁRIOS BILÍNGUES 

 O primeiro dicionário bilíngue envolvendo a língua árabe apareceu no fim do 

século IX. Trata-se de um dicionário siríaco-árabe redigido pelo lexicógrafo siríaco 

Bar cAlī, tendo por base um dicionário grego-siríaco compilado por ©unayn Ibn-Is¬āq 

(KHOURY, 1996). Haywood (1960) reconhece a existência dessa obra lexicográfica, 

mas a classifica como sendo parte da tradição lexicográfica siríaca e não da árabe. 

Collison (1982) citado por Khoury (1996) informa que um segundo dicionário siríaco-

árabe apareceu no século XI /kitāb at-turjumān fi taclīm luġat assuryān/ “livro do 

tradutor [destinado ao] no ensino da língua siríaca, sendo redigido por Elias Bar 

Šīnāya. 

 Essas obras lexicográficas parecem estar diretamente relacionadas ao 

Movimento de Tradução que se iniciou no século IX em Bagdá, quando se deu a 

transmissão do saber grego aos árabes que, frequentemente, tinha o siríaco como 

intermediário (maiores informações no capítulo I). 

 Ainda no século XI aparece um dicionário turco-árabe tendo por objetivo 

ajudar os árabes a aprenderem a língua turca: /dīwān luġat it-turk/ “Coletânea da 

língua dos turcos”, compilado por Al-Kašġarī em 1032. De acordo com Haywood 

(1991-b, p. 3086), Al-Kašġarī, na introdução à sua obra, utiliza o fervor religioso para 

estimular a aprendizagem do turco:   

Ele menciona uma tradição do Profeta obviamente forjada, que ele 
havia ouvido dos especialistas em Bokhara e Nisapur, predizendo 
que os turcos desfrutariam de um longo governo, e que, dessa 
maneira, cabia aos muçulmanos aprenderem a língua deles [dos 
turcos].137      

 Este dicionário é considerado por Haywood (1991-b) como a primeira obra 

lexicográfica bilíngue árabe. Se esse realmente for o caso, a lexicografia bilíngue 

levou três séculos para aparecer depois da lexicografia monolíngue.  

                                                
137“He quotes an obviously spurious tradition of the Prophet, which he had heard from experts in 
Bokhara and Nisapur, foretelling that the Turks would enjoy long rule, and that it therefore behoved 
Muslims to learn their language.” 
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 Aproximadamente um século mais tarde o primeiro dicionário árabe-persa foi 

compilado por Zamaæšarī (morte 1144) /muqaddimat al-‘adab/ “introdução à cultura”, 

no qual o autor tem como propósito ajudar iranianos a aprenderem o árabe. Haywood 

(1960) afirma que a organização desse dicionário é muito complexa, pois seu autor 

utiliza em uma mesma obra diversos tipos de organização conhecida pelos árabes. Os 

substantivos, verbos e partículas são tratadas em divisões separadas. Na seção 

designada aos substantivos, a organização é feita por campos semânticos, começando 

com o tempo, céu, terra e água. Depois os tópicos incluem plantas, móveis, religião, 

ocupações, roupas, armas, etc. No fim dessa divisão são arroladas as partículas, 

incluindo pronomes, preposições e interjeições. Na parte dedicada aos verbos, as 

entradas são organizadas de acordo com o número de letras das raízes, a natureza dos 

verbos e a rima. 

Esta obra é de considerável interesse para os estudantes de turco 
devido as palavras dialetais nela inseridas, e porque traz à luz o 
desenvolvimento das línguas túrquicas. O autor registra suas 
palavras na escritura árabe, e suas explicações e definições estão 
em árabe. Em realidade, a introdução é escrita na mais magnífica 
prosa árabe rimada. A organização – tão complexa que quase chega 
a nos afrontar – mostra sinais da influência árabe. (HAYWOOD, 
1960, P. 119).138 

No mundo árabe ocidental (Espanha)139, três importantes dicionários bilíngues 

compilados entre os séculos XI e XVI chegaram até nós. O Glossarium Latino-

Arabicum foi compilado no século XI. Este é um dicionário árabe-latim de língua 

geral, na qual as entradas são classificadas em ordem alfabética “e que compreendem 

um bom número de unidades lexicais correntes” (KHOURY, 1996, p. 39).140 

                                                
138 “This work is of considerable interest to students of Turkish, because of the dialect words included, 
and for the light it sheds on the development of the Turkic languages. The author writes his words in 
the Arabic script, and his explanations and definitions in Arabic. Indeed, the introduction is written in 
the richest of Arabic rhymed prose. The arrangement – so complex as almost defy us – shows signs of 
Arabic influence.”  
139 Os árabes adentraram a Peninsula Ibérica a partir de 710 e foram paulatinamente conquistando o 
território português e espanhol. Com o passar do tempo, o califado sediado nessa região começou a 
enfraquecer-se politicamente e a fragmentar-se. Aos poucos surgiram vários pequenos principados. Os 
cristãos do norte da Espanha começaram um processo sistemático de Reconquista - de Toledo (1085) à 
Granada (1492) – quando o último principado árabe foi derrotado e expulso da Península pelos reis 
católicos Ferdinando (de Aragon) e Isabella (de Castilla). Com esse pano de fundo histórico, espera-se 
que não seja difícil compreender o desenvolvimento de uma lexicografia bilíngue seja ela de expressão 
árabe-latim ou árabe-castelhano.  
140 “y qui comprend un bon nombre d’UL courantes.”  
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O segundo dicionário intitulado Vocabulista in Arabica, foi composto em 

1275. Esta obra, redigida por um célebre teólogo e filósofo catalão – Raymond 

Martin, era um dicionário bidirecional árabe-castelhano e castelhano-árabe. O terceiro 

dicionário, Vocabulista Aravigo em Letra Castellana, foi publicado no começo do 

século XVI, pouco após a expulsão do último reduto árabe na Espanha. Haywood 

(1960, p. 129) assim se refere à essa obra: 

A conquista espanhola de Granada foi seguida por um esforço da 
parte da Igreja para converter os mouros para o cristianismo. O 
arcebispo de Granada, Ferdinand de Talavera, comissionou Pedro 
de Alcala para escrever seu ‘Vocabulista Aravigo en Letra 
Castellana’. Ele foi publicado em 1505.141  

Duas características principais diferem este dicionário dos outros dois citados 

anteriormente: o fato que as entradas aparecem em caracteres latinos em vez de 

caracteres árabes; e a questão que este utiliza a língua em uso em Granada do século 

XV e não a língua clássica (KHOURY, 1996). 

As obras dicionarísticas mencionadas até este ponto representam os esforços 

bilíngues nos confins do império islâmico. Fora do perímetro islâmico, os dicionários 

envolvendo o árabe também foram muito importantes, especialmente na Europa 

Ocidental. 

Haywood (1991-b) declara que o desenvolvimento da lexicografia árabe na 

Europa Ocidental (entre os séculos XVI e XIX) foi um subproduto da Renascença e 

da Reforma. Do ponto de religioso, a língua árabe era importante porque lançava luz 

no hebraico e outras línguas semíticas. Do ponto de vista econômico, a língua árabe 

era importante devido ao contato comercial com os povos árabes, particularmente 

com a expansão européia durante esse período e a ocupação de terras muçulmanas. 

Do ponto de vista cultural/acadêmico a língua árabe era importante porque provia o 

elo de ligação entre os eruditos europeus e o “objeto” de suas pesquisas. O surgimento 

do Orientalismo (incluindo disciplinas como egiptologia, línguas semitas, etc.) 

ancorou o interesse da Europa na região. Dessa maneira, a interação Europa ↔ 

império islâmico, proveu um solo fértil para o desenvolvimento da lexicografia 

                                                
141 “The Spanish conquest of Granada was followed by a determined effort on the part of the Church to 
convert the Moors to Christianity. The Archbishop of Granada, Ferdinand de Talavera, commissioned 
Pedro de Alcala to write his ‘Vocabulista Aravigo en Letra Castellana.’ It was published in 1505.” 
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bilíngue envolvendo o árabe. Uma tarefa difícil, como atesta Haywood (1991-b, p. 

3087): 

Os compiladores desses dicionários enfrentaram dificuldades 
desencorajadoras. Eles dependiam de manuscritos de dicionários, 
na maior parte organizados por ordem de rima [classificados] sob 
raízes, mas que não tinham um sistema regular para repertoriar as 
palavras sob aquelas raízes. Assim, a tradução das definições e 
citações (se alguma) era apenas a metade do trabalho.142  

 A despeito dessas dificuldades, três dicionários seminais apareceram durante 

esse período. O primeiro foi o Lexicon Arabico-Latinum, publicado em 1653 em 

Leiden. Em seu prefácio, Jacobus Golius, o autor, especifica como ele organizou o 

dicionário, e arrola as formas verbais (raízes e doze formas derivadas para os radicais 

trilíteres e três formas para os radicais quadrilíteres). Ele também enumera as fontes 

consultadas, começando pelo /½a¬ā¬/ de Jawharī que perfaz a parte principal do 

dicionário. Depois Golius lista outros dicionários, o Alcorão, e algumas poucas obras 

literárias. As definições são breves. Essa obra é um vocabulário básico para a 

decodificação do Alcorão e literatura clássica (HAYWOOD, 1991-b). 

 O Lexicon Arabico-Latinum de Georg Freytag, foi publicado entre 1830 e 

1837, baseado primordialmente no /qāmūs/ de Fīrūzābādī. Semelhante ao dicionário 

de Golius, as definições são básicas e sucintas, mas contém um número maior de 

entradas. 

 O terceiro dicionário, Arabic-English Lexicon de Lane (publicado entre 1863 e 

1893), é um dicionário com definições em inglês, em vez do latim usado por Golius e 

Freytag. Lane ([1863] 1968), na introdução à sua obra, esclarece que o dicionário é 

baseado no /tāj al-carūs/ de Zabīdī, mas também inclui o /al-jamhara/ de Ibn-Durayd, 

/lisān al-carab/ de  Ibn-ManÞūr, o /qāmūs/ de Fīrūzābādī e também cerca de outras 

cem obras literárias. “Lane procurou dar as mais completas e mais acuradas definições 

em inglês, abonadas com citações de lexicógrafos árabes e citações literárias” 

(HAYWOOD, 1991-b, p. 3088)143. 

                                                
142 “The compilers of these dictionaries faced daunting difficulties. They depended on MSS of 
dictionaries, mostly arranged in ‘rhyme order’ under roots, but with no regular system for listing words 
under these roots. Thus the translation of definitions and citations (if any) was only half the work.”  
143 “Lane aimed to give the fullest and most accurate English definitions, supported by citations from 
Arab lexicographers and literary quotations.”  
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 O prefácio da obra é rica em informações, apresentando a história da língua 

árabe, uma hierarquia das fontes autoritativas estabelecidas pelos árabes, bem como 

os diferentes tipos de definições empregados pelos lexicógrafos nos antigos 

dicionários (EL-BADRY, 1986). 

 Um dos maiores problemas relacionados à esse dicionário é o fato que Lane 

faleceu antes de terminá-lo. Três volumes (dos oito que perfazem a obra completa) 

foram publicadas postumamente, dois dos quais foram organizados depois de sua 

morte baseado em notas deixadas por Lane, mas que não têm a mesma profundidade 

no tratamento das entradas. Apesar dessa deficiência, o dicionário é considerado um 

dos mais primorosos em qualquer língua (HAYWOOD, 1991-b). El-Badry (1986), 

atestando a minuciosidade da obra, cita a entrada /alif/ (a primeira letra do alfabeto 

árabe) que no dicionário ocupa quase três páginas.  

 Muitas outras obras dicionarísticas poderiam ser mencionadas, mas é certo que 

não se pode inventariar a todas, já que esse não faz parte do escopo dessa dissertação. 

Dessa maneira, privilegiou-se aquelas obras que, historicamente, fazem parte do 

período que antecede a /nahÅa/. Espera-se que essa reduzida amostragem possa 

transmitir uma ideia global da lexicografia árabe bilíngue. Os dicionários na 

direcionalidade árabe → português foram brevemente apresentados na introdução à 

essa dissertação, quando da revisão de literatura. 

6.3 TERMINOLOGIA / TERMINOGRAFIA ÁRABE  

Como não se teve acesso à pesquisas especificamente relacionadas aos 

tratados terminológicos em língua árabe, optou-se por apresentar uma das primeiras 

obra de cunho terminológico/terminográfico que sobreviveu e chegou até nossos dias. 

Haywood (1991-b) atesta que os dicionários especializados eram conhecidos 

dos lexicógrafos árabe medievais. Isso equivale a dizer que a tradição dicionarística 

principiada por åalīl Ibn A¬mad não parou na lexicografia de língua geral. Demai 

(2006, p. 64) afirma que “há indicações de que a Terminologia no Oriente se iniciou 

já no século IX, sendo que os árabes foram seus principais representantes”. No 

Ocidente, o mesmo estudo sistemático com preocupação normalizadora, aconteceu 

apenas a partir do século XVI com o obra de Versalius, tratando a terminologia da 
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anatomia e no século XVIII com as obras de Lavoisier e Bertholet, sobre a 

terminologia da química. Kennedy-Day (2003) valida a postulação de Demai ao 

afirmar  que o tratado de terminologia filosófica mais antigo de que se tem notícia foi 

o /kitāb al-¬udūd/ “livro das definições”, a obra composta pelo gramaticista árabe Al-

Farra’ (morto em 822 d.C); essa obra, contudo,  não sobreviveu. Entretanto, a tradição 

terminológica com ênfase na criação, sistematização e normatização do vocabulário 

de especialidade, nesse caso, o filosófico, foi continuada com a obra “Epístola sobre a 

definição das coisas e suas descrições”, de Al-Kindī, o primeiro filósofo árabe. Nela, 

Al-Kindī catalogou, descreveu e ordenou uma lista de termos filosóficos provenientes 

do grego, dando a eles uma forma paralela na língua árabe. 

Abū Yūsuf Ya’qub Ibn-Is¬aq Al-Kindī (796-873) tem sido conhecido como o 

filósofo árabe por excelência. Nasceu em Kūfa, filho de um governador. Durante o 

califado de Al-Ma’mýn e Al-Mucta½im, Al-Kindī gozava de privilégios especiais, 

sendo o tutor de A¬med, filho deste último. Ele trabalhava com um grupo de 

tradutores que verteu os textos de Aristóteles, dos neoplatonistas, e dos matemáticos e 

cientistas gregos para a língua árabe. Adamson (2005) relata que Al-Kindī era apenas 

uma das vertentes do movimento de tradução. Sua “escola” contrastava com aquela de 

©unayn Ibn-Is¬āq e seu filho Is¬aq Ibn-©unayn. “O círculo de Al-Kindī não produziu 

tantas traduções quanto as do círculo de ©unayn, mas algumas das obras que eles 

traduziram foram de imensa importância em determinar a recepção árabe do 

pensamento filosófico grego” (ADAMSON, 2005, p. 32).144   

Badawi (1987) afirma que não se sabe com certeza se Al-Kindī traduzia, ele 

mesmo, as obras gregas, mas sabe-se que ele estava envolvido ativamente no processo 

de monitoramento e correção das obras traduzidas. Provavelmente, “sua correção se 

limitava a encontrar a melhor expressão árabe e a propor termos técnicos melhores” 

(p. 30). Sabe-se, entretanto, que ele escreveu inúmeros comentários dos textos 

filosóficos de Aristóteles, mostrando uma atitude “englobadora” para com os escritos 

filosóficos, uma característica muito positiva para aquele que está à porta a fim de 

receber uma nova doutrina. Essa receptividade às novas ideias é claramente visto em 

                                                
144 “Al-Kindī’s circle did not produce as many translations as the Hunayn circle, yet some of the works 
they did translate were of immense importance in determining the Arabic reception of Greek 
philosophical thought.”  



 

 

101 

 

sua Filosofia Primeira, uma epístola filosófica que trata da metafísica como a rainha 

das ciências, onde a busca da verdade é vista como o objetivo da vida humana.145 

Hernandez (1963, p. 38) atesta a importância do trabalho desenvolvido por Al-

Kindī não apenas na recepção da  filosofia através da tradução, mas em sua 

preocupação com a normatização do vocabulário filosófico: 

Além disso, ao ser Al-Kindī contemporâneo ao momento em que 
tem lugar a tradução ao árabe da enciclopédia grega, realizou um 
grande esforço para estabelecer a terminologia filosófica árabe. 
Assim, um de seus escritos, Sobre as definições das coisas e de 
suas descrições, é um pequeno mas preciso dicionário árabe, talvez 
o primeiro dos conhecidos no mundo árabe, de um pouco menos de 
cem termos, alguns dos quais parecem ter recebido de Al-Kindī um 
novo significado filosófico. Este trabalho de fixação terminológica 
se completa pelo uso do método lógico-matemático, único capaz de 
facilitar o desenvolvimento do pensamento.146  

O tratado conhecido como a Epístola das Definições sobreviveu em três 

manuscritos encontrados em Istambul, Londres e Lisboa (Kennedy-Day, 2003; Frank, 

1976). Esta análise é baseado no livro /rasā’il Al-kindī al-falsafiya/ “As epístolas 

filosóficas de Al-Kindī”, cujo texto foi estabelecido e editado por Muhammad 

Abdulhadi Abu-Ridah, obra publicada no Cairo, tendo por base apenas o manuscrito 

de Istambul.  

Kennedy-Day (2003), em uma primeira instância, levanta dúvidas quanto a 

autenticidade da obra. Abu-Ridah (1950), involuntariamente, corrobora essa suspeita 

ao fornecer informações baseadas em evidências internas (texto e ruptura da 

convenção de apresentação) e externas (as condições em que foram encontradas o 

manuscrito). Segundo ele, embora a Epístola tivesse sido encontrada em um único 

conjunto com os demais tratados de Al-Kindī, a caligrafia desse manuscrito difere da 

                                                
145 “Não devemos nos envergonhar de admirar a verdade, nem de obtê-la seja lá de onde vier, ainda que 
tenha vindo de povos bem distantes de nós e de comunidades tão diferentes, pois não há nada mais 
fundamental do que a verdade para quem busca a verdade, pois esta não despreza e nem diminui quem 
a profere e nem quem a traz.” (AL-KINDĪ, 2006, p. 133). 
146 “Además, al ser Al-Kindi coetáneo del momento en que tiene lugar la traducción de la enciclopedia 
griega, ha realizado un gran esfuerzo para establecer la terminología filosófica árabe. Así, uno de sus 
escritos, Acerca de las definiciones de las cosas y de sus descripciones, es un pequeño pero preciso 
diccionario filosófico, acaso el primero de los conocidos en el mundo árabe, de poco menos de cien 
términos, algunos de los cuales parecen haber recibido de Al-Kindi una nueva significación filosófica. 
Esta labor de fijación terminológica se completa por el uso del método lógico-matemático, único capaz 
de facilitar el desarrollo del pensamiento.” 
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dos outros. Além disso, todas as outras epístolas de Al-Kindī têm um pequeno 

prólogo de dedicação e comentários, mas na Epístola das Definições essas 

características não estão presentes. Entretanto, baseado no restante da leitura de sua 

introdução à Epístola, pode-se concluir que, se houve dúvida na mente de Abu-Ridah 

quanto a sua autenticidade, elas foram logo dissipadas. Suas últimas palavras são:  

Esta epístola –  a despeito de sua brevidade, e a despeito de seu 
insuficiente conteúdo, e a despeito de tudo o que o instruído leitor 
moderno pode encontrar nela de deficiência – ela é, até onde eu 
creio, o primeiro livro sobre definições filosóficas entre os árabes, 
e o primeiro dicionário de terminologia que chegou até nós.” 
(ABU-RIDAH, 1950, p. 164).147  

Ainda com relação à evidências externas colocando em dúvida a autenticidade 

da Epístola, Frank (1976), menciona que Ibn-Al-Nadīm148 não inclui, por título, a  

Epístola das Definições em sua lista das obras redigidas por Al-Kindī, mas, de uma 

maneira genérica, ele menciona um tratado que se ocupava “com muitas questões 

acerca da lógica e outros assuntos, e acerca das definições de filosofia” (p. 09) que, 

acredita-se, esteja se referindo a Epístola. 

Frank (1976) conclui não haver evidência definitiva para provar ou refutar a 

autenticidade do tratado, e descarta o assunto como irrelevante, pois, embora o 

assunto afete a posição histórica do documento, ele não tem influência no texto em si. 

Na pior das hipóteses, o texto pode ser atribuído a um dos discípulos do “Filósofo 

Árabe”, já que o conteúdo da Epístola reflete o pensamento da Escola de Al-Kindī.  

A ausência do “prólogo” mencionado acima, deixa lacunas no que se refere ao 

propósito e a delimitação do público alvo da Epístola. Kennedy-Day (2003) postula 

                                                
147    

 ه�، L#�� – م@ ا�m� <9=   u�7'ه� و=�X A9� <9.��� و=9> آ] م� %PVR#� ا���رئ ا�$6%� ا���s` أن %K3–��#L K6r ا�'س��A ه"
� ا��V'%��ت ا��A#�R9 =67 ا��'ب، وأول ��م.س �9Pm�9$�ت =67هT و,] إ��7#L ب�V6، أول آ�V=أ.ّ"                                                                                                             

148 Ibn-Al-Nadīm (morte 998 d.C.), era um /warrāq/ “vendedor de livros” (e/ou um escriba que 
“copiava manuscritos e os vendia”).  Pouco se sabe sobre sua vida, mas sabe-se que ele redigiu um 
importante livro, o /al-fihrist/ “O índice” (ou, em outras acepções, “catálogo, relação”), uma espécie de 
inventário dos livros escritos em árabe existentes em sua época.  Esta obra está dividida em 10 
/maqālāt/ “artigos, tratados” descrevendo brevemente o conteúdo dos livros que cobriam uma ampla 
gama de assuntos, incluindo as ciências alcorânicas, filologia, filosofia, jurisprudencia, história, mas 
também assuntos “esotéricos” como alquimia, lendas, mágicas, poções, etc.  Uma parte da obra era 
dedicada aos livros que haviam sido traduzidos do grego e siríaco.  Em geral, para cada obra 
apresentada, além do título e assunto, Ibn-Al-Nadīm provia informações sobre o escritor, o tamanho da 
obra (incluindo o número de páginas, especialmente quando se tratava de poesias, onde o número de 
linhas também eram informado), já que muitos copistas enganavam seus clientes vendendo obras 
incompletas (FÜCK, 1986). 
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que o próposito da obra era normatizar o vocabulário filosófico. Segundo ela, Al- 

Kindī, sendo o primeiro filósofo a escrever em árabe, enfrentou muitos problemas no 

que diz respeito à expressão em língua vernacular da terminologia técnica apropriada 

às noções filosóficas gregas e siríacas. Então, para auxiliar o trabalho de tradução e 

entendimento, fez-se necessário a criação de um vocabulário terminológico que 

expressasse os conceitos filosóficos em árabe. Ela afirma que a Epístola das 

Definições “indica a importância que a falasifa colocou na exata terminologia 

filosófica.” (KENNEDY-DAY, 2003, p. 19).149  

Quanto ao público alvo, Kennedy-Day (2003), baseado na escolha dos 

verbetes de Al-Kindī (onde vários dos conceitos filosóficos são transmitidos através 

de expressões linguísticas extraídas da linguagem comum, ou seja, deslizes 

linguísticos), sugere que sua audiência tinha pouco conhecimento de filosofia, talvez 

membros da corte. Muitas das definições são breves o suficiente para serem 

memorizadas e talvez substituídas (como um sinônimo) quando da leitura de um texto 

filosófico.  

A Epístola das Definições baseada no manuscrito de Istambul contém uma 

lista de 96 termos, cada um deles seguido por uma breve definição. Todos são termos 

filosóficos ou, pelo menos, são termos usados no domínio da filosofia. Kennedy-Day 

(2003, p. 29)  afirma que  “[n]essas definições, Al-Kindī usa a técnica pedagógica de 

aumentar o conhecimento do leitor, partindo do que ele já conhece para chegar 

naquilo que ele não sabe, até que, gradualmente, ele se familiarize com a maneira 

filosófica de pensar.”150   

É importante notar que, quando os árabes começaram a traduzir os textos 

gregos e siríacos durante o nono século, não havia um vocabulário técnico em árabe 

para expressar as noções filosóficas já consagradas naqueles idiomas. Dessa maneira, 

pode ser afirmado que um dos maiores legados de Al-Kindī para a filosofia de 

expressão árabe foi a formalização da linguagem de especialidade filosófica, que foi 

materializada no corpus de sua Epístola das Definições (WALZER, 1962). 

                                                
149 “... indicates the importance the falasifa placed on accurate philosophical terminology.” 
150 “In these definitions Al-Kindi uses the pedagogical technique of building up a reader’s knowledge, 
beginning from what a reader knows to what she does not know, until the reader gradually becomes 
acquainted with the philosophical way of thinking.”  
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À guisa de exemplo, tome-se os seguintes termos propostos por Kennedy-Day 

(2003): /al-jawhar/, /al-hayūlā/ e /al-cilla al-‘ulā/. O termo /jawhar/, ou seja, 

substância, vem do étimo persa que significa gema ou jóia. Na época das traduções já 

havia sido adotada pela língua geral, mas com Al-Kindī ela passou a ter um sentido 

técnico. O mesmo pode ser dito de /hayūlā/, embora não sendo usada anteriormente na 

linguagem quotidiana, ela passou a significar “matéria”, transliterada do termo grego 

“hyle” (ύλή) com o mesmo significado. Como uma palavra emprestada do grego, o 

vocábulo, usado no sentido filosófico, tornou-se um termo não específico, não 

trazendo à mente nenhum tipo peculiar de material.  

A convenção de adotar termos estrangeiros para expressar conceitos novos é 

comum no domínio terminológico porque essas palavras não têm a “bagagem” que 

outras teriam. Elas são “artificiais”, fato que lhes proporciona uma utilidade sui 

generis na tarefa de representar uma ideia. “A medida que empréstimos linguísticos 

estrangeiros são páginas brancas na linguagem receptora, elas exibem uma pureza 

[linguística] que palavras nativas não têm”. (KENNEDY-DAY, 2003, p. 23).151  

Com respeito ao conceito “causa” pode-se dizer que foi uma escolha arbitrária 

de Al-Kindī. Há duas palavras em árabe que transmitem essa ideia, “al-cilla” (pl. 

“cilal”) e “sabab” (pl. “asbāb”). Al-Kindī escolheu empregar a primeira palavra 

enquanto outros tradutores e filósofos preferiram a segunda. “Na conhecida edição 

árabe da Física de Aristóteles, o tradutor Is¬aq b. ©unayn, que viveu depois de Al- 

Kindī, usou o asbāb para causas, não al-cilal.” (KENNEDY-DAY, 2003, p. 27).152 

Kennedy-Day (2003) e Frank (1997) creem que a escolha de Al-Kindī por /al-
cilal/ deve-se ao fato de que esse termo tinha menos bagagem histórica, já que /asbāb/ 

era um termo reconhecidamente alcorânico. “Ele talvez estivesse se distanciando da 

teologia, ao indicar um vocabulário técnico para a filosofia. Talvez ele tivesse 

esperando se proteger das controvérsias religiosas ao expressar suas ideias em uma 

linguagem não-religiosa.” (KENNEDY-DAY, 2003, p. 27).153 

                                                
151 “Insofar as foreign words are blank slates in the receptor language, they exhibit a cleanness that 
indigenous used words do not have.”  
152 “In the known Arabic edition of Aristotle’s Physics, the translator Ishaq b. Hunayn who lived after 
Al-Kindi, used asbāb for causes, not al-cilal.”  
153 “He may have been distancing himself from theology, by indicating a technical vocabulary for 
philosophy. He may have hoped to protect himself from religious controversies by expressing his ideas 
in non-religious language.” 
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Algumas das definições filosóficas de Al-Kindī, com o passar do tempo, 

entraram também para a língua comum. Versteegh (1997) ilustra isso com a definição 

para “paixão”. De acordo com Al-Kindī, “paixão é o excesso de amor”154. A mesma 

definição foi adotada por Al-Jawharī (morte 1007) em seu dicionário de língua geral. 

Lane em seu Arabic-English Lexicon, quando traduzindo o verbete /cišq/ “paixão”, 

seguiu a mesma definição, “amor excessivo” (LANE, [1874] 1968, p. 2054)155. 

Em suma, como já longamente discutido no primeiro capítulo, o contato dos 

árabes com as ciências gregas dos séculos VIII e IX, foi a mola propulsora para a 

inserção de diversos termos no banco de palavras da língua. Os árabes, como todos os 

povos da terra, quando confrontados com o surgimento de novas ideias, tiveram que 

adaptar sua língua para responder ao novo conhecimento. A língua ajustou-se às 

mudanças usando os recursos disponíveis em sua própria natureza incluindo o 

processo de derivação, mas não se limitando a ele. A composição lexical,  a 

arabização (transliteração) de conceitos, e os decalques e deslizes linguísticos  foram 

muito usados no processo de fazer a língua árabe mais apropriada para a discussão das 

ciências até então inexistentes entre eles. 

Al-Kindī foi o estudioso responsável para que essa nova terminologia criasse 

raízes entre os árabes, deixando de ser uma planta exótica, e tornando-se uma espécie 

nativa. O epíteto “o filósofo dos árabes” representa bem a sua posição como o 

primeiro da lista de filósofos árabes. Ele foi a “ponte” que ligou o pensamento grego à 

tradição filosófica no Islã. O árabe, como língua de chegada para os conceitos 

filosóficos (e científicos) gregos, necessitava de uma terminologia que não desse 

margem a ambiguidades, e foi precisamente essa normalização de termos que Al- 

Kindī conseguiu através de seu trabalho na Epístola das Definições. 

Explorou-se nesse capítulo as bases de uma obra lexicográfica e como esses 

princípios foram aplicados à lexicografia árabe. No próximo capítulo apresenta-se, 

como parte da dissertação, a proposta de um dicionário bilíngue onde a língua fonte é 

o árabe e a língua de chegada o português.  

                                                
154 "weا�� :A�"إL'اط ا��$   
155: “Excessive love.”  
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CAPÍTULO IV 

DICIONÁRIO DE VERBOS ÁRABE-PORTUGUÊS: UMA PROPOSTA 

A palavra humana é mais expressiva e duradoura que o 
monumento.  Saliente-se as palavras que um povo usava e se 
saberá suas ideias, aquilo que se encontrava ao alcance de suas 
mãos ou de sua inteligência, o que se conhecia, o que se ignorava.  
Tomás de Avellaneda. 156  

Esse capítulo discorre sobre a proposta do dicionário bilíngue de verbos 

propriamente dita.  Os capítulos anteriores discutiram a justificativa para a pesquisa, 

um breve histórico da língua árabe, e a fundamentação teórica.  Aqui as implicações e 

aplicações dos conceitos discutidos anteriormente são materializadas em um modelo 

de dicionário que se enquadra dentro dos parâmetros da lexicografia pedagógica 

bilíngue.   

O capítulo parte do genérico para o específico, discutindo-se em primeiro 

lugar os aspectos técnicos do dicionário proposto.  Em segundo lugar apresenta-se 

brevemente a metodologia empregada para a seleção dos verbetes, seguidos pela lista 

dos 1001 verbos mais frequentes nos corpora literário e jornalístico. O capítulo 

conclui com uma amostragem de dez verbos - retirados da lista de frequência - que, 

dependendo da preposição que os seguem, têm suas acepções originais alteradas.    

1. ASPECTOS TÉCNICOS  

Duran & Xatara (2007), no artigo Critérios para Categorização de 

Dicionários Bilíngues, postulam que há alguns critérios essenciais para a 

categorização de dicionários sejam eles bilíngues ou monolíngues: alvo geral do 

dicionário, público alvo, extensão, seleção e a forma de organização da nomenclatura.  

Os dicionários bilíngues, entretanto, devem responder a mais três outros critérios: 

funcionalidade, reciprocidade e direcionalidade.  Abaixo, esses conceitos são 

aplicados ao projeto do Dicionário de verbos árabe-português seguindo o paradigma 

sugerido pelas autoras: 
                                                

156 “La palabra humana es más expresiva y duradera que el monumento.  Señálense las palabras que 
usaba un pueblo y se sabrá sus ideas, lo que se hallaba al alcance de sus manos ó de su inteligencia, lo 
que se conocía, lo que se ignoraba.” Tomás de Avellaneda (GARZÓN, T., 1910, p. 100 – apud 
FABRO, D. ).    
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1.1 ALVO GERAL:  

Dicionário bilíngue para ser usado como ferramenta paradidática na aquisição 

e consolidação linguística especialmente na decodificação de textos. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PÚBLICO ALVO: 

Estudantes de árabe: 

Aprendizes (nível básico e intermediário)  

Faixa etária: adulta 

1.3 EXTENSÃO E SELEÇÃO: 

Como mencionado no título da pesquisa, pretende-se propor um dicionário dos 

mil e um verbos árabes, privilegiando aqueles mais frequentes nos corpora jornalístico 

e literário.   O levantamento do corpus verbal é essencialmente extra-lexicográfico, 

baseado primordialmente nas obras “The basic word list of the Arabic daily 

newspaper” (BRILL, 1940) e “A word count of modern Arabic prose” (LANDAU, 

1959)  

1.4 FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA NOMENCLATURA: 

A entrada de verbetes no corpus segue a norma lexicográfica árabe tradicional, 

onde os lexemas são apresentados em ordem alfabética por raízes, listados de acordo 

com seus radicais primários (trilíteres ou quadrilíteres), e as declinações de suas 

formas verbais (I a X) são arrolados sob essa raiz.  Alguns dicionários bilíngues 

modernos têm rejeitado essa forma de organização de nomenclatura, principalmente 

aqueles que são confeccionados para consulentes das línguas do tronco indo-europeu, 

mas acredita-se que as metodologias lineares ocidentais não são apropriadas para 

representar o sistema trilítere árabe, e que é melhor se ater a um sistema de 

organização lexicográfica onde os verbetes são organizados com base em seu radical.  
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1.4.1 QUANTO À MACROESTRUTURA: 

O conjunto das entradas, ou seja, a menor unidade autônoma de um dicionário, 

comumente denominado de nomenclatura e arrolado em forma vertical, como já visto,  

recebe o nome de macroestrutura (ou nominata).  A inserção de uma palavra à 

macroestrutura, como mencionado anteriormente, segue critérios pré-estabelecidos. 

As entradas serão escolhidas com base na linguística de corpus, considerando sua 

frequência em diferentes corpora: o jornalístico e o literário. 

A lista de frequência de Brill (1940) como indica o título, foi retirada de 

corpus jornalístico publicados no Egito, Palestina, Líbano e Iraque, consistindo de 

136.089 vocábulos corridos, dos quais 5.981 são vocábulos específicos.  Os jornais 

datam de 1937 a 1939.  A lista de Landau (1959) foi retirada de um corpus literário 

egípcio, contendo 60 livros de diferentes gêneros: ensaio, biografia, crítica literária, 

romance, filosofia popular, livro de viagens, história islâmica e estudos sociais.  

Foram arrolados 11.284 vocábulos específicos da lista total de 136.089 (como em 

Brill), uma vez que o plano original era, entre outros fatores, comparar o uso da 

linguagem nos dois diferentes gêneros.    

Os verbos arrolados nas duas listas somam 3.407, incluindo os 900 hapax 

legomenae (verbos com apenas uma ocorrência nos corpora).  Desses, privilegiou-se 

os 1001 mais frequentes (de fato, os 1017 verbos mais comuns, uma vez que os 

últimos 74 verbos estavam agrupados dentro de uma mesma chave de frequência, e 

uma ruptura dentro dessa escala poderia descartar verbos relevantes ao público alvo).      

1.4.2 QUANTO À MICROESTRUTURA: 

A microestrutura – o conjunto de informações que segue a entrada – contará 

com a transcrição fonológica, apontará se o verbo é transitivo ou intransitivo, 

decodificará o significado da entrada provendo equivalentes paralelos em português e, 

se o verbo muda de sentido se seguido por uma preposição, além dos equivalentes em 

português, contará também com abonações retiradas de corpora jornalístico e literário. 

Na ausência de exemplos autênticos nos corpora consultados, serão fornecidos 

exemplos “criados” para ilustrar o uso do verbo em questão. 
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Levando em consideração o público alvo do dicionário, a micro-estrutura do 

verbete deverá facilitar a tarefa do estudante de árabe de perceber as nuanças nos 

significados dos verbos árabes, especialmente quando estes são seguidos por 

preposição.  Cada verbete terá um tratamento tentativamente exaustivo, fornecendo ao 

consulente diferentes equivalências em português à raiz em questão (parassinônimos).    

Vários dicionários e manuais são utilizadas para a delimitação dos 

equivalentes para os verbos escolhidos.  Parte-se do estudo de dados já existentes, faz-

se uma reorganização desse material e apresenta-se os dados em um formato que 

auxilia na decodificação de textos e aprendizagem da língua árabe.  Clotilde 

Murakawa (2009, p. 26) confirma que na prática lexicográfica, a influência de uma 

obra lexicográfica sobre outra é um ponto pacífico e acordado.  De acordo com ela, 

“há um continuum de informação lexical que é transmitido de obra para obra. O saber 

lexicográfico passa de uma época para outra, e de uma obra para outra.”  Por isso, 

quando do tratamento do verbete na microestrutura, a inserção das formas paralelas 

levará em conta as seguintes obras já existentes:  

• Alphonse Sabbagh (Dicionário Árabe-português-Árabe);  

• Daniel Reig (Dictionnaire Larousse Arabe-Français);   
• Federico Corriente (Diccionario Avanzado de Árabe-Español);   

• George M. Abdul-Massih (Dictionary of Arabic Verb Conjugation) 

• Hans Wehr (Dictionary of Modern Written Arabic);   

• Hashem Taha Shlah (Dictionary of Transitive - Intransitive Verbs); 

• Júlio Cortés (Diccionario de Árabe Culto Moderno);  

• Munir Baalbaki (Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary); 

• Sam Ammar e Joseph Dichy (Les Verbes Arabes) 

A fim de manter-se fiel ao propósito de registrar os verbetes que fazem parte 

da linguagem atual, sempre que possível, procurar-se-á aboná-los com exemplos reais, 

retirados do banco de dados da Brighan Young University.  O “ArabiCorpus” é um 

programa que contém diferentes corpora em árabe, incluindo os dois que serão usados 

para as abonações: o jornalístico e o literário.  Esses corpora cobrem uma extensa área 

do mundo árabe: Arábia Saudita, Argélia, Egito, Kuait, Líbano, Marrocos, Palestina, 

Síria e Sudão.   

O corpus jornalístico conta com 83.519.701 palavras/ocorrências advindas dos 

seguintes jornais: 



 

 

110 

 

Jornal Procedência Período Data Palavras/Ocorrências 

Al-Ahram Egípcio 1 ano 1999 16.475.979 

Al-Hayat Saudita/Libanês 1 ano 1996 21.564.239 

Al-Hayat Saudita/Libanês 1 ano 1997 19.473.315 

At-Tajdid Marroquino 1 semestre 2002   2.919.782 

Ath-Thawra Sírio 1 ano 2000 16.631.975 

Al-Watan Kweitiano 1 semestre 2002   6.454.411 

Já o corpus literário arrola 1.930.675 palavras/ocorrências procedentes das 

seguintes obras literárias: 

Autor Obra 

Reem Bassiouney '$� (Madbouly)  - م�6.��,(O cheiro do Mar)   رائ$A ا�

Ali Salem 67ن� �L ��د�أو  (Nossos filhos em Londres) 

Ibrahim Abdel Meguid A%س/67ر�ا �L أح6 %�7م �  (Ninguém dorme em Alexandria) 

Alaa Al-Aswany رة %��.�#�ن��=  (Edifício Yacoubian), .��/#X  (Chicago) 

Khaled Al-Khamissi �Rآ�O  (Taxi) 

Naguib Mahfouz  رم#'ام�   (Miramar), _�'/ا�  (Al-Karnak ‘Cafeteria 
Karnak’), ن�#R76ى ا�,  (Eco do esquecimento),  أ,6اء
A#Oة ا�3ا'#Rا�  (Ecos de uma autobiografia), �7Oد ح�ر�أو  
(Filhos de nosso bairro) 

Ahlem Mosteghanemi 6Rrذاآ'ة ا� (Memórias da carne), '%'س '��=  (Transeunte 
numa cama), ض> ا�$.اس.L  (Caos dos sentidos) 

Rajaa Alsanea  �7ت ا�'%�ض�  (As garotas de Riyad (Publicado em 
português sob o título “Vida Dupla: Um romance sobre 
o Oriente Médio hoje”. )  

Tahir Wattar  � São Tahir retorna à sua)  ا�.�� ا��Pه' %�.د إ�> م��م! ا�|آ
posição de inocência), 6%! ���6=�ء% �L'% 'ه�Pا� � São)  ا�.�
Tahir levanta suas mãos em súplicas), 'mا�$.ات وا��  (O 
pescador e o palácio) 

Tayeb Salih @%|س ا�'= – (O casamento de Zein) 

Edwar Al-Kharrat ا��� ز=�'ان'O  (Cidade de açafrão) 

Latifa Al-Zayyat  ى'Cأ umو� AC.Q#eا�  (A velhice e outras estórias) 

Yahya Haqqi � um�  (Obra Completa de Yahya Haqqi) �#$#> ح�

Elias Khoury ا�8'��ء A/9م�  (Reino de estrangeiros) 

Ghassan Kanafani 6أم س� (Umm Sacd), ب�� Retorno)  =�ئ6 إ�> ح#�� ,(A porta)  ا�
para Haifa) 

Najah Halo س' ا�$#�ة  (O segredo da vida) 

Saadallah Wannous '��� م�8م'ة رأس ا���9.ك (A Aventura de Mamluk Jabir) 
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Tamim Sayb D%7#_ %� أود#= N��O � (Não arranque seus olhos) 

Ghada Samman 'ح�Uا ��e��� 3اآ'ة� َ TVC (Memória lacrada com cera 
vermelha) 

1.5 FUNCIONALIDADE: 

São duas as funções fundamentais de um dicionário bilíngue: 

� apoio à codificação 

�  direção língua materna  →→→→ língua estrangeira 

� apoio à decodificação 

�  direção língua estrangeira →→→→ língua materna 

O dicionário proposto se enquadra como servindo de apoio à decodificação.  

1.6 RECIPROCIDADE: 

Esse critério remete à língua materna do público alvo: 

� Dicionário bilíngue recíproco:  se destina tanto ao público-alvo falante da 

língua-fonte quanto ao público-alvo falante da língua-alvo.   

� Dicionário não-recíproco: se destina ao público-alvo de apenas uma das 

línguas contempladas. 

O dicionário proposto é considerado não-recíproco, já que se destina aos 

falantes da língua alvo, que utiliza seus dados para decodificar informações (orais ou 

escritas).  

1.7 DIRECIONALIDADE: 

O critério de direcionalidade permite duas ocorrências: Considerando A e B 

como línguas envolvidas, o dicionário bilíngue monodirecional apresentaria apenas 

uma direção possível: AB ou BA.  O dicionário bilíngue bidirecional apresentaria 

ambas as direções: AB e BA. 

O dicionário proposto é monodirecional: Árabe – Português 
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2. LISTA DOS VERBOS MAIS FREQUENTES: 

Como se é sabido, uma lista de frequência é comumente produzida tendo em 

vista, principalmente, a confecção de livros textos e dicionários para aprendizes de 

línguas (materna ou estrangeira).  

É comum e acordado que uma cuidadosa seleção de vocábulos pode conduzir 

a uma maior eficiência no ensino (e aprendizagem) de um idioma. Por isso decidiu-se 

utilizar duas das mais conhecidas listas de frequência produzidas em árabe que, 

embora não sendo as únicas, podem ser consideradas as mais representativas, já que 

são poucas as listas publicadas que são sistemáticas e mantém reconhecido rigor 

acadêmico: A lista de frequência de corpus jornalístico (BRILL, 1940) e a de corpus 

literário (LANDAU, 1959).  As duas listas se complementam e são usadas aqui para 

prover uma referência para aprendizes de árabe. 

2.1 LISTA DE FREQUÊNCIA DE BRILL  

Embora Moshe Brill não tenha sido o primeiro a apresentar a lexicometria 

como ferramenta que auxilie no ensino/aprendizado de uma língua, sua aplicação 

deste princípio à língua árabe demonstra grande originalidade, particularmente devido 

às características sui-generis do árabe.  

Brill (1940) contou e registrou a maioria dos vocábulos de seu corpus 

jornalístico por meio de amostragem.  Aproximadamente metade de todas as palavras 

arroladas por ele (aproximadamente 70.000) foi retirada de dois periódicos no Oriente 

Médio: Al-Ahr×m (Egito) e FilasÐ÷n (Palestina), entre os anos de 1937 e 1939.  O 

método utilizado foi contar os vocábulos nas primeiras e últimas linhas dos editoriais, 

das notícias locais e estrangeiras, e das reportagens de destaque.  Outros 40.000 

vocábulos foram enumerados dos mesmos jornais, mas em uma data posterior para 

determinar a estabilidade da lista de frequência. 

Para acentuar ainda mais a objetividade da obra, Brill contou todas as palavras 

de seis jornais (em lugar de apenas as primeiras e últimas linhas de artigos 

selecionados) durante o período de 11 de dezembro de 1938 a 15 de janeiro de 1939.  

Essa contagem retornou aproximadamente 20.000 palavras corridas.  O corpus deixou 
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de ser apenas os dois jornais já mencionados acima para incluir Al-Mi½r÷ (Egito), Al-

J×mica Al-Isl×miyya (Palestina), ¼awt Al-A¬r×r (Líbano) e Al-‘Istiql×l (Iraque). 

Uma vez tabulados os resultados, o número de palavras corridas chegou a 

136.089 ocorrências.  Destes, foram encontrados 5.981 vocábulos específicos que 

foram organizados em duas listas: uma em ordem alfabética pelas raízes árabes 

(juntamente com sua respectiva frequência), e uma segunda lista em frequência 

decrescente, começando com o vocábulo mais comum (�< - /f÷/ - a preposição “em” 

com 5870 ocorrências) e terminando com os hapax legomena. 

O resultado da análise de Brill sugere que o conhecimento das 500 palavras 

mais frequentes assegura o entendimento de aproximadamente 61.1% do conteúdo 

dos jornais árabes modernos, enquanto que 1.000 palavras cobririam 75.4% do 

vocabulário utilizado pela imprensa hoje.   

Obviamente, deve-se levar em conta que uma lista de frequência é uma 

“radiografia” de sua época e da realidade de onde o material consultado procede.  

Dessa maneira a lista de Brill retrata bem a realidade do fim da década de 30, às 

vésperas da II Guerra Mundial, período no qual os jornais abundavam com discussões 

sobre fascismo, nazismo, rearmamento, etc.  Vocábulos como “comunismo”, 

“socialista”, e “telegrama” também aparecem com frequência muito alta, o que 

provavelmente não refletiria a realidade dos dias atuais.  O verbo /½arra¬a/ “dar um 

comunicado, declarar” e o adjetivo /qawmiyy/ “nacional” também poderiam ser 

caracterizados como frequências de validade questionável, pois suas ocorrências são 

incomuns. 

2.2 LISTA DE FREQUÊNCIA DE LANDAU 

Jacob Landau interessou-se pela abordagem de Brill, mas achava a linguagem 

da imprensa muito restrita.  Ele procurou complementar a obra de Brill através da 

elaboração de uma lista de palavras presentes em corpus literário que, certamente, 

configuraria mais palavras utilizadas no cotidiano. 

Na introdução a seu livro, Landau questiona alguns aspectos da abordagem de 

Brill, em especial o curto período que a amostragem cobre (aproximadamente dois 



 

 

114 

 

anos) e a pluralidade de países representados.  Por fim, ele decide percorrer um 

caminho alternativo onde expande o período da amostragem (obras escritas nas 

últimas duas décadas) e foca em um único país (Egito), cuja prosa é mais conhecida 

do que a literatura proveniente de outras partes do mundo árabe: 

A literatura egípcia moderna é amplamente lida no Sudão, Síria, 
Jordânia e Iraque e, aparentemente, também no noroeste africano, 
Iêmen e Arábia Saudita.  Líbano parece ser uma exceção.  A 
restrição dessa pesquisa à literatura egípcia deixa aberto o caminho 
para a preparação de listas de frequências de literatura árabe 
moderna em, digamos, Líbano, Síria, ou Iraque numa data futura. 
(LANDAU, 1959, p. X)157 

Landau limitou seu corpus a sessenta obras literárias e os dividiu em dois 

grupos.  O primeiro grupo consistia de dez obras que incluíam ensaios, autobiografia, 

crítica literária, romances, história islâmica, filosofia popular e um livro de viagens.  

Nesses, foram contadas todas as palavras que apareciam nas dez primeiras e últimas 

páginas da obra em questão.   

O segundo grupo (as cinquenta obras restantes), além dos gêneros 

mencionados acima, também incluía assuntos como sociologia, ciência popular, 

história geral, história militar, história da filosofia árabe, antologia literária, 

islamismo, reforma islâmica, personalidades islâmicas, romances históricos, peças 

teatrais, coleção de preleções sobre economia e finanças, coleção de documentos 

sobre julgamentos famosos, tratados de problemas sociais e religiosos, e conduta na 

vida marital.  Nessas obras foram contadas todas as palavras das cinco primeiras e 

últimas páginas.  Em obras onde havia prefácio e/ou conclusão, a contagem começou 

depois do prefácio e terminou antes da conclusão, visto que, via de regra, o 

vocabulário utilizado nessas sessões é estereotipado e atípico. 

Uma vez que os 136.089 vocábulos corridos da prosa egípcia foram 

enumerados, chegou-se a 11.284 vocábulos específicos, um número bem maior do 

que aquele encontrado por Brill (5.981), o que era de se esperar, visto que a 

linguagem da prosa é muito mais variada do que a da imprensa.   

                                                
157 “Modern Egyptian literature is widely read in the Sudan, Syria, Jordan and Iraq, and apparently also 
in Northwest Africa, Yemen and Saudi Arabia.  Lebanon seems to be an exception.  The restriction of 
this survey to Egyptian literature leaves the way open to the preparation of word frequency lists of 
modern Arabic literature in, say, Lebanon, Syria, or Iraq at some future date.”  
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O sistema de organização dos resultados de Brill foi parcialmente adotado por 

Landau.  Os 11.284 vocábulos específicos foram apresentados em duas listas: uma em 

ordem alfabética pelas raízes árabes (juntamente com suas respectivas ocorrências no 

corpus literário, jornalístico e a soma das ocorrências nos dois corpora).  Landau 

também acrescentou duas outras colunas (uma com a transcrição das palavras em 

caracteres romanos, e a segunda onde apresenta os equivalentes em inglês dos 

vocábulos em questão158. A segunda lista foi organizada em frequência decrescente, 

começando com o vocábulo mais comum (também a preposição “em” �< - /f÷/ com 

6001 ocorrências) e terminando com os hapax legomena. 

A tabulação de resultados da lista de frequência de Landau indica que a 

apreensão dos 500 vocábulos mais frequentes possibilitaria o entendimento de 

aproximadamente 58.53% do conteúdo da prosa árabe, enquanto que 1.000 vocábulos 

cobririam 70.02% do vocabulário literário. 

2. 3 AS LISTAS COMBINADAS  

Em sua versão combinada (272.178 vocábulos) foram arrolados 12.400 

vocábulos específicos, um número muito inferior à soma dos vocábulos específicos 

das duas listas.  Essa característica indica que muitos vocábulos são comuns às duas 

listas. Entretanto, pode-se perceber que cada corpus mantém seu vocabulário próprio 

(em grande parte).  A palavra /’adab/ “polidez, cortesia, boas-maneiras; belas artes” 

tem uma frequência altíssima no corpus literário e inexiste no corpus jornalístico. O 

mesmo acontece com a palavra /’umm/ “mãe”.  Já o adjetivo /r×d÷k×liyy/ “radical” (no 

sentido de extremista) e o substantivo /qan×½il/ “cônsules” somente aparecem no 

corpus jornalístico.  Conclui-se que, embora os corpora tenham grande intersecção 

vocabular, eles mantêm, individualmente, suas próprias especificidades.   

Com relação ao alvo primordial para a produção de listas de frequência, ou 

seja, auxiliar na escolha de vocábulos para livros textos e dicionários para aprendizes, 

Landau chega a conclusão que sua obra cumpre esse objetivo.  Para ele, se o aprendiz 

domina os 1.000 vocábulos mais frequentes na lista de frequência combinada, ele/ela 

                                                
158  As equivalências foram retiradas da obra: Neustadt D.; Schusser P.  Arabic-Hebrew Dictionary. 
Jerusalem: Hebrew University Press. 1947.  
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tem uma chance real de obter 70-75.4% na compreensão de um texto, não apenas de 

jornais árabes, mas também de textos da prosa árabe moderna. 

2.4 TABELA COM OS VERBOS MAIS FREQUENTES 

A tabela seguinte apresenta os 1001 (1017) verbos mais frequentes retirados 

das listas combinadas de Brill (1940) e Landau (1959).  Os verbos são arrolados na 

ordem alfabética das raizes. As equivalências [aqui grafadas como “glossa”] refletem 

as acepções dos verbos no contexto onde estavam inseridas, e não necessariamente, 

com a acepção principal do verbo.  A vírgula indica acepções sinonímicas, e o ponto e 

vírgula descrevem acepções diferentes (ou figurativas).  As sete colunas se explicam 

por si mesmas, salvo três exceções:  Os verbos aparecem conjugados na terceira 

pessoa, masculino, singular, do perfectivo (que denota uma ação completa e 

terminada) e do imperfectivo (que denota uma ação incompleta).  A coluna central 

aponta qual é a forma do verbo (vide capítulo 2).  Utiliza-se aqui o paradigma 

consagrado entre os arabistas de listar as modificações ocorridas no radical do verbo 

com numerais romanos.  
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 /alif’/  أ
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

bb  أَcَی  b I  ‘ab× - ya’b× recusar 0001  أَ

 أتI  ‘atā - ya’t÷ vir, chegar 0002  b أتb یـcَت�
 ,b  III ātā - yu’t÷ combinarـeَت  ُیdت�

harmonizar; 
concordar com 

0003 

fgأ  fُhـgdَُی  fَ>ـgأ  II  ‘a££ara - yu’a££iru influenciar, 
deixar uma 
marca 

0004 

  fُـgِdُْی  fََـge  III  ×£ara - yu’£iru preferir 0005 

  fُ>ـgcَیـ�  fَ>ـgcت  V  ta’a££ara - 
yata’a££aru 

ser influenciado; 
estar agitado 

0006 

fiأ  fُِـic��َیـ  fَiَcإ��  X  ista’jara - 
yasta’jiru 

alugar (de) 0007 

=iـُ=  أhidَـَ=  ُیـ>iأ  II  ‘aææala - 
yu’aææilu 

postergar, adiar 0008 

�ُXُcَی �َXَأ I  aæa²a - ya’æu²u tomar, pegar; 
começar 

0009 

�ُXِdُی  �َXَe III  āæa²a - yu’æi²u queixar-se com,  
estar zangado 
com 

0010 

�Xأ  

 - kَ  VIII  ittaæa²aَ�ـ<تِا  kُِ�ـ<َی�
yattaæi²u 

pegar, apanhar 0011 

fXأ  fُ>Xcَیـ�  fَ>Xcت  V ta’aææara - 
yata’aææaru 

estar atrasado 0012 

 II  ‘addā - yu’addi÷ cumprir, levar a أّدى ُیdَدhي أدى 
cabo (ex. tarefa) 

0013 

 ,I  ‘a²ina - ya’²anu permitir  أِذَن  َیcَذُن  أذن
consentir 

0014 

 - X  ista’²ana  إc��َْذَن  ُنَیc��ِْذ  
yasta’²inu 

pedir permissão a 0015 

 - II  ‘assasa  أ�<nَ  ُیh�dَـn  nُأ�
yu’assasu 

fundar, instituir 0016 

oأ�  oَُـ�cَی  oَ�ِأ  I  ‘asifa - ya’safu estar pesaroso, 
triste 

0017 

Yأآ  Yُhآـdَُیـ  Yَ>أآـ  II ‘akkada - 
yu’akkidu 

realçar, enfatizar 0018 

  Yُ>آـcَیـ�ـ  Yَ>آـcتـ  V ta’akkada - 
yata’akkadu 

estar verificado, 
averiguado 

0019 

 I  ‘akala - ya’kulu comer 0020  أآـََ=  ُ=َیcآـُ  أآ=

oأ�  oُhـ�cُیـ  oَ>أ�ـ  II  ‘allafa - yu’allifu formar, 
organizar; 
escrever, realizar 

0021 

  oُ>ـ�cَت  َیـ�ـoَ>ـ�cَـ  V  ta’allafa - 
yata’allafu 

estar associado, 
agrupado; estar 
escrito 

0022 
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pأ�  pُِـ�dُْی  pََـ�e  III  ×lama - yu’limu causar dor a, ferir 0023 

  pُ>ـ�cََیـ�ـ  pَ>ـ�cَتـ  V  ta’allama - 
yata’allamu 

estar com dor 0024 

 fأ�  fُُ�ـcَی  fَ�َأ  I  ‘amara - ya’muru ordenar 0025 

 I  ‘amala - ya’mulu esperar, ter  أَ�َ=  َیcُ�ُ=  أ�=
esperança 

0026 

 - V  ta’ammala  تـ�cَ<َ=  َیـ�ـ�cَ<ـُ=  
yata’ammalu 

considerar, 
ponderar 

0027 

Zأ�  Zُِ�ـdُْی  Zَ�َe  III  ×mana - yu’minu crer, acreditar 0028 

oأن  oُِنـcََیْ�ـ�ـ  oََنـcَإ��ـ  X  ista’nafa - 
yasta’nifu 

continuar, 
começar de novo; 
apelar 
(julgamento) 

0029 

Zوُن  أیdَُن  َیـe  I ×na - ya’ýnu chegar, 
aproximar 
(tempo) 

0030 

Yأی  Yُـhیdَُیـ  Yَأی<ـ  II  ‘ayyada - 
yu’ayyidu 

sustentar, 
encorajar, animar 

0031 

 

 /’ba/  ب
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

qr  srُـ	َیـ  >rَ  I  ba££a - yabu££u dispersar, 
divulgar; irradiar 

0032 

rُtَ	َْی rَtََ I  ba¬a£a - yab¬a£u investigar 0033 rt  
�َحrُ  rَ	�ِحُیَ  III  bā¬a£a - yubā¬i£u discutir 0034 

Yَأ َیْ	Yُأَ I  bada’a - yabda’u começar, iniciar 0035 أY 
 - Yَ  VIII  ibtada’aأـَإ�  ُأYِـَ�ـْ	َیـ

yabtadi’u 
começar, iniciar 0036 

 - V  tabaddala  تـَ	ـYَ<َل  َیـ�ـَ	ـYَ<ُل  Yل
yatabaddalu 

ser/estar alterado 0037 

 - VI  tab×dala  تـَ	�َدَل  َیـ�ـَ	�َدُل  
yatab×dalu 

permutar, 
intercambiar 

0038 

 - X  istabdala  إْ��ـَْ	Yََل  َیـْ�ـ�ـَْ	Yُِل  
yastabdilu 

desejar uma 
mudança 

0039 

Yو I  bad× - yabdý aparecer 0040 اَY َی	ـYْو  
 ,IV  ‘abd× - yubd÷ expressar  أYَى  يYِـْ	ُیـ

desabafar 
0041 

  َی	ـِْ�ُل  �ل
  َی	ـُْ�ُل

َ�َلَ  I  ba²ala - yab²ilu 
 
ba²ala - yab²ulu 
 

dar, doar 
(generosamente) 

0042 

fـfَ<َر  ُیـ	ـhfَُر  ر  II  barrara - 
yubarriru 

defender, 
justificar; 
inocentar 

0043 

fََح  َیـْ	fُُح  fحَ  I  bara¬a - yabru¬u deixar, partir 0044 

ـfَََز  َیـ	ـfُُْز  fز  I  baraza - yabruzu evidenciar-se; 
distinguir-se 

0045 



 

 

119 

 

 - V  tabarraca  تـَ	ـfَ<َع  َی�ـَ	ـfَ<ُع  fع
yatabarracu 

oferecer (se) 
espontaneamente 

0046 

�َرَك  ُیـ	�ِرُك  fك  III  b×raka - yub×riku abençoar 0047 

Zهf  Zُِهـfْ	َُیـ  Zََهfَْ  I  barhana - 
yubarhinu 

provar, mostras 
evidências 

0048 

 VI  tab×r× - yatab×r× competir com 0049  �رىتـَ	  َیـ�ـَ	�َرى  fى

v�Q�ُـَ  َیـْ	ـQ�ُـُ  َ  I  basuÐa - yabsuÐu ser simples, 
simplório; 
desdobrar 

0050 

�<Qـَ  َیـَ	�Qhـُ  َ  II  bassaÐa - 
yubassiÐu 

simplificar, 
desdobrar, 
expandir 

0051 

p�  pُ�َِـ�ـ	َیـْ  pَ�ََـ� - VIII  ibtasama  إْ
yabtasimu 

sorrir 0052 

fw  fُhw	َُیـ  fَ>wَ  II  baššara - 
yubašširu 

trazer boas 
novas; realizar 
trabalho 
missionário 

0053 

  fُِش�	ُی  fََش�  III  b×šara - yub×širu começar, iniciar 0054 

r�  rُـَ�ـ	َیـْ  rَ�ََ  I  baca£a - yabca£u enviar 0055 

  rُـَِ�ـ	َیـ�ـْ  rَ�ََـ	إنـْ  VII  inbaca£a - 
yanbaci£u 

levantar-se, 
despertar-se 

0056 

Y�  Yُ�ُ	َْی  Yَ�َُ  I  bacuda - yabcudu estar longe de; 
afastar-se de  

0057 

  Yُِـ�	ُیْ  Yَ�َ ,IV  ‘abcada - yubcidu mandar embora  أْ
despachar; exilar 

0058 

by  �yِ	ََْیـ�ـ  byَ	َْإنـ  VII  inbaġ× - yanbaġ÷ ser conveniente, 
adequado; estar a 
cargo de 

0059 

  �yَِـ�	َیـْ  byَـ� VIII  ibtaġ× - yabtaġ÷ desejar, aspirar 0060  إْ

�R bR	َْی �َRَِ I  baqiya - yabqa permanecer 0061 

bV  �Vْـ	َی  bVَ  I  bak× - yabk÷ chorar, prantear 0062 

U	ْـَُیzُ َzََـU I  balaġa - yabluġu chegar; vir  0063 

 zَ  III  bālaġa - yubāliġu exagerar 0064ـََ��  zُـَِ	��ُی
zU  

 zَ  IV  ‘ablaġa - yubliġu trazer alguémـUَأْ  zُـUِْ	ُی
para...; informar 

0065 

bU  bَـUـ	َیـْ  �َUَِ  I  baliya - yabl× tornar-se gasto, 
usado, surrado 

0066 

��b  ُیـ	�ِ��    III  b×l× - yub×l÷ prestar atenção a 0067 

b��b  َیـْ	ـِ��  َ  I  ban× - yabn÷ construir 0068 

f{  fُـَْ}ـ	َیـ  fَـََ}ـ  I  bahara - yabharu brilhar; cegar 0069 

 IV  ‘ab×¬a - yub÷¬u permitir 0070  أ�َح  ُیـ	�ُ|  Kح

T�  Tُ�ِـ	َت  َیـ�  I  b×ta - yab÷tu tornar-se; 
permanecer; 
hospedar (à 
noite) 

0071 

���َع  َیـ	�ُ�  َ  I  b×ca - yab÷cu vender 0072 
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Z�  Zُـ�	َن  َیـ�  I  b×na - yab÷nu aparecer; tornar-
se claro, aparente 

0073 

  Zُـhـ�	ُیـَ  Zَـ�<ـَ  II  bayyana - 
yubayyinu 

explicar, 
esclarecer 

0074 

 IV  ‘ab×na - yub÷nu explicar 0075  أ�َن  �ـZُیـُ	ـِ  

  Zُـ�<ـ	َیـ�ـََ  Zَـ�<ـ	تـََ  V  tabayyana - 
yatabayyanu 

tonar-se claro, 
evidente 

0076 

  Zَُیـ�	َیـ�ـَ  Zََیـ�	تـَ  VI  tab×yana - 
yatab×yanu 

ser diferente, 
contraditório 

0077 

 

 /’ta/  ت
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 I  tabica - yatbacu seguir 0078  تـَ	ـَِ�  َیـ�ـْ	ـَُ�  ت	�

 - V  tatabbaca  تـَ�ـَ	<َ�  َیـ�ـَ�ـَ	<ُ�  
yatatabbacu 

seguir de perto 0079 

 - VIII  ittabaca  إتـ<َ	َ�  َیـ�ـ<	ـُِ�  
yattabicu 

seguir; tomar 
(medidas) 

0080 

pifت  fَُْیـ�ـpُِـi  pَiَfَْتـ  I  tarjama - 
yutarjimu 

traduzir, verter 0081 

 I  taraka - yatruku partir, deixar 0082 تـfَََك َی�fُُك تfك

Nت�  Nَُیـ�ـِْ�ـ  Nَتـَِ�ـ  I  taciba - yatcibu cansar, estar 
cansado 

0083 

KUت  KُـUْتـَ{  َی�ـ  I  tal× - yatlý seguir; resultar 
de; recitar 

0084 

spَِیـ�ـ >pَتـ I  tamma - yatimmu estar findo, 
completo 

0085 p~ت 

 - p  IV  ‘atamma<ـَأت  spـِ�ُیـ
yutimmu 

completar, 
executar, cumprir 

0086 

 IV  ‘at×¬a - yut÷¬u capacitar 0087  أت�َح  ُیـ�ـ�ُ|  ت�|

 
 /’a£/  ث
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

T	g  Tُـ	ـُْqَیـ  Tَ	ََـg  I  £abata - ya£butu ser comprovada a 
razão de 
(alguém); estar 
firme 

0088 

 - g  II  £abbataـَ	<ـ  Tَ	hـTُُیـqـَ  
yu£abbitu 

fortalecer; 
provar, pôr à 
prova 

0089 

  Tُِـ	ـْqُیـ  Tََـ	ـْgأ  IV  ‘a£bata - yu£bitu provar; aprovar 0090 

b�g  ��ِْـqََیـْ��ـ  b�ْـqَإْ��ـ  X  ista£n× - yasta£n÷ excluir, pôr de 
lado, excetuar 

0091 

 �g I  £×ra - ya£ýru atacar, revoltarَر  َیـqـKُر Kgر
contra 

0092 

  fُ�ِـqَر  ُیـ�gأ  IV  ‘a£×ra - yu£÷ru provocar 0093 
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 /j÷m/  ج
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

f	i  fُِـ	ُیـْ�  fَ	َiْأ  IV  ‘ajbara - yujbiru forçar, compelir, 
constranger 

0094 

=	i  =ُـ	ـَ=  َیْ�ـُ	ـَiَ  I  jabala - yajbulu criar, formar 0095 

Yiد  sYَِی�ـ  >Yiَ  I  jadda - yajiddu ser sério, 
importante 

0096 

 - Yiَ  II  jaddada<َد  ُیhY�َُد  
yujaddidu 

renovar, reformar 0097 

  sYَِیْ��ـَ�ـ  >Y�ََإْ��ـ  X  istajadda - 
yastajiddu 

renovar 0098 

 iَ  I  ja²aba - yaj²ibu puxar, atrair 0099َ�َب  َیْ�ـِ�ُب  �iب

 - V  tajarra’a  تـf�ََ<أ  َیـ�ـf�ََ<ُأ  fiؤ
yatajarra’u 

ousar 0100 

 - fiَ  II  jarraba<َب  ُیـhf�َُب  fiب
yujarribu 

experimentar, 
tentar 

0101 

 fَiَ  I  jara¬a - yajra¬u ferir, machucar 0102َح  َیْ�ـfَُح  fiح

 - fiَ  II  jarrada<َد  ُیhf�َُد  fiد
yujarridu 

expor, mostrar, 
revelar 

0103 

 fiَ  I  jarā - yajr÷ fluir, correr  0104ى  َی�ـfْي  fiى

 ,�i III  jārā - yujār÷ disputarرى  ُی��ري 
competir com 

0105 

 IV  ‘ajrā - yujr÷ executar 0106 أfiْى  ُی�ـfْي 

=�i  =ُ�َ�َْی =َ�َiَ I  jacala - yajcalu começar 0107 

Aio  soَِیـ�ـ  >oiَ  I  jaffa - yajiffu secar, tornar-se 
seco 

0108 

iNU  NُُـUَیْ�ـ  NََـUiَ I  jalaba - yajlubu trazer 0109 

nUi  nُِـUَیْ�ـ nََـUiَ I  jalasa - yajlisu sentar (se) 0110 

bUi  b>ـU�َََیـ�ـ  b>ـU�ََتـ  V  tajall× - yatajall× aparecer 0111 

  �Uِ�ََْیـ�ـ  bU�َْإنـ  VII  injal× - yanjal÷ tornar-se 
evidente 

0112 

 iَ  I  jamaca - yajmacu recolher, juntar 0113َ~َ�  َ~ُ�ـْ�َی

 IV  ‘ajmaca - yujmicu concordar  أiَ~َ�  ُ�ِ~ـْ�ُی
(conjuntamente) 

0114 
�~i  

 - VIII  ijtamaca  إ�iْـََ~َ�  ُ�ِ~ـ�ـَْ�َی
yajtamicu  

encontrar, 
congregar; 
concordar, 
combinar 

0115 

Y�i  Yُhُیـَ��ـ  Yَ>ـ�iَ  II  jannada - 
yujannidu 

mobilizar 0116 

Y{i  Yُ{ََیْ�ـ  Yَ{َiَ  I  jahada - yajhadu esforçar (se), 
empenhar (se) 

0117 

  Yَُِیْ��ـَ}ـ  Yَ{ََـ�iْإ  VIII  ijtahada - 
yajtahidu 

empenhar (se), 
ser diligente 

0118 

�{i  �ُـh{�َُی  �َ>{iَ  II  jahhaza - 
yujahhizu 

preparar 0119 
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={i  =َُـَِ=  َیْ�}ـ{iَ  I  jahila - yajhalu ignorar 0120 

 IV  ‘ajāba - yuj÷bu responder, dar أ�iََب ُی�ـِ�ـKi  Nُب
uma reposta 

0121 

 �i  III  j×wara - yuj×wiru ser vizinho de 0122َوَر  ُی��ِوُر  Kiر

 ,�i  I  j×za - yajýzu ser permitidoَز  َیـ�Kُز  Kiز
legítimo 

0123 

 - �i  III  j×wazaَوَز  ُی��ِوُز  
yuj×wizu 

passar, 
ultrapassar, 
invadir, exceder 
(limites) 

0124 

 IV  ‘aj×za - yuj÷zu permitir 0125  أ�iَز  ُیـ�ـ�ُ�  

 - VI  taj×waza  تـَ��َوَز  َیـ�ـَ��َوُز  
yataj×wazu 

exceder os 
limites, invadir 

0126 

 ,VIII  ijt×za - yajt×zu cruzar, passar  إ��iَْز  َیـْ���ُز  
atravessar 

0127 

 ,�i  I  j×la - yajýlu perambularَل  �Kُلَی  Kiل
vagar 

0128 

 �iَ I  jā’a – yaji’u vir, chegar 0129َء َی�ـِ�ُُ  �iء

  
 /’×¬/ ح

 
Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

sNtَُی >Nَح I  ¬abba - ya¬ubbu amar, gostar 0130 

 - II  ¬abbaba  َح	<tَNُ  Nَ	hُیـ
yu¬abbibu 

levar alguém a 
gostar de 

0131 
N	ح  

sNtُِیـ  >Nأَح  IV  ‘a¬abba - 
yu¬ibbu 

amar, gostar 0132 

 VIII  i¬tajja - ya¬tajju protestar 0133  إْح�ـَ�<  َی�tْـs�َ  ح��

Nح�  Nُُ�ـtَْی  Nَ�ََح  I  ¬ajaba - ya¬jubu esconder, ocultar 0134 

 ;I  ¬ajaza - ya¬jizu impedir, coibir  َحَ�َ�  َیـ�tْـُِ�  ح��
refrear 

0135 

 ,I  ¬adda - ya¬uddu delimitar  َحY<  َیsYtُ  حYد
delinear limites 

0136 

 - II  ¬addada  َحY<َد  ُیhYtَُد  
yu¬addidu 

definir, delimitar 0137 

 ,I  ¬ada£a - ya¬du£u acontecer َحYََث َیtـYُُْث
ocorrer 

0138 

 - II  ¬adda£a  َحY<َث  ُثhYtَُی
yu¬addi£u 

narrar (estória) 0139 

 IV  ‘a¬da£a - yu¬di£u causar; inovar 0140  أْحYََث  ُیYِtُْث

 حYث

 - Ytَ  V  ta¬adda£a<َثـَت  Ytَ<ُثـَ�َی
yata¬adda£u 

discutir 0141 

 - VII  in¬adara  أنـYَtََْر  َیـ�ـYِtَُْر  حYر
yan¬adiru 

escorregar; cair 0142 

 I  ¬a²× - ya¬²ū imitar, seguir 0143  َح�ا  َیtـْ�و  ح�و

fُر  رح>ftَََر  َیـ�ـ>ftََتـ  V  ta¬arrara - 
yata¬arraru 

ser liberto de; ser 
editado 

0144 
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 III  ¬×raba - yu¬×ribu lutar, brigar 0145  ح�َرَب  ُی�tِرُب  حfب

 IV  ‘a¬raza - yu¬rizu obter 0146  أْحfََز  ُیfِtُْز  حfز

 ,I  ¬arasa - ya¬rusu vigiar, guardar  َحfََس  َیtـfُُْس  حfس
cuidar de 

0147 

 ;I  ¬ara½a - ya¬ri½u perseverar  َحfََص  َیtْـfُِص  حfص
desejar, almejar 

0148 

 - VIII  i¬taraqa  إْح�ـfَََق  َی�tْـfَُِق  حfق
ya¬tariqu 

ser aceso, 
queimado 

0149 

 - II  ¬arraka  َحf<َك  ُیhftَُك  حfك
yu¬arriku 

mover, mexer 
(algo, alguém) 

0150 

 - V  ta¬arraka  تـftََ<َك  َیـ�ـftََ<ُك  
yata¬arraku 

mover-se 0151 

 I  ¬arama - ya¬rimu pilhar, saquear 0152  َحfََم  َیـtْـfُِم  حfم

 - II  ¬arrama  َحf<َم  ُیhftَُم  
yu¬arrimu 

proibir 0153 

 - VIII  i¬tarama  �ـfَََمإح  َیtْـ�ـfَُِم  
ya¬tarimu 

respeitar 0154 

 I  ¬azina - ya¬zinu lamentar, estar  َحِ�َن  َیـtْـِ�ُن  ح�ن
pesaroso, ter 
pena de 

0155 

nح�  snـtََیـ  
snـtَِیـ  

>nَح  I  ¬assa - ya¬assu 
 
¬assa - ya¬issu 

sentir 0156 

  snـtُِی  >nأَح  IV  ‘a¬assa - yu¬issu sentir 0157 

Nح�  Nُـُ�ـtَْی  Nَ�ََح  I  ¬asaba - ya¬subu contar 0158 

  Nُـِ�ـtَْی  
Nُـَ�ـtَْی  

Nَ�َِح  I  ¬asiba - ya¬sibu 
 
¬aiaba - ya¬sabu 

pensar, 
considerar 

0159 

pح�  pُ�ِـtَْی  pَ�ََح  I  ¬asama - 
ya¬simu 

cortar; decidir 0160 

Zح�  Zُ�ِtُْی  Zَ�َأْح  IV  ‘a¬sana - yu¬sinu comportar-se 
bem 

0161 

  Zُ>�tَََی�ـ  Zَ>�tََتـ  V  ta¬assana - 
yata¬assanu 

ser/estar 
aperfeiçoado 

0162 

fSح  fُـSُtَْیـ  fَSََح  I  ¬a½ara - ya¬½uru circundar; pôr 
cerco a 

0163 

=Sـُ=  حSُtَْی  =َSََح  I  ¬a½ala - ya¬½ulu crescer; 
acontecer 

0164 

fُ]ُtَْحَ[ َیfَ I  ¬aÅara - ya¬Åuru chegar, estar 
presente 

0165 f]ح 

fُ]ِtُْی  fَ]َأْح  IV  ‘a¬Åara - yu¬Åiru trazer; preparar 0166 

pQح  pُhـQtَُی  pَ>ـQَح  II  ¬aÐÐama - 
yu¬aÐÐimu 

quebrar em 
pedaços 

0167 

Aحo  sotَُیـ  >oَح  I  ¬affa - ya¬uffu cercar, circundar 0168 

�Aـ  حtْـَُی� ;I  ¬afiÞa - ya¬faÞu assistir  َحـAِـ�ـَ  Aـَ
memorizar 

0169 

 III  ¬×faÞa - yu¬×fiÞu assistir a, tomar  ح�>ـَ�ـَ  ُی�t>ـِ�ـُ  
conta de 

0170 

 - VIII  i¬tafaÞa  إْح�ـAَـَ�ـَ  َی�tْـAَـِ�ـُ  
ya¬tafiÞu 

guardar 0171 
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=Aـُِ=  حAـtْـََ=  َیAَح  I  ¬afala - ya¬filu estar cheio 0172 

 - VIII  i¬tafala  إْح�ـAَـََ=  َی�tْـAَـُِ=  
ya¬tafilu 

celebrar 0173 

[Rح  s[ـtَُح]<  َی  I  ¬aqqa - ya¬uqqu estar certo, ser 
verdadeiro 

0174 

  [ُhـRtَـ<َ]  ُیـRَح  II  ¬aqqaqa - 
yu¬aqqiqu 

verificar, 
investigar 

0175 

 - V  ta¬aqqaqa  تـRtََـ<َ]  َیـ�ـRtََـ<ُ]  
yata¬aqqaqu 

provar ser 
verdadeiro 

0176 

  s[tََِیـْ��ـ  >[tََإْ��ـ  X  ista¬aqqa - 
yasta¬iqqu 

merecer 0177 

fRح  fُـRَِـ�tَْی  fََـRَإْح�ـ  VIII  i¬taqara - 
ya¬taqiru 

desprezar, 
desdenhar 

0178 

pVح  pُُـVـtَْیـ  pََـVَح  I  ¬akama - 
ya¬kumu 

julgar 0179 

 - pَ  V  ta¬akkamaتـVtََـ<  ـVtََـ<pَُیـ� 
yata¬akkamu 

agir 
arbitrariamente 

0180 

bVح  �Vtَْی  bVَح  I  ¬ak× - ya¬k÷ falar, dizer 0181 

s=ـtَُح=< َی I  ¬alla - ya¬ullu desenredar, 
resolver 

0182  =Uح 

 VIII  i¬talla - ya¬tallu ocupar 0183  =<ـَإح�  =sـَ�ـtَْی

pUَی  حpُُـUtْ  pََـUَح  I  ¬alama - 
ya¬lumu 

sonhar 0184 

Y~ح  Yُ~َـtَْیـ  Yَ~َِح  I  ¬amida - 
ya¬madu 

louvar, exaltar 0185 

=ُ~ِtَْحَ~َ= َی I  ¬amala - ya¬milu levar, carregar 0186 

 - tَ  V  ta¬ammala~<َ=ـَت  tَ~<ُ=ـَ�َی
yata¬ammalu 

pegar (fardo, 
tarefa); atacar 
deslealmente 

0187 
  ح~=

 - VIII  i¬tamala  َ~َ=ـَح�ِا  ُ=ِ~ـَ�ـtَْی
ya¬tamilu 

levar, carregar; 
aguentar; ser 
possível 

0188 

b~ح  �~ِtَْی  b~َح  I  ¬am× - ya¬m÷ proteger 0189 

 I  ¬aniqa - ya¬naqu irar-se, zangar-se 0190  َحِ�ـَ]  َی�tْـَُ]  ح�]

bح�  ��ِtََْیـ�ـ  b�tَْإنـ  VII  in¬an× - yan¬an÷ ser/estar 
encurvado; 
inclinar-se 

0191 

 VIII  i¬t×ja - ya¬t×ju necessitar 0192  إْح��َج  َیـtْـ�ـ�ُج  حKج

 ;IV  ‘a¬×Ða - yu¬÷Ðu circundar, rodear  ـَأح��  ُیـtِـ�Qـُ  حKط
especializar (se) 
em 

0193 

 I  ¬āla - ya¬ūlu mudar, passar  0194  َح�َل  َیKtُل

 - II  ¬awwala  َحK<َل  ُلhKtَُی
yu¬awwilu 

mudar, alterar 
(algo) 

0195 

  - III  ¬āwala  َح�َوَل  ُل�tِوُی
yu¬āwilu 

tentar, 
experimentar 

0196 

 IV  ‘a¬āla - yu¬÷lu transferir 0197  َأَح�َل  ُ=�tُی

 حKل
 
 
 
 
 - Ktَ  V  ta¬awwala<َلـَت  Ktَ<ُلـَ�َی 

yata¬awwalu 
ser mudado 0198 
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 X  ista¬āla – ista¬÷lu ser impossível 0199  َل�tـَ�ِإْ�  ُ=ـ��tَْ�َی  حKل

 I  ¬aw× - ya¬w÷ conter, incluir 0200  َحKى  َیKtي  حKى

 VIII  i¬taw× - ya¬taw÷ conter, incluir 0201  إْح�ـKَى  َی�tْـKَي  

Kح�  ��tَْح�ـَِ�  َی  I ¬ayiya - ya¬y× viver 0202 

  �h�tََح�<�  ُیـ  II  ¬ayy× - yu¬ayy÷ saudar 0203 

fُر  ح��tح�َر  َی  I  ¬×ra - ya¬×ru vagar, 
perambular; estar 
confuso 

0204 

Zح�  Zُـ�ـtِح�َن  َی  I  ¬×na - ya¬÷nu aproximar 0205 

 

 /’×æ/  خ
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

f	X  fُِـ	kُْی  fَ	َXْأ  VI  ‘aæbara - yuæbiru informar 0206 

p�X  pُِـ�ـkَْی  pََـ�Xَ  I  æatama - yaætimu assinar; finalizar 0207 

 YَXَ  I  æadaca - yaædacu enganar 0208َع  َیkْـYَُع  YXع

  َیkْـYُِم  YXم
  َیkْـYُُم

 - YَXَ  I  æadamaَم
yaædimu 
æadama - 
yaædumu 

servir 0209 

 - Yَ  X  istaædamaَمإ��ـkَْ  َیـْ�ـ�ـYِkَُْم  
yastaædimu 

empregar, usar 0210 

kُجـَْیfُ َجfَXَ I  æaraja - yaæruju sair 0211 

 ,IV  ‘aæraja - yuæriju mandar embora  أfَXَج  ُجfِـkُْی
expulsar; 
produzir filmes 

0212 
 fXج

 - fkَ  V  taæarraja<َجـَت  fkَ<ُجـَ�َیـ
yataæarraju 

completar os 
estudos 

0213 

 - VIII iætaraqa  ِاXـْ�ـfَََق  َیkـْ�ـfَُِق  fXق
yaætariqu 

perfurar, penetrar 0214 

f�X  fُ�َْـkَیـ  fَ�ِXَ  I  æasira - yaæsaru perder 0215 

�wX  bwْـkَی  �َwِXَ  I  æašiya – yaæš× temer 0216 

�SX  s�ُـkَیـ  >�Xَ  I  æa½½a - yaæu½½u atribuir, imputar 
a 

0217 

  �ُhSkَُی  �َ>SXَ  II  æa½½a½a - 
yuæa½½i½u 

pôr de lado 0218 

  s�َـ�kْـَ�<  َی�Xْإ  VIII  iæta½½a - yaæta½½u ser característico 
de 

0219 

�]X  َیkْـ]َ�ُ  Xَ]َ�َ  I  ¬aÅaca - ya¬Åacu submeter, 
entregar, ceder 

0220 

QXv  sـQُـkـ<  َیQXَ  I  æaÐÐa - yaæuÐÐu inscrever 0221 

bQX  �ُQِkُْی  cQXْأ  IV  ‘aæÐa’a - yuæÐi’u errar 0222 
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NQX  NُُـQـkَْیـ  NََـQXَ  I  æaÐaba - yaæÐubu pregar, fazer 
preleção; pedir 
em casamento 

0223 

  Nُِـ��kُی  Nََـ��X  III  æ×Ðaba - yuæ×Ðibu dirigir-se a 
(alguém) 

0224 

fQX  fُِـQkَْی  fََـQXَ  I  æaÐara - yaæÐiru pensar em 0225 

KQX  KُـQْـkَیـ  �QXَ  I  æaÐ× - yaæÐý dar passos, 
caminhar 

0226 

AXo  soِـkَی  >oXَ  I  æaffa - yaæiffu ser/estar leve 0227 

  oُhـAkَُی  oَ>ـAXَ  II  æaffafa – 
yuæaffifu 

aliviar, atenuar 0228 

  oُ>ـAkَََیـ�ـ  oَ>ـAkََتـ  V  taæaffafa – 
yataæaffafu 

tornar-se leve 0229 

[AX  [ُِـAْـkَی  
  َیkـAْـُُ]

 AXَ  I  æafaqa - yaæfiquـََ]
 
æafaqa - yaæfuqu 

palpitar 
(coração), vibrar 

0230 

 IV  ‘aæfaqa - yuæfiqu falhar 0231  أAXْـََ]  ُیـAkْـُِ]  

�AX  bَـAـkَْی  �َAِXَ  I  æafiya - yaæf× esconder-se 0232 

 bAXْ  IV  ‘aæf× - yaæf÷ esconderأ  ُیkْـAـِ�  
(alguém) 

0233 

 VIII  iætaf× - yaætaf÷ desaparecer 0234  إ�XْـbAَ  َی�kْـAَـِ�  

�UX  �ُُـUـkْـََ�  َیUXَ  I  æala½a – yaælu½u ser puro; ser 
completo 

0235 

  �ُhـUkَـ<َ�  ُیUXَ  II  æalla½a - yuælli½u purificar; 
completar 

0236 

  kََـ<ُ�َی�ـU  �َ>ـUkََتـ  V  taæalla½a - 
yataæalla½u 

ser salvo de; 
desvencilhar-se 
de 

0237 

 - X  istaæla½a  إْ��ـUkَْـََ�  َیْ��ـUkَْـُِ�  
yastaæli½u 

extrair; explorar 
(minerais);  

0238 

vUX  ُـQِـUـkْـَ  َیQَـUXَ  I  æalaÐa - yaæliÐu misturar 0239 

 – U  VIII  iætalaÐaـQَـَإ�Xْـَ  َی�kْـUَـQِـُ  
yaætaliÐu 

misturar, mesclar 0240 

�UX  �َُـUـkْـََ�  َیـUXَ  I  æalaca - yaælacu remover; 
destronar 

0241 

oUX oُُــUْـkَی  oََـUXَ  I  æalafa - yaælufu suceder a 
(alguém); herdar 

0242 

 oُhـUkَُی  oَ>ـUXَ  II  æallafa - 
yuæallifu 

legar, deixar 
(herança, etc.) 

0243 

 oُِـ��kُی  oََـ��X III  æ×lafa - yuæ×lifu desobedecer, 
diferir, discordar 

0244 

  oُِـUَـ�kَْی  oََـUَـ�Xْإ  VIII  iætalafa - 
yaætalifu 

ser de opinião 
diferente, 
discordar 

0245 

[UX  [ُُـUـkْـََ]  َیUXَ  I  æalaqa - yaæluqu criar 0246 

KUX  KُـUـkَْی  }Xَ  I  æal× - yaælý estar vazio, 
desocupado 

0247 
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 �X  I  æ×Ǻa - yaæýǺu cruzar, atravessarَض  َیkـKُُض  KXض
(a pé); avançar 
penosamente 

0248 

 �X  I  æ×fa - yuæ×fu temer 0249َف  ُی�kُف  KXف

 - KXَ  II  æawwala<َل  ُیhKkَُل  KXل
yuæawwilu 

intitular, investir; 
autorizar, dar 
poderes a 

0250 

 �X  I  æ×na - yaæýnu trair 0251َن  َیkـKُُن  KXن

f�X  ُر��kَْر  َیـ��Xْإ  VIII  aæt×ra - yaæt×ru escolher 0252 

=�X  ُل�kَل  َیـ�X  I  æ×la - yaæ×lu imaginar, supor 0253 

 - Xَ  II  æayyalaـ�<ـَ=  ُیـkَـ�hـُ=  
yuæayyilu 

imaginar 0254 

 - V  taæayyala  تـkََـ�<ـَ=  تـkََـ�<ـُ=  
yataæayyalu 

imaginar, fingir 0255 

 

 /d×l/  د
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

fhـfُ  دYَُیـ  fَـ> - II  dabbara  َد
yudabbiru 

organizar, 
planejar 

0256 

XYْـَُی=ُ =َXََد I  daæala - yadæulu entrar 0257 

 ,IV  ‘adæala - yudæilu fazer entrar  أدXََ=  ُ=ـXِYُْی
trazer para dentro 

0258 
=Xد 

 - XYَ  V  tadaææala<َ=ـَت  ُ=ـ<XYَـَ�َی
yatadaææalu 

estar misturado a 0259 

 I  darasa - yadrusu aprender; estudar 0260  َدَرَس  َیـYُْرُس  درس

 IV  ‘adraka - yudriku perceber, estar  أْدَرَك  ُیـYِرُك  درك
ciente de; 
alcançar 

0261 

 I  dar× - yadr÷ saber, conhecer 0262  َدَرى  َیYري  درى

N?د  Nُاِ?ـYُی  Nَ?َدا  III  d×caba - yud×cibu gracejar, fazer 
graça; brincar 
com 

0263 

K?د  K?Yَْد?�  َی  I  dacā - yadcū chamar, convidar 0264 

 >Yـِ�َی?  b?>إد VIII  iddacā - yaddac÷ fingir, dissimular 0265 

 b?Yََیْ��ـ  b?Yَإْ��ـ  X  istadcā - yastadcā chamar, convocar 0266 

 I  dafaca - yadfacu empurrar; pagar 0267 َد>ـََ� َیYْ>ـَُ�

 III  dāfaca - yudāficu defender  0268  َ�ـََدا>  ُ�ـYِا>ُی
 د>� 

 - VII  indafaca  َ�ـYََ>ـْإن  ُ�ـِ>Yَـْ�َی
yandaficu 

arremessar-se em 0269 

 - V  tadaffaqa  تـYََ>ـ<َ]  َیـ�ـYََ>ـ<ُ]  د>]
yatadaffaqu 

brotar, manar 0270 

Z<د  Zُـ<ِYَْیـ  Zَََد>ـ  I  dafana - yadfinu enterrar 0271 
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sلYَُدل< َی I  dalla - yadullu mostrar, guiar 0272 =د�  
 - Yَ  X  istadallaل<ـَِإ��  لYِsـَ�ْ�َی

yastadillu 
buscar e trazer 
evidências, 
provas 

0273 

Kد�  ��Yُْی  bأْد�  IV  ‘adl× - yudl÷ trazer/apresentar 
(provas, etc.) 

0274 

fد�  fُh�Yَُیـ  fَ>َد�  II  dammara - 
yudammiru 

destruir 0275 

Kدن  KُنـYَْدن�  َی  I  dan× - yadný aproximar (se), 
acercar-se de 

0276 

 I  dahiša - yadhašu espantar-se com 0277  َدِهَ�  َیـYْهـَُ�  ده�

 ,IV  ‘adhaša - yudhišu pasmar  أْدَهَ�  ُیـYْهـُِ�  
surpreender 

0278 

pده  pُاِهYُی  pَداَه  III  d×hama - 
yud×himu 

surpreender, 
pegar 
desprevenido 

0279 

 I  dāra - yadūru virar (se), voltar  َداَر  َیYوُر
(se), girar 

  دور 0280

fُیYُأَداَر  یـ  IV  ‘adāra - yud÷ru comandar, gerir, 
administrar 

0281 

 - VI  tad×wala  تـYَاَوَل  َیـ�ـYَاَوُل  دول
yatad×walu 

mudar, deliberar 0282 

 I  d×ma - yadýmu continuar, durar 0283  َداَم  َیYوُم  دوم

 - II  dawwana  َدو<َن  ُیـYَوhُن  دون
yudawwinu 

registrar 0284 

Zدی  ZُیـYداَن  َی  I  d×na - yad÷nu dever, ter 
dívidas; estar 
endividado 

0285 

 

 /l×²/  ذ
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 I  ²akara - ya²kuru dizer, falar 0286 َذآـfُ fََـَُی�آ

fُhـ<َذآ  ُیَ�آـfَ  II  ²akkara - 
yu²akkiru 

lembrar  0287 
fذآ  

 - fَ  V  ta²akkaraـ<َ�آـَت  fُـ<َ�آـَ�َی
yata²akkaru 

lembrar-se 0288 

Nَُی�َه Nََذَه I  ²ahaba - ya²habu ir (se), partir 0289 Nذه 
 - IV  ‘a²haba  أذَه�Nُ  Nَِهُی

yu²hibu 
remover, 
eliminar 

0290 

 I  d×qa - yadýqu degustar 0291  ذاَق  َیـ�وُق  ذوق

 ,IV  ‘a²āca - yu²÷cu  irradiar أذاَع ُی�یُ�  ذی�
transmitir  

0292 
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 /’×r/  ر
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

  رأى I  ra’ā - yaraā ver, olhar 0293 َرأى َیfَى
 c  VIII irta’ā - yarta’ī considerar 0294ىـَتإر  َیfْتـَِ��

vـQِـُ  رfَْیـ  
ـQُـُfَْیـ  

 I  rabaÐa – yarbiÐu  َرَQـَ
 
rabaÐa - yarbuÐu 

amarrar, atar 0295 

 - VIII  irtabaÐa  إْرتـََ	Qـَ  َیfْتـَ	ـQِـُ  
yartabiÐu 

estar unido a, 
amarrado a 

0296 

Nرت  Nُ>تـfَََیـ�ـ  Nَ>تـfََتـ  V  tarattaba - 
yatarattabu 

estar organizado; 
estar atado 

0297 

|iر  |ُiَfَْیـ  |َiََر  I  raja¬a - yarja¬u exceder em peso 0298 

  |ُhifَُیـ  |َ>iَر  II  rajja¬a - 
yurajji¬u 

exceder em peso; 
preferir 

0299 

�iـُِ�  رifَی  �َiََر  I  rajaca - yarjicu regressar, 
retomar 

0300 

Kiر  Kifَْی �iَر I  rajā - yarjū esperar, ter 
esperança 

0301 

Nرح  Nُhحfَُیـ  Nَ>َرح  II  ra¬¬aba - 
yura¬¬ibu 

dar as boas-
vindas; receber 
(alguém) 

0302 

 I  ra¬ala - yar¬alu viajar 0303  َرَحَ=  َیـfَْحُ=  رح=

pرح  pَُحfَْیـ  pََرِح  I  ra¬ima - yar¬amu compadecer-se 0304 

sدfَُرد< َی I  radda - yaruddu responder; 
devolver 

0305 

 - II  raddada  َرد<َد  ُدfَدhَی
yuraddidu 

repetir 0306 

 - V  taraddada  َدfَد<ـَت  ُدfَد<ـَ�َی
yataraddadu 

ser repetido; 
hesitar, titubear 

0307 

 ردد

 - fَ  X  istaraddaد<ـَ�إْ�  دfِsـَ�ْ�َی
yastariddu 

recobrar, 
recuperar, 
reentrar em  
posse   

0308 

 VIII  irtad× - yartad÷ vestir 0309  إْرتـYَى  َیـfْتـYَِي  ردي

 IV  ‘arsala - yursilu  enviar 0310 أْرَ�َ= ُیfِْ�ُ=  ر�=

pر�  pُ�ُfَْی  pَ�ََر  I  rasama - yarsumu esboçar, 
desenhar; 
descrever 

0311 

 - II  rašša¬a  َرش<ـَ|  ـfَشhـُ|ُی  رش|
yurašši¬u 

nomear, indicar 
(candidato) 

0312 

 I  raÅiya – yarÅ× satisfazer-se com 0313  َرِضَ�  َیfَْضb  رض�

 IV  arÅ× - yurÅ÷ satisfazer 0314  أْرَضb  ُیـfِْض�  

b?ر  b?َfَْی  b?َر  I  rac× - yarc× pastar, apascentar 0315 

 ;b?َ  III  r×c× - yur×c÷ guardar, vigiarرا  ُیـfاِ?�  
estimar, apreciar 

0316 

  �?ِfََْیْ��ـ  b?fَْإْ��ـ  X  istarc× - yastarc÷ chamar atenção  0317 
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N

ـNَُ  رfَْی  Nَ
 I  raġiba - yarġabu querer, desejar 0318  َرِ

  َیfْ>ـُِ�  ر>�
  َیfْ>ـُُ�

 I  rafaÅa - yarfiÅu  َر>ـََ�
 
rafaÅa - yarfuÅu 

recusar 0319 

 ,I  rafaca - yarfacu levantar, erguer َر>ـََ� َیfْ>ـَُ�
alçar 

0320 

 - VI  tarāfaca  َ�ـfََا>ـَت  ُ�ـfََا>ـَ�َی
yatarāfacu 

pleitear (em 
corte), litigar 

0321 

 ر>�

 VIII  irtafaca - yartaficu elevar-se acima  َ�ـAَـَإرت  ُ�ـAِـَتfَْی
de 

0322 

 III  r×faqa - yur×fiqu  acompanhar 0323  را>ـََ]  ُیfاِ>ـَُ]  ]ر>

NLر  NُُــLfَْیـ  NََـLَر  I  raqaba - yarqubu ficar atento a 0324 

  NُِـLاfُی  NََـLرا  III  r×qaba - yur×qibu supervisionar; 
observar 
atentamente 

0325 

�Lر  �Rَتـfَْیـ  bRَإْرتـ  VIII  irtaq× - yartaq÷ subir, ascender 0326 

Nرآ  Nَُآـfَْی  Nََرِآ  I  rakiba - yarkabu montar (um 
animal); viajar; 
embarcar 

0327 

  Nُhآـfَُی  Nَ>َرآـ  II  rakkaba - 
yurakkibu 

fazer alguém 
viajar; compor 

0328 

  NُِـVَتـfَْی  NََـVَإرتـ  VIII  irtakaba - 
yartakibu 

cometer (atos 
criminais), 
perpetrar (erros) 

0329 

bر�  ��ِfَْی  bَر�  I  ram× - yarm÷ arremessar, 
lançar 

0330 

 VIII  irtam× - yartam÷ cair, ser  إْرتـَ~b  َیfْتـَ~�  
derrubado 

0331 

 IV  ‘arhaqa - yurhiqu oprimir 0332  أْرَهـَ]  ُیـfِْهـُ]  ره]

Zره  Zَُهfَی  Zََرَه  I  rahana - yarhanu penhorar 0333 

 ;I  r×ja - yarýju disseminar  راَج  َیfُوُج  روج
entrar em 
demanda 

0334 

 I  r×¬a - yarū¬u ir (se), sair 0335  َراَح  َیfوُح  روح

 ;IV  ‘ar×¬a - yur÷¬u deixar sozinho  أراَح  ُیfیُ|  
deixar descansar 

0336 

 VIII  irt×¬a - yart×¬u descansar; estar  إْرت�َح  َیfْت�ُح  
contente 

0337 

 - X  istar×¬a  إْ��ـfَاَح  َیـْ��ـfَیُ|  
yastar÷¬u 

descansar 0338 

 ,I  rāda - yarūdu excursionar َراَد ُدَیfُو
explorar 

  رود 0339

Yُیfَأَراَد  ُی  IV  ‘arāda - yur÷du querer, desejar 0340 

 - II  rawwaca  َرو<َع  ُیـfَوhُع  روع
yurawwicu 

amedrontar 0341 

 I  r×qa - yarýqu ser puro; ser  راَق  َیfوُق  روق
querido; encantar 

0342 

 I  raw× - yarw÷ narrar, contar  َروَى  َیfِْوي  روي
(estória, tradição) 

0343 
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 /z×y/  ز
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

pزح  pَُیْ�َدِح  pَإْزَدَح  VIII  izda¬ama - 
yazda¬imu 

aglomerar, 
amontoar; estar 
apinhado de 

0344 

 I  zaraca - yazracu semear 0345  َزَرَع  َیـْ�َرُع  زرع

p?ز  pَُیـْ�ُ?ـ  pَ?ََز  I  zacama - yazcumu fingir, simular 0346 

 - V  tazawwaja  تـََ�و<َج  َیـ�ـََ�و<ُج  زوج
yatazawwaju 

casar-se 0347 

 I  z×ra - yazýru visitar 0348  اَرَز  َی�وُر  زور

Yَُزاَد َی�ی I  zāda - yaz÷du concordar com; 
crescer, 
acrescentar 

0349 

 - VI  tazāyada  َ�اَیYَـَت  َ�اَیYُـَ�َی
yatazāyadu 

aumentar; 
sobrepujar 

0350 

Yزی  

 VIII  izdāda - yazdādu crescer, aumentar 0351  ِإزَداَد  َداُدْ�َی

Zزی  Zُـhُیـَ�ی  Zََزی<ـ  II  zayyana - 
yuzayyinu 

decorar, adornar 0352 

 

 /s÷n/  س
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 c�َ I  sa’ala - yas’alu perguntar 0353َل َیْ�ـcُل

 III  sā’ala - yusā’ilu perguntar, pedir 0354  َ��َءَل  ُ=ِئ��ُی
 �cل

 - VI  tasā’ala  َ��َءَلـَت  َ��َءُلـَ�َی
yatasā’alu 

perguntar-se 0355 

  َیـ�	ـُِ]  �	]
  َیـ�	ـُُ]

[َ	َ�َ  I  sabaqa - yasbiqu 
 
sabaqa - yasbuqu 

preceder, 
anteceder 

0356 

 II  sajjala - yusajjilu registrar 0357  َ��<َ=  ُیـh��َـُ=  ��=

Nt�  Nُtَ�َْیـ  Nَtَ�َ  I  sa¬aba - yas¬abu arrastar, puxar 0358 

  Nُـtِ�ََْیـ�ـ  Nَtَ�َْإنـ  VII  insa¬aba - 
yansa¬ibu 

arrastar-se; retirar 0359 

fk�  fُـkََیـْ�ـ  fَkَ�َ  I  saæara - yasæaru explorar 0360 

Yد�  sY�َُی  >Y�َ  I  sadda - yasuddu parar, fechar; 
encher 

0361 

 f�َ  I  sarra - yasurru alegrar-se 0362<  َیـُ�ـf�  sfر

 - V  tasarraba  تـf�ََ<َب  َیـ�ـf�ََ<ُب  �fب
yatasarrabu 

agir 
sorrateiramente; 
infiltrar 

0363 

 fَ�َ  I  sara¬a - yasra¬u levar paraَح  َیـْ�ـfَُح  �fح
pastagem 

0364 

 ;fَ�َ  I  sarada - yasrudu perfurarَد  َیـْ�ـfُُد  �fد
mencionar; 
registrar 

0365 
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 IV  ‘asraca - yusricu apressar, acelerar 0366  أfَ�َْع  ُیـfِ�ُْع  �fع

 fَ�َ  I  saraqa - yasriqu roubar, furtar 0367َق  َیـْ�ـfُِق  �fق

 f�َ  I  sar× - yasr÷ viajar à noite 0368ى  َیْ�ـfي  �fى

fQ��  ْ�َ�ُیـQِـfُ  �َ�ْQَـfَ  I  sayÐara - 
yusayÐiru 

governar, reger, 
dominar 

0369 

Y��  Yُُِیـ��?ـ  Yَ?َ��  III  s×cada - yus×cidu ajudar a, cuidar 
de 

0370 

b��  b�ََیـْ�ـ  b�َ�َ  I  sac× - yasc× apressar, acelerar 0371 

fA�  fُُِی��>ـ  fََـ<��  III  s×fara - yus×firu viajar 0372 

 fُِـA�ُْیـ  fََـA�ْأ  IV  ‘asfara - yusfiru descobrir, 
revelar; mostrar 

0373 

�A�  �ُـAِـََ�  َیـْ�ـA�َ  I  safaka - yusfiku derramar 
(sangue, 
lágrimas) 

0374 

vR�  ُـQُـRـَ  َیـْ�ـQَـR�َ  I  saqaÐa - yasquÐu cair 0375 

 - VI  tas×qaÐa  تـL��َـQَـَ  َیـ�ـL��َـQَـُ  
yatas×qaÐu 

cair; cair 
gradualmente 

0376 

TV�  TُُـV�َْیـ  �َTََـV  I  sakata - yaskutu estar em silêncio 0377 

ZV�  ZُُـVَیـْ�ـ  ZََـV�َ  I  sakana - yaskunu tornar-se quieto, 
amainar; morar 

0378 

NU�  NُُـUَیـْ�ـ  NََـU�َ  I  salaba - yaslubu roubar, pilhar, 
saquear 

0379 

|U�  |ُhـU�َـ<َ|  ُیـU�َ  II  salla¬a - 
yusalli¬u 

armar (equipar 
com armas) 

0380 

�U�  �ُُـUـََ�  َیـْ�ـU�َ  I  salaka - yasluku ir, sair, viajar, 
agir de 
determinada 
maneira 

0381 

pU�  pَُـUَیـْ�ـ  pَUِ�َ  I  salima - yaslamu estar são e salvo, 
estar ileso 

0382 

  pُhـU�َُیـ  pَ>ـU�َ  II  sallama - 
yusallimu 

ceder, entregar, 
render (se); 
salvar, ajudar a 
escapar 

0383 

  pُِـU�ُْیـ  pََـU�ْأ  IV  ‘aslama - 
yuslimu 

submeter-se a; 
tornar-se 
muçulmano 

0384 

  pُ>ـU�َََیـ�ـ  pَ>ـU�ََتـ  V  tasallama - 
yatasallamu 

assumir o 
comando, 
direção; tomar 
posse 

0385 

  pُِـUَإْ��ـَ  َیـْ�ـ�ـpََـU  VIII  istalama - 
yastalimu 

assumir o 
comando, 
direção; tomar 
posse 

0386 

  pُِـU�ََْیـْ�ـ�ـ  pََـU�َْإْ��ـ  X  istaslama - 
yastaslimu 

submeter-se a, 
capitular 

0387 

 - I  sama¬a  َ�َ~َ|  َیـ�ـَْ~ُ|  �~|
yasma¬u 

permitir 0388 

 I  samica - yasmacu ouvir, escutar 0389 َ�ِ~َ� َیْ�َ~ُ� �~�
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 - VIII  istamaca  َ~َ�ـَإ��  ُ�ِ~ـَ�ـْ�َی �~�
yastamicu 

ouvir (rádio, etc.) 0390 

K~�  Kَیـْ�ـُ~ـ  �~�َ  I  sam× - yasmý ser alto, elevado; 
subir 

0391 

b~�  �h~�َُی b>~�َ II  samm× - 
yusamm÷ 

dar um nome, 
chamar pelo 
nome 

0392 

 I  sana¬a - yasna¬u ocorrer a  0393  َ��ـََ|  ْ�ـ�ـَُ|َیـ  ��|

Y��  Yُُِیـْ��ـ  Yََأْ��ـ  IV  ‘asnada - yusnidu confiar em, 
contar com; 
imputar a 

0394 

  Yَُِیـْ�ـ�ـَ�ـ  Yََإْ��ـَ�ـ  VIII  istanada - 
yastanidu 

confiar em, 
contar com 

0395 

N{�  Nُُِیـْ�}ـ  Nَ{َ�ْأ  IV  ‘ashaba - yushibu falar em detalhes 0396 

f{�  fََُیـ�ـْ}ـ  fَِـ{�َ  I  sahira - yasharu estar acordado 
(de noite) 

0397 

 I  sahula - yashulu ser fácil, plano 0398  َ�ُ}َ=  َیـْ�ُ}ـُ=  �}=

p{�  pُُی��ِه  pََه��  III  s×hama - 
yus×himu 

participar em; 
tirar sorte 

0399 

 ,I  s×’a - yasý’u ser mau  ��َء  Kُءَیـ�ـُ  �Kء
perverso, 
maligno 

0400 

 IV  ‘as×’a - yus÷’u maltratar, fazer  أ��َء  ُیـِ��ُء  
mal  

0401 

 VIII  ist×’a - yast×’u estar descontente  إْ��ـَ�ء  َیْ��ـَ�ُء  
com 

0402 

 ,I  s×da - yasýdu governar, reger  ��َد  َی�Kُد  �Kد
dominar; ser 
prevalente 

0403 

 I  s×qa - yasýqu dirigir,conduzir  ��َق  َیـُ�ـKُق  �Kق
(alguém) 

0404 

 ;K�َ  II  saww× - yusaww÷ ajustar<ى  ُیـhK�َي  �Kى
completar, fazer 

0405 

 III  s×w× - yus×w÷ igualar; ser  ��وى  ُیـ��ِوي  
equivalente a 

0406 

fَُ��َر َی�� I  sāra - yas÷ru ir, caminhar; 
conduzir-se, 
comportar-se 

0407 f��  

 - fُ  fَ>��َ  II  sayyaraـhَ��ُی
yusayyiru 

levar (alguém 
para fazer algo) 

0408 

 I  s×la - yas÷lu vazar, verter 0409  ��َل  َیـِ��ُ=  ��=

 

 /š÷n/  ش
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 - VI  taš×’ama  تـ�wََءَم  �َءُمَیـ�ـwَ  شcم
yataš×’amu 

entender como de 
mau augúrio; ser 
pessimista 

0410 

-N  I  šabba - yašibbu crescer e tornar<َش  wِsNَیـ  Nش	
se um jovem 

0411 
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 IV  ‘ašbaca - yušbicu saciar; saturar 0412  أْشَ	َ�  ُیـwْ	ـُِ�  ش	�

��  ش	ُh	wَُیـ  � - II  šabbaha  َش	<َ
yušabbihu 

comparar 0413 

  � ;...IV  ‘ašbaha - yušbihu ser como  أْشَ	َ�  ُیـwْ	ـُِ
assemelhar-se a  

0414 

 II  šajjaca - yušajjicu encorajar 0415  َش�<َ�  ُیـh�wَُ�  ش��

Ztش  Zُـtَـwَْیـ  Zَـtََش  I  ša¬ana - yaš¬anu carregar 0416 

  َیـwـsYُ  شYد
sYِـwَیـ  

>Yَش  I  šadda - yašuddu 
 
šadda - yašiddu 

unir, juntar, atar 0417 

  sYَـ�ـwَْیـ  >Yَإْش�ـ  VIII  ištadda - 
yaštaddu 

tornar-se forte, 
rigoroso 

0418 

 I  šariba - yašrabu beber 0419  َشfَِب  َیـwْـfَُب  شfب

 I  šara¬a - yašra¬u explicar 0420  َشfََح  َیـfَwُْح  شfح

fـُ  طش�fَِـ�ـwْـَ  َیـ�fََإْش�ـ  VIII  ištaraÐa - 
yaštariÐu 

estipular 0421 

 ;III  šaraca - yašracu planejar; legislar  َشfََع  َیـwْـfَُع  شfع
começar 

0422 

 - II  šarrafa  َشf<َف  ُیـhfwَُف  شfف
yušarrifu 

honrar 0423 

 ;IV  ‘ašrafa - yušrifu supervisionar  أْشfََف  ُیـfِwُْف  
estar prestes a 

0424 

 - V  tašarrafa  تـfwََ<َف  َی�ـfwََ<ُف  
yatašarrafu 

ser honrado, 
respeitado 

0425 

 IV  ‘ašraqa - yušriqu levantar  (sol) 0426  أْشfََق  ُیـfِwُْق  شfق

 III  š×raka - yuš×riku participar em; ser َش�َرَك ُك�wَِرُی
um sócio  

  شfك 0427

 - VIII  ištaraka  إْش�ـfَََك  �wْـfَُِكَی
yaštariku 

participar em 0428 

 VIII  ištar× - yaštar÷ comprar 0429  إْش�ـfَى  َیـwْـ�ـfَي  شfى

fش�  fُُـْ�ـwَی fَ�ََش I  šacara - yašcuru sentir; discernir 0430 

=yـَُ=  شyـwْـََ=  َیـyَش  I  šaġala - yašġalu empregar, usar 0431 

 - VIII  ištaġala  إْش�ـyَـََ=  َیـwْـ�ـyَِـُ=  
yaštaġilu 

ocupar-se com 0432 

[Aـُِ]  شAـwْـََ]  ُیـAأْش  IV  ‘ašfaqa - yušfiqu apiedar-se de 0433 

Rش[  s[ـwَُش]<  َیـ  I  šaqqa - yašuqqu rachar, fender, 
partir, romper 

0434 

Vش�  sـ�wَُش�<  َی  I  šakka - yašukku duvidar 0435 

fVش  fُُـVـwَْیـ  fََـVَش  I  šakara - yaškuru agradecer 0436 

KVش  KVـwَْیـ  �Vَش  I  šak× - yašký reclamar 0437 

 I  šamala - yašmulu abarcar, abranger 0438  َشَ~َ=  َیـwْـُ~ُ=  ش~=

 - VIII  ištamala  إْش�ـََ~َ=  َیـ�wْـَِ~ُ=  
yaštamilu 

abarcar; 
agasalhar-se 

0439 

Y{ش  Yَُـْ}ـwَیـ  Yََِش}ـ  I  šahida - yašhadu comparecer a, 
estar presente a 

0440 

  Yُِه�wُیـ  Yَش�َه  III  š×hada - 
yuš×hidu 

testemunhar 0441 
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f{ش  fُِـ{wُْیـ  fَأْشَ}ـ  IV  ‘ašhara - yušhiru fazer conhecido 0442 

  fُِـ�ـَ}ـwَْیـ  fَ{ََإْش�ـ  VIII  ištahara - 
yaštahiru 

tornar-se famoso 0443 

fُ�wِأَش�َر ُی IV  ‘ašara - yuš÷ru indicar; ordenar; 
aconselhar 

  شKر 0444

 - �wَ  X  istašāraَرـَ�ِإْ�  w�fُـَ�ْ�َی
yastaš÷ru 

aconselhar-se, 
consultar 

0445 

cُء  ش��wش�َء  َیـ I  š×’a - yaš×’u querer, desejar 0446 

Yش�  Yُـhـ�wَُیـ  Yََشـ�<ـ  II  šayyada - 
yušayyidu 

erigir, levantar 0447 

 I  š×ca - yaš÷cu ser/estar  ش�َع  َیـwِـ�ُ�  ش��
disseminado, 
extensamente 
conhecido 

0448 

 IV  ‘aš×ca - yuš÷cu divulgar 0449  أش�َع  ُیـwـ�ُ�  

 

 /d×½/  ص
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  َیN  sNSِص	
sNSَُی  

>Nَص  I  ½abba - ya½ibbu 
 
½abba - ya½ubbu 

derramar, 
entornar 

0450 

 ,IV  ‘a½ba¬a - yu½bi¬u despertar أْصَ	َ| ُ|ـُِیSْ	  ص	|
acordar; tornar 
(se);   

0451 

f	ص  fُِـ	ـSَْی  fَـ	َصَ  I  ½abara - ya½biru ser paciente, 
firme 

0452 

|tص  s|Sَِص  َی>|  I  ½a¬¬a - ya½i¬¬u estar correto, 
impecável, sadio 

0453 

Ntص  NُـtَSَْی  Nَtَِص  I  ½a¬iba - ya½¬abu acompanhar 0454 

Ktص  KtSَْی  �tص  I  ½a¬× - ya½¬ý despertar; estar 
claro (céu) 

0455 

Yدص  sYSَُی  >Yَص  I  ½adda - ya½uddu deter, parar 0456 

  َیYُSُْر  صYر
YِSُْرَی  

 I  ½adara - ya½duru  َصYََر
 
½adara - ya½diru 

sair, vir; ocorrer 0457 

 III  ½×dara - yu½×diru confiscar 0458 ص�َدَر  ُی�Sِدُر 

 ;IV  ‘a½dara - yu½diru expedir, remeter أْصYََر  ُیYِSُْر 
emitir 

0459 

 III  ½×dafa - yu½×difu encontrar ou  ص�َدَف  ُی�Sِدُف  صYف
acontecer por 
coincidência 

0460 

 ;I  ½adaqa - ya½duqu ser verdadeiro  َصYََق  َیYُSُْق  صYق
estar verificado, 
conferido 

0461 

 - II  ½addaqa َصY<َق  ُیhYSَُق  
yu½addiqu 

crer, acreditar; 
certificar 

0462 

 IV  ‘a½arra - yu½irru insistir 0463  أَصf<  ُیـsfSِ  صfر
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 - II  ½arra¬a  َصf<َح hfSَُحُی  صfح
yu½arri¬u 

declarar; permitir 0464 

 I  ½araæa - ya½ruæu gritar 0465  َصfََخ  َیfُSُْخ  صfخ

 I  ½arafa - ya½rifu cambiar; gastar  َصfََف  َیfِSُْف  صfف
(dinheiro) 

0466 

 - V  ta½arrafa  تـfSََ<َف  َیـ�ـfSََ<ُف  
yata½arrafu 

agir de maneira 
independente; 
dispor de, 
empregar, utilizar 

0467 

 - VII  in½arafa  إنـfَSََْف  َیـ�ـfِSَُْف  
yan½arifu 

sair, ir embora, 
partir 

0468 

Nص�  Nُ�ُSَْی  Nَ�َُص  I  ½acuba - ya½cubu ser difícil 0469 

Yص�  Yَُ�ـSَْی  Yََصِ�ـ  I  ½acida - ya½cadu subir 0470 

  Yُـ?َ�Sَت  َیـ�ـYَـ?َ�Sَـ  VI  ta½×cada - 
yata½×cadu 

subir, ascender 0471 

Kyص  �ySُْی  byأْص  IV  ‘a½ġ× - yu½ġ÷ ouvir 0472 

KAص  KAـSَْی  �Aَص  I  ½af× - ya½fý ser puro 0473 

|Uـُُ|  صUSْـَُ|  َیUَص  I  ½alu¬a - ya½lu¬u ajustar, adequar 0474 

 ,IV  ‘a½la¬a - yu½li¬u consertar  أْصUـََ|  ُیUSْـُِ|  
melhorar, 
reformar 

0475 

KUص  �hـUSَُی  b>ـUَص  II  ½all× - yu½all÷ rezar, orar 0476 

 I  ½anaca - ya½nacu fazer, fabricar 0477  َص�ـََ�  َیـSْـ�ـَُ�  ص��

 IV  ‘a½āba - yu½÷bu acertar, atingir أص�َب ُیNُ�Sِ  صKب
(alvo); ocorrer 
(tragédia, etc.) 

0478 

 - II  ½awwara  َصK<َر  ُیـhKSَُر  صKر
yu½awwiru 

desenhar, pintar 0479 

 - V  ta½awwara  تـKSََ<َر  َیـ�ـKSََ<ُر  
yata½awwaru 

ser pintado, 
retratado; 
imaginar 

0480 

 I  ½×¬a - ya½÷¬u gritar 0481  ص�َح  َی�Sُِ|  ص�|

fص�  fُ�Sَِص�َر َی I  ½āra - ya½÷ru tornar-se; ir (se) 0482 

 

 /Å×d/ ض
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 – VI  taÅ×’ala  تـَ[�َءَل  َیـ�ـَ[�َءُل  ضdل
yataÅ×’alu 

diminuir, 
minguar 

0483 

v	ـُ  ضQِـ	َیـْ[  
  َیـْ[	ـQُـُ

 I  ÅabaÐa - yaÅbiÐu  َضَ	Qـَ
 
ÅabaÐa - yaÅbuÐu 

ajustar; corrigir; 
ser perito em 

0484 

 ;I  Åajja - yaÅijju ser barulhento  َض�<  َیـِ[ـ�s  �ض�
vociferar  

0485 

�tـُ�  ضtَ]َْی  �َtَِض  I  Åa¬ika – yaÅ¬aku rir, gargalhar 0486 

 – IV  ‘aÅ¬aka  أْضtََ�  ُیْ[tِـُ�  
yuÅ¬iku 

fazer alguém rir 0487 
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btض  �ht]َُیـ  b>tَض  II  Åa¬¬× - yuÅa¬¬÷ sacrificar 0488 

 ;I  Åaraba - yaÅribu bater; golpear  َضfََب  َیْ[ـfُِب  fبض
tocar 
(instrumento) 

0489 

 IV  ‘aÅraba - yuÅribu fazer greve أضfََب  ُیـْ[ـfُِب 
(funcionários) 

0490 

 - VIII  iÅÐaraba إْضQـfَََب  َیـْ[Qـfَُِب 
yaÅÐaribu 

estar perturbado, 
confuso 

0491 

fرض sf]َُیـ  >fَض I  Åarra - yaÅurru fazer mal, 
prejudicar 

0492 

  sfَـQ]َْیـ  >fَـQإْض  VIII  iÅÐarra – yaÅ£arru ser compelido, 
constrangido a 

0493 

oض�  oُُِیـ[�?ـ  oَض�َ?ـ  III  Å×cafa – yuÅ×cifu duplicar 0494 

  oَُیـ�ـَ[�َ?ـ  oَتـَ[�َ?ـ  VI  taÅ×cafa – 
yataÅ×cafu 

ser duplo 0495 

pض  sp]َُی  >pَض  I  Åamma - 
yaÅummu 

adicionar, anexar 0496 

  sp]ََْیـ�ـ  >p]َْإنـ  VII  ‘anÅamma - 
yanÅammu 

estar juntos, 
unidos 

0497 

Z~ض  Zَُیْ[َ~ـ  Zََضِ~ـ  I  Åamina - 
yaÅmanu 

garantir 0498 

  Zَُیـ�ـََ[~<ـ  Zَتـََ[~<ـ  V  taÅammanu - 
yataÅammanu 

garantir 0499 

  Zَُیـ�ـَ[�َ�ـ  Zَتـَ[�َ�ـ  VI  taÅ×mana – 
yataÅ×manu 

ser responsável 
mutuamente 

0500 

 IV  ‘aÅ×’a - yuÅ÷’u emitir um facho  أض�َء  ُیـ[�ُء  ضKء
de luz 

0501 

 ,I  Å×ca – yaÅ÷cu estar perdido  ض�َع  َیِ[�ُ�  ض��
perecer 

0502 

oض�  oُ�]ِأض�َف  ُیـ  IV  ‘aÅ×fa - yuÅ÷fu acrescentar, 
agregar 

0503 

 I  Å×qa - yaÅ÷qu ser ou tornar-se  ض�َق  َیِ[�ـُ]  ض�]
estreito, apertado 

0504 

 

 /’×Ð/  ط
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 I  Ðabaca - yaÐbacu imprimir 0505  �ـََ	َ�  َیQـَْ	ُ�  �	�

 - II  Ðabbaqa  �ـَ	<َ]  ُیQـَ	hـُ]  �	]
yuÐabbiqu 

cobrir; executar; 
requerer 

0506 

��  ُ]ـِ�Qُی  َ[َ  III  Ð×baqa - yuÐ×biqu assentar a 0507 

 I  Ðara’a - yaÐra’u acontecer (de  �ـfََأ  َیQـfَُْأ  �fأ
repente) 

0508 

 I  Ðara¬a - yaÐra¬u lançar; sugerir 0509  �ـfَََح  َیQـfَُْح  �fح

 I  Ðarada - yaÐrudu expulsar, impelir 0510  �ـfَََد  َیQـfُُْد  �fد

 - X  istaÐrada  إْ��ـfَQََد  َیْ��ـQَـfُِْد  
yastaÐridu 

mudar o assunto; 
continuar 

0511 
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 I  Ðaraqa - yaÐruqu bater 0512  �ـfَََق  َیQـfُُْق  �fق

 IV  ‘aÐraqa - yuÐriqu manter (se) em  أ�fََق  ُیQـfُِْق  
silêncio 

0513 

�Ky  byْـQَی  byَـ�  I  Ðaġ× - yaÐġ× transbordar; ser 
um tirano, 
déspota 

0514 

U�=  s=ـQِأ�ـَ=<  ُیـ  IV  ‘aÐalla - yuÐillu deixar sem 
vingar (sangue) 

0515 

QـَْیUُـNُ NََـUَـ� I  Ðalaba - perguntar, pedir; 
buscar 

0516 

Nُِـ��Qـَ��ـَ�  ُیNَ  III  Ðālaba - yu£ālibu demandar, exigir 0517 

NU�  

 - Nَ  V  taÐallabaـUََـ<Qـَت  NُـUَـ<Qـَ�َی
yata£alabu 

demandar, exigir 0518 

�U�  �ُُـUْـQـََ�  َیUَـ�  I  Ðalaca - yaÐlucu subir, levantar 0519 

 - V taÐallaca  تـQَـUَـ<َ�  َی�ـQَـUَـ<ُ�  
yataÐallacu 

apontar, mirar; 
tencionar 

0520 

 VIII  iÐÐalaca - yaÐÐalicu descobrir; saber 0521  إ�ـ<Uـََ�  َیQـ<Uـُِ�  

UِْـQـََ] ُ]ـُیUْأ�ـ IV  ‘aÐlaqa - yuÐliqu liberar, 
emancipar 

0522 [U�  

 - VII  inÐalaqa  َ]ـUَـQَـْإن  ُ]ـUِـQَـْ�َیـ
yanÐaliqu 

estar livre; ser 
enviado; explodir 

0523 

 I  Ðamica - yaÐmacu aspirar, cobiçar 0524  ِ~َ��ـَ  َیQـَْ~ُ�  �~�

 - IV iÐma’anna  إ�َ~cن<  َیQـَْ~c~�  sZ�ِن
yaÐma’innu 

estar quieto, 
protegido 

0525 

f{�  fُـh{َـQُی  fَـَ}<ـ�  II  Ðahhara - 
yuÐahhiru 

purificar, limpar 0526 

 - V  taÐawwara  تـQَـKَ<َر  َیـ�ـQَـKَ<ُر  �Kر
yataÐawwaru 

mudar, 
desenvolver 

0527 

 IV  ‘aÐāca - yuÐīcu obedecer 0528 �َعـَأ� ُ�ـ�Qُی

 - K  V  taÐāwwaca<َعـQَـَت  K<ُعـQَـَ�َی
yataÐawacu 

oferecer-se 
voluntariamente 

0529 
  �Kع

�ُ�Qََع  َی��ـ�Qَإ��ـ  X  istaÐāca - yastaÐīcu poder, ser capaz 
de 

0530 

 ,I  Ð×fa - yaÐýfu dar uma volta  ��َف  َیQـKُُف  �Kف
perambular 

0531 

 IV  ‘aÐ×qa - yuÐ÷qu ser capaz de 0532  أ��َق  ُیـK�  [ُ�Qق

 ,I  Ð×la - yaÐýlu ser comprido  ��َل  َیـKQُل  �Kل
longo 

0533 

  =ُ�Qِأ��َل  ُیـ  IV  ‘aÐ×la - yaÐ÷lu alongar, estender 0534 

 ,I  Ðaw× - yaÐw÷ dobrar; cruzar  �ـKَى  َیQـKْي  �Kى
atravessar 

0535 

 ;VII  inÐaw× - yanÐaw÷ estar dobrado  إنـQْـKَى  َیـ�ـQْـKَي  
estar concluído 

0536 

f��  fُ�Qَِر  َیـ��  I  Ð×ra - yaÐ÷ru voar 0537 
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fA�  fَُـAْـ� I  Þafira - yaÞfaru ganhar 0538  �ـAَـfَِ  َی

 =U� s=ِـ� I  Þalla - yaÞillu permanecer 0539 �ـَ=< َی

pU�  pُِـUْـ� I  Þalama - yaÞlimu lesar, ser injusto  �ـUَـpََ  َی
com 

0540 

Z��  sZُـ� I  Þanna - yaÞunnu supor 0541 �ـZَ< َی

� I  Þahara - yaÞharu ser/tornar-se �ـََ}fُ{َ fَـَْی
visível 

0542 

 IV  ‘aÞhara - yuÞhiru mostrar 0543  أ�َ}fُ  fَـِ}ـْ�ُی

f{� 

 - VI  taÞāhara  �َهfَـَ�ـَت  �َهfُـَ�ـَ�َی
yataÞāharu 

fingir; 
demonstrar 

0544 

 

 /cayn/  ع
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r	?  rُِـ	َیـْ�ـ  rَـ	ـَ?َ  I  caba£a - yacbi£u confundir 0545 

  rَُـ	َیـْ�ـ  rَِـ	?َ  I  cabi£a - yacba£u brincar, divertir-
se 

0546 

Y	?  Yُـ	َیـْ�ـُ  Yَـ	ـَ?َ  I  cabada - yacbudu adorar (Deus) 0547 

f	? fُُـ	َیـ�ـْ  fَ	َ?َ  I  cabara - yacburu passar, 
atravessar; 
morrer 

0548 

 fُـh	ُیـَ�ـ  fَ>	?َ II  cabbara - 
yucabbiru 

expressar, 
exprimir 

0549 

  fُِـ	َیـْ�ـ�ـَ  fَ	ََإْ?�ـ  VIII  ictabara - 
yactabiru 

considerar 0550 

fq?  fُِـqَیْ�ـ  
fُُـqَیْ�ـ  

fََـqـ?َ  I  ca£ara - yac£iru 
 
ca£ara - yac£uru 

tropeçar, dar 
passo em falso 

0551 

N�?  Nََُیـْ�ـ�ـ  Nَِـ�?َ  I  cajiba - yacjabu maravilhar-se; 
espantar-se 

0552 

  Nُُِیـْ�ـ�ـ  Nَ�َ?أ  IV  ‘acjaba - yucjibu agradar a, 
deleitar (se); 
surpreender 

0553 

 I  cajaza - yacjizu ser incapaz, fraco 0554  َ?َ�َ�  َیْ�ـ�ـُِ�  ?��

Y?د  sYَُیـ�ـ  >Y?َ  I  cadda - yacuddu contar 0555 

 - Y?َ  II  caddada<َد  یـَُ�ـhYُد 
yucaddidu 

contar; fazer o 
panegírico de  

0556 

  sYُِیـ�ـ  >Y?َأ  IV  ‘acadda - yuciddu preparar 0557 

 - V  tacaddada  تـY�ََ<َد  َیـ�ـY�ََ<ُد  
yatacaddadu 

multiplicar 0558 

  sYَیـْ�ـ�ـَِ�ـ  >Y�ََإ��ـ X  istacadda - 
yastaciddu 

preparar-se 0559 
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 ;Yَ?َ  I  cadala - yacdilu agir justamenteَل  َیـْ�ـYُِل  ?Yل
ser justo 

0560 

 - IV  ‘acdama  أْ?Yََم  ُیـYِ�ُْم  ?Yم
yucdimu 

dar a morte a, 
executar 

0561 

 Y?َ  I  cad× - yacdý correr 0562ا  َیـْ�ـYُو  ?Yو

 - ×V  tacadd  تـY�ََ<ى  َیـ�ـY�ََ<ى  
yatacadd× 

invadir, adentrar 0563 

 VIII  ictad× - yactad÷ invadir; maltratar 0564  إ?�ـYَى  َی�ـْ�ـYَِي  

 - V  taca²²ara  تـََ��<َر  َیـ�ـََ��<ُر  ?�ر
yataca²²aru 

ser difícil, 
impossível, 
impraticável 

0565 

 - VIII  icta²ara  إْ?�ـََ�َر  َیـْ�ـ�ـَِ�ُر  
yacta²iru 

desculpar (se) 0566 

 ,IV  ‘acraba - yucribu exprimir  أْ?fََب  ُیfِ�ُْب  ?fب
expressar 

0567 

 ,fَ?َ I  caraÅa - yacriÅu apresentarَض َی�ـfُِْض
mostrar; oferecer; 
ocorrer 

0568 

 III  cāraÅa - yucāriÅu opôr-se a  0569  َ?�َرَض  ُض��ِرُی

 - VI  tacāraÅa  َ��َرَضـَت  َ��َرُضـَ�َی
yatacāraÅu 

entrar em 
conflito 
(mutuamente) 

0570 

 - fَ  VIII  ictaraÅaَضـَإ?�  ُضfِـَ�ـْ�َی
yactariÅu 

opôr-se a , 
objetar, 
argumentar 

0571 

 ?fض

 - fَ�  X  istacraÅaَضـَإ��  ُض�fِـَ�ـْ�َی
yastacriÅu 

passar em revista 
(tropa, etc.) 

0572 

 ,fَ?َ I  carafa - yacrifu saber, conhecerَف َی�ـfُف ?fف
reconhecer 

0573 

 - V  tacarrafa تـf�ََ<َف َیـ�ـf�ََ<َف 
yatacarrafu 

estar definido; 
estar 
familiarizado 
com 

0574 

 - VIII  ‘ictarafa إ?�ـfَََف َی��ـfََف 
yactarifu 

confessar 0575 

 VIII ictar× - yactar÷ ocorrer a 0576  إْ?�ـfَى  َیْ�ـ�ـfَي  ?fي

 I  cazza - yacizzu  َ?�<  َیـِ�ـ�s  ز?�
 

ser forte; ser 
caro, prezado 

0577 

 I  cazama - yaczimu decidir; convidar 0578  َ?َ�َم  َیْ�ـِ�ُم  ?�م

 - VIII  ictazama  إْ?�ـََ�َم  َیْ�ـ�ـَِ�ُم  
yactazimu 

decidir 0579 

KQ?  �Qُِیـ�ـ  bQ?أ  IV  ‘acÐ× - yucÐ÷ dar, doar 0580 

KA?  KـAَْی�ـ  �A?َ  I  caf× - yacfý ser apagado; 
perdoar 

0581 

YُRِ�َْی YََـR?َ I  caqada - yacqidu amarrar; 
contratar; realizar 
(reuniões)  

0582 YR? 
 
 - Yَ  VI  tacāqadaـL��ََـَت  YُـL��ََـَ�َی 

yatacāqadu 
fazer um contrato 
mútuo 

0583 
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 - Yَ  VII  incaqadaـR�ََـْإن  YُـR�َِـْ�َی
yancaqidu 

estar amarrado; 
estar contratado; 
concluir-se 

0584 YR? 
 
 - Yَ  VIII  ictaqadaـRَـَإ?�  YُـRِـَ�ـْ�َی  

yactaqidu 
crer, acreditar em 0585 

=R?  =ُـRِْـََ=  َی�ـR?َ  I  caqala - yacqilu confinar, deter 0586 

 - VIII  ictaqala  إ?�ـRَـََ=  َیْ�ـ�ـRَـُِ=  
yactaqilu 

aprisionar, 
prender 

0587 

U?=  =ُـ<ـU�ََـ<ـَ=  َیـ�ـU�ََتـ  V  tacallala - 
yatacallalu 

dar razões; 
desculpar-se 

0588 

�U?  �ُِـََ�  ُی���ـ��?  III  c×laja - yuc×liju tratar, cuidar 
(pacientes) 

0589 

 ,II  callaqa - yucalliqu agregar  َ]ـ<َ?U  ُ]ـU�َhُی
adicionar a; 
comentar 

0590 [U?  

 - V  tacallaqa  تـU�ََـ<َ]  َی�ـU�ََـ<ُ]
yatacallaqu 

estar agregado, 
adicionado a  

0591 

 pُ pَUِ?َ I  calima - yaclimu saber, conhecer 0592ـU�ََْی

 - pَ  II  callamaـ<َ?pُ  UـU�َhُی
yucallimu 

ensinar 0593 

 pَ  IV  ‘aclama - yuclimu   informar 0594ـَأ?pُUِ�ْ  Uُی

pU?  

 - pَ  V  tacallamaـ<U�َـَت  pُـ<U�َـَ�َی
yatacallimu 

aprender 0595 

ZU?  ZُِـUُْی�ـ ZََـU?أ IV  ‘aclana - yuclinu proclamar  0596 

KU?  KُـUـ{  َیْ�ـ?َ  I  cal× - yaclý ser/estar elevado, 
exaltado; 
ascender 

0597 

 IV  ‘acl× - yucl÷ levantar 0598  أْ?bU  ُیـْ�ـUـِ�  

  b���ََیـ�ـ  b���َتـ  VI  tac×l× - yatac×l× ser elevado, 
exaltado 

0599 

~?p  spَیُ�ـ  >p?َ  I  camma - 
yacummu 

ser comum, 
predominante 

0600 

Y~?  Yُ~َِیْ�ـ  Yَ~َ?َ  I  camada - yacmidu tencionar, ter a 
intenção de 

0601 

  Yُ>~�َََیـ�ـ  Yَ>~�ََتـ  V  tacammada - 
yatacammadu 

fazer algo 
propositadamente 

0602 

  Yُ~ََِیْ�ـ�ـ  Yَ~ََإ?�ـ  VIII  ictamada - 
yactamidu 

contar com 0603 

 ,I  camila - yacmalu fazer; trabalhar َ?ِ~َ= َیْ�َ~ُ=
lidar 

0604 

 III  cāmala - yucāmilu negociar, lidar  َ?�َ�َ=  ُ=ـ��ِ�ُی
com 

0605 

=~? 

 - X  istacmala  �َ~َ=ـَ�إْ�  ُ=ِ~ـْ�ـَ�ْ�َی
yastacmilu 

usar, empregar 0606 

 ;b�?َ I  canā - yacn÷ tencionar َی�ـْ��
propor, projetar 

0607 b�? 

 ,b  III  cānā - yucān÷ sofrer, suportarـََ?�ن  ُی��ن�
passar por 
(dificuldades) 

0608 
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Y{?  Yََُیـْ�ـ}ـ  Yَِـ{?َ  I  cahida - yachadu encarregar-se de, 
cuidar de; 
cumprir 
(promessas) 

0609 

  Yُ>{�َََیـ�ـ  Yَ>{�ََتـ  V  tacahhada - 
yatacahhadu 

encarregar-se de 0610 

 ,I  cāda - yacūdu regressar َ?�َد َی�Kُد
retornar 

0611 

 - III  cāwada  �َوَدَ?  َ��وُدُی
yucāwidu  

regressar a, 
retornar a 
(repetidamente) 

0612 

 ;IV  ‘acāda - yucīdu devolver (algo) a  َأَ?�َد  ��Yُُی
repetir 

0613 

 - K�َ  V  tacawwada<َدـَت  K�َ<ُدـَ�َی
yatacawwadu 

habituar-se a 0614 

  ?Kد

 ,VIII  ictāda - yact×du acostumar-se  ��َدِإْ?  یـَ���ُد
habituar-se 

0615 

 - II  cawwaǺa  َ?ـK<َض  ُیـَ�ـhKُض  ?Kض
yucawwiǺu 

compensar 0616 

 ,I c×qa - yacýqu impedir  ?�َق  Kُقـُ�َی  ?Kق
atrapalhar, 
retardar 

0617 

 IV  ‘ac×na - yuc÷nu ajudar a 0618  أ?�َن  ُیـْ�ـ�ـK?  Zُن

 - VI  tac×wana  تـََ��َوَن  َیـ�ـََ��َوُن  
yatac×wana 

ajudar 
mutuamente; 
cooperar 

0619 

  Zُإْ��ـَ��َن  َیـْ�ـ�ـَْ�ـ�  X  istac×na - 
yastac÷nu 

pedir por ajuda 0620 

 I  c×ša - yac÷šu viver 0621 َ?�َش َیْ�ـ�ُ�  ?��

Z�?  Zُـhُیـَ�ـ�  Zَـ�<ـ?َ  II  cayyana - 
yucayyinu 

nomear, designar 0622 

 - V  tacayyana  تـََ�ّ�ـZََ  ـZَُیـ�ـََ�ـ�<  
yatacayyanu 

ser nomeado, 
designado 

0623 

 
 

 /ġayn/  غ
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

v	
 - VIII  iġtabaÐa  إ
ـْ�ـَ	ـQَـَ  َیyـْ�ـَ	ـQِـُ  
yaġtabiÐu 

ser/estar alegre, 
feliz, contente  

0624 

 III  ġ×dara - yuġ×diru sair, partir, ir  َدَر
�  ُیـ�yِدُر  
Yر
embora 

0625 


ـYَا  َیـyـYْو  
Yو  I  ġad× - yaġdý partir cedo (pela 
manhã) 

0626 


ـfَََب  َیـyـfُُْب  
fب  I  ġaraba - yaġrubu declinar; pôr 
(sol) 

0627 

 - X  istaġraba  إْ��ـfَyََب  َیـْ��ـfِyَُب  
yastaġribu 

achar estranho, 
esquisito; 
espantar-se; 
admirar-se 

0628 
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 - X  istaġraqa  إْ��ـfَyََق  َیـْ��ـyَـfُِْق  
fق
yastaġriqu 

absorver; 
continuar 

0629 

 IV  ‘aġr× - yuġr÷ atrair, seduzir 0630  أ
fَى  ُیـyـfْي  
fو

=�

ـََ�َ=  َیـyـِْ�ُ=    I  ġasala - yaġsilu lavar 0631 

KQ
  �hـQَـyـَ  ُیـ
b>ـQ  II  ġaÐÐ× - yuġaÐÐ÷ cobrir, tampar 0632 

fA
 fَ  I  ġafara - yaġfiru perdoar 0633ـAَـَ
  fُـAِـْـyَی  

=A
 I  cafala - yacfulu negligenciar 0634  ?ـAَـََ=  َیـ�ـAْـُـُ=  

U
=  s=ِـyَـَ=<  َیـْ�ـ�ـyَإْ��ـ  X  istaġalla - 
yastaġillu 

explorar 0635 

NU
  NُِـUْـyَی  NََـUَـ
  I  ġalaba - yaġlibu superar, 
conquistar; estar 
em maioria 

0636 

  Nُ>ـUَـyََیـ�ـ  Nَ>ـUَـyَتـ  V  taġallaba - 
yataġallabu 

conquistar, 
dominar 

0637 

[U
 IV  ‘aġlaqa - yuġliqu fechar, trancar 0638  أْ
Uـََ]  ُیyـUْـُِ]  

f~
 - fَ  I  ġamaraَ~ـَ
  fُُ~ـyَْی  
yaġmuru 

inundar, 
transbordar 

0639 

�~
  َیـyـِْ~ُ�  
  َیـyـُْ~ُ�


ـََ~َ�  I  ġamaÅa - 
yaġmiÅu 
ġamaÅa - 
yaġmuÅu 

ser/estar obscuro 0640 

 - IV  ‘aġmaÅa  أ
ـَْ~َ�  ُیـyـِْ~ُ�  
yuġmiÅu 

fechar os olhos; 
falar 
obscuramente 

0641 

p�
  pُِـْ�ـَ�ـyَیـ  pََـْ�ـَ�ـ
 - VIII  iġtanama  إ
yaġtanimu 

pilhar, saquear; 
aproveitar-se de 

0642 

b�
  �hـَ�ـyُی  b>ـَ�ـ
  II  ġann× - yuġann÷ cantar 0643 

N�
  Nُ�ِـyَب  َیـ�
  I  ġ×ba - yaġ÷bu estar ausente; 
estar escondido; 
desaparecer; pôr-
se (sol) 

0644 

f�
  fُـh�َـyُی  fَـ�<ـ
َ  II  ġayyara - 
yuġayyiru 

alterar, mudar 0645 

  fُـَ�<ـyََیـ�ـ  fَـَ�<ـyَتـ  V  taġayyara - 
yataġayyaru 

mudar, ser 
alterado 

0646 

 

 /’×f/  ف
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 >�|  I  fata¬a - yafta¬u abrir; conquistar 0647 >ـَ�ـََ| َیAـْ�ـَُ|
 - VII  iftata¬a  َ|ـَ�>ـْ�ـَِا  ُ|ـِ�َیAـْ�ـَ

yaftati¬u 
abrir, começar; 
conquistar 

0648 

f�<  fُُـْ�ـAَیـ  fََـَ�ـ<  I  fatara - yafturu acalmar-se, 
aquietar-se; 
definhar-se 

0649 

 II  fattaša - yufattišu buscar; vistoriar 0650  >ـَ�ـ<َ�  ُیـAـَ�ـhـُ�  >��

Z�<  Zُِـْ�ـAَیـ  Zََـَ�ـ<  I  fatana - yaftinu atrair; apaixonar 0651 
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c�<  �ُِـi�Aُیـ  ciَ�<  III  f×ja’a - yuf×ji’u surpreender 0652 

f�<  fُِـَ�ـAَْیـ�ـ  fَ�ََـAْإنـ  VII  infajara - 
yanfajiru 

explodir; romper 0653 

�t<  �ُtَْـAَیـ  �َtََـ<  I  fa¬a½a - yaf¬a½u examinar 0654 

fk<  fُkَْـAَیـ  fَkََـ<  I  faæara - yafæaru jactar-se, gabar 0655 

 - VII  infaraja  إنـAْـfَََج  َیـ�ـAْـfَُِج  >fج
yanfariju 

estar aliviado 0656 

 I  fari¬a - yafra¬u ser/estar  >ـfََِح  َیـAـfَُْح  >fح
contente, feliz 

0657 

  – IV  ‘afrada  أ>ـfََْد  ُیـAـfُِْد  >fد
yufridu 

separar 0658 

 - VII  infarada  إنـAْـfَََد  َیـ�ـAْـfَُِد  
yanfaridu 

estar sozinho, 
agir sozinho 

0659 

 ,I  faraÅa - yafriÅu presumir  >ـfَََض  َیـAـfُِْض  >fض
conjecturar; 
designar 

0660 

 I  faraġa - yafruġu ser/estar vazio 0661  >ـfَََغ  َیـAـfُُْغ  >fغ

 IV  ‘afraġa - yufriġu ser/estar vazio 0662  أ>ـfََْغ  ُیـAـfُِْغ  

 – II  farraqa  >ـfَ<َق  ُیـAـhfَُق  >fق
yufarriqu 

dividir; 
diferenciar; 
distribuir 

0663 

 III  f×raqa - yuf×riqu partir, ir embora 0664  >�َرَق  ُی�Aِرُق  

 – V  tafarraqa  تـAَـfَ<َق  َیـ�ـAَـfَ<ُق  
yatafarraqu 

estar dividido, 
espalhado 

0665 

 I  fazica - yafzacu estar com medo 0666  >ـَِ�َع  َیـAـَْ�ُع  >�ع

Y�<  Yُ�ِْـAُیـ  Yَ�َْأ>ـ  IV  ‘afsada - yufsidu corromper 0667 

f�<  fُh�َـAُیـ  fَ>�َـ<  II  fassara – 
yufassiru 

explicar, 
comentar 

0668 

=w<  =َُـwْـAَی  =َwَِـ<  I  fašila – yafšalu falhar, ser 
reprovado 

0669 

Kw<  َیـAـْـKw  �wَـ<  I  faš× - yafšý disseminar, ser 
divulgado 

0670 

=S<  =ُSِْـAَیـ  =َSََـ<  I  fa½ala - yaf½ilu separar; decidir; 
dispensar 

0671 

 - VII  infaÅÅa  إنـAْـَ�<  َیـ�ـAْـs�َ  >ـ[�
yanfaÅÅu 

estar aberto, 
quebrado; estar 
concluído 

0672 

=]<  =ُh]َـAـَ[<َ=  ُیـ<  II  faÅÅala - 
yufaÅÅilu 

preferir 0673 

 - V  tafaÅÅala  تـAَـَ[<َ=  َیـ�ـAَـَ[<ُ=  
yatafaÅÅalu 

favorecer; 
dignar-se a 

0674 

K]<  �]ِْـAَیـ  b]ْأ>ـ  IV  ‘afÅ×- yufÅ÷ conduzir a; 
revelar, declarar 

0675 

ZQ<  ZُـQِْـAَیـ  
  ـAـQْـZََُی

ZَُـQَـ<  
ZَِـQَـ<  

I 
 
  

faÐuna - yafÐinu 
 
faÐina - yafÐanu 

compreender, 
entender, dar-se 
conta de  

0676 

 ;I  facala - yafcalu fazer, efetuar >ـََ�َ= َیـAـَْ�ُ=
agir 

0677  =�< 

 - VII  infacala  َ�َ=ـAَـْإن  ُ=ـِ�ـAَـْ�َی
yanfacilu 

estar feito 0678 
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YR<  YُِـRْـAَیـ  YََـRَـ<  I  faqada - yafqidu perder 0679 

  Yُ>ـRَـAََیـ�ـ  Yَ>ـRَـAَتـ  V  tafaqqada - 
yatafaqqadu 

visitar; buscar 0680 

pR<  pَُـL�Aََیـ�ـ  pََـL�Aَتـ  VI  taf×qama - 
yataf×qamu 

tornar-se séria 
(situação) 

0681 

fV<  fُhـVَـAُیـ fَ>ـVَـ< II  fakkara – 
yufakkiru 

pensar, ponderar 0682 

|U<  |ُِـUْـAـََ|  ُیـUْأ>ـ  IV  ‘afla¬a - yufli¬u suceder em 0683 

 p{< pَُـْ}ـAَی pَِـَ}ـ< I  fahima - yafhamu entender 0684 

 I  f×ta - yafýtu passar 0685  >�َت  َیKAُت  >Kت

 I  f×za - yafýzu ganhar 0686 >�َز  َیKAُز  >Kز

 - II  fawwaÅa  >ـKَ<َض  AـhKَُضُیـ  >Kض
yufawwiÅu 

habilitar, 
capacitar 

0687 

 - VI  taf×waÅa  تـ�Aََوَض  َیـ�ـ�Aََوُض  
yataf×waÅu 

negociar 
mutuamente 

0688 

 ,I  f×qa - yafýqu ultrapassar  >�َق  َیـKAُق  >Kق
superar 

0689 

 - V  tafawwaqa  تـAَـKَ<َق  ُیـ�ـAَـKَ<ُق  
yatafawwaqu 

ultrapassar, 
superar 

0690 

Y�<  Yُ�ِـAأ>�َد  ُی  IV  ‘af×da - yuf÷du favorecer a 
(alguém) 

0691 

  Yُـ�Aََد  َیـْ��ـ�Aَإْ��ـ  X  istaf×da - 
yastaf÷du 

beneficiar, 
favorecer; coletar 
dados, 
informações 

0692 

 

 /q×f/  ق
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

n	L  nُِـ	ـْ�ـَRَیـ  nََـ	ـْ�ـَLإ  VIII iqtabasa – 
yaqtabisu 

copiar; citar 0693 

�	L  �ُِـ	ـْRَ�  َیـ	ـََL  I  qabaÅa - yaqbiÅu agarrar; pegar, 
tomar 

0694 

=	L  =َُـ	ـْRـَِ=  َیـ	ـَL  I  qabila – yaqbalu receber; aceitar 0695 

 – L  II  qabbalaـَ	<َ=  ُیـRـَ	hـُ= 
yuqabbilu 

beijar 0696 

ـُِ=  �Rُیـ  =ََ�L  III  q×bala - yuq×bilu encontrar; estar 
em posição 
oposta, igual ou 
paralela a 

0697 

 ,IV  ‘aqbala - yuqbilu chegar a أLـَْ	َ=  ُیـRـْ	ـُِ=  
aproximar-se 

0698 

 – X  istaqbala إْ��ـRَـَْ	َ=  َیـْ��ـRَـْ	ـُِ=  
yastaqbilu 

encontrar; 
confrontar, 
enfrentar 

0699 

=�L َیـRْـُ�ـ=ُ Lَـَ�ـ=َ I  qatala – yaqtulu matar 0700 

ptL  pُtَِـْ�ـRَیـ  pَtََـْ�ـLإ  VIII  iqta¬ama - 
yaqta¬imu 

invadir, penetrar 0701 



 

 

146 

 

 ;Yَ I  qadara – yaqdiru ser capazَرـLَ ُرYِـRَْیـ
conquistar 

  YLر 0702

 – L  II  qaddaraـYَ<َر  hYُرُیـRـَ
yuqaddiru 

estimar, avaliar; 
decretar; lotear 

0703 

 – L  II  qaddasaـYَ<َس  ُیـRـhYَُس  YLس
yuqaddisu 

santificar, 
consagrar 

0704 

 – Yِ I  qadimaَمـLَ ُمYَـRَْی
yaqdamu 

vir, chegar  0705 

 - Y  II  qaddama<َمـLَ  ُمhYـRَُیـ
yuqaddimu 

oferecer, 
apresentar; 
promover; 
preferir 

0706 

 – Yَ  IV  ‘aqdamaَمـْأL  ُمYِـRُْیـ
yuqdimu 

empreender 0707 

 - V  taqaddama  تـRَـYَ<َم  Y<ُمـRَـََی�
yataqaddamu 

avançar; 
preceder; 
apresentar 

0708 

  YLم

 - YَR  X  istaqdamaَمـَ�إْ�  ُمYِـRْـَ�ْ�َی
yastaqdimu 

efetuar, realizar; 
convidar 

0709 

 ,L  I  qa²afa - yaq²ifu lançar, atirarـََ�َف  َیـRـِْ�ُف  �Lف
bombardear 

0710 

 ;f I  qarra - yaqarru instalar (se)<ـsf LَـRََی
reconhecer 

0711 

 – L  II  qarraraـfَ<َر  یـRُـhfَُر
yuqarriru 

decidir; 
confirmar  

0712 

sfِـRُیـ  Lـَأ>f  IV  ‘aqarra - yuqirru confirmar; 
confessar, 
admitir 

0713 

 - V  taqarrara  َرf<ـRَـَت  ُرf<ـRَـَ�َی
yataqarraru 

ser decidido, 
confirmado 

0714 

  fLر

 – f  X  istaqarra<ـRَـَِإ��  sfـRِـَ�ـْ�َی
yastaqirru 

estabelecer, estar 
estabelecido 

0715 

 fَLَ  I  qara’a - yaqra’u ler, recitar 0716أ  َیـRـfَُْأ  fLأ

 ,L  I  qaruba - yaqrubu estar próximo deـfََُب  َیـRـfُُْب  fLب
aproximar-se 

0717 

 – VIII  iqtaraba  إLـْ�ـfَََب  َیـRـْ�ـfَُِب  
yaqtaribu 

aproximar-se 0718 

 - VIII  iqtara¬a  إLـْ�ـfَََح  َیـRـْ�ـfَُِح  fLح
yaqtari¬u 

sugerir; 
improvisar 

0719 

 �L  III  q×rana - yuq×rinu comparar; fazerَرَن  ُیـ�Rِرُن  fLن
associações entre 

0720 

 – VIII  iqtarana  إLـْ�ـfَََن  َیـRــْ�ـfَُِن  
yaqtarinu 

ser/estar unidos; 
casar-se 

0721 

p�L  pُ�ِْـRَیـ  pَ�ََـL  I  qasama – 
yaqsimu 

dividir, repartir 0722 

  pُh�َـRُیـ  pَ>�َـL  II  qassama - 
yuqassimu 

dividir; conjurar, 
exorcizar 

0723 

  pُ�ِْـRُیـ  pَ�َْـLأ  IV  ‘aqsama – 
yuqsimu 

jurar; prestar 
juramento 

0724 

  pُ�َِـRَْیـ�ـ  pَ�ََـRْإنـ  VII  inqasama - 
yanqasimu 

ser dividido 0725 

�SL  s�ُــRـَ�<  َیـL  I  qa½½a - yaqu½½u cortar, aparar, 
tosquiar; narrar 

0726 
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 YSL YُSِْـRَیـ YَSََـL I  qa½ada - yaq½idu tencionar, 
projetar 

0727 

fSL  fُSُْـRَی  fَSََـL  I  qa½ara - yaq½uru não alcançar; 
restringir 

0728 

  fُSَِـْ�ـRَیـ  fَSََـْ�ـLإ  VIII  iqta½ara - 
yaqta½iru 

abreviar; estar 
contente com; 
limitar-se a 

0729 

 ;L I  qaÅā – yaqÅ÷ sentenciarـََ[b َیRـِْ[�
finalizar; matar; 
morrer 

0730 

 b]َ  VII  inqaÅā – yanqaÅ÷ acabar-se 0731ـَإنR  َی�ـRْـَِ[�

b]L 

 b]َ  VIII  iqtaÅā - yaqtaÅ÷ requerer 0732ـَإ�L  َیـRـْ�ـَِ[�

�QL  �َُـQْـRـََ�  َیـQَـL  I qaÐaca - yaqÐacu cortar; atravessar; 
parar; decidir 

0733 

 ;��L  III  q×Ðaca - yuq×Ðicu interromperـََ�  ُیـ��Rـُِ� 
boicotar 

0734 

 - VII  inqaÐaca إنـRْـQَـََ�  َیـ�ـRْـQَـُِ� 
yanqaÐicu 

ser interrompido 0735 

ZQL  ZُُـQْـRَیـ  ZََـQَـL  I  qaÐana - yaqÐunu habitar 0736 

Y�L  Yُـُْ�ـRَیـ  Yَـََ�ـL  I  qacada - yaqcudu sentar-se; 
permanecer 

0737 

�AL  �ُِـAـْـRـََ�  َیـAَـL  I  qafaza - yaqfizu pular, saltar 0738 

=UL  �=ِـRـَ=<  َیـL  I  qalla - yaqillu ser pouco, 
insignificante 

0739 

  s=ِـRَـَ=<  َیـْ�ـ�ـRَإ��ـ  X  istaqalla - 
yastaqillu 

ser independente 0740 

NUL  Nُ>ـUَـRََیـ�ـ  Nَ>ـUَـRَتـ  V  taqallaba - 
yataqallabu 

ser mudado, 
invertido 

0741 

  NُِـUَـRَْیـ�ـ  NََـUَـRْإنـ  VII  inqalaba - 
yanqalibu 

ser mudado, 
invertido 

0742 

YUL  YُhـUَـRُیـ  Yَ>ـUَـL  II  qallada - 
yuqallidu 

nomear; cingir 
(se) com uma 
espada 

0743 

[UL  [َُـUْـRَیـ  UَِـLـ[َ  I  qaliqa - yaqlaqu estar preocupado 0744 

��L  �َُـْـ�ـRـَِ�َ�  َیـL  I  qanica - yaqnacu ser persuadido; 
estar contente 
com 

0745 

 ;IV  ‘aqnaca - yuqnicu persuadir  أLـْ�ـََ�  ُیـRـْـ�ـُِ�  
satisfazer 

0746 

 - VIII  iqtanaca  إLـْ�ـَ�ـََ�  َیـRـْ�ـَ�ـُِ�  
yaqtanicu 

ser persuadido; 
estar contente 
com 

0747 

f{L  fُـَْ}ـRَیـ  fَـََ}ـL  I  qahara - yaqharu dominar, sujeitar; 
compelir 

0748 

 ,�L  I  q×da - yaqýdu liderar, conduzirَد  KRُدَی  KLد
guiar 

0749 

 ;�L I  qāla - yaqūlu falar, dizerَل KRُلَی  KLل
pensar, supor  

0750 
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KRَم ُمَی�L I  qāma - yaqūmu levantar (se), 
erguer (se) 

0751 

 - �L  III  qāwwamaَوَم  ُم�ِوـRَُی
yuqāwimu 

resistir 0752 

pُ�Rَم  ُی�Lَأ  IV  ‘aqāma - yuqīmu levantar; residir; 
prolongar (se);  

0753 

  KLم

- X  istaqāma  �َمـRَـَ��ِا  R�pُـَْ�َی
yastaqīmu 

ser íntegro; estar 
retilíneo, ereto 

0754 

 ;L  I  qawiya - yaqw× ser forteـKََِي  َیـRـKَْى  KLى
fortalecer-se 

0755 

 - ×L  II  qawwـKَ<ى  ُیـRـhKَي  
yuqaww÷ 

reforçar, 
fortalecer 

0756 

Y�L  Yَـh�َـRُیـ  Yَـَ�<ـL  II  qayyada - 
yuqayyidu 

atar, unir; 
confinar, limitar; 
registrar 

0757 

n�L  nُـ�Rَس  َیـ�L  I  q×sa - yaq÷su medir; comparar 0758 

 

 /k×f/  ك
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

Nآ� Vـُ�ـَْیNُ Nََآـَ�ـ I  kataba - yaktubu escrever, dar 
ordens (escritas), 
prescrever 

0759 

pَیـ  آ�Vـُ�ـpُ  ـَ�ـَآpَ  I  katama - 
yaktumu 

esconder; 
restringir-se, 
controlar-se 

0760 

fqآ  fُُـqـْـVَی  fَُـqَآـ  I  ka£ura - yak£uru aumentar em 
número, exceder 
em número 

0761 

 – II  ka²²aba  آـَ�<َب  ُیVـh�َُب  آ�ب
yuka²²ibu 

acusar (alguém) 
de mentir 

0762 

 - II  karrara  آـfَ<َر  ُیـVـhfَُر  آfر
yukarriru 

repetir; refinar, 
destilar 

0763 

 - V  takarrara  تـVَـfَ<َر  یـَ�ـVَـfَ<ُر  
yatakarraru 

ser repetido; ser 
refinado, 
destilado 

0764 

�fآ  �ُfَْـVَی  �َfَِآـ  I  kariha - yakrahu não gostar de, 
detestar 

0765 

Nآ�  Nُ�ِْـVَی  Nَ�ََآـ  I  kasaba - yaksibu ganhar, obter, 
alcançar 

0766 

  Nُ�َِـْ�ـVَیـ  Nَ�ََإآـْ�ـ  VIII  iktasaba - 
yaktasibu 

ganhar, obter, 
alcançar 

0767 

owآ  oُwِْـVَیـ  oَwََآـ  I  kašafa - yakšifu descobrir, 
revelar; 
supervisionar 

0768 

  oُwَِـْ�ـVَیـ  oَwََإآـْ�ـ  VIII  iktašafa - 
yaktašifu 

descobrir 0769 

Aآo  soُـVَیـ  >oَآـ  I  kaffa - yakuffu parar (alguém); 
privar-se de 

0770 
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fAآ  fُُـAْـVَیـ  fََـAَآـ  I  kafara - yakfuru repudiar Allah; 
apostatar 

0771 

=Aـُُ=  آAْـVـََ=  َیـAَآـ  I  kafala - yakfulu ser responsável 0772 

bAَیـ  آVْـA�ِـَآ  ـAَـb  I  kaf× - yakf÷ ser suficiente; 
satisfazer, bastar 

0773 

 ,b  VIII  iktaf× - yaktaf÷ estar contenteـAَـَ�ـْإآ  ـA�ِـْ�ـVََیـ  
satisfeito com 

0774 

oUآ  oُhـUَـVُیـ  oَ>ـUَآـ  II  kallafa - 
yukallifu 

encarregar (com 
uma tarefa); 
custar 

0775 

  oُ>ـUَـVََیـ�ـ  oَ>ـUَـVَتـ  V  takallafa - 
yatakallafu 

fingir; assumir a 
responsabilidade  

0776 

 - II  kallama ـUَـ<pَآ ـUَـVpُhُی
yukallimu 

falar com, dirigir-
se a (oralmente) 

0777 pUآ  

 - V  takallama  تـVَـUَـ<pُ  pَـ<UـVَـََی�
yatakallamu 

falar com, 
discutir 

0778 

 آـََ~َ=  َیـVـُْ~ُ=  آ~=
  

  آـَُ~َ=

I 
 
 
I  

kamala - 
yakmulu 
 
kamula - 
yakmulu 

estar concluído, 
terminado; estar 
perfeito 

0779 

 - II  kamala  آـَ~<َ=  ُیـVـَ~hـُ=  
yukammilu 

terminar, 
concluir; 
aperfeiçoar 

0780 

 - IV  ‘akmala  أآـَْ~َ=  ـVـِْ~ُ=ُی  
yukmilu 

estar terminado, 
perfeito 

0781 

 ,I  kāna - yakūnu  ser, estar, existir �َنـَآ َیKVُن  
pertencer a  

0782 

 - K  II kawwana<َنـَآ  ُیVـhKَُن
yukawwinu 

criar, fundar, 
originar 

0783 

  آKن

 - K  V  takawwana<َنـVَـَت  َی�ـVَـhKَُن
yatakawwinu 

ser criado, 
originado 

0784 

 

 /l×m/  ل
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 - III  l×’ama  �َءَم  ُی{ِئpُ  �م
yul×’imu 

convir a, assentar 
a; reconciliar; 
harmonizar com 

0785 

r	�  rَُـ	ـْUَیـ  rَِـ	ـَ�  I  labi£a - yalba£u permanecer; 
demorar 

0786 

n	�  nَُـ	ـْUَیـ  nَِـ	ـَ�  I  labisa - yalbasu vestir-se 0787 

c��  cُ�َْـUَیـ  c�ََـ�  I  laja’a - yalja’u refugiar-se em 0788 

t�|  s|ِـUأ�ـَ|<  ُیـ  IV  ‘ala¬¬a - yuli¬¬u insistir, persistir 0789 

�t�  ُـ� ;III  l×¬a²a - yul×¬i²u notar, observar  �َح�ـَ  ُیـ{ِح
fazer 
observações, 
supervisar 

0790 
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[t�  [ُـtَْـUَیـ  [َtَِـ�  I  la¬iqa - yal¬aqu seguir; alcançar, 
emparelhar-se; 
advir a (alguém) 

0791 

�k�  �ُhkَـUُیـ  �َ>kَـ�  II  laææa½a - 
yulaææi½u 

resumir, sumariar 0792 

-I  lazima - yalzamu aderir a, apegar  �ـَِ�َم  َیـUـَْ�ُم  ��م
se a; permanecer 

0793 

 - III  l×zama  �َزَم  ُیـ{ِزُم  
yul×zimu 

apegar-se a, 
continuar 

0794 

- VIII  iltazama  إ�ـْ�ـََ�َم  َیـUـْ�ـَِ�ُم  
yaltazimu 

ter que ...; 
assumir a 
responsabilidade; 
monopolizar 

0795 

N��  Nَُـْ�ـUَیـ  �Nَ�َِـ  I  laciba - yalcabu  jogar (jogos); 
tocar 
(instrumentos 
musicais); 
representar (artes 
cênicas) 

0796 

Ky�  �yِْـUُیـ  byْأ�ـ  IV  ‘alġ× - yulġ÷ cancelar, revogar 0797 

TA�  TُِـAْـUَیـ  TََـAَـ�  I  lafata - yalfitu virar, dar voltas 0798 

  TُِـAْـUـَ  ُیـAْأ�ـTَ  IV  ‘alfata - yulfitu virar, dar voltas 0799 

  Tُ>ـAَـUََیـ�ـ  Tَ>ـAَـUَتـ  V  talaffata - 
yatalaffatu 

voltar-se para 0800 

  TُِـAَـْ�ـUَیـ  TََـAَإ�ـْ�ـ  VIII  iltafata - yaltafitu voltar-se para; 
prestar atenção a 

0801 

KA�  �AِْـUُیـ  bAْأ�ـ  IV  ‘alf× - yulf÷ encontrar 0802 

 Rِ I  laqiya - yalq× achar, encontrar 0803َ�ـَ� ـUbRْیَِ

�L}ُی  bLَ�  III  lāqā - yul×q÷ encontrar 0804 

Uـُْی�Rِ  bَـRْأ�ـ  IV  ‘alqā - yulq÷ lançar, 
arremessar 

0805 

 - b  V  talaqqāـ<RـUَـَت  bـ<RـUَـَ�َی
yatalaqqā 

receber; 
encontrar 

0806 

bR�  

 b  VIII  iltaqā - yaltaq÷ encontrar 0807ـRَـَإ��  Uـْ�ـ�Rََی

~�p  spِـUُیـ  >pَأ�ـ  IV  ‘alamma - 
yulimmu 

saber bem 0808 

n~�  nُ~ِْـUَیـ  
nُ~ُْـUَیـ  

nَ~ََـ�  I  lamasa - yalmisu 
 
lamasa - yalmusu 

tocar em, sentir 0809 

  nُ~َِـْ�ـUَیـ  nَ~ََإ��ـ  VIII  iltamasa - 
yaltamisu 

requerer, pedir 0810 

K{�  {ْـUـَیـK  �{َـ�  I  lah× - yalhý divertir-se; 
desviar a atenção 
de 

0811 

 I  l×¬a - yalý¬u aparecer 0812  �َح  َیKUُح  �Kح

 I  l×ma - yalýmu culpar a 0813  �َم  َیـKUُم  �Kم

 ,I  l×qa - yal÷qu combinar  �َق  َیـ�Uِـُ]  ��]
harmonizar 

0814 
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 /m÷m/  م
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 - V  tamattaca  تـََ~�ـ<َ�  َیـ�ـََ~�ـ<ُ�  ���
yatamattacu 

desfrutar, 
divertir-se 

0815 

 - II  ma££ala  َ=ــ<ـq�َ  ُ=ــhـَ~qُی
yuma££ilu 

representar; 
representar (no 
palco) 

0816 =q�  

 - V  tama££ala  َ=ـ<َ~qـَت  ُ=ــ<َ~qـَ�َیـ
yatama££alu 

imaginar; trazer 
como exemplo 

0817 

 - Y�َ  I  madda<  َیـُ~ـY�  sYد
yamuddu 

estender; ajudar 0818 

  sYََیـْ~�ـ  >Yَإْ��ـ  VIII  imtadda - 
yamtaddu 

ser/estar 
estendido 

0819 

  sY~ََِیـْ��ـ  >Y~ََإْ��ـ  X  istamadda - 
yastamiddu 

receber de 0820 

 - ×VI  tam×d  تـَ~�دى  َیـ�ـَ~�دى  �Yى
yatam×d× 

perseverar 0821 

  �fر sf  >f�َ  I  marra - yamurru passar 0822ـُ~َی
 - f~َ  X  istamarra<ـَ�ِإْ�  sfِ~ـَ�ْ�َیـ

yastamirru 
continuar 0823 

 - II  mazzaqa  َ��<َق  ُیـَ~�hُق  ��ق
yumazziqu 

rasgar 0824 

��n  ~َِیsn  >n�َ  I  massa - yamissu tocar em, 
apalpar, sentir 

0825 

 - I  masa¬a  َ�َ�َ|  َیـْ~ـَ�ُ|  ��|
yamsa¬u 

remover, apagar 0826 

 - IV  ‘amsaka  أْ�َ�َ�  ُیـْ~ِ�ُ�  ���
yumsiku 

segurar; privar-se 
de 

0827 

 - V  tamassaka  تـََ~�<َ�  َیـ�ـََ~�<ُ�  
yatamassaku 

apegar-se a 0828 

K��  ��ِ~ُْیـ  b��ْأ  IV  ‘ams× - yums÷ chegar (noite); 
tornar-se 

0829 

bw�  �wَِیـْ~ـ  bw�َ  I  maš× - yamš÷ caminhar; ir em 
frente 

0830 

b]� �]َِْی~ـ b]َ�َ I  maǺā - yamǺ÷ passar, expirar 0831 

ُV~َhـZُ V�َ>ـZَ II  makkana - 
yumakkinu 

capacitar; 
fortalecer, 
consolidar 

0832 

ZُVِ~ُْی  ZَVَ�ْأ  IV  ‘amkana - 
yumkinu 

habilitar, 
capacitar 

0833 

ZV�  

 - Zَ  V  tamakkanaـ<َ~Vـَت  Zُـ<َ~Vـَ�َی
yatamakkanu 

ser capaz; ser 
perito em, 
dominar 

0834 

U�=  s=~ََیـ  >=�َ  I  malla - yamallu estar enfadado, 
entediado 

0835 

 I  mala’a - yamla’u encher 0836  َ��  َیْ~ُ�  ��

  �ُUَِإْ��ـَ�  َیْ~�ـ  VIII  imtala’a - 
yamtali’u 

estar cheio 0837 

�U�  �ُِـU~ْـََ�  َیـU�َ  I  malaka - yamliku possuir 0838 
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KU�  �U~ُْیـ  bU�ْأ  IV  ‘aml× - yuml÷ ditar 0839 

 - I  mana¬a  َ��ـََ|  ـ�ـَُ|َیـْ~  ��|
yamna¬u 

dar, conceder 0840 

 - I  manaca  َ�ـََ��  ُ�ـَ�ـْ~َی  ���
yamnacu 

prevenir; recusar, 
privar 

0841 

b��  b>َیـ�ـََ~�ـ  b>تـََ~�ـ  V  tamann× - 
yatamann× 

expressar 
esperança 

0842 

Y{�  Yُـh{~َُیـ  Yَـ>{�َ  II  mahada - 
yumahhidu 

nivelar, aplanar, 
alisar 

0843 

 I  m×ta - yamūtu morrer, falecer 0844  ��َت  َی~Kُت  �Kت

 - II  mayyaza  َ�ـ�<ـَ�  ُیَ~ـ�hـُ�  ���
yumayyizu 

distinguir, 
diferenciar; 
preferir 

0845 

 - V  tamayyaza  تـََ~�<َ�  َیـ�ـََ~�<ُ�  
yatamayyazu 

distinguir-se, 
destacar-se 

0846 

 ,VIII  imt×za - yamt×zu ser diferente de  إْ���َز  َیْ~��ُز  
distinguir-se 

0847 

 ;I  m×la - yam÷lu inclinar-se a  ��َل  َیِ~ـ�ُ=  ��=
tender a 

0848 

 

 /nýn/  ن
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

T	ن  Tُـ	َیـ�ـُْ  Tَ	ََنـ  I  nabata - yanbutu brotar 0849 

��  ن	ُh	َُیـ�ـ  � - II  nabbaha  نـَ	<َ
yunabbihu 

despertar; chamar 
atenção a  

0850 

  � - VIII  intabaha  إنـْ�ـََ	َ�  َیـ�ـْ�ـَ	ـُِ
yantabihu 

despertar; notar 0851 

 I  nataja - yantiju resultar em 0852  نـَ�ـََ�  َیـ�ـْ�ـُِ�  ن��

 IV  ‘antaja - yuntiju produzir 0853  أنـْ�ـََ�  ُیـ�ـْ�ـُِ�  

 - X  istantaja  إْ��ـَ�ـْ�ـََ�  َیـْ��ـَ�ـْ�ـُِ�  
yastantiju 

deduzir 0854 

fqن  fُُـqَْیـ�ـ  fََـqَنـ  I  na£ara - yan£uru salpicar, 
polvilhar; 
disseminar 

0855 

 I  naja¬a - yanja¬u ser bem sucedido  نـََ�َ|  َیـ�ـَْ�ُ|  ن�| 
em 

0856 

 ,IV  ‘anjaza - yunjizu completar  أنـَْ�َ�  ُیـ�ـْ�ـُِ�  ن��
terminar; 
realizar, concluir 

0857 

Kن�  K�ُْنـَ��  َیـ�ـ  I  naj× - yanjū escapar 0858 

 III  n×j× - yun×j÷ confiar, ter  ن�bi  ُی��iـِ�  
confiança em 

0859 

=tـُ=  نtََِیـ�ـْ�ـ  =َtََإنـْ�ـ  VIII  inta¬ala - 
yanta¬ilu 

plagiar 0860 

Nkن  Nُkََِیـ�ـْ�ـ  Nَkََإنـْ�ـ  VIII  intaæaba - 
yantaæibu 

eleger, votar 0861 

Yُد  دنhYََد  ُیـ�ـ>Yَنـ  II  naddada - 
yunaddidu 

criticar, difamar 0862 
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 - VIII  intadaba  إنـْ�ـYَََب  َیـ�ـْ�ـYَُِب  نYب
yantadibu 

delegar 0863 

 III  n×d× - yun×d÷ chamar, convidar 0864  ىن�د  ُیـ��ِدي  نYو

 IV  ‘an²ara - yun²iru avisar, prevenir 0865  أنـَْ�َر  ُیـ�ـِْ�ُر  ن�ر

 ,I  nazaca - yanzicu remover  نـََ�َع  َیـ�ـِْ�ُع  ن�ع
arrancar; apontar, 
mirar 

0866 

 - VIII  intazaca  إنـْ�ـََ�َع  َیـ�ـْ�ـَِ�ُع  
yantazicu 

remover 
(forçosamente) 

0867 

 ;I nazala - yanzilu descer; cair  نـََ�َل  َیـ�ـِْ�ُل  ن�ل
pousar; atacar 

0868 

 ;IV  ‘anzala - yunzilu baixar, reduzir أنـَْ�َل  �ـِْ�ُلُیـ 
derrubar 

0869 

Nن�  Nُ�َِْیـ�ـ  
Nُ�َُْیـ�ـ  

Nَ�ََنـ  I  nasaba - yansibu 
 
nasaba - yansubu 

atribuir a  0870 

  Nُ�ُِیـ��  Nَ�َن�  III  n×saba yun×sibu assentar em, 
combinar; ser 
aparentado a 

0871 

  Nُ�َ��ََیـ�ـ  Nَ�َ��َتـ  VI  tan×saba - 
yatan×sabu 

ser aparentado a; 
ser proporcional 
a 

0872 

oن�  oُ�َِْیـ�ـ  oَ�ََنـ  I  nasafa - yansifu explodir, demolir 0873 

 I  nasiya - yans× esquecer 0874  نـَِ�َ�  bَیـ�ـْ�  ن��

  b���ََیـ�ـ  b���َتـ  VI  tan×s× - yatan×s× fingir 
esquecimento 

0875 

cwن  cَwََیـَ�ـْـ  cwََنـ  I  naša’a - yanša’u ser criado; 
crescer 

0876 

 IV  ‘anša’a - yunši’u fundar; escrever 0877 أنـcwَْ  یـُ�ـwِْـُ� 

Ywـُ  نwَْیـ�ـYُ  Yَwََنـ  I  našada - yanšudu buscar, procurar 0878 

  Yُـwُِْیـ�ـ  Yَwَْأنـ  IV  ‘anšada - yunšidu recitar (para 
alguém); buscar, 
procurar 

0879 

 ,I  našara - yanšuru disseminar نـfُwُ fَwََـَْی�
espalhar, publicar 

0880 fwن 

 - fَwَ  VIII  intašaraـَ�ـْإن  fُـwِـَ�ـْ�َی
yantaširu 

ser disseminado, 
publicado 

0881 

vwـُ  نQwَْـَ  َیـ�ـQwَِنـ  I  našiÐa - yanšaÐu ser ativo, 
animado, 
energético 

0882 

�Sن  s�ِنـَ�<  َیـ�ـ  I  na½½a - yani½½u declarar; definir 0883 

NSن  NُSَِْیـ�ـ  NَSََنـ  I  na½aba - yan½ibu erigir, montar, 
erguer 

0884 

|Sن  |ُSََْیـ�ـ  |َSََنـ  I  na½a¬a - yan½a¬u aconselhar 0885 

fSن  fُSَُْیـ�ـ  fَSََنـ  I  na½ara - yan½uru ajudar, socorrer 0886 

  fُSََِیـ�ـْ�ـ  fَSََإنـْ�ـ  VIII  inta½ara - 
yanta½iru 

conquistar, 
subjugar 

0887 

oSن  oُSََِیـ�ـْ�ـ  oَSََإنـْ�ـ  VIII  inta½afa - 
yanta½ifu 

reivindicar (e 
obter) justiça 

0888 
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 ,I  naÅija - yanÅaju maturar  نـَِ[َ�  َیـ�ـَْ[ُ�  ن[�
amadurecer 

0889 

[Qـُُ]  نQْـََ]  َیـ�ـQَنـ  I  naÐaqa - yanÐuqu falar, dizer 0890 

 ,fَ I  naÞara - yanÞuru observarـَ�ـَن fُـُ�ـَْی�
supervisionar 

0891 f�  ن

�fُـَ�ـْ�َیِ  fََـ� - VIII  intaÞara  إنـْ�ـَ
yantaÞiru 

esperar 0892 

p� - II  naÞÞama  نـَ�ـ<pَ  ُیـ�ـَ�ـpُh  ن
yunaÞÞimu 

organizar, 
arranjar, arrumar; 
compor 

0893 

  pُِـ� - VIII  intaÞama  إنـْ�ـَ�ـpََ  َیـ�ـْ�ـَ
yantaÞimu 

estar organizado, 
arrumado, 
pertencer a 

0894 

�Aـُُ�  نAْـََ�  َیـ�ـAَنـ  I  nafa²a - yanfu²u penetrar; ser  
realizado, feito; 
ser válido 

0895 

  �ُhـAَـ<َ�  ُیـ�ـAَنـ  II  naffa²a - 
yunaffi²u 

executar, 
realizar; enviar 

0896 

nAن  nُُِی��>ـ  nََن�>ـ  III  n×fasa - yun×fisu competir com 0897 

�Aـَُ�  نAْـََ�ن  َیـ�ـAَـ  I  nafaca - yanfacu ser de utilidade, 
serventia 

0898 

[Aـُِ]  نAْـََ]  ُیـ�ـAْأنـ  IV  ‘anfaqa - yunfiqu gastar (tempo, 
dinheiro) 

0899 

�Aن  �Aَِْیـ�ـ  bAَنـ  I  naf× - yanf÷ refutar, 
desmentir; exilar 

0900 

YRن  YُِـRََیـ�ـْ�ـ  YََـRَإنـْ�ـ  VIII  intaqada - 
yantaqidu 

escrever críticas, 
criticar 

0901 

�Rـُِ�  نRْـََ�  ُیـ�ـRْأنـ  IV  ‘anqa²a - 
yunqi²u 

resgatar 0902 

�Rـُِ�  نLـََ�  ُیـ��Lن�  III  n×qaša - 
yun×qišu 

argumentar, 
discutir 

0903 

�Rــُُ�  نRْـََ�  َیـ�ـRَنـ  I  naqa½a - yanqu½u diminuir 0904 

 ,I  naqala - yanqulu transportar ـََ=نـRَ َی�ـRْـُُ=
transferir 

0905 

 - L=َ  VI  tan×qalaـَ��ـَت  ُ=Lـَ��ـَ�َی
yantan×qalu 

mudar de um 
lugar a outro 

0906 

=Rن  

 - VIII  intaqala  َ=ـRَـَ�ـْإن  ُ=ـRِـَ�ـْ�َی
yantaqilu 

remover, ser 
removido 

0907 

pRن  pُِـRََیـ�ـْ�ـ  pََـRَإنـْ�ـ  VIII  intaqama - 
yantaqimu 

vingar 0908 

fVن  fُِـVُْیـ�ـ  fََـVْأنـ  IV  ‘ankara - yunkiru negar 0909 

  fُ>ـVََیـ�ـَ�ـ  fَ>ـVَتـَ�ـ  V  tanakkara - 
yatanakkaru 

disfarçar-se 0910 

  fُِـVَْیـْ�ـ�ـَ�ـ  fََـVْإْ��ـَ�ـ  X  istankara - 
yastankiru 

ser 
desconhecedor 
de, não saber 

0911 

  َیـ�ـp  spُن~
spَیـِ�ـ  

>pَنـ  I  namma - 
yanummu 
 
namma - 
yanimmu 

fofocar, caluniar 0912 
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b~نـَ~�  َیـ�ـِْ~�  ن  I  nam× - yanm÷ crescer 0913 

 VIII  intam× - yantam÷ estar relacionado  إنـْ�ـَ~b  َیـ�ـْ�ـَِ~�  
a, ser 
descendente de 

0914 

N{ن  Nُ{َْن  َیـ�ـNَ{ََـ  I  nahaba - yanhabu saquear, pilhar 0915 

 - VIII  intahaza  إنـْ�ـََ}َ�  َیـ�ـْ�ـَ}ـُِ�  ن}�
yantahizu 

aproveitar-se de 0916 

 I  nahaÅa - yanhaÅu levantar 0917  نـََ}َ�  َیـ�ـَْ}ُ�  ن}�

K{َی�ـْ�ـَ}�  ن  b{َإنـْ�ـ  VIII  intahā - yantah÷ estar completo, 
acabado, 
concluído 

0918 

 IV  ‘an×ra - yun÷ru iluminar 0919  أن�َر  ُیـِ��ـfُ  نKر

 - VI  tan×wala تـَ��َوَل َیـ�ـَ��َوُل  ن�ل
yatan×walu 

tomar, apanhar 0220 

 I  n×ma - yan×mu dormir 0921  ن�َم  َیـ��ُم  نKم

 ,I  naw× - yanw÷ tencionar  نـKَى  َیـ�ـKْي  نKى
pretender 

0922 

 I  n×la - yan×lu alcançar, obter 0923  ن�َل  ـ��ُلَی  ن�=

 

 /’×h/  هـ
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

 ;I  habba – yahubbu soprar (vento)  َهN<  َیُ}ـN  sNه	
levantar, sublevar 

0924 

v	ـُ  هQ	َُیـْ}ـ  
  َیـْ}ـ	ـQِـُ

 I  habaÐa - yahbuÐu  َهَ	Qـَ
 
habaÐa – yahbiÐu 

cair, baixar 
(preços) 

0925 

oه�  oَُِی}ـْ�ـ  oَََه�ـ  I  hatafa – yahtifu aclamar, aplaudir 0926 

pه�  pُ�َُیْ}ـ  pَ�ََه  I  hajama – 
yahjumu 

atacar 0927 

  pُِـi�{ُی  pَiَه�  III  h×jama - 
yuh×jimu 

atacar 0928 

 – II  haddada  َهY<َد  ُیـَ}hYُد  هYد
yuhaddidu 

ameaçar 0929 

 ,I  hada’a - yahda’u aquietar-se  َهYَأ  َیْ}ـYَُأ  هYأ
acalmar-se 

0930 

 – X  istahdafa  إْ��ـَْ}Yََف  َیـْ��ـَْ}Yُِف  هYف
yastahdifu 

mirar, apontar 
para; ser exposto 

0931 

 – hadama   َهYََم  َی}ـYُِْم  هYم
yahdimu 

arruinar, demolir 0932 

 I  had× - yahd÷ guiar (na senda  َهYى  يَی}ـYِْ  هYى
correta); 
presentear 

0933 

 ;IV  ‘ahd× - yuhd÷ presentear  أْهYى  ُی}ـYِْي  
dedicar 

0934 

 VIII  ihtad× - yahtad÷ encontrar, dar  إْه�ـYَى  َیْ}ـ�ـYَي  
(se) com 

0935 

 I  haraba - yahrubu fugir 0936  َهfََب  َی}ـfُُْب  هfب
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 I  haraca - yahracu correr em direção  َهfََع  ْ}ـfَُعَی  هfع
a, 

0937 

 ,I  hazza – yahuzzu sacudir, tremer  َه�<  َی}ـs�ُ  زه�
vibrar 

0938 

Uه=  s=ِإْ��ـََ}=<  َیـْ�ـ�ـَ}ـ  X  istahalla – 
yastahillu 

começar 0939 

�Uـُِ�  هU{َْـََ�  َیـْ��ـU{َْإْ��ـ  X  istahlaka – 
yastahliku 

consumir 0940 

p~ه  spَیُ}ـ  >pَه  I  hamma – 
yahummu 

afligir; ser de 
interesse, de 
importância 

0941 

  spُِی}ـ  >pأَه  IV  ‘ahamma - 
yuhimmu 

afligir; ser de 
interesse, de 
importância 

0942 

  spََیْ}�ـ  >pَإْه�ـ  VIII  ihtamma - 
yahtammu 

estar interessado 
em 

0943 

n~ه  nُ~َِْیـ}ـ  nَ~ََه  I  hamasa - 
yahmisu 

sussurrar 0944 

 - IV  ‘ahmala  أْهَ~َ=  ُیْ}ِ~ـُ=  ه~=
yuhmilu 

negligenciar 0945 

cه�  �ُhُیَ}�ـ  c>َه�ـ  II  hanna’a - 
yuhanni’u 

congratular, 
felicitar 

0946 

 - X  istah×na  إْ��ـَ}�َن  َیـْ��ـَ}�ـZُ  هKن
yastah÷nu 

desdenhar, 
desprezar 

0947 

 I  hawiya - yahw× desejar; ser um  َهKَِي  َی}Kَى  هKى
amador 

0948 

 - I  hayya’a  َه�<c  ُیـَ}ـ�ُِّ�  ه�ء
yuhayyi’u 

preparar 0949 

  cَُیـ�ـََ}�<ـ  c>�{ََتـ  V  tahayya’a - 
yatahayya’u 

preparar-se; estar 
preparado 

0950 

 
 

 /w×w/  و
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

[gـُ]  وqِـَ]  یََـgَِو  I  wa£iqa - ya£iqu confiar 0951 

  وI  wajaba - yajibu ser necessário 0952 Ni َوNُ Nَiَ ـَِی�
 IV  ‘awjaba - yūjibu impor em 0953  أوNُ  NَiَـiKُِی

  وI  wajada - yajidu encontrar 0954 Yi َوYُ  Yَiَـَِی�
YُِـiKُی  Yَiَأو  IV  awjada - yūjidu descobrir, 

inventar, fundar  
0955 

�ُhiKَُیـ �َ>iَو II  wajjaha - 
yuwajjihu 

conduzir, orientar 0956 

�ـKَِاiُیـُ  �َiََوا  III  w×jaha - 
yuw×jihu 

encarar, enfrentar 0957 

�ـَ�َیـُ>iKَ  ـَت�َ>iKَ  V  tawajjaha – 
yatawajjahu 

direcionar-se a 0958 

�iو  

�ـ<إت  ُ�ـِ�ـ<�َیـَ�َ  VIII  ittajaha - 
yattajihu 

direcionar-se a 0959 
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Yوح  Yُtِ>َیـ�ـ  Yَtَ>إتـ  VIII  itta¬ada - 
yatta¬idu 

unir, juntar 0960 

bِح�  وحKُْیـ  bأْوح  IV  ‘aw¬× - yý¬÷ revelar, mostrar 0961 

bXو  b>XKََتـَ  َیـ�ـb>XKَ  V  tawaææ× - 
yatawaææ× 

mirar, apontar 
para 

0962 

 I  wadda - yawaddu  gostar de 0963  َود<  َیKَدs  ودد

 ;I  wadaca - yadacu depositar, pôr  َوَدَع  َیYَُع  ودع
ser dócil, 
humilde 

0964 

 - II  waddaca  َود<َع  ُیـKَدhُع  
yuwaddicu 

partir, ir embora 0965 

 I  warada - yaridu chegar; ser  َوَرَد  َیfُِد  ورد
mencionado 

0966 

 ;IV  ‘awrada - yýridu importar أْوَرَد  ُیKِرُد 
mencionar, 
declarar 

0967 

 - X  istawrada إْ��ـKََْرَد  یـَْ��ـKَِْرُد 
yastawridu 

importar 0968 

 - II  wazzaca  َوز<َع  ُیـKَزhُع  وزع
yuwazzicu 

distribuir 0969 

 ;I  wazana - yazinu pesar, equilibrar  َوَزَن  َیِ�ُن  وزن
balançar 

0970 

 ;I  wasica - yasacu conter, incluir  َوِ�َ�  َیـَ�ـُ�  و��
capacitar 

0971 

 ,VIII  ittasaca - yattasicu ser amplo  إتـ<َ�َ�  َیـ�ـ<ِ�ُ�  
extenso 

0972 

 IV  ‘awšaka - yýšiku estar prestes a  أْوَشَ�  ُیـKِْشُ�  وش�
(fazer algo) 

0973 

bوش  �wَِیـ  bَوش  I  waš× - yaš÷ bordar; 
embelezar; 
denunciar 

0974 

oوص  oُSَِی  oََوَص  I  wa½afa - ya½ifu descrever, 
prescrever 

0975 

=ُSَِوَصَ= َی I  wa½ala - ya½ilu alcançar, chegar 
a  

0976 

 III  wā½ala - yūā½ilu continuar 0977  َواَصَ=  ُیKاِصُ=

 ,IV  aw½ala - yu½ilu comunicar  أوَصَ=  ُیKِصُ=
transmitir 

0978 

 - Kَ  VI  tawā½alaاَصَ=ـَت  َی�ـKَاَصُ=
yataw×½alu 

continuar (em 
sucessão) 

0979 

  وص=

=ُSِ>ـ<إت  َی�ـ=َSَ  VIII  itta½ala - yatta½ilu alcançar; 
contactar 

0980 

bِص�  وصKُیـ  bأْوَص  IV  ‘aw½× - yý½÷ comandar, 
recomendar; 
legar, deixar em 
herança 

0981 

 I  waÅa¬a - yaÅi¬u ser/estar claro 0982  َوَضَ|  َیـِ[ـُ|  وض|

  |ُhضKَ - II  waÅÅa¬a  َوض<َ|  ُ
yuwaÅÅi¬u 

esclarecer, 
explicar 

0983 

 - VIII  ittaÅa¬a  إتـ<َ[َ|  َیـ�ـ<ِ[ُ|  
yattaÅi¬u 

tornar-se claro, 
evidente 

0984 
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 ;I  waÅaca - yaÅacu colocar, pôr َوَضَ� َیَ[ُ�  وض�
compor 

0985 

Y?و  Yَُِی�ـ  Yَ?ََو  I  wacada - yacidu prometer 0986 

 IV  ‘awcaza - yýcizu insinuar, sugerir 0987  أْوَ?َ�  ُیـKْ?ـُِ�  و?�

b?َیـِ�ـ�  و  b?َو  I  wac× - yac÷ entender; conter, 
compreender 

0988 

Y<و  YُـAَِی  Yَََو>ـ  I  wafada - yafidu chegar 0989 

  Yُِـ<Kُْی  Yََأْو>ـ  IV  ‘awfada - yýfidu enviar 0990 

f<و  fُـAَِی  fَََو>ـ  I  wafara - yafiru ser abundante 0991 

 - II  waffaqa َ]ـ<َو> ُ]ـKَh>ُی
yuwaffiqu 

harmonizar; 
reconciliar; levar 
ao sucesso 

0992 

 - III  w×faqa  َ]ـََوا>  ُ]ـKَِا>ُی
yuw×fiqu  

concordar, 
aprovar 

0993 

  و>]

 - VIII  ittafaqa  َ]ـAَـ<إت  ُ]ـAِـ<�َیـ
yattafiqu 

acontecer; 
concordar 

0994 

b<و  �Aَِی  b<َو  I  waf× - yaf÷ cumprir uma 
promessa 

0995 

  b>ـ<Kَََیـ�ـ  Kََتـb>ـ<  V  tawaff× - 
yatawaff× 

receber o que 
merece 

0996 

  �<Kََْیـْ��ـ  b<Kَْإْ��ـ  X  istawf× - yastawf÷ cumprir 0997 

Rـََ� ُ�ـََیLَو I  waqaca - yaqacu ocorrer, 
acontecer  

0998 

 - II  waqqaca  َ�ـ<َوL  ُ�ـLKَhُی
yuwaqqicu 

assinar; tocar 
(música) 

0999 

�Lو 

 - V  tawaqqaca  َ�ـ<LKَـَت  ُ�ـ<LKَـَ�َی
yatawaqqacu 

esperar, ter 
esperança 

1000 

oُRَِی oََـLَو I  waqafa - yuqifu ficar, ficar em pé; 
cessar de 

1001 

 oَ  IV  ‘awqafa - yūqifu parar, fazer algoـَأوoُ  LـLKُِی
parar, cessar 

1002 

oLو 

 - oَ  V  tawaqqafaـ<LKَـَت  oُـ<LKَـَ�َی
yatawaqqafu 

parar; hesitar, 
titubear 

1003 

Yو�  YُِـUَیـ  Yَََو�ـ  I  walada - yalidu parir, dar à luz; 
criar 

1004 

  Yُ>ـ�Kَََیـ�ـ  Yَ>ـ�Kََتـ  V  tawallada - 
yatawalladu 

ser nascido, 
gerado 

1005 

 I  waliya - yal÷ governar, reger 1006 َوِ�َ�  یـ�Uَِ و��

  Kَُیـ�hـ�  b>و�ـ II  wall× - yuwall÷ nomear como 
líder, governador 

1007 

  b>ـ�Kَََیـ�ـ  b>ـ�Kََتـ  V  tawall× - 
yatawall× 

ser encarregado 
de, ser nomeado 
a 

1008 

 bا�Kََیـ�ـ  bا�Kَتـ VI  taw×l× - yataw×l× seguir em 
sucessão 

1009 

 ��ِKََیـْ��ـ  b�Kَإْ��ـ  X  istawl× - yastawl÷ tomar posse de 1010 

Nوه  Nَُِی}ـ  Nََوَه  I  wahaba - yahibu conceder, dar 1011 

 - V  tawahhaja  تـKََه<ـَ�  َیـ�ـKََه<ـُ�  وه�
yatawahhaju 

brilhar 
intensamente 

1012 
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pوه pَُِیـ�ـ<}ـ  pَ{َ>إتـ  VIII  ittahama - 
yattahimu 

suspeitar 1013 

 

 /’×y/  ي
 

Raiz  Imperfectivo  Perfectivo    Transliteração Glossa N° 

nی�  nُ�َِیـْ�ـ  nَ�َِیـ  I  ya’isa - yay’isu desesperar 1014 

fی�  fُ>��َََیـ�ـ  fَ>��ََتـ  V  tayassara - 
yatayassaru 

tornar-se fácil, 
possível 

1015 

�Rـُ  ی� - X  istayqaÞa  إْ��ـR�َْـَ�ـَ  َیـْ��ـR�َْـِ
yastayqiÞu 

despertar 1016 

ZRی  ZُِـLKُی  ZََـRأی  IV  ‘ayqana - iýqinu estar certo, 
seguro 

1017 

 
 

 

3. AMOSTRAGEM DE VERBOS: 

O alvo dessa amostragem é apresentar um modelo que poderá ser seguido em 

dicionários que atendam às necessidades dos aprendizes de língua árabe.  Entre os 

“mil e um” verbos apresentados anteriormente, privilegiou-se algumas ocorrências 

(dez) onde a preposição altera a carga semântica “original” do verbo.  A escolha 

desses verbos foi influenciada pela obra “An introduction to modern Arabic” de 

Farhat Ziadeh e Bayly Winder (1957).  Neste livro os autores arrolam os verbos que – 

retirados dentre os dois mil mais frequentes vocábulos da lista de Brill – são 

comumente seguidos por uma ou mais preposições.  Observe-se também que sempre 

que um verbo é seguido de uma preposição que altere seu sentido principal, uma 

abonação será providenciada a fim de ilustrar o ocorrido. Cabe ressaltar que, como já 

mencionado, na ausência de citações genuínas nos corpora de referência, um exemplo 

“criado” será providenciado, a fim de ilustrar o uso do verbo com a preposição. 

No tocante às abonações, cabe ressaltar que encontrou-se algumas dificuldades 

no domínio da tradução. Sabe-se que uma perfeita representação de fragmentos de um 

texto é praticamente impossível devido a diferente fatores:  linguística (árabe moderno 

vs. português), visões de mundo (árabe vs. latina), estilística (como já se sabe a 

literatura árabe tende a “ornamentar” a escrita), e a própria natureza de abonações, ou 

seja, enunciandos “isolados” onde o contexto, muitas vezes, é desconhecido.  Sabe-se 
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ainda que em toda tradução há, no melhor das hipóteses, resquícios de interpretação, 

por isso, para estas abonações, privilegiou-se a abordagem de tradução literal, 

evitando-se parafrasear os exemplos, o que pode resultar em um texto “truncado”, 

entretanto preferiu-se correr o risco de ser literalista e passar um “retrato” fiel do 

exemplos, do que se enveredar pelos caminhos da interpretação e passar uma 

“caricatura” do enunciado e de seu autor.   

Havendo dito isso,  é importante ressaltar que quando o sentidos das palavras 

pareceram incompletos ou obscuros, colocou-se uma segunda opção de tradução ou 

um esclarecimento entre colchetes [ ].  O produto final certamente demonstrará uma 

certa falta de fluídez e coesão nas abonações, talvez pelo estilo de escrita no 

documento original, talvez pela própria natureza do documento que pede um 

tratamento vocabular mais floreado, ou talvez como uma das sequelas de ter escolhido 

permanecer o mais próximo possível ao texto árabe,  porém, espera-se,  que o texto 

seja inteligível o bastante para exemplicar o uso dos verbos seguidos de preposição. 

A nominata é apresentada em ordem alfabética pelas raizes.  As diferentes 

formas verbais são retratadas sob essas raizes (de forma indentada).  Quando mais que 

uma forma verbal é descrita (como no caso do verbo /qāma/), estas são apresentadas 

em subentradas distintas.  O símbolo “■” indica a forma verbal com sua preposição. 

Já o símbolo “♦” indica a abonação em árabe (ou, em sua ausência, um exemplo 

criado).  Uma tradução em português segue o enunciado árabe. Quando os verbos têm 

mais que uma acepção em português, eles são separados por uma vírgula (para 

sentidos semelhantes e sinônimos) ou por um ponto e vírgula (para sentidos diferentes 

ou figurados). 

Para essa amostragem optou-se por utilizar um programa de computador 

próprio para a confecção de dicionários, em vez de um processador de textos (do tipo 

Microsoft Word).  O MDF (Multi-Dictionary Formatter) é uma das muitas 

ferramentas disponibilizadas gratuitamente na internete  pela SIL (Summer Institute 

of Linguistics – Instituto Linguístico de Verão), uma organização que se presta a 

preservar as línguas indígenas por meio de análises gramaticais e  linguísticas, e pela 

feitura de dicionários e gramáticas.  Esse programa nasceu da necessidade que 

linguístas e antropólogos da organização tinham para converter as informações 

linguísticas que possuíam em um formato homogêneo.  O programa ordena o banco 
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de dados (fichas eletrônicas contendo a microestrutura de cada verbete: radical, 

transcrição fonética, parte do discurso, etimologia, definição, exemplos, etc.) e as 

codifica de maneira coesa, transferindo as informações para um processador de texto 

(nesse caso o rtf – rich text format). 

Infelizmente, o MDF não é altamente interativo e, em muitas situações, tão 

pouco é “user-friendly”.  O programa foi idealizado para línguas que usam a escrita 

latinizada e,  embora seja possível usar o programa para as demais formas de escrita, 

algumas sequelas indesejadas aparecem frequentemente, mas os aspectos positivos do 

programa compensam suas características inconvenientes.   

Das muitas vantagens apresentadas pelo aplicativo, destaca-se aqui sua 

eficácia na edição, checagem das informações, formatação, e diagramação do texto. O 

paradigma providenciado pelo programa é especialmente interessante: todos os 

verbetes seguem o mesmo modelo, gerando homogeneidade e coesão.  Um modelo da 

ficha lexicográfica encontra-se nos anexos.   
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 أ

 

3Cا   

 ,CN%َ   /aæa²a - ya’æu²u/ v. trans. pegarـ3ُُ–أCـ3ََ 

apanhar (algo) de (@م); levar (algo) consigo; 

alcançar, ganhar, receber, obter (@م de). ■  3Cأ

 ;pegar (algo); agarrar (algo, alguém)  :�ـِ

concluir, entender, inferir, deduzir (algo); ler 

nas entrelinhas (algo); cativar, encantar, 

fascinar, prender a atenção de (alguém); 

observar, assumir, tomar posse, adotar, 

seguir, imitar, copiar (algo); aceitar (algo); 

advertir, instar, impelir, forçar (alguém) a 

fazer algo. ♦  ����R% �#�rري =9> ا��� وا��/Lح ا'Eأ ��ا

 3Cوم@ أ!#L G3 ��� ��رك اCN% T� @وم !#L Gرك ا�� ���   Eu 

coloco meus pensamento publicamente, todos os 

escutam, quem quiser segui-los [adotá-los] que 

seja abençoado por Deus e quem não quiser, 

também. ■ <9ـ3ََ َ=ـCأ:  tirar (algo) de alguém; 

privar (algo) de (alguém); barrar, bloquear, 

impedir (alguém); culpar, responsabilizar 

por, acusar (alguém); culpar (alguém) (أن pelo 

fato de); obrigar a (alguém); ficar sabendo 

(algo) (através de alguém) (também com @ـ=َ); 

ser informado de, adquirir conhecimento de 

(alguém) (também com @ـ=َ). ♦  3 =9#! ا�8'بCوأ

@##$#Rوم.��! م@ ا�� �Lـ��ر�! م� ا���#6 ا��3اO E o 

Ocidente o culpou por sua aproximação de 

Gaddafi e por sua posição com relação aos 

cristãos.  ■ @ـ3ََ َ=ـCأ:  ficar sabendo (algo) 

(através de alguém) (também com <9=َ); ser 

informado de, adquirir conhecimento de 

(alguém) (também com <9=َ); aprender de. ♦ 

 أ3C =7! �)ل حD ا��'اءة وا��7.ر م@ X'اء ا��)�� ا�6r%6ة

Jalal aprendeu com [herdou de] ele o amor pela 

leitura e a aversão à compra de roupas novas.  ■ 

�L 3ََـCأ:  iniciar, começar (também com ِـ�).    ♦ 

� ا���eد L 3Cا�'��ب وأ '=�e�7ول ا�O TY  Depois o poeta 

[trovador] pegou o arrabil [rabeca medieval] e 

começou os cânticos. ■ 3ََـCأ + verbo no 

imperfectivo:  fazer algo; estar prestes a 

fazer algo. ♦ V%َ 3َCََم ِ=7ـ6َْه� َأ�� �Vِء ا��#XْUَءُل َ=ْ@ ا�Rَـ

���ـِِ!Xَ �L ��� Tُْـ�%َ Tََْو�ـ  Então, começou a se indagar 

a respeito das coisas que fizera e não fizera na 

juventude.

 

 ب

 

���   

��ـَُ�–َ��ـََ� ْ%َ   /baca£a - yabca£u/ v. trans. enviar, 

despachar. ■ َِ��ـََ� �ـ: enviar, expedir, mandar, 

remeter, despachar (<إ� para alguém); 

encaminhar (<إ� para alguém), remeter 

(carta) a novo endereço; comissionar, 

delegar; emitir (algo). ♦  !ُُـV#ْfـPَـn �ِ�ْ̀ �ـP��ِـّْ � OـQَـَ

 Não se preocupe, é claro  �ـَْ�َ] أْن أْ�َ�َ� �ـِِ! إ�> ا��ـُْ'ن

que o cobri antes de enviá-lo para o forno. ■ 
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 ,acordar, despertar; reviver :َ��ـََ� مـِ@

reanimar; ressuscitar (م@ ا��.ت da morte). ♦ 

 C  Pensou queـPَـََ' �ـَُ! أ�ـhُ! ا�َن ُ%ْ.�ـ6َُ، ُ%ْ�َ�ُ� ِم@ ا�َ�ْ.ت

nascia agora, ressuscitava da morte. ■ <9= �َََ��ـ: 

incitar a, induzir a (algo); instigar, provocar, 

sugerir. ♦ ـ�ـ�ؤلV9> ا�= ��� Pelo  ����/�، إن اUح6اث Oـ

contrário, os eventos sugerem otimismo. 

 

 

 ج

 

   �>ء

 ;r%َ   /jā’a – yaji’u/ v. trans. vir, chegarـُِ�–��َء 

aproximar (se) (de algo, alguém); atingir, 

alcançar, chegar a (um lugar); fazer, realizar, 

efetuar. ■ َِء �ـ��:  trazer (algo para alguém); 

carregar, levar; cometer, perpetrar (algo). 

 ُ̀ وآـ�ن أ,$�ُب ا���LِـAِ9َ م@ أ��7ِء إس��=#] 3CNLوا %.س

'mو��ؤوا �! إ�> ِمـ E os proprietários da cáfila 

pertenciam aos filhos de Ismael, então 

apanharam a Jose e o levaram ao Egito. ■  َء��

<9=:  acontecer, suceder, sobrevir a; surgir, 

aparecer. ♦ !ُِِر ا�7ـّ.ِم =9> َوْ��ـ�Yو� [ٍrَ=َ <9=َ َء��  

Surgiu apressado com os vestígios de sono no 

rosto. 

 

 

 ح

 

mح[    

 ,a½ala - ya¬½ulu/ v. trans. haver¬/   َ%$ـmْـُُ]–َحmـََ] 

existir; dar-se, ocorrer; resultar, aparecer; 

ter lugar; acontecer, ocorrer, suceder. ■  [ََـmَح

 ,acontecer, ocorrer (a alguém); acometer  :�ـِ

recair sobre, acontecer a. ♦ [ُmَ$ْ%َ � َ̀  �ـَُ! آـُّ] Lـَ/ـَْ#

 Como não acontecer tudo o que lhe ا�3ي َحmَ]؟

acontecera? ■ @ِـََ] مـmَحـ: derivar, proceder, 

sair de. ♦ ء<Xَ !ِْم7ـ [َmَوم� َح [ِ�َrَ9� #'ان� ��ُل =�ِ'.E 

Por toda a vida temos sido vizinhos da montanha 

e dela nada se emanou. ■ <9= [ََـmَح: originar 

(se), surgir, emanar, proceder de (algo, 

alguém); ser causado, produzido, ocasionado, 

originado (por algo, alguém); alcançar, 

chegar a, lograr, obter, adquirir, conseguir; 

ganhar, vencer, conquistar; tomar possessão 

(de algo). ♦ ِ���ذ Tْ�َْـLأ Tَْـ� '#VRِ9> م��ـ= [َmَ$ْ%َ ا ُ%'%6ُ أْن

 L Não> ا��#VRْ.�.�> إْن آ�ن � َ%ْ�َ�] ���َ�ْ$ِ� ا�9�ِـْ�>

entendi por que deseja obter o mestrado em 

histologia se não trabalhava na pesquisa 

científica. 



  164 

 Amostragem do dicionário de regência verbal árabe-português   

  

 

 خ

 

   C'ج

 Q%َ   /æaraja – yaæruju/ v. intrans. sair, irـُْ'ُج–Cـََ'َج 

embora. ■ @ـََ'َج َ=ـC:  segregar, separar, 

isolar, dissentir de (algo, alguém); discordar 

de (algo, alguém); transgredir; abandonar, 

rejeitar; divergir de, desviar-se de (um 

acordo, principio); ser uma exceção a (algo, 

alguém); estar fora (de um dado assunto); ir 

além de, ultrapassar (um tópico, assunto); ser 

alheio a, não pertencer a (algo, alguém); não 

estar incluído em (algo, alguém); não ter nada 

a ver com (algo, alguém). ♦  A9#��َ AL'ْـّ�� ِح�إ

���.ن L> ا�ُ$fDَوُم�7ِس�D�ْeّ9� A أن َ%�ـَْ'ح َوَ%Qُْ'ج َ=@ ا�   É 

um ofício belo e adequado para que o povo se 

alegre e transgrida a lei em amor.   ■ <9= ـََ'َجC: 

sair (em batalha); atacar (algo, alguém); 

levantar-se contra, lutar contra (algo, 

alguém); rebelar-se, revoltar-se, insurgir-se 

contra (algo, alguém); violar, infringir, 

transgredir, quebrar (regra, norma). ♦  ��وأ

  آـ7ُـBُْ أوhل َم@ Cـََ'َج َ=9> ا�ِ$�mِر َحVـّ> Oـََ�ّ'ْض�P�ُ9�ِ Bردة

Foi eu o primeiro a lutar contra o cerco e fui 

posto à perseguição. ■ ِـََ'َج �ـC: retirar, 

expulsar, pôr de fora, desalojar (alguém); 

dissuadir (alguém) de (@=); descobrir, achar 

(algo). ♦  �� �ـQَُْ'ْج �ـِ�� ِمْ@ أم'%/� وأورو�� ِهَVا� A,(Qُا�

AزمUَو�ـِ! ا �L `�ِ%َ ء ُ%ْ�ِ/@ أن�X � !ّـ�أ A conclusão 

que retiramos [da situação] da América e da 

Europa é que nada pode confrontar a crise. 

 

 

 ف

 

aVL   

 aََـVَـL–aَُـVْـ�%َ  /fata¬a - yafta¬u/ v. trans. abrir (algo); 

ligar; acender, ligar (ex. aparelho); acionar, 

pôr em funcionamento, conectar; abrir, 

cavar, escavar (ex. canal); construir (ex. 

estrada); apresentar, começar, iniciar (algo); 

inaugurar (algo); encetar (um assunto), 

entabular (conversa); prefaciar; abrir-se, 

confidenciar (a alguém); capturar, 

conquistar, subjugar, sujeitar (algo); (gram.) 

pronunciar uma consoante com a vogal 

"fat¬a" (representante do som "a"). ■  aََـVَـL

<9=:  divulgar, expor, mostrar, revelar (algo 
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para alguém); (diz-se da divindade) conceder 

vitória ou sucesso (a alguém); abrir as portas 

da prosperidade (a alguém); dotar a , inspirar 

a (alguém) (ِـ� com algo). ♦  اaV�% G. أْ%.K %� َح�|ة

_#9= Bravo Hamza! Que Deus lhe conceda 

[prosperidade].

 

 

 ق

 

   �.ل

 ,qāla – yaqūlu/ v. trans. falar, dizer/  َ%�.ُل - َ��ل

contar (algo) a (ل alguém �L / @=  sobre ou 

acerca de); proferir, expressar. ■ @َل َ=ـ��: 

falar de (algo, alguém); lidar com (algo, 

alguém); tratar de (algo, alguém); transmitir 

as palavras de. ♦ م�ذا ��ل =@ �)ِدَك؟  O que disse a 

respeito de sua terra? ■ َِل �ـ��: declarar, expor, 

afirmar, asseverar, propor, apresentar, 

professar, advogar, defender (algo); apoiar, 

defender (uma visão); tomar partido de, 

defender, apoiar (algo, alguém); ser um 

proponente de uma doutrina ou dogma; 

professar; alegar (algo). ♦  �L دة�= A�#�$ن ا�./O

� %��ل ��� ا�/)م و�#� L#�� %��لVا� A�%'Pا�  Geralmente, 

a verdade está na maneira em que se expõe as 

coisas não no que se diz. ■ <9= َل��: falar contra 

(alguém); falar mal (de alguém); dizer 

mentiras (acerca de alguém). ♦ ِم�ـِ�� ��َل�mCِ 6َ�َ�َ

 Após terem se ��ُر�� =9> أ�� م� �ـTَ %ـَ��ـ9َ! ا�6ًا

desentendido, nosso vizinho disse [mentiu] 

sobre meu pai [coisas] que este nunca fizera. 

 

 

 

   �.م

 ,qāma – yaqūmu/ v. intrans. ser/   َ%�ـُ.ُم–�ـَ�َم 

existir, ter lugar; levantar (se); erguer (se), 

pôr-se de pé, sair da cama; elevar (fig.: voz, 

barulho); ressurgir dentre os mortos, ser 

ressuscitado; ascender, subir. ■ 9>��َم= : 

levantar ou rebelar-se (contra alguém); 

revoltar-se, insurgir ou sublevar (contra 

alguém); atacar (alguém); basear-se em; estar 

fundado, baseado em (também com ب); estar 

em comando de (algo, alguém); administrar, 

gerir, tomar conta de, mandar em (algo); 

cuidar de, tratar de, tomar conta de (algo, 

alguém); zelar, velar por, cuidar de (algo, 

alguém); encarregar-se de. ♦  <9= آـُ] ذ�_ %�ـ.م

 n  Tudo aquilo se baseia em coisas não#' أس�س

essenciais. ■ َم ل��: levantar-se em honra a 

(alguém); sair em defesa de. ♦  ،ا����رة B9Cو��� د

 Quando entramos no prédio, o  ��م ��7 �.ا���
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porteiro dele levantou-se.  ■ <َم إ���:  pôr-se a 

caminho; pôr-se em marcha, partir (trem); 

dirigir-se a (algo, alguém). ♦  !O> س#/�ر��آ�ن �6 ا

��W�P#� Aو��Pم ا�> ا���L A�$99_ ا�O �L  Ele havia 

terminado seu cigarro naquele momento, então 

dirigiu-se até a mesa para apagá-lo.  ■ َِم �ـ��: 

consistir em; estar fundado, baseado em 

(também com <9=); estar firmado em (algo, 

alguém); ocupar-se com (algo); incumbir-se 

de, encarregar-se de (alguém); fazer, 

executar, desempenhar, realizar, efetuar, 

cumprir (algo); tomar partido de (algo, 

alguém); apoiar, defender, respaldar (algo). ♦ 

 w#�6ء ��ه'ة ا����6%6 إrا� :L�$م� ��م �! ا�� Tوآ�ن م@ أه

 Dentre as coisas mais importantes que o ا��e8.ش

novo prefeito fez foi acabar com o fenômeno da 

farinha adulterada. ■ ـ�َم� + verbo no 

imperfectivo: começar a (fazer algo). ♦  6َ�َ�َ

  Cـُ'وج َزْو�ـِ�� ��َمBْ �ـVِـَْ'Dِ#O ا��#Bِ َو�ـVِـَْ$?#ِ' Eـَ��ِم اUْو�ِد

Após a saída do marido, começou a arrumar a 

casa e a preparar a comida dos filhos. 

 ,aqāma – yuqīmu/ v. trans. corrigir‘/   ُ%�#ـTُ–أ��َم 

retificar, reparar (algo); endireitar; 

consertar; colocar em ordem, ordenar, 

organizar (algo); compelir (alguém) a se 

levantar; ressuscitar, levantar dentre os 

mortos (alguém); alçar, elevar, erguer, 

levantar (algo); pôr de pé, levantar, erigir, 

construir, edificar, erguer (algo); começar, 

iniciar, originar, fundar, trazer a existência 

(algo); fixar, determinar, estabelecer (algo); 

nomear, designar, apontar, instituir, indicar 

(alguém) (para um cargo); agitar, suscitar, 

perturbar, excitar, incitar, provocar (algo). 

 ,realizar, conduzir (ex. reunião :  ■ أ��َم =9>

cerimônia, sessão); celebrar (ex. festival); dar 

uma recepção (e semelhantes); colocar 

(alguém) em comando de (algo), comissionar, 

encarregar, incumbir (a alguém) a 

administração, controle de algo; ocupar-se 

(constantemente) com (algo, alguém); 

estender-se, alongar-se, prolongar-se (ex. 

num assunto); insistir em, persistir em; 

manter-se, aferrar-se, não abandonar (algo, 

alguém). ♦ A9ح� ��L'X <9= وأ��م  E em sua 

homenagem fez-se uma festa. ■ ِأ��َم �ـ: morar, 

habitar, residir,  ficar, permanecer em; 

instalar-se. ♦ !ِِـVَـC.Q#َـX �L 'ـ$ْ� أ��َم �ـ�E�eِ ا�َ

Passou a residir na orla marítima em sua velhice. 
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 و

 

   و�`

 َ̀ ُ̀–َو�ـَ  ,waqafa – yaqifu/ v. intrans. parar/   َ%�ـِ

imobilizar-se; colocar-se (em pé), 

posicionar-se (de pé); parar; pausar; (gram.) 

usar a forma pausal na qual pronuncia-se o 

vocábulo sem o som final [إ=َ'اب]; levantar-se, 

erguer-se, ficar em pé; arrepiar (pelo); 

aguentar, suportar; resistir, opor. ■ @ـ=َ َ̀  :َو�ـَ

evitar (algo, alguém) de, impedir (algo, 

alguém) de. ♦ !ِ9ِ�= @= !ض'اب و���6َ��َ ا  Depois da 

greve, ele [o diretor] o impediu de trabalhar. ■ 

<9= َ̀  ,posicionar-se (com relação a algo  :َو�ـَ

alguém); ser informado de que; compreender, 

entender; dedicar-se, ocupar-se de. ♦  7ـ6َْم�=ِ

َ̀ َ=9> آـُ]O fـَ��,#ِ] ا�eْ�َ'وِع  Quando  َوَ,َ] إ�> ا�َ�َ�ِ] َو�ـَ

chegou ao trabalho foi informado de todos os 

detalhes do projeto.  ■ َم� َ̀  ser leal a :َو�ـَ

(alguém); defender, apoiar, não abandonar 

(alguém); tomar partido de (algo, alguém); 

sustentar, apoiar, secundar (alguém).  ♦ ا��'أة  

� م !V7$� w$VRO ان �O#� م�!L م� زو��� `�O � �Vا� A 

mulher que não apoia o marido em suas aflições 

não merece viver com ele.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como epígrafe para a introdução a esta dissertação, citou-se a triste 

constatação de Philip Hitti ([1937] 1970) na qual ele assevera que, no mundo 

hodierno, poucas têm sido as pesquisas que focalizam os árabes como objeto de 

estudo. Essa declaração, originalmente feita em 1937, ainda continua sendo uma 

realidade. 

Há indícios, entretanto, que essa situação esteja mudando.  Ultimamente, em 

especial devido ao intercambio comercial e cultural entre o Brasil e o Mundo Árabe, 

vê-se um interesse maior pelas questões ditas “árabes”.  Além desse interesse de certa 

forma “utilitário”, o Brasil, progressivamente, também desponta como uma nação que 

está fazendo valer sua voz e a desempenhar um importante papel em questões 

internacionais que, historicamente, eram da alçada dos países do Atlântico Norte. Esse 

envolvimento inclui um genuíno interesse nos problemas que afetam os árabes, fato  

que pode ser observado no domínio político (assentamento de refugiados palestinos, 

por exemplo) e acadêmico (com trabalhos seminais que fometam a conscientização e 

a discussão de assuntos árabes).   

A fim de apresentar argumentos que ratifiquem essa postulação, em especial 

no domínio acadêmico, procurou-se traçar o perfil dos pesquisadores envolvidos em 

estudos árabes no Brasil. Para tal foi realizado um pequeno levantamento de 

informações utilizando a base de dados disponíveis na Plataforma Lattes das agências 

de fomento CNPq e CAPES.  

A Plataforma Lattes, como é do conhecimento geral, é a base de dados de 

currículos e de instituições das diversas áreas do conhecimento em um sistema único 

de informações.  Seu currículo padronizado, registra a vida pregressa e atual dos 

usuários, provendo dados essenciais para a verificação objetiva tendo em vista 

determinar o desempenho do profissional.  Essa plataforma tem sido utilizada cada 

vez mais pelas principais universidades, institutos, centros de pesquisa e fundações de 

amparo à pesquisa como instrumento para a avaliação de pesquisadores, professores e 

alunos.  
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Os dados para essa análise preliminar foram colhidos na seção de consulta aos 

currículos Lattes, onde fez-se uma “busca avançada por assunto”, que permitiu 

encontrar currículos que apresentassem a palavra “árabe” em seu conteúdo.  Essa 

busca retornou 1280 nomes que foram analisados e triados, chegando a uma versão 

final de 195 pesquisadores.  A aparente discrepância entre o número de currículos e o 

número efetivo de pesquisadores pode ser assim elucidado:  Fez-se um recorte entre 

os currículos, e somente aqueles que apresentaram pesquisas relacionadas com a área 

de humanidades foram consideradas, dessa forma descartou-se as pesquisas feitas em 

medicina veterinária e zootecnia (cavalo raça árabe), fisioterapia, motricidade (dança 

árabe), gastronomia, etc.  Também faz-se necessário explicar que somente os 

currículos que apresentavam uma pesquisa relacionada ao mundo árabe (língua e 

raça) nos campos “Formação acadêmica/Titulação” e “Projeto de Pesquisa” foram 

agregados à lista.   

Esse“cadastro” preliminar não tem a pretensão de ser exaustiva.  Nem todos os 

pesquisadores brasileiros têm, necessariamente, um currículo na Plataforma Lattes.  

Além disso, pesquisadores podem estar estudando questões importantes para o mundo 

árabe (conflitos, economia, religiosidade, visões de mundo, etc.), mas o sistema não 

retornou seu currículo porque o vocábulo “árabe” não estava presente no corpo do 

currículo.   

 De qualquer modo, tomando estritamente os resultados obtidos com a busca 

automática, elaborou-se uma planilha empregando o programa Excel da Microsoft 

Office onde diferentes dados foram lançados, gerando uma base de dados uniforme: 

base da pesquisa (na progressão graduação → livre docência), ano de conclusão da 

pesquisa, e linha de pesquisa (língua, literatura, cultura).  Quando “cultura” foi 

caracterizada como a linha de pesquisa, esta foi subdividida em categorias 

suplementares.   

Uma vez completa a planilha, gerou-se diferentes gráficos evidenciando os 

dados obtidos (utilizou-se a função “chart” do programa Excel).  Em algumas poucas 

instâncias cruzou-se diferentes informações, a fim destacar uma conjuntura específica.  

Também, em situações onde gráfico ficou visivelmente sobrecarregado de 

informações, optou-se pela apresentação dos dados em tabelas simples, onde primou-

se pela brevidade, e espera-se que os gráficos falem por si mesmos.  Dessa maneira, o 
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perfil dos pesquisadores envolvidos em estudos árabes no Brasil, baseado nos dados 

obtidos na Plataforma Lattes, pode ser assim classificado:  

A. Quanto à base de pesquisa: 

 

B. Quanto à linha de pesquisa (Tripé da USP): 

 

 

Cultura 
72% 

Língua 

14% 

Literatura 

14% 

Mestrado 

31% 
Livre Docência 

2% 

Graduação 
10% Doutorado 

23% 

Especialização 

10% 
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C. Quanto aos temas relativos à “cultura” (em números absolutos):  

 

Imigração 38 

Conflito árabe-Israelense 24 

Cultura 20 

Religião 13 

Filosofia 9 

Política 8 

Economia 6 

Mídia 5 

História 4 

Diálogo Oriente/Ocidente 3 

Identidade 3 

Religião e Política 3 

Relacões Internacionais 2 

Educação 1 

Islã Medieval 1 

D. Quanto à conclusão da pesquisa (em números absolutos): 

 

4 
24 

120 

47 

Até 1990 

1991 - 2000 

2001 - 2010 

Em Andamento 
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Espera-se, através desses gráficos, ilustrar o crescente interesse em assuntos 

árabes. Salienta-se também que a Universidade de São Paulo criou o programa de 

doutorado em estudos judaicos e árabes que começa a ser implementado a partir do 

segundo semestre de 2011.  Esse fator demonstra o interesse pelas questões árabes em 

nível institucional. 

 Essa dissertação, de alguma forma, procura contribuir para o avanço dos 

Estudos Árabes no Brasil.  Através de suas páginas, procurou-se prover um panorama 

geral da língua árabe focando em seus diferentes estágios.  Também discorreu-se 

sobre a codificação línguística e a cristalização de sua gramática.   

 O alvo dessa pesquisa foi apresentar uma proposta para a confecção de um 

dicionário bilíngue de verbos focando na regência e em seus usos.  Para tal, procurou-

se tratar, de uma breve maneira, as bases teóricas que auxiliarão na compilação do 

mesmo, definindo os termos chaves que norteiam a compilação de qualquer obra 

lexicográfica, que incluem conceitos como lexicologia, língua, léxico e relações de 

significado.  

Repertoriaram-se os 1001 (1017) verbos mais frequentes nos corpora 

jornalístico e literário tendo por base as listas de Brill (1940) e Landau (1959).  Esse 

material será a base para a confecção de um dicionário propriamente dito em um 

futuro próximo.  A seguir, apresentou-se uma pequena amostragem de como, 

idealmente, seria o dicionário proposto.  No processo de compilação e formatação da 

amostragem foi empregado o software Toolbox (MDF), programa que facilitou 

também a conversão para o editor de texto Word (.rtf).  

Espera-se que esta dissertação, de alguma forma, auxilie os estudantes 

interessados em conhecerem melhor a língua árabe.  Também espera-se que a mesma 

tenha cumprido seu objetivo, e que essas reflexões, embora não muito profundas, 

possam trazer mais luz à escassa literatura sobre o assunto em português.  Salienta-se, 

para finalizar, que essa dissertação não teve o objetivo de ser exaustiva e definitiva, 

uma vez que ela é apenas “uma proposta” e, reconhece-se, há muitos outros enfoques 

que poderiam ser considerados.   
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