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BASILISTAS, BASILIANOS OU BASILETES?  

UMA HOMENAGEM A MARGARIDA BASILIO 

 
 

Carlos Alexandre Gonçalves
1; Maria Lucia Leitão de Almeida

2 
 

 

É com grande satisfação que apresentamos os Anais do II Colóquio Brasileiro de 
Morfologia, ocorrido na UFRJ, em junho deste ano na Faculdade de Letras da UFRJ. 
Estão aqui reunidos os painéis e as comunicações selecionadas pelo Comitê Científico 
para compor este número em homenagem ao principal nome da morfologia no país: a 
querida colega Margarida Basilio. 

A ideia de um evento especificamente dedicado à discussão de temas de 
morfologia, embora representasse um anseio da comunidade científica, foi concretizada 
apenas em 2011, quando da realização do Colóquio Brasileiro de Morfologia, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento, organizado pelos professores 
Luiz Carlos Schwindt e Ana Paula Scher, contou com a participação de vários 
pesquisadores da área, incluindo a homenageada. 

A ideia da segunda versão do Colóquio surgiu em Porto Alegre, num alegre 
happy hour proporcionado pelo evento. Na ocasião, um grupo de participantes do 
Colóquio decidiu pela periodicidade do encontro. Em decorrência, foi sugerido, sem a 
presença e a anuência da Margarida, se não seria oportuna, na segunda edição do 
evento, realizada no Rio de Janeiro, homenagear, na linha do que vinha sendo praticado 
em outros eventos, um linguista de renome na área, nesse caso ninguém menos que a 
profa. Margarida Basílio, cuja produção se confunde com a história da morfologia no 
Brasil.  

Prontamente, o que passou a ser chamado de Comitê Científico Permanente, que 
inclui, além da homenageada, os Professores Doutores Carlos Alexandre Gonçalves, 
Luiz Carlos Schwindt, Ana Paula Scher e Seung Hwa Lee, comprou a ideia e o Prof. 
Carlos Alexandre assumiu, à época, a difícil tarefa de realizar um segundo encontro tão 
bem-sucedido quanto primeiro e, mais ainda, dedicado ao principal nome da morfologia 
no país. 

Como a UFRJ abriga o NEMP (Núcleo de Estudos Morfossemânticos do 
Português), grupo que se mantém em constante diálogo com a homenageada, por meio 
de participações de bancas de doutorado ou de mestrado orientados por ela ou pelos 
líderes do grupo, ou por participações conjuntas em mesas-redondas e congressos, nada 
mais natural – e justo – que a homenagem fosse sediada e apoiada pela instituição que 
teve a sorte de tê-la como professora e pelo grupo que faz de seus trabalhos e 
investigações fonte de inspiração, contando sempre com suas valiosas contribuições. 

Falar da trajetória acadêmica da homenageada significa descrever parte da 
história da morfologia no Brasil. Na esfera da formação de palavras, praticamente não 
houve questão que escapasse ao olhar atento de Basilio. Embora ocupe posição de 
destaque em sua bibliografia, a análise da nominalização sempre esteve em companhia 
de apuradas descrições sobre outros processos de formação de palavras, como a 

                                                 
1 UFRJ – Professor Associado III. CNPq – Bolsista PQ1D. /FAPERJ – Cientista do Nosso Estado.  
2 UFRJ – Professor Associado IV. NEMP – Coordenadora. 
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composição e a prefixação, e abordagens de cunho mais teórico na linha da morfologia 
lexical de base gerativa. 

Sua tese de doutorado, defendida em 1977, na Universidade do Texas, Austin, é, 
sem dúvida alguma, um dos estudos seminais na linha da hipótese lexicalista inaugurada 
por Chomsky (1970). Escrita na mesma época que Word Formation in English, de Mark 
Aronoff, a tese, que veio a se tornar seu primeiro livro, Estruturas lexicais do 

português, publicado pela Editora Vozes em 1980, prima pela aplicação criteriosa do 
modelo lexicalista à formação de palavras em português. A distinção formal entre regras 
produtivas e improdutivas, por meio da operacionalização de RAEs (Regras de Análise 
Estrutural) e RFPs (Regras de Formação de Palavras), bem como o estabelecimento de 
padrões derivacionais gerais e, sobretudo, a relativização da hipótese base-palavra são 
pontos altos de Estruturas lexicais e mostram uma alternativa consistente e interessante 
de abordar questões mal-resolvidas na obra de Aronoff. 

Antes da tese, Margarida deixou-nos bons artigos sobre questões mais gerais de 
morfologia, como a operacionalização do conceito de raiz, o problema da segmentação 
e da classificação dos elementos morfológicos e os fundamentos para o estudo da 
morfologia na modalidade escrita. No entanto, foi no paradigma da morfologia de base 
gerativa que Margarida escreveu a maior parte de sua obra. Nessa linha teórica, sem 
dúvida alguma fez escola: formou uma geração de pesquisadores interessados na análise 
dos processos de formação de palavras nessa perspectiva que vinha se tornando tão 
promissora. Foram temas de suas orientações, nessa época, questões como a derivação 
regressiva, a distribuição dos agentivos denominais em -eiro e -ista, a formação de 
aumentativos, a parassíntese e várias abordagens, posteriores às suas, sobre sua 
principal paixão: a nominalização. 

Nesses frutíferos anos de pesquisa e docência, em duas instituições cariocas, a 
UFRJ e a PUC-Rio, foram mais de 40 trabalhos orientados, entre teses de doutorado e 
dissertações de mestrado. Vários de seus ex-discípulos participaram do II Colóquio, seja 
como conferencistas, como é o caso de Luiz Carlos Rocha e Maria Carlota Rosa, seja 
como congressistas, como Neusa Salim Miranda, Janderson Lemos de Souza e Fábio 
Flores, representantes de diferentes gerações de morfólogos que tiveram o privilégio de 
sua preciosa orientação.  

Seu segundo livro, Teoria Lexical, da Coleção Princípios da Editora Ática, que 
já se encontra na oitava edição, é bibliografia básica em praticamente todos os cursos de 
graduação em Letras e constitui referência obrigatória para iniciados e iniciantes na 
área. A forma clara com que examina o fenômeno da formação de palavras no 
português, com grande variedade de exemplos, orienta o leitor no estudo dos principais 
pontos da teoria lexical. Nesse livro, Basilio explica como se formam as palavras e 
discorre a respeito da diversidade de situações de suas formas e significados, além de 
apresentar os critérios para a definição de classes de palavras e as diferenças entre a 
língua escrita e a língua falada. 

Formação e classe de palavras, publicado mais de quinze anos depois de Teoria 

Lexical, em 2004, pela Editora Contexto, retoma, de forma mais abrangente, muitas das 
questões apresentadas na obra de 1987. Os tópicos selecionados para análise são assim 
abordados na obra: “as palavras servem para nomear o mundo. Mas como elas, as 

palavras, nascem? De onde se originam? Como se consolidam? De que forma se 

reciclam para produzir novos significados?” Nesse livro, Margarida, de maneira 
extremamente didática, disseca os padrões gerais e os principais processos de formação 
de palavras no português falado no Brasil, revendo, com novos olhares e com mais 
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profundidade, aspectos teóricos que sempre estiveram à frente de suas descrições, como 
a questão da produtividade lexical e a flutuação categorial dos produtos de regras 
morfológicas. Como bem ressalta na introdução, o livro resulta de suas pesquisas sobre 
as estruturas lexicais do português nos últimos vinte anos e oferece ao público leitor 
uma visão articulada dos principais processos de formação de palavras, tendo como 
ponto central a questão da mudança de classe e suas funções na constituição do léxico. 

Duas obras organizadas por Basilio merecem ser destacadas: a primeira delas é a 
revista Palavra, da PUC-Rio, de 1999, inteiramente dedicada à delimitação das unidades 
lexicais. De maneira criteriosa e crítica, Margarida sinaliza, na introdução, as questões 
clássicas e recentes na delimitação das unidades lexicais: (a) o caráter escorregadio da 
noção de palavra; (b) a problemática da prefixação, em sua relação com a composição; 
(c) os critérios usados na definição de compostos, (d) o estatuto de expressões de valor 
adverbial como, por exemplo, ‘a pé’, ‘a caráter’, ‘a nado’ e ‘de repente’; (e) a natureza 
difusa das formações X-mente. Este último assunto foi o escolhido na homenagem feita 
a Ataliba de Castilho em um número especial da revista DELTA um ano antes (1998): 
“Morfológica e Castilhamente: um estudo das construções X-mente no Português do 

Brasil” – sem dúvida alguma a melhor descrição das formas em -mente até hoje. 
E já que mencionamos nosso querido Ataliba, merecem destaque os vários 

volumes editados no âmbito do Projeto Gramática do Português Falado contendo 
trabalhos do GT de Morfologia em conexão com o enfoque inédito de questões 
morfológicas em corpora de língua falada. Margarida assinou capítulos de diferentes 
volumes da Gramática do Português Falado, além de ter organizado o de número 4 
(1996). A importante e necessária distinção entre condições de produtividade e 
condições de produção ganha destaque nessas análises. 

Um divisor de águas em sua produção cientifica, no nosso entendimento, é o 
trabalho intitulado “O Principio da Analogia na constituição do Léxico: regras são 

clichês lexicais”, publicado na revista Veredas, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesse 
texto, Margarida discute as vantagens de se operar com o princípio da analogia, de 
inflexão saussereana, por retomar a noção de quarta proporcional, para descrever 
padrões de formação de palavras. Assim é que aborda questões como (1) a substituição 
de partes de palavras não-complexas, como ‘espadachim’, por outras, a exemplo do 
célebre ‘enxadachim’, de Guimarães Rosa, e (2) o cruzamento vocabular de casos como 
‘Irangate’, a partir de ‘Watergate’. 

A analogia, no trabalho em questão, proporciona vislumbrar a relativa 
arbitrariedade da formação de palavra, pois o ‘enxadachim’ é aquele que utiliza a 
enxada de modo tão eficaz e elegante quanto o ‘espadachim’ e ainda perceber que 
‘Watergate’, reinterpretado como escândalo político, é evocado para a formação e 
interpretabilidade da expressão ‘Irangate’. Basilio lança, pela primeira vez, novo olhar 
sobre os dispositivos de que o falante se vale para criar palavras novas, acenando para o 
fato de regras serem “fossilizações, gramaticalizações ou burocratizações do uso da 

analogia em léxicos particulares”. Observa, ainda, que, do ponto de vista teórico, “o 

interesse se volta para a identificação do léxico como um elemento de interface 

comunicação/conhecimento/estrutura, para a definição e o alcance da analogia e, 

finalmente, para a atuação relativa de fatores subjacentes à criatividade lexical”, o 
que, na nossa leitura, acena para uma nova fase na produção científica de nossa 
homenageada. 

Numa perspectiva mais funcionalista que propriamente formalista, Basilio se 
volta para o exame de temas na esfera da formação de palavras ainda não contemplados 
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em suas análises. Assim é que ganha destaque, a partir de 2004, o estudo do mecanismo 
da fusão vocabular, examinado em três diferentes trabalhos, um deles sobre a 
importância de fatores que muito apropriadamente denominou de “humorfológicos”, já 
que estamos falando de formações como ‘celebutante’, ‘monocelha’, ‘apertamento’ e 
‘ronalducho’. 

Mais tarde, Margarida postula que existem dois mecanismos distintos de 
cruzamento vocabular: um, por incorporação predicativa (‘apertamento’), e outro, por 
combinação de partes de palavras (‘brasiguaio’). O primeiro, batizado de FUVE, FUsão 
Vocabular Expressiva, refere-se às formações em que se verifica “interposição de uma 

forma sobre a outra, na qual uma alteração fonológica mínima permite ativar ambas, a 

hospedeira e a predicativa simultaneamente, daí resultando uma força expressiva 

maior na predicação”. 
Ao abordar mais detidamente o papel da polissemia nas construções lexicais e da 

metáfora e da metonímia em formações como os agentivos em -dor, Basilio incorpora 
em suas análises, ainda que não declaradamente, uma nova perspectiva de investigação, 
inscrevendo-se, aos poucos, no paradigma da Linguística Cognitiva, sobretudo na linha 
de Langacker.  

Num texto recente, publicado na revista Linguística, aqui da UFRJ, mas já 
clássico, por seu indiscutível alcance teórico, Basilio compara as abordagens cognitiva e 
gerativista na formação de palavras. Nele, apresenta algumas proposições centrais da 
Lingüística Cognitiva que revelam uma perspectiva promissora para refletir sobre os 
fatores levados em conta na descrição de construções lexicais complexas. Basilio ilustra 
a discussão conceitual com alguns exemplos mais concretos de problemas pontuais em 
descrições específicas e mostra a relevância de algumas das principais ideias da 
Linguística Cognitiva para um tratamento mais revelador das construções lexicais. Esse 
texto, de 2010, e um outro, de 2011, sobre o conceito de léxico, constituem suas 
principais incursões no campo da Linguística Cognitiva (LC). Em perfeita sintonia com 
as premissas basilares da LC, define léxico como 

 
“um espaço de formas simbólicas, isto é, formas que se associam a 

conceitos. Essas formas, as unidades lexicais, cujas possibilidades 

de evocação são infinitas, dependendo de circunstâncias que podem 
envolver desde a história da língua e a história dos falantes 
envolvidos numa situação lingüística e sociocultural, até relações 
entre formas e suas potenciais evocações, são usadas na construção 
de enunciados lingüísticos”. 
 

Contida nesse texto, de leitura aparentemente fácil, encontra-se a noção de 
unidade lexical como signo saussureano (“formas associadas a conceitos”), mas 
também a visão langackeriana de que entre o polo do significante e o do significado são 
convocadas noções como armazenamento em bases cognitivas de conhecimento 
(“podem envolver desde a história da língua e a história dos falantes”). Além disso, as 
noções de polissemia e subjetificação do significado (“relações entre formas e suas 

potenciais evocações”), tão caras à LC, que rompe com a semântica de traços e com a 
semântica objetivista, também se encontram presentes na definição de léxico acima 
apresentada. 

Enfim, pesquisadora ímpar, sempre atenta a novas descobertas, aberta ao debate 
pacífico, professora exemplar, orientadora dedicada – uma mente brilhante, em ampla 
atividade até hoje e disposta a trilhar novos horizontes, ampliar seus temas de 
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investigação e seguir por perspectivas que se mostram promissoras ao exame de 
questões que sempre lhe foram caras. Margarida é isso: é sinônimo de morfologia. Falar 
de Margarida é falar de alguém que se dedicou com afinco a essa área, com toda a 
seriedade e doação possíveis. Por isso, não temos a menor vergonha de admitir que 
somos basilietes. Somos sim, com toda a expressividade que essa FUVE pode 
apresentar. Somos basilietes porque somos fãs de seu trabalho e a tietamos, ainda que 
discretamente. 

Sem dúvida alguma, também somos basilianos, porque concordamos com suas 
ideias, sempre muito acertadas, e nos identificamos ideologicamente com suas análises, 
com os conceitos que formula, com o encaminhamento dado aos temas. Somos 
basilistas também, considerando-se que as formas X-ista igualmente designam agentes 
ideológicos. No entanto, ainda não consideramos basilistas por completo, em função da 
polissemia do afixo, que tende a nomear especialistas no que a base, Basilio, representa. 
E, por constatar, nessas formações, dois inputs metonímicos (o nome de dada corrente 
teórica ou autor que a caracteriza e o sufixo que recruta o tipo de seguidor ou elemento 
filiado a tal corrente), Basílio cunha e inaugura noção extremamente produtiva para a 
análise de palavras derivadas – a dupla metonímia.  

Os trabalhos que compõem este volume refletem a inquietude intelectual da 
homenageada, seus diversos interesses e a sua importância para os estudos da área. 
Encontram-se, neste volume, textos de pesquisadores de todos os recantos do país, de 
norte a sul, de leste a oeste. Em todos os trabalhos, pelo menos uma obra de Basilio é 
citada, o que mostra sua importância nas análises morfológicas sobre o português. 

Essa seleção variada mostra como a comunidade de pesquisadores que fazem da 
morfologia seu objeto de estudo vem lidando com questões muitas vezes discutidas nos 
trabalhos de Basilio. Esperamos, com isso, que o legado de Margarida sirva de 
inspiração, cada vez mais, para novas gerações de morfólogos que não apenas aprendam 
com sua obra de valor inestimável, mas também se tornem basilistas na vasta rede 
conceptual que esse sufixo evoca. 
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CONSCIÊNCIA SOBRE PALAVRIDADE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 
 

Camila Witt Ulrich1; Luiz Carlos da Silva Schwindt2 
 
 
Introdução 
 

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a noção de palavra em 
diferentes áreas linguísticas e busca investigar quais critérios as pessoas utilizam no 
momento de definir ou identificar propriedades de uma palavra, partindo da crença de 
que, por meio da competência linguística, todos os falantes são capazes de identificar 
palavras da sua língua, assim como reconhecer seus padrões e características. 
 Logo após a introdução, no capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórica e 
trazemos contribuições de diferentes áreas para a conceituação do termo palavra. 

O capítulo 3 descreve os objetivos do trabalho e as questões investigadas que 
serviram de base para a elaboração dos processos metodológicos. Em seguida, o quarto 
capítulo busca explicar a formação e constituição dos dois experimentos metodológicos 
usados durante a pesquisa, bem como seus objetivos, a formação dos seus corpora e os 
suportes usados para a coleta dos dados. 

No capítulo 5, apresentamos os resultados alcançados para os experimentos 
presencial e virtual e discutimos, além dos resultados gerais, casos específicos 
envolvendo afixação e composição. E por fim, no sexto capítulo, mostramos as 
conclusões a que chegamos após a realização do trabalho. 
 
 
Fundamentação teórica 
  
 Este capítulo apresenta parte do referencial teórico utilizado no desenvolvimento 
do estudo. Está dividido em 3 seções: (i) palavridade, (ii) a dificuldade em definir 
palavra e (iii) os diferentes tipos de palavras. 
 
 

Palavridade 
 

Todo falante conhece as regras de sua língua e as usa todos os dias, 
independente de idade ou grau de escolaridade. 

Sabemos que tratar de palavridade envolve nossa competência linguística, que 
se constitui de recursos e conhecimentos “implícitos” de fonologia, morfologia e 
sintaxe. Por meio dela, todos são capazes de identificar palavras da sua língua, assim 
como reconhecer seus padrões e características.  

Uma criança em processo de alfabetização, por exemplo, usa todos esses 
conhecimentos para estabelecer relações na escrita. Ainda antes, em fase pré-escolar, ao 
segmentarem contínuos de fala em palavras, as crianças identificam, na maior parte dos 

                                                           
1Bolsista de Iniciação Científica PIBIC CNPq/UFRGS. camilawittulrich@gmail.com.  
 
2 Docente e pesquisador; CNPq/UFRGS; visiting scholar NYU, CAPES. schwindt@ufrgs.br.  
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casos, unidades acentuais, como vemos na análise de Ferreira (2012) com dados do 
português europeu. 

Palavridade – do inglês wordhood - é o termo adotado para tratar da palavra e 
de suas características. No entanto, para tratar de palavridade, muitos autores buscam 
uma definição para o termo palavra. 

 
 

A dificuldade em definir palavra 

 
O conceito de palavra é muito debatido nos estudos linguísticos de diferentes 

áreas. Embora todos os falantes consigam reconhecer palavras da sua língua, a definição 
desse termo não apresenta essa mesma facilidade. Lieber (2010)3  abre seu capítulo 
sobre o tema comentando que, se perguntarmos a uma pessoa o que é uma palavra, ela 
ficará confusa, por mais que ela consiga reconhecer palavras e usá-las todos os dias. 

O fato é que os conceitos de palavra a que chegamos em geral parecem 
incompletos. Essa questão é apresentada em diversos trabalhos da área: (i) Basilio 
(2009:9) afirma que esta definição é de “grande dificuldade em morfologia, dadas as 
múltiplas dimensões em que esta unidade pode ser enfocada, as quais nem sempre 
coincidem”; (ii) Aronoff e Fudeman (2005:32) 4  asseguram que “existem várias 
maneiras de definir uma palavra, mas nenhuma definição é inteiramente satisfatória”; 
(iii) Villalva (2008:18) também alega que “a definição de palavra é […] uma questão 
complexa e tem dado origem a vários debates, dado que os diversos níveis de análise 
linguística usam critérios e procuram respostas não necessariamente coincidentes”. 

A noção de palavra se estabelece diferentemente, se considerados os diferentes 
módulos da gramática – morfologia, fonologia, sintaxe, semântica. 

A seguir, apresentaremos brevemente alguns tipos de palavras e suas 
propriedades – a saber: palavra gráfica, palavra fonológica, palavra morfossintática e 
palavra lexical. 

 
 

Os diferentes tipos de palavras 

 
Palavra gráfica 

 
O conceito de palavra gráfica, ou ortográfica, está diretamente ligado à língua 

escrita e seus limites são identificados através de separadores – espaços em branco – e 
sinais de pontuação. Esses limites são estabelecidos por convenção. 

O sistema gráfico, como sabemos, tem seu conjunto particular de regras; dizer 
que ele é estabelecido por convenção também significa dizer que suas regras podem 
mudar a qualquer momento. 

 
(1) a. chuva – 1 palavra gráfica 

b. guarda-chuva – 1 palavra gráfica 
c. de chuva – 2 palavras gráficas 

                                                           
3 Trecho original: “Ask anyone what a word is and... they’ll look puzzled” (LIEBER, 2010:3) 
4 Trecho original: “There are various ways to define a word, but no definition is entirely satisfactory” 
(ARONOFF; FUDEMAN, 2005:32) 
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Geralmente, os critérios estabelecidos para o reconhecimento de uma palavra 

gráfica parecem ser os mais usados pelos falantes. Porém, por ora retratar a palavra 
fonológica – como em devagar ou embaixo –, ora a palavra morfossintática – como em 
de repente ou em cima –, os falantes frequentemente apresentam a palavra gráfica 
através de segmentações não convencionais, como vemos em (2). 
 

(2) a. hipossegmentações: derrepente, concerteza 
b. hipersegmentações: de vagar, des de 
 
 

Palavra fonológica 
 

No âmbito da fonologia, a palavra é uma entidade da fala e é determinada pela 
presença de um acento principal (Câmara Jr., 1975). Pode ser chamada de palavra 
fonológica ou palavra prosódica e é representada pelo símbolo ω. 

De acordo com Bisol (2004), os elementos básicos que compõem a palavra 
fonológica são a sílaba, o pé e o acento primário. 

Porém, existem palavras não acentuadas em diversas línguas do mundo. Por não 
portarem acento, são chamadas de clíticos (do grego klitikós – que se apoia). Estes só 
formam uma palavra fonológica se anexados à outra já existente em um nível pós-
lexical, nos termos da Fonologia Lexical (Kiparsky, 1982; Mohanan, 1982) 

Há também casos em que a palavra morfossintática não corresponde a uma única 
palavra fonológica. Isso acontece: (a) nos compostos do PB, que são uma única palavra 
morfossintática e apresentam dois acentos (ex. guarda-roupa); (b) nas palavras 
derivadas com afixos composicionais (Schwindt, 2001) – afixos que se configuram 
como uma palavra fonológica –, a saber, -inho, -zinho, -mente, -íssimo, que, após o 
processo de derivação, continuam com a vogal média-baixa da palavra primitiva (ex. 
b[Ǥ]la ~ b[Ǥ]linha/br[ǫ]ve ~ br[ǫ]vemente), ou seja, não sofrem o processo de 
neutralização das vogais pretônicas, como acontece nas palavras derivadas por outros 
sufixos do PB (ex. b[Ǥ]la ~ b[o]leiro/br[ǫ]ve ~ br[e]vidade). 

A discussão sobre o tamanho da palavra fonológica é de extrema importância 
para os estudos em fonologia e suas interfaces. Parece ser consenso na literatura que a 
palavra fonológica pode ser igual ou menor do que um átomo sintático.  

Bisol (2005) afirma que, considerando a palavra fonológica uma unidade do 
nível lexical, ela só pode ser menor ou igual a um átomo sintático. A autora afirma, ao 
citar exemplos de ressilabificação, que a palavra fonológica só é maior em nível pós-
lexical; nesse nível, podemos encontrar este tipo de palavra em três tamanhos. Essa 
palavra maior encontrada no nível pós-lexical corresponde à palavra reestruturada, 
chamada por Vigário (2003) de Palavra Fonológica Máxima. 

É o que se exemplifica abaixo. 
 

(3) a. chuva – 1 palavra fonológica 
b. guarda-chuva – 2 palavras fonológicas 
c. de chuva – 1 palavra fonológica  
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Palavra morfossintática 

 
A palavra morfossintática tem importância para a morfologia e para a sintaxe. 

Apresentaremos brevemente três enfoques em que a palavra morfossintática pode ser 
reconhecida. 

Em primeiro lugar, é sinônimo de vocábulo formal para Câmara Jr. (1969). As 
noções de forma livre (ex. luz, casa, amigo) e de forma dependente (ex. com, de, o) 
caracterizam-se como palavras morfossintáticas. 

Em segundo lugar, a palavra morfossintática pode ser classificada como um 
átomo sintático. A sintaxe é responsável pela relação entre as palavras e não tem acesso 
à estrutura interna das mesmas; por isso, a palavra é considerada a menor unidade 
sintática – é o conteúdo indivisível dentro de um sintagma. “As palavras são átomos 
sintáticos, ou seja, são unidades sintaticamente inanalisáveis: a sintaxe não tem acesso a 
qualquer informação sobre a sua estrutura interna e não pode operar sobre seus 
constituintes.” (DI SCIULLO; WILLIAMS, 1987:47 apud VILLALVA, 2008:20). 

Além das noções já apresentadas, podemos definir a palavra morfossintática 
como um dos membros do paradigma de um item lexical. A noção de lexema será vista 
na próxima seção, mas podemos adiantar aqui, por exemplo, que amamos e amemos 
pertencem ao mesmo lexema AMAR, mas são palavras morfossintáticas diferentes por 
apresentarem propriedades diferentes. Ou seja, a palavra morfossintática é o resultado 
da aplicação de propriedades morfossintáticas a um determinado lexema. 

 
(4) a. chuva – 1 palavra morfossintática 

b. guarda-chuva– 1 palavras morfossintática 
c. de chuva – 2 palavras morfossintáticas 
 
 

Palavra lexical 
 

A palavra lexical – ou lexema - é um item presente no léxico pertencente a uma 
classe aberta. Os lexemas podem ser classificados em puros e complexos – quanto ao 
número de elementos morfológicos – e simples ou compostos – quanto ao número de 
raízes. 

Rosa (2009:83) afirma que um lexema como AMAR “representa a combinação 
virtual dos radicais que pode representar com todas as propriedades morfossintáticas 
com que se pode combinar”; ou seja, AMAR compreende as formas morfossintáticas 
amo, amas, ama e todas as demais flexões que o verbo pode assumir nos diversos 
tempos e modos. 

A partir dessa informação, podemos percebemos que os produtos da flexão 
continuam pertencendo ao mesmo lexema da palavra primitiva, enquanto os produtos da 
derivação são palavras novas (novos lexemas) formadas por regras presentes no léxico.  

(5) a. chuva/chuvas – 1 palavra lexical (CHUVA) 
b. guarda-chuva – 1 palavra lexical (GUARDA-CHUVA) 
c. de chuva – 1 palavra lexical (CHUVA) 
d. chuvarada – 1 palavra lexical (CHUVARADA) 
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O léxico não apresenta apenas palavras, mas muitas outras formas (morfemas, 
palavras, expressões). Todos estes itens apresentam informações fonológicas 
(transcrição fonológica), informações sintáticas (classe gramatical e subcategorização), 
informação semântica (significado) e informação discursiva (informação pragmática, 
relacionada com o contexto). As informações morfológicas, por sua vez, fazem parte do 
sistema de regras. 

 
 
Objetivo e questões de pesquisa 
 

A classificação dos diferentes tipos de palavras apresentada na seção anterior, 
todavia, não é, evidentemente, tecnicamente dominada pelos usuários do português ou 
de qualquer língua. Isso posto, nosso objetivo principal neste estudo é investigar o juízo 
dos falantes de português brasileiro a respeito de palavridade. Queremos descobrir 
quais critérios eles utilizam para estabelecer os limites entre uma palavra e outra. 

Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos, elaboramos quatro questões 
que serviram de base para a elaboração dos experimentos metodológicos: 

(i) como as pessoas definem palavra?; 
(ii) de que critérios as pessoas se utilizam para a contagem de palavras em uma 

sentença?; 
(iii) os falantes identificam todas as sílabas portadoras de tonicidade?; 
(iv) os falantes aceitam intercalação de elementos tanto em compostos quanto 

em idiomatismos?. 
 
 
Metodologia 
 

Para dar conta dos objetivos e das questões investigadas, foram desenvolvidos 
dois experimentos: um para ser respondido presencialmente e outro, virtualmente. 
 

 

Experimento presencial 

 
O experimento presencial contou com a participação de 50 informantes de 

diversas idades e graus de escolaridade. Para iniciar o experimento, estes participantes 
usavam fones de ouvidos com microfone e tinham acesso a um arquivo em formato de 
apresentação, onde eram projetados os enunciados dos exercícios propostos.  

O registro das respostas era feito oralmente e estas respostas gravadas eram 
salvas no arquivo do pesquisador para que pudessem ser consultadas a qualquer outro 
momento. 

Este experimento era composto de três exercícios. O primeiro deles abordava o 
conceito de palavra. Era uma questão aberta na qual os informantes deveriam definir 
palavra de acordo com a ideia que tinham em mente. 

O segundo exercício dizia respeito à identificação de palavras a partir de 
sequências sonoras. Os informantes tinham acesso a um input oral de uma sentença e 
precisavam dizer quantas e quais eram as palavras da sentença escutada. As catorze 
sentenças testadas estão listadas abaixo: 
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1 A médica levou tudo ao pé da letra 
2 O alto-falante do carro é superpotente 
3 Aquele menino correu de casaco preto 
4 Eles irão ao parque a pé novamente  
5 Eles estão na cidade desde segunda-feira 
6 A pré-estreia do filme foi um sucesso  
7 Eles com certeza vão ao festival de talentos  
8 Esse doce é feito de cana de açúcar  
9 Aquele menino correu devagar 
10 O menino bateu as botas semana passada 
11 O testezinho vale dezesseis pontos  
12 Com a lavagem cerebral, ele tem uma nova mente  
13 Aquele menino correu de repente  
14 Sempre levo meu guarda-chuva para a sala de aula 

Quadro 1 – Sentenças do exercício 2 do experimento presencial 

 
O terceiro e último exercício do experimento presencial tratava da identificação 

de tonicidade em palavras simples, palavras com afixos composicionais e palavras 
compostas. Os informantes deveriam indicar qual era a sílaba tônica da palavra 
apresentada na tela do computador. As palavras testadas estão listadas abaixo: 
  

1  casa 
2 alegremente 
3 dimensão 
4 solzinho 
5 pé de pato 
6 pobríssimo 
7 jabuticaba 
8 porta-joias 
9 bolinha 
10 coronel 
11 tenente-coronel 

Quadro 2 – Lista de palavras do exercício 3 do experimento presencial 
 

 
Experimento virtual 

 
O segundo experimento foi respondido pela internet e contou com a participação 

de 250 informantes, também de diversas idades e graus de escolaridade.5 
Este teste foi ancorado na plataforma SurveyMonkey – disponível em 

http://surveymonkey.com -, que permite a criação de questionários online para 

                                                           
5 O experimento virtual contou com a participação de 41 estudantes de Letras. Os resultados foram 
controlados, mas não apresentaram diferenças em relação aos dos outros informantes; por isso, todos 
foram mantidos em um único grupo. 
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pesquisas com diversos fins, bem como o armazenamento de dados e a geração de 
informações estatísticas e gráficos com as respostas dadas pelos informantes. 

O experimento virtual era constituído de dois exercícios. O primeiro, assim 
como no experimento presencial, era uma questão aberta sobre o conceito de palavra. 
Os informantes tinham 100 caracteres para conceituar o termo, a fim de que pudéssemos 
verificar quais critérios foram utilizados no momento da definição. 

O segundo exercício dizia respeito à propriedade de não separabilidade das 
palavras compostas. Os informantes deveriam ler a frase-matriz, desconsiderando a 
existência de sinais gráficos, e as frases apresentadas nas alternativas, nas quais o 
advérbio/adjetivo6 muito era encaixado em diversos locais – inclusive no interior de 
compostos e idiomatismos –, como no exemplo em (6), e precisavam dizer quais opções 
com a intercalação de muito eram bem formadas. 

 
(6) O guarda roupa é grande 

a) Muito o guarda roupa é grande 
b) O muito guarda roupa é grande  
c) O guarda muita roupa é grande 
d) O guarda roupa muito é grande 
e) O guarda roupa é muito grande 
f) O guarda roupa é grande muito 
 
Este teste de múltipla escolha foi realizado com oito sentenças - quatro com 

compostos e quatro com idiomatismos -, as quais estão listadas abaixo: 
 

1 O guarda-roupa é grande 
2 O cachorro vira-lata foi atropelado 
3 Preciso achar o endereço do ferro-velho 
4 Comer cachorro-quente faz mal à saúde 
5 É hora de arregaçar as mangas 
6 Nosso amigo sempre segura vela 
7 O empregado enfiou o pé na jaca 
8 Ele chutou o balde e desistiu do trabalho 

Quadro 3 – Sentenças do exercício 2 do experimento virtual 

 
 
Resultados 
 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos através dos experimentos 
presencial e virtual, seguidos de sua discussão. 
 

Experimento presencial – 50 informantes 

 
Exercício 1 – Definição de palavra 

Na questão sobre a definição do termo palavra, tivemos os seguintes resultados: 

                                                           
6 Utilizamos os termos advérbio e adjetivo para a palavra “muito”, pois, em alguns contextos, comporta-
se como advérbio (é invariável, como em Preciso muito de dinheiro); em outros, comporta-se como 
adjetivo, concordando com os nomes da frase (ex. A empregada lava muitas louças). 



 

 

Camila Witt Ulrich; Luiz Carlos da Silva Schwindt 
 

 

18

(i) 58% das pessoas responderam de acordo com noções semânticas (29/50) – exemplo: 
“é a expressão de uma ideia”, “é algo que tem um significado”; 
(ii) 54% usaram noções de escrita (27/50) – exemplo: “É formada por letras e por 
sílabas”; 
(iii) 16% falaram em sons ou expressão oral (8/50) – exemplo: “É uma coisa que todo 
mundo fala todos os dias”. 
 Como vemos, a maior parte das pessoas teve a resposta ancorada em noções 
semânticas, afirmando que palavra é uma forma portadora de significado, e em noções 
de escrita, classificando palavra como um conjunto de letras. As propriedades fonético-
fonológicas foram pouco lembradas no momento da definição do termo. 
 
Exercício 2 – Contagem de palavras a partir de arquivos de áudio 

No exercício de identificação de palavras, prevaleceram noções ortográficas e 
fonológicas. Para a apreciação dos resultados deste segundo exercício do experimento 
presencial, apresentaremos apenas algumas sentenças representativas do exercício, seus 
resultados e breves comentários. 

  
(i) A médica levou tudo ao pé da letra 

Na primeira frase do exercício, nosso objetivo era verificar os critérios adotados 
para a contagem dos clíticos e do idiomatismo levar tudo ao pé da letra. 
 Em termos gerais, dos cinquenta participantes, quatro consideraram a existência 
de cinco palavras nessa sentença (8%), duas pessoas contaram seis palavras (4%), oito 
pessoas contaram sete palavras (16%) e a grande maioria percebeu a existência de oito 
palavras (72%). 
 

 
Figura 1 - Gráfico da sentença “A médica levou tudo ao pé da letra” 

 
 A partir dos números, percebemos que grande parte dos falantes utilizou 
critérios gráficos para a contagem das palavras, considerando, portanto, a existência de 
oito palavras gráficas na sentença. Alguns dos informantes que identificaram sete 
palavras juntaram clíticos a hospedeiros a sua direita, como em [amédica]7 ou [daletra]. 
Porém, a percepção de um único acento primário não pareceu ser proposital; inclusive, 

                                                           
7  A estrutura indicada pelo informante como uma palavra será indicada entre colchetes, como em 
[amédica]. 
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alguns informantes começavam contando [amédica] como uma única estrutura e logo 
mudavam de ideia. 
 Apenas uma informante considerou [pédaletra] como uma única palavra, 
possivelmente, pela sua similaridade com a estrutura de um composto preposicionado. 
Apesar disso, o fato de a frase apresentar um idiomatismo não mudou em nada na 
escolha do critério utilizado. 
 
(ii) Eles estão na cidade desde segunda-feira 
 A problematização dessa frase se dá pela presença de um composto, no caso, 
segunda-feira. As respostas dadas pelos os informantes dividiram-se em dois grandes 
grupos: vinte e seis pessoas consideraram a existência de sete palavras (52%) e vinte e 
uma contaram apenas seis palavras na frase (42%). Os outros 6% disseram existir cinco 
palavras na frase. 
 

 
Figura 2 - Gráfico da sentença “Eles estão na cidade desde segunda-feira” 

 
Esse resultado nos mostra que quase metade dos informantes contou cada parte 

do composto como um item avulso, não considerando, portanto, o significado do 
composto. 

Imaginamos que a preposição desde apresentaria variações na percepção dos 
falantes, mas apenas dois informantes consideraram a existência de duas palavras: [des] 
e [de], possivelmente, pela falta de domínio da língua escrita e pelo reconhecimento da 
preposição [de] como uma das estruturas. 
 
(iii) O alto-falante do carro é superpotente 

Nesta sentença, um informante identificou quatro palavras (2%), quatro 
informantes consideraram a existência de cinco palavras (8%), duas pessoas contaram 
seis palavras (4%), catorze pessoas contaram sete palavras (28%) e vinte e nove pessoas 
contaram oito palavras (58%). 
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Figura 3 - Gráfico da sentença “O alto-falante do carro é superpotente” 

 
Novamente, a maior parte dos participantes contou oito estruturas morfológicas, 

que, neste caso, não estão em consonância com as estruturas gráficas. As palavras 
encontradas foram: [o], [alto], [falante], [do], [carro], [é], [super] e [potente]. 

Onze pessoas consideraram [alto-falante] como uma palavra só. O argumento 
utilizado por alguns dos que não consideraram o composto como uma única palavra era 
de que reconhecem que essa estrutura possui um único significado, mas, mesmo assim, 
consideram que ela é formada por duas palavras. 

Além disso, só um informante contou [superpotente] como uma única estrutura. 
É importante observar que a pronúncia da frase no arquivo de áudio era feita de forma 
espontânea e não havia nenhum tipo de pausa entre essas palavras. Portanto, esse dado 
sugere que super é identificado pelos informantes como um advérbio de intensidade 
(assim como muito, por exemplo), e não como um prefixo.  
 
(iv) O menino bateu as botas semana passada 
 O objetivo desta frase era verificar a percepção dos falantes e sua reação diante 
do idiomatismo “bater as botas”. Não houve nenhum caso de identificação do 
idiomatismo como uma única palavra. 
 A única alternância de resultados nessa sentença diz respeito à dependência do 
clítico em relação ao seu hospedeiro. Alguns informantes agruparam [omenino] como 
uma única palavra, outros agruparam [asbotas]. 
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Figura 4 - Gráfico da sentença “O menino bateu as botas semana passada” 

 
Quantitativamente, vemos que apenas três pessoas contaram cinco palavras 

(6%), sete informantes contaram seis palavras (14%) e a grande maioria – quarenta 
informantes – considerou a existência de sete palavras distintas (80%). 
 
(v) Aquele menino correu de repente 
 Esta sentença apresenta a locução de repente, que geralmente causa incerteza a 
muitos informantes que estão usando critérios gráficos para a resolução das questões.  
 

 
Figura 5 - Gráfico da sentença “Aquele menino correu de repente” 

 
Em relação a esta sentença, apenas catorze pessoas identificaram cinco palavras 

(28%), de acordo com o número de palavras gráficas. 
 Trinta e seis pessoas (72%) apontaram a existência de apenas quatro palavras na 
sentença: [aquele], [menino], [correu] e [derepente]. Essa motivação pode ter sido 
fonológica, pelo fato de de repente formar uma única palavra fonológica. Outra possível 
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explicação para o resultado encontrado é de que os falantes desconhecem a forma 
escrita para essa estrutura8, mesmo com os de maior escolaridade. 
 
Exercício 3 – Identificação de tonicidade em palavras simples, palavras com afixos 
composicionais e palavras compostas 

Em geral, os falantes identificaram as sílabas portadoras do acento primário 
tanto nas palavras simples quanto nas compostas. Destacaremos aqui os resultados 
obtidos nas palavras com afixos composicionais (Schwindt, 2001). 

Como vimos anteriormente, os afixos -inho, -zinho, -mente, -íssimo são 
considerados composicionais porque eles apresentam a estrutura de uma palavra 
fonológica independente, formando, portanto, um composto fonológico. Os testes de 
identificação foram feitos com duas palavras com vogal média-baixa anterior [ɛ] e duas 
palavras com vogal média-baixa posterior [ɔ]. Segue a análise para as quatro palavras 
testadas: 
 
1) bolinha 

 
Figura 6 – Identificação de tonicidade em “bolinha” 

 
Os dados apresentados na tabela correspondem, respectivamente, a 60%, 32% e 

8% dos informantes. Com isso, podemos ver que na sílaba “bo”, classificada como 
pretônica, os falantes identificam algum tipo de proeminência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 Muitos informantes hesitavam ou ficavam em dúvida quanto à segmentação de de repente; alguns, 
inclusive, comentavam que não lembravam como essa estrutura era escrita. 
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2) solzinho 

 
Figura 7 – Identificação de tonicidade em “solzinho” 

 
É importante ressaltar que dois informantes identificaram como sílaba a 

estrutura “zinho” e um informante mencionou a estrutura “inho”; agrupamos, portanto, 
esses dados, mesmo não se tratando de estruturas silábicas, também por se tratarem da 
mesma vogal nuclear. 

Os dados apresentados na tabela correspondem, respectivamente, a 52%, 46% e 
2% dos informantes. Notamos que, assim como em bolinha, a sílaba considerada 
pretônica teve um índice de identificação de proeminência ainda um pouco mais alto do 
que a sílaba “zi” – sílaba pertencente ao sufixo autoacentuado -zinho. 
  
3) alegremente 
 Diante dessa palavra, 2% dos informantes identificaram “a” como sílaba tônica, 
24% dos falantes referiram-se à sílaba tônica como “ale”/“le”, 2% mencionaram a sílaba 
“gre”, 70% referiram-se à “men”/“mente”/“ente” e 2% falaram “te”. 
 Notamos que “men” é a opção preferida pelos informantes, mas alguns deles 
reconhecem a proeminência existente em “le”- sílaba cabeça do pé [legre], a qual, nos 
dialetos do sul do país, em geral, possui vogal média-baixa mesmo após o processo de 
afixação. 
 
4) pobríssimo 

Na última palavra com afixo composicional do exercício, nenhum informante 
escolheu a primeira ou a última sílaba, respectivamente, “po” e “mo”, como sílaba 
tônica.  

Apenas um informante (2%) identificou “si” como tônica; os demais 
informantes (98% do total) identificaram “bri”, “bris” e “bríssimo” – “sílabas” de 
mesma vogal nuclear - como sílaba tônica. Imaginamos que nenhum informante 
identificou proeminência em “po”, sílaba com vogal média-baixa na palavra primitiva, 
devido a esta sílaba estar ao lado da sílaba acentuada, evitando o choque de acento. 

 
Para as palavras com afixos composicionais, portanto, podemos concluir que, em 

metade das palavras, os falantes identificaram as sílabas pertencentes aos sufixos 
autoacentuados (-íssimo, -mente); nas outras duas palavras, os informantes identificaram 
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tanto as sílabas dos sufixos autoacentuados (-inho, -zinho), mas também – e em maior 
número - a sílaba com vogal média-baixa após o processo de derivação. Essa seria uma 
possível evidência de que, a partir de sua intuição, os falantes de uma língua identificam 
as proeminências relacionadas aos acentos das palavras fonológicas (cf. Schwindt, 
2008; 2013; Quadros e Schwindt, 2008).  
 

Experimento virtual – 250 informantes 

 
Exercício 1 – Definição de palavra 

 No exercício de definição de palavra do experimento virtual, encontramos o 
mesmo resultado obtido no experimento presencial: 
(i) 62% definiram palavra como unidade de significação ou expressão (155/250) – 
exemplo: “é uma expressão usada para fazer referência a algo”; 
(ii) 52% definiram como conjunto de letras ou caracteres (130/250) – exemplo: “é uma 
junção de letras para especificar ou nomear algo”; 
(iii) 24% falaram em fonemas, sons ou fala (61/250) – exemplo: : “é qualquer som a 
que possa ser atribuído um sentido”. 
          Assim como no experimento presencial, prevaleceram noções semânticas, 
seguidas de noções estruturais. 
 
Exercício 2 – Teste de aceitação de intercalação de elementos em compostos e 
idiomatismos  

Tanto nas sentenças com idiomatismos quanto nas com compostos, a opção mais 
escolhida pelos informantes apresentava o advérbio muito na sua posição canônica (ex. 
ele segurou muita vela, ele comeu muito cachorro-quente). 
 Quanto à opção com intercalação no interior do composto (ex. cachorro-muito-
quente), fizemos um ranking de preferência dentro de cada sentença, de onde temos a 
seguinte constatação9: 
(i) a opção “vira-muita-lata” foi a 6ª mais escolhida entre sete opções – 18,9% de 
aceitação dos informantes; 
(ii) a opção “guarda-muita-roupa” foi a 2ª mais escolhida entre seis opções – 19,0% de 
aceitação dos informantes; 
(iii) a opção “ferro-muito-velho” foi a 3ª mais escolhida entre oito opções – 34,4% de 
aceitação dos informantes; 
(iv) a opção “cachorro-muito-quente” foi a 3ª mais escolhida entre oito opções – 46,5% 
de aceitação dos informantes. 

A opção com intercalação no interior do composto (ex. cachorro-muito-quente) 
teve entre 19% e 46% de aceitação dos falantes. Essa ruptura do composto, no entanto, 
dá indícios de ser apenas "aparente", já que em geral está em jogo alguma 
reestruturação promovida pelo falante, que pode ser de ordem estrutural ou pragmático-
discursiva. 
 
 
Conclusões 

                                                           
9 Cabe observar que as opções com compostos com estrutura S-Adj têm os índices mais altos de aceitação 
de intercalação de elementos, enquanto aqueles com estrutura V-S parecem ser mais resistentes ao 
processo. 
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A partir dos resultados apresentados, concluímos que, em relação à primeira 

questão - definição de palavra -, tanto os participantes do experimento presencial 
quanto os do virtual utilizaram, na maior parte das respostas, critérios semânticos, 
definindo palavra como uma forma de expressão que relaciona algo a algum 
significado. 

Critérios estruturais ligados às noções da língua escrita também se mostraram 
muito relevantes na conceituação do termo; um número considerável de informantes 
caracterizou palavra como um conjunto de letras. A oralidade, porém, ficou em 
segundo plano e foi pouco lembrada no momento da definição de palavra. 

Já no momento de identificação de palavras em um contínuo de fala, os 
informantes basearam-se mais em critérios gráficos, seguidos de noções fonológicas. 
Alguns participantes da pesquisa tentavam contar o número de palavras gráficas, mas o 
ritmo de fala ou o desconhecimento do sistema gráfico, por vezes, provocava deslizes 
na contagem. 

A alternância nos resultados motivou-se, principalmente, por dois motivos: (i) o 
fato de o clítico ser uma forma não acentuada e ancorar-se a um hospedeiro, o que era 
considerado como duas palavras para os que adotaram critérios gráficos e apenas uma 
para os que adotaram critérios fonológicos; (ii) o fato de a palavra composta ser 
formada por duas raízes ou duas palavras fonológicas, mas ser uma única palavra 
gráfica ou morfossintática. 
 Em relação à identificação de sílabas portadoras de tonicidade, percebemos 
fortemente a influência do conhecimento fonológico implícito que os falantes de uma 
língua apresentam. Apesar de os participantes desconhecerem termos como “palavra 
fonológica”, “acento primário” ou “acento secundário”, a maior parte das respostas 
aponta para essas noções fonológicas. A intuição fonológica faz com que os falantes de 
uma língua reconheçam diferentes tipos de proeminências no contínuo de fala. 
 A respeito da intercalação de outras estruturas no interior de idiomatismos e 
compostos, concluímos que os idiomatismos podem receber esse encaixamento em sua 
estrutura e o advérbio permanece na sua posição canônica – à direita do verbo principal 
da oração. Nas frases com compostos, a posição canônica ainda é a mais recorrente e 
pelo menos um quarto do número de informantes aceita também ocorrências com o 
advérbio ou adjetivo no interior da palavra composta, violando a propriedade de não 
separabilidade das palavras. Essas formações, porém, parecem ser utilizadas apenas em 
contextos muito específicos para atender demandas que extrapolam a constituição 
formal do vocábulo, possivelmente demandas relacionadas ao uso, de caráter 
pragmático. 

A análise que empreendemos nesta pesquisa, esperamos, deve contribuir para a 
ideia de que a identificação do objeto palavra, nos diferentes níveis de análise, está na 
dependência da competência linguística ou do conhecimento internalizado que os 
falantes têm de sua língua. É fazendo uso desse conhecimento que lançam mão de 
critérios de diferentes naturezas e os hierarquizam, a fim de organizar os constituintes 
da linguagem, responsáveis pela comunicação. 
 
Palavras-chave: palavridade, palavra, morfologia, morfofonologia 
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SEGMENTAÇÃO MÓRFICA DOS VERBOS PORTUGUESES COM 
INFINITIVO MONOSSILÁBICO 

 
 

Christiane Lima da Camara Monteiro1 

 
 
Introdução 

 O presente trabalho tem como objetivo fazer uma proposta de segmentação 
mórfica dos verbos que apresentam o infinitivo monossilábico. Ao longo do tempo, a 
segmentação mórfica desses verbos tem sido descrita (quando é descrita) de forma 
pouco consistente. 
 De modo geral, o que se vê nas gramáticas, antigas e modernas, é a descrição 
mórfica do paradigma dos verbos regulares. Quanto aos verbos irregulares, as 
gramáticas se limitam a apresentar alguns deles totalmente conjugados, sem fazer 
menção aos morfemas que os compõem. 
 As gramáticas históricas fornecem a evolução de várias formas verbais, dando a 
origem hipotética das formas que não são compatíveis com as do latim clássico. Esses 
dados são bastante úteis e esclarecedores, porém nenhuma dessas gramáticas, à exceção 
de História e Estrutura da Língua Portuguesa, de Mattoso Câmara Jr., faz menção aos 
elementos mórficos desses verbos. 
 Dentre os livros que consultamos para a elaboração deste trabalho, apenas 
Morfologia: estudos lexicais em perspectiva sincrônica, de Claudio Cezar Henriques, 
apresenta uma proposta de segmentação de todas as formas (exceto o modo imperativo) 
dos verbos SER e IR, os mais peculiares de nossa língua. 
 Se, por um lado, a falta de acesso aos fatos históricos de uma língua não deve ser 
empecilho à sua análise mórfica, por outro lado julgamos valioso e mesmo 
indispensável o auxílio da história interna de uma língua, no processo de descrevê-la.  
 No caso da língua portuguesa, contamos, ainda, com a possibilidade da 
comparação em relação a outras línguas românicas e ao próprio latim. Lançaremos mão, 
portanto, neste trabalho de descrição da segmentação mórfica dos verbos (todos 
irregulares) que apresentam infinitivo monossilábico, dos recursos da comparação e da 
análise histórica. 
 Nossa descrição da segmentação mórfica dos verbos por nós analisados se fará, 
portanto sob uma perspectiva mista – sincrônica apoiada na diacrônica. Acreditamos 
que, dessa forma, chegaremos a um resultado coerente e preciso. 
 

Verbos portugueses com invinitivo monossilábico 

 Para a análise desses verbos, decidimos agrupar aqueles que têm traços em 
comum, para facilitar a compreensão e a descrição de seus componentes mórficos. 
Assim sendo, o verbo DAR, único dentre eles pertencente à 1ª conjugação, será 
analisado sozinho. Em seguida analisaremos paralelamente os verbos CRER, LER, TER 
e VER. Logo após virá a descrição de PÔR, TER e VIR, que têm em comum a 
                                                           
1 Doutoranda em Língua Portuguesa – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
chrismonteiro67@yahoo.com.br 
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nasalidade deixada pela queda de um -n- intervocálico, durante a evolução do latim ao 
português. Finalmente, apresentaremos a análise dos verbos SER e IR, os mais 
peculiares da língua portuguesa. 
 Em nossa proposta de segmentação mórfica, separaremos os morfemas valendo-
nos das letras com que são grafados. Na P6, no entanto, em que ocorrem fenômenos 
fonéticos cuja grafia não permite a clara identificação de seus morfemas, usaremos 
símbolos fonéticos para a identificação dos mesmos. 
 
DAR 

 O verbo DAR (< DARE) é o único, dentre os de infinitivo monossilábico, 
pertencente à 1ª conjugação. Sua irregularidade deve-se, basicamente, à conservação do 
radical do perfectum, nos tempos dele derivados, sem a presença da VT, tal como em 
latim clássico. Dentre os verbos aqui analisados, ele é o único cujo radical latino não 
sofreu alteração, na passagem para o português, o que explica sua relativa regularidade. 

Indicativo 

Presente  (Rad. + VT 
+ DNP) 

Imperfeito  (Rad. + 
VT + DMT va, ve + 
DNP) 

Perfeito (Rad. do 
perfeito + DNP) 

Mais-que-perfeito  (Rad. 
do perfeito + DMT [ra, re] 
átona + DNP) 

d- ø- ou2 
d- á- s 
d- á- ø 
d- a- mos 
d- a- is 
d- /aw/- /N/  (dão) 

d- a- va- ø 
d- a- va- s 
d- a- va- ø 
d- á- va- mos 
d- á- ve- is 
d- a- va- m 

de- i 
de- ste 
de- u 
de- mos 
de- stes 
de- ram 

de- ra - ø 
de- ra - s 
de- ra - ø 
dé- ra - mos 
dé- re - is 
de- ra - m (/raw/ - /N/) 

 
 

Futuro do Presente  (Rad. + VT + 
DMT [ra, re] tônica + DNP) 

Futuro do Pretérito  (Rad. + 
VT + DMT [ria, rie]+ DNP) 

d- a- re - i 
d- a- rá - s 
d- a- rá - ø 
d- a- re - mos 
d- a- re - is 
d- a- /raw/- /N/ (grafado -rão)  

d- a- ria - ø 
d- a- ria - s 
d- a- ria - ø 
d- a- ría - mos 
d- a- ríe - is 
d- a- ria - m 

 

Subjuntivo 

Presente  (Rad. + 
DMT [e] + DNP) 

Imperfeito  (Rad. do perfeito 
+ DMT [sse]+ DNP) 

Futuro  (Rad. do perfeito + 
DMT [r]+ DNP) 

d- ê- ø 
d- ê- s 
d- ê- ø 
d- e- mos 
d- e- is 
d- e- e- m 

de- sse- ø 
de- sse- s 
de- sse- ø 
dé- sse- mos 
dé- sse- is 
de- sse- m 

de- r- ø 
de- r- es 
de- r- ø 
de- r- mos 
de- r- des 
de- r- em 

 

                                                           
2 Segundo WILLIAMS (1975 ,p. 225), a forma latina dō  passou a dou por analogia a vou. 
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Imperativo Afirmativo 
(Rad. do pres. indic. + VT + DNP) 

P2 – d- á- ø 
P5 – d- a- i * 

*  –  Em português, o d da DNP especial da P5 
sofreu síncope. Em galego, no entanto a consoante 
se manteve – dade (cf. MATO, 2000, p. 327). 

 
Formas Nominais 

(Rad. + VT + DFN) 

Infinitivo Particípio Gerúndio 
d- a- r d- a- do d- a- ndo 

 
Infinitivo Flexionado  (infinitivo [Rad. + VT + DFN3] + DNP) 

dar- ø  
dar- e- s 
dar- ø 
dar- mos 
dar- des 
dar- e- m 

OBS: o -e- que aparece na P2 e na P6 (em 
todos os verbos, regulares ou irregulares) é 
uma vogal de ligação, que é inserida para 
desfazer os encontros consonantais -rs e -
rm, que, na mesma sílaba, não ocorrem em 
português.  

 

CRER, LER, VER, RIR 
 
 Apresentaremos, a seguir, paralelamente, os verbos CRER, LER VER e RIR, 
pois eles apresentam traços em comum: todos tiveram seu radical alterado, na passagem 
do latim ao português, em decorrência da queda da consoante sonora intervocálica e da 
posterior fusão da vogal do radical com a VT – CREDERE > CREER > CRER; 
LEGERE > LEER > LER; VIDERE > VEER > VER; *RIDIRE (por RIDERE)> RIIR (?) 
> RIR4. 
 De vĭdĕre a veer, houve a passagem de ĭ a [e], comum no vocalismo do LC 
(latim clássico) para o LV (latim vulgar), e a migração do verbo para a 2ª conjugação5. 
Já na passagem de rīdēre a *ridire a questão é mais complexa, pois ele migrou da 2ª 
conjugação latina (que permaneceu) para a 3ª do português. 
 Há casos de verbos que eram da 2ª conjugação, no período arcaico da nossa 
língua, e que migraram para a 3ª, no português moderno, como é o caso de caer (arc.) > 
cair e correger (arc.) > corrigir. RIR, porém, não se enquadra nesse exemplo, pois já na 
língua arcaica pertencia à 3ª conjugação, como mostram os exemplos de Williams: 
*rido (por rideo) > rio; rides > *ries > riis > ris etc. (Cf. 1978, p. 238-239). 
 De nossa parte, aventamos a possibilidade de *ridire ter como origem a forma 
vulgar hipotética *ridĕre, como ocorreu em italiano (cf. DEVOTO & OLI – CD-ROM). 
A partir dessa forma, a vogal do radical (longa e tônica, na forma vulgar) pode ter 
influenciado a vogal seguinte (que era breve), enquadrando o verbo na 3ª conjugação. 
 Contudo, seja qual for a origem latina de RIR, o fato é que, após a queda do -d-, 
as vogais que passaram a se encontrar eram idênticas (como o atestam as formas 
arcaicas rii, riis, riimos etc), o que levou à sua fusão.  
                                                           
3 Desinência de Forma Nominal. 
4 Cf. WILLIAMS, 1975, p.224; 231; 238; 247. 
5 No LC, vĭdĕre pertencia à 3ª das 4 conjugações. 
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 Apesar de pertencer à 3ª conjugação, RIR seguirá o mesmo modelo dos outros 
três verbos, com exceção da P1 do presente do indicativo e, consequentemente, de todo 
o presente do subjuntivo. 
 A fusão da vogal do radical com a VT dificulta o estabelecimento dos limites do 
radical. A VT, no entanto, aparece, em determinadas ocasiões, oferecendo alguma 
orientação nesse sentido. 
 

Indicativo 

Presente   
(Rad. + VT + DNP) 

crei6- ø- o 
crê- ø - s 
crê- ø - ø 
cre- ø - mos 
cre- ø - des 
cre- e- m 

lei- ø - o 
lê- ø - s 
lê- ø - ø 
le- ø - mos 
le- ø - des 
le- e- m 

vej7- ø - o 
vê- ø - s 
vê- ø - ø 
ve- ø - mos 
ve- ø - des 
ve- e- m 

ri- ø - o 
ri- ø - s 
ri- ø - ø 
ri- ø - mos 
ri- ø - des 
ri- e8- m 

 

 Propomos essa segmentação mórfica, baseados nos seguintes fatos: 

• A VT da P1 do presente do indicativo é zero, o que indica que o -e- de creio, 
leio e vejo, e o -i- de rio fazem parte do radical do verbo; 

• A VT, que se faz presente na P6, indica que o -e- de creem, leem e veem, e o -i- 
de riem também fazem parte do radical, o que nos leva a considerar que o 
mesmo ocorre nas outras pessoas, as quais apresentam, pois, VT zero. 

 
Imperfeito   
(Rad. + VT + DMT [a, e] + DNP) 

cr- i- a- ø 
cr- i- a- s 
cr- i- a- ø 
cr- í- a- mos 
cr- í- e- is 
cr- i- a- m 

l- i- a- ø 
l- i- a- s 
l- i- a- ø 
l- í- a- mos 
l- í- e- is 
l- i- a- m 

v- i- a- ø 
v- i- a- s 
v- i- a- ø 
v- í- a- mos 
v- í- e- is 
v- i- a- m 

r- i- a- ø 
r- i- a- s 
r- i- a- ø 
r- í- a- mos 
r- í- e- is 
r- i- a- m 

 

 Para essa proposta de segmentação, fizemos as seguintes considerações: 

• No presente do indicativo, a vogal que aparece no radical dos verbos acima, 
pertencentes à 2ª conjugação, é -e-; 

• A vogal que aparece, nesses mesmos verbos, no imperfeito é -i-, tipicamente a 
VT dos verbos de 2ª conjugação, nesse tempo; 

                                                           
6 O [y] epentético desenvolveu-se para evitar o hiato [eo], seguindo as tendências fonéticas de nossa 
língua. É fenômeno fonético resultando em uma alteração morfológica. 
7 O j que surge no radical da P1 é resultante da palatalização de [dy] intervocálico (video > *vedio > vejo), 
como aconteceu em outras palavras, como, por exemplo, em hodie > hoje e em  diurnale > jornal. 
8 Lembramos que, na P6, a VT passa a -e-, por analogia à 2ª conjugação. 
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• Não cremos que seja acertado considerar -cri- um radical diferente, pois o 
imperfeito é tempo do infectum, o qual apresenta radical igual ao do presente; 

• O verbo RIR, salvo raríssimas exceções, comporta-se da mesma forma que os 
outros três verbos, da 2ª conjugação; 

• Em latim, o acento tônico incidia sobre a VT. 

 Concluímos, então, que -i- é vogal temática e que, nos quatro verbos, o radical é 
constituído apenas de consoante(s). 

 
Perfeito   
(Rad. + DNP) 

cr- i 
cre- ste 
cre- u 
cre- mos 
cre- stes 
cre- ram 

l- i 
le- ste 
le- u 
le- mos 
le- stes 
le- ram 

v- i 
vi- ste 
vi- u 
vi- mos 
vi- stes 
vi- ram 

r- i 
ri- ste 
ri- u 
ri- mos 
ri- stes 
ri- ram 

 

 No perfeito do indicativo (e, por consequência, os tempos dele derivados) a 
classificação da vogal que aparece antes da DNP como vogal do radical ou VT não é 
tarefa fácil, pois há fatos diversos que nos direcionam para caminhos diferentes. 
Vejamo-los: 

• Em alguns verbos que seguem o radical do perfectum, a VT não aparece em 
nenhuma pessoa, em nenhum dos tempos dele derivados, como o demonstra o 
verbo DAR, mais acima. Em VER, a adoção do radical do perfectum fica clara, 
em virtude da mudança da vogal do radical (ĭ, no infectum, que passou a [e]; e ī, 
no perfectum, que permaneceu [i]). A VT não aparece, nesse verbo, em nenhum 
tempo derivado do perfectum; 

• Em CRER e RIR, porém, houve a adoção do radical do infectum (radical do 
perfectum credid- e ris-). O verbo LER não traz nenhuma informação relevante 
a esse respeito, pois a diferença entre os dois radicais (infectum lĕg- / perfectum 
lēg-) não é detectável, uma vez que tanto ĕ quanto ē (nesse verbo) resultaram em 
[e], em português; 

• O radical do infectum, em CRER, LER e RIR, apresenta formas em que a VT 
não figura (pres. indic. e pres. subj.) e formas em que é a vogal do radical que 
não aparece (imperf. indic.); 

• Por outro lado, COUTINHO (2005, p. 307; 309) menciona as formas arcaicas 
creí e leí (cri e li), comentando que sua acentuação demonstra a influência dos 
verbos da 3ª conjugação. Com base nessa informação, conclui-se que o -í, 
estranhamente, faz as vezes de VT, por analogia aos verbos da 3ª conjugação. 
No caso da P1, cuja DNP de perfeito é -i, essas duas vogais teriam sofrido crase. 
Se observarmos os verbos espanhóis CREER e LEER9, no perfeito do indicativo, 

                                                           
9 VEER não entra nessa comparação, pois ,também em espanhol, esse verbo se valeu do radical do 
perfectum  na formação de todos os tempos dele derivados. 
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veremos que o -i- aparece, curiosamente, no lugar da VT, tal como em REÍR, 
permanecendo o -e- como vogal do radical: 

CREER LEER REÍR  VEER 
creí 
creíste 
creyó 
creímos 
creísteis  
creyeron 

leí 
leíste 
leyó 
leímos 
leísteis 
leyeron 

reí 
reíste 
rio 
reímos 
reísteis 
rieron 

 
vi 
viste 
vio 
vimos 
visteis 
vieron 

 
 Com base em todas essas observações, estabelecemos que a VT desses quatro 
verbos é zero, em todos os tempos derivados do perfectum, a saber, perfeito e mais-que-
perfeito do indicativo, e imperfeito e futuro do subjuntivo. 
 
Mais-que-perfeito 
(Rad. do perfeito + DMT [ra, re] átona + DNP) 

cre- ra- ø 
cre- ra- s 
cre- ra- ø 
crê- ra- mos 
crê- re- is 
cre- /raw/ - /N/ 

le- ra- ø 
le- ra- s 
le- ra- ø 
le- ra- mos 
le- re- is 
le- /raw/- /N/ 

vi- ra- ø 
vi- ra- s 
vi- ra- ø 
vi- ra- mos 
vi- re- is 
vi- /raw/ - /N/ 

ri- ra- ø 
ri- ra- s 
ri- ra- ø 
ri- ra- mos 
ri- re- is 
ri- /raw/ - /N/ 

 
 Uma vez estabelecido que a VT é zero nos tempos derivados do perfectum, a 
segmentação mórfica nesses tempos torna-se clara, sem irregularidades além das já 
comentadas. 

 
Futuro do Presente 
(Rad. + VT + DMT [ra, re] tônica + DNP) 

cr- e- re- i 
cr- e- rá- s 
cr- e- rá-  
cr- e- re- mos 
cr- e- re- is 
cr- e- /raw/- /N/ 
(grafado -rão) 

l- e- re- i 
l- e- rá- s 
l- e- rá-  
l- e- re- mos 
l- e- re- is 
l- e- /raw/- /N/ (grafado 
-rão) 

v- e- re- i 
v- e- rá- s 
v- e- rá- ø 
v- e- re- mos 
v- e- re- is 
v- e- raw/- /N/ (grafado 
-rão) / 

r- i- re- i 
r- i- rá- s 
r- i- rá-  
r- i- re- mos 
r- i- re- is 
r- i- /raw/-/N/ 
(grafado -rão)  

 
Futuro do Pretérito   
(Rad.  + VT + DMT [ria, rie]+ DNP) 

cr- e - ria - ø 
cr- e - ria - s 
cr- e - ria - ø 
cr- e - ría - mos 
cr- e - ríe - is 
cr- e - ria - m 

l- e- ria - ø 
l- e- ria - s 
l- e- ria - ø 
l- e- ría - mos 
l- e- ríe - is 
l- e- ria - m 

v- e- ria- ø 
v- e- ria- s 
v- e- ria- ø 
v- e- ría- mos 
v- e- ríe- is 
v- e- ria- m 

r- i- ria - ø 
r- i- ria - s 
r- i- ria - ø 
r- i- ría - mos 
r- i- ríe - is 
r- i- ria - m 

 
 Os dois futuros do indicativo são derivados do infinitivo, em que a VT está 
bastante clara. Os quatro verbos, nesses dois tempos, flexionam-se de forma regular 
(salvo as irregularidades do radical). 
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Subjuntivo 

Presente   
(Rad. da P1 do pres. indic.+ DMT [a] + DNP) 

crei - a - ø 
crei - a - s 
crei - a - ø 
crei - a - mos 
crei - a - is 
crei - a - m 

lei - a - ø 
lei - a - s 
lei - a - ø 
lei - a - mos 
lei - a - is 
lei - a - m 

vej- a- ø 
vej- a- s 
vej- a- ø 
vej- a- mos 
vej- a- is 
vej- a- m 

ri- a - ø 
ri- a - s 
ri- a - ø 
ri- a - mos 
ri- a - is 
ri- a - m 

 
 O presente do subjuntivo, mesmo nos verbos regulares, não apresenta VT, pois 
toma como base o radical da P1 do presente do indicativo. Sendo assim, a segmentação 
mórfica dos quatro verbos, nesse tempo, também segue a fórmula dos verbos regulares. 

Imperfeito   
(Rad. do perfeito + DMT [sse]+ DNP) 

cre - sse - ø 
cre - sse - s 
cre - sse - ø 
crê - sse - mos 
crê - sse - is 
cre - sse - m 

le- sse - ø 
le- sse - s 
le- sse - ø 
lê- sse - mos 
lê- sse - is 
le- sse - m 

vi- sse- ø 
vi- sse- s 
vi- sse- ø 
vi- sse- mos 
vi- sse- is 
vi- sse- m 

ri- sse - ø 
ri- sse - s 
ri- sse - ø 
rí- sse - mos 
rí- sse - is 
ri- sse - m 

 

Futuro   
(Rad. do perfeito + DMT [r]+ DNP) 

cre - r - ø 
cre - r - es 
cre - r - ø 
cre - r - mos 
cre - r - des 
cre - r - em 

le- r - ø 
le- r - es 
le- r - ø 
le- r - mos 
le- r - des 
le- r - em 

vi- r- ø 
vi- r- es 
vi- r- ø 
vi- r- mos 
vi- r- des 
vi- r- em 

ri- r - ø 
ri- r - es 
ri- r - ø 
ri- r - mos 
ri- r - des 
ri- r - em 

 
Imperativo   
(Rad. do pres. indic. + DNP) 

P2 – crê- ø 
P5 – cre- de 

P2 – lê- ø 
P5 – le- de 

P2 – vê- ø 
P5 – ve- de 

P2 – ri- ø 
P5 – ri- de 

 
 Levando-se em consideração que o imperativo é formado a partir do presente do 
indicativo, sua fórmula, para esses quatro verbos, não apresenta a VT. 

 
Formas Nominais  (Rad. + VT + DFN) 

Infinitivo cr- e- r l- e- r v- e- r r- i- r 
Particípio cr- i- do l- i- do vis- to r- i- do 
Gerúndio cr- e- ndo l- e- ndo v- e- ndo r- i- ndo 
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 A irregularidade da forma visto é a mais visível. Segundo Mattoso Câmara 
(1976, p. 160), a forma vulgar visĭtu10 passou a visto pelo mesmo processo ocorrido na 
passagem de posĭtu a posto. Nos dois casos a penúltima vogal, breve (ĭ), sofreu síncope, 
para evitar o proparoxítono. 
 O particípio dos outros verbos, porém, também apresenta irregularidades: 
creditum > creído > crido; *legitum (por lectum) > leído > liido > lido; *riditum (por 
risum) > riido > rido. Em todos esses particípios, assim como no infinitivo, ocorreu a 
queda da consoante sonora intervocálica, e posterior fusão da vogal do radical com a 
VT. 
 O mesmo processo se deu também no gerúndio: credendum > creendo > crendo; 
legendum > leendo > lendo; videndum > veendo > vendo e ridendum > riindo > rindo. 
 O infinitivo é, de modo geral, a base para a flexão verbal, pois apresenta o 
radical e a VT (que indica o paradigma a ser seguido). Levando em conta que, nas 
formas nominais, a VT tem maior relevância do que a vogal do radical, é aquela que 
figura em nossa proposta de segmentação. 
 
Infinitivo Flexionado 
(infinitivo [Rad. + VT + DFN] + DNP) 

crer - ø 
crer - es 
crer - ø 
crer - mos 
crer - des 
crer - em 

ler- ø 
ler - es 
ler - ø 
ler - mos 
ler - des 
ler - em 

ver- ø 
ver- es 
ver- ø 
ver- mos 
ver- des 
ver- em 

rir- ø 
rir- es 
rir- ø 
rir- mos 
rir- des 
rir- em 

 

PÔR, TER, VIR 

 
 Os verbos PÔR, TER e VIR também serão analisados paralelamente, pois 
apresentam traços em comum. Como o grupo anterior, todos tiveram seu radical 
alterado, na passagem do latim ao português, em decorrência da queda da consoante 
sonora intervocálica (desta vez uma nasal) e da posterior fusão da vogal do radical com 
a VT – PONĔRE > PÕER > POER >PÔR; TENĒRE >TẼER > TER, VENĪRE > VẼIR > 
VĨIR > VIR. 
 Outro ponto em comum é o fechamento do timbre da vogal do radical no 
imperfeito do indicativo e nos tempos derivados do perfectum, que apresentam um 
radical específico para os dois verbos da 2ª conjugação. 
 Em PÔR, além dos fenômenos acima citados, houve, ainda, na língua arcaica, 
um deslocamento do acento da VT para a vogal do radical, deslocamento esse 
facilmente identificável em virtude de se tratarem de vogais bem diferentes. A VT caiu, 
posteriormente, no infinitivo e, consequentemente, nos tempos dele derivados. Nos 
tempos derivados do perfectum ela aparece em todas as pessoas (exceto na P1 e na P3 
do perfeito). Dentre os tempos derivados do infectum, porém, a VT aparece somente no 
presente do indicativo (P2, P3 e P6). 
 Os tempos do perfectum, em LC, não apresentavam VT, ligando-se a DNP ou a 
DMT diretamente ao radical diferenciado desses tempos. Em LV esses tempos se 

                                                           
10 O particípio passado de vĭdēre era visum. 
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formaram, salvo raras exceções, a partir do radical do infectum, ligando-se a desinência 
ao radical por meio da VT. Em VIR, nos tempos derivados do perfectum, surgiu uma 
vogal -e- no lugar que cabe à VT (vi-e-ste, tal como com-e-ste, vend-e-ste), não obstante 
ser o verbo da 3ª conjugação. 
 Azeredo considera VIR um verbo da 2ª conjugação, em virtude dessa VT que 
aparece nos tempos do perfectum (cf. 2008, p. 181). Seguindo esse raciocínio, porém, o 
verbo VER poderia, então, ser enquadrado na 3ª conjugação, pois a vogal que aparece 
em todas as pessoas nos tempos derivados do perfectum é -i- (vistes, visse, víramos, 
vir...). 
 Embora etimológica ou gramaticalmente -e- não seja VT de VIR, não se pode 
negar que, desde a língua arcaica, essa vogal ocupa o lugar da VT, seguindo o modelo 
da 2ª conjugação. A semelhança entre VER e VIR, em nossa opinião, foi o que 
desencadeou a adoção de -e- como VT de VIR, por analogia a PÔR e TER (ambos da 2ª 
conjugação), verbos cuja flexão tem muitos pontos em comum com a de VIR. Não fosse 
essa VT analógica, VER e VIR seriam idênticos nos tempos derivados do perfectum. 
 Em TER, o encontro da vogal do radical com a VT ou, nos tempos do 
perfectum, com a vogal das DNPs ou das DMTs, resultou apenas em fusão ou em 
mudança de timbre de uma das vogais. 
 
Presente   
(Rad. + VT + DNP) 

ponh- ø - o    (*ponio, por  pono) 
põ- e- s         (ponis) 
põ- e- ø        (ponit) 
po- ø - mos   (ponimus) 
pon- ø - des   (ponitis) 
põ- e- m     (*ponent, por ponunt) 

tenh- ø - o        (teneo) 
ten- ø - s          (tenes) 
tem- ø - ø        (tenet) 
t- e- mos        (tenemus) 
t- en- des       (tenetis) 
tê- (e) - m      (tenent) 

venh- ø - o     (venio) 
ven- ø - s       (venis) 
vem- ø - ø      (venit) 
v- i- mos       (venimus) 
v- in- des      (venitis) 
vê- (e)- m     (*venient, por  
veniunt) 

 
 A segmentação de PÔR, no presente, é clara, uma vez que a vogal do radical é 
diferente da VT, e esta aparece em três pessoas.  
 Em tenho/tê(e)m e venho/vê(e)m a vogal do radical está claramente presente, o 
que nos leva a considerar que esta (que era tônica) absorveu a VT (que é zero, nas três 
pessoas do singular de TER e VIR). O mesmo não ocorre na P4 e na P5. Em latim, o 
acento tônico dessas duas pessoas incidia sobre a VT, o que fez com que esta 
prevalecesse sobre a vogal do radical. 
 Nos três verbos a nasalização das vogais, proporcionada pela queda da 
consoante nasal, provocou o desenvolvimento de uma consoante nasal palatal (grafada -
nh-), que aparece no presente do indicativo e do subjuntivo, e também no imperfeito do 
indicativo11.  
 
Imperfeito   
(Rad. + VT + DMT [a, e] + DNP) 

 

                                                           
11 Em galego, a nasal palatal, no verbo VIR, desenvolveu-se também nos tempos derivados do perfectum: 
vinheche, vinhemos, vinheste, vinhera, vinhéramos, vinhesse, vinher etc. (cf. MATO, 2000, p. 336). Em 
português, a nasal palatal, nos tempos oriundos do perfectum, só ocorre como variação dialetal. 
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punh- a- ø 
punh- a- s 
punh- a- ø 
púnh- a- mos 
púnh- e- is 
punh- a- m 

t- inh- a- ø 
t- inh- a- s 
t- inh- a- ø 
t- ính- a- mos 
t- ính- e- is 
t- inh- a- m 

v- inh- a- ø 
v- inh- a- s 
v- inh- a- ø 
v- ính- a- mos 
v- ính- e- is 
v- inh- a- m 

 
 Mattoso Câmara, discorrendo sobre variações de radical nas formas rizotônicas, 
aborda as peculiaridades de PÔR, TER e VIR: 

A esta lista [de verbos em que ocorre uma mudança da consoante final do 
radical] deve-se acrescentar três radicais de travamento nasal, em que a 
troca é entre um travamento nasal e uma consoante nasal palatal (/N/ : 
/ø/)12 e o radical resultante se repete no indicativo pretérito imperfeito 
com uma alternância de vogal média para vogal alta: ten(s) : tenh(a), 
tenh(o), tinh(a); põ (es) : ponh(a), ponh(o) : punh(a); ven(s) : venh(a), 
venh(o) : vinh(a). (CÂMARA JÚNIOR, 1976, p. 154) 

 
 Não concordamos com Mattoso, no que se refere a considerar que o radical da 
P1 do presente do indicativo se repete no imperfeito, com alternância vocálica. O único 
verbo do português em que o radical do presente do indicativo é, de fato, diferente do 
radical do imperfeito do indicativo (ambos os tempos oriundos do infectum) é SER13. 
Do ponto de vista diacrônico isso não é verdade, pois os três verbos apresentavam o 
mesmo radical, nos dois tempos. 
 Cremos que a alternância vocálica ocorreu, nesses três verbos, como forma de 
opor o imperfeito do indicativo ao presente do subjuntivo. Em decorrência das 
alterações fonéticas ocorridas na evolução do português, sem essa alternância vocálica 
os dois tempos seriam idênticos. 
 Do ponto de vista sincrônico, por sua vez, é perfeitamente coerente considerar 
VT o -i- de tinha, uma vez que a VT da 2ª conjugação passa a -i- no imperfeito do 
indicativo. Assumindo-se que o -i- seja VT em tinha, pode-se considerar que o mesmo 
ocorra em vinha (e em todas as pessoas desses dois verbos). PÔR se mantém à parte, 
pois sua VT não aparece nesses tempos. 
 De nossa parte, consideramos a nasal palatal [ø], nos casos acima, uma 
consoante de ligação, que se desenvolve, eventualmente, quando o elemento nasal se 
encontra em posição intervocálica. Esse elemento nasal teria um comportamento 
diferente, de acordo com o ambiente em que se encontrasse. 
 Em relação a TER e VIR, seguindo o mesmo raciocínio adotado para a análise 
de CRER, LER E VER (as duas primeiras considerações), concluímos que a vogal do 
radical foi suprimida pela VT. A vogal alta (palatal) [i] propiciou o desenvolvimento do 
elemento nasal que, em posição intervocálica, se efetivou como consoante palatal. 
 No caso desses três verbos, o processo fonético parece ter sido o mesmo: o traço 
consonântico nasal do travador da vogal do radical (em /poN/) ou da VT (em v-/iN/) 
favoreceu o surgimento da consoante palatal nasal, ao se ligar à vogal da DNP. 
Teríamos, assim (separamos os elementos mórficos): 
       

                                                           
12 Substituímos os símbolos originais por outros, mais modernos. 
13 Em IR não ocorrem radicais diferentes do mesmo verbo, mas sim dois verbos diferentes originando 
cada um desses dois tempos. 
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 ven-i-e-ba-m (LC) > *ven-i-a (LV) > vẽ-i-a > vĩ-i-a > *v-ĩ-a > v-ĩ-nh-a  

 Desde *venia, a VT era a vogal tônica, daí considerarmos a supressão da vogal 
do radical em favor desta. 

 
Perfeito 
(Rad. especial + VT + DNP) 

pus- ø - ø 
pus- e- ste 
pôs- ø - ø 
pus- e- mos 
pus- e- stes 
pus- e- ram 

tiv- e- ø 
tiv- e- ste 
tev- e- ø 
tiv- e- mos 
tiv- e- stes 
tiv- e- ram 

v- ø - im 
vi- e- ste 
vei- ø - o 
vi- e- mos 
vi- e- stes 
vi- e- ram 

 
 O perfeito desses três verbos é chamado de pretérito forte, pois a P1 e a P3 são 
formas rizotônicas. O pretérito forte apresenta diversas peculiaridades, dentre as quais 
citaremos apenas a alternância vocálica, que ocorre para distinguir a P1 da P3. 
 Em relação a VIR, a DNP da P1 fundiu-se com a vogal do radical: veni > vẽi > 
vĩi > vim. Para a P3, WILLIAMS (1975, p. 249) apresenta como étimo a forma veno 
(por venit), comum no espanhol arcaico: veno > vẽo > veio. 
 

Mais-que-perfeito   
(Rad. do perfeito + VT + DMT [ra, re] átona + DNP) 

pus- e- ra- ø 
pus- e- ra- s 
pus- e- ra- ø 
pus- é- ra- mos 
pus- é- re- is 
pus- e- /raw/- /N/ 

tiv- e- ra- ø 
tiv- e- ra- s 
tiv- e- ra- ø 
tiv- é- ra- mos 
tiv- é- re- is 
tiv- e- /raw/- /N/ 

vi- e- ra- ø 
vi- e- ra- s 
vi- e- ra- ø 
vi- e- ra- mos 
vi- e- re- is 
vi- e- /raw/- /N/ 

 
 Elucidada a questão do radical desses verbos, nos tempos oriundos do perfectum 
(e a VT alomórfica de VIR), sua flexão nesses tempos segue a fórmula dos verbos 
regulares. 

 
Futuro do Presente 
(Rad. + VT + DMT [ra, re] tônica + DNP) 

po- ø - re- i 
po- ø - rá- s 
po- ø - rá-  
po- ø - re- mos 
po- ø - re- is 
po- ø - /raw/- /N/ (grafado -rão) 

t- e- re- i 
t- e- rá- s 
t- e- rá-  
t- e- re- mos 
t- e- re- is 
t- e- /raw/- /N/  

v- i- re- i 
v- i- rá- s 
v- i- rá- ø 
v- i- re- mos 
v- i- re- is 
v- i- raw/- /N/  

 
Futuro do Pretérito   
(Rad. + VT + DMT [ria, rie]+ DNP) 
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po- ø - ria- ø 
po- ø - ria- s 
po- ø - ria- ø 
po- ø - ría- mos 
po- ø - ríe- is 
po- ø - ria- m 

t- e- ria- ø 
t- e- ria- s 
t- e- ria- ø 
t- e- ría- mos 
t- e- ríe- is 
t- e- ria- m 

v- i- ria- ø 
v- i- ria- s 
v- i- ria- ø 
v- i- ría- mos 
v- i- ríe- is 
v- i- ria- m 

 
 Uma vez que os futuros do indicativo derivam do infinitivo, a flexão desses 
verbos, nesses dois tempos segue a fórmula dos verbos regulares, com a única ressalva 
de que em PÔR a VT é zero. 
 
Subjuntivo 

Presente 
(Rad. da P1 do pres. indic.+ DMT [a] + DNP) 

ponh- a- ø 
ponh- a- s 
ponh- a- ø  
ponh- a- mos 
ponh- a- is 
ponh- a- m 

tenh- a- ø 
tenh- a- s 
tenh- a- ø 
tenh- a- mos 
tenh- a- is 
tenh- a- m 

venh- a- ø 
venh- a- s 
venh- a- ø 
venh- a- mos 
venh- a- is 
venh- a- m 

 
 A flexão dos três verbos, nesse tempo, é regular, não obstante a irregularidade 
dos radicais. 

Imperfeito 
(Rad. do perfeito + VT + DMT [sse]+ DNP) 

pus- e- sse- ø 
pus- e- sse- s 
pus- e- sse- ø 
pus- é- sse- mos 
pus- é- sse- is 
pus- e- sse- m 

tiv- e- sse- ø 
tiv- e- sse- s 
tiv- e- sse- ø 
tiv- é- sse- mos 
tiv- é- sse- is 
tiv- e- sse- m 

vi- e- sse- ø 
vi- e- sse- s 
vi- e- sse- ø 
vi- é- sse- mos 
vi- é- sse- is 
vi- e- sse- m 

 
Futuro 
(Rad. do perfeito + VT + DMT [r]+ DNP) 

pus- e- r- ø 
pus- e- r- es 
pus- e- r- ø 
pus- e- r- mos 
pus- e- r- des 
pus- e- r- em 

tiv- e- r- ø 
tiv- e- r- es 
tiv- e- r- ø 
tiv- e- r- mos 
tiv- e- r- des 
tiv- e- r- em 

vi- e - r- ø 
vi- e - r- es 
vi- e - r- ø 
vi- e - r- mos 
vi- e - r- des 
vi- e - r- em 

 
Imperativo 
(Rad. do pres. indic. + VT + DNP) 

P2 – põ- e- ø 
P5 – pon- ø - de 

P2 – tem- ø - ø 
P5 – ten- ø - de 

P2 – vem- ø - ø 
P5 – vin- ø - de 
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Formas Nominais 
(Rad. + VT + DFN) 

Infinitivo pô- ø - r t- e- r v- i- r 
Particípio pos- ø - to t- i- do v- in- do 
Gerúndio pon- ø - do t- e- ndo v- i- ndo 

 
 As formas nominais desses três verbos merecem algumas considerações. Em 
PÔR, a VT é sempre zero, caso raríssimo em português, só compartilhado com o 
infinitivo de IR, como veremos mais adiante. A ausência de VT, em PÔR, foi causada 
pelo deslocamento incomum do acento, da VT para a vogal do radical, e posterior queda 
da VT. 
 Em TER, o particípio arcaico era teúdo, sendo tido uma forma analógica e, 
portanto, regular (Rad. + VT + DFN).  
 Em VIR ocorre a convergência das formas do particípio e do gerúndio – vindo. 
Williams e Coutinho apresentam a mesma forma hipotética para o gerúndio e para o 
particípio de VIR: *venindo (por veniendo) e *venītum, respectivamente (grifamos a 
vogal tônica). A evolução fonética que resultou nas formas convergentes foi: 

• *venindo > vẽĩdo > vĩĩdo > vindo 
• *venītum > vẽido > vĩido > vindo 

 
 Nos dois casos houve identificação da vogal do radical com a VT, e sua 
posterior fusão. Nas duas formas, a tônica era a VT, que, segundo nossa análise, 
prevaleceu. 
 Em relação ao travamento nasal da VT, em vindo, ver considerações sobre o 
imperfeito do indicativo desse verbo. 
 Como no grupo de verbos anterior, levamos em conta que, nas formas nominais, 
a VT tem maior relevância do que a vogal do radical. É aquela, portanto, que figura em 
nossa proposta de segmentação. 
 
Infinitivo Flexionado 
(infinitivo [Rad. + VT + DFN] + DNP) 

pôr- ø 
por- es 
pôr- ø 
por- mos 
por- des 
por- em 

ter- ø 
ter - es 
ter - ø 
ter - mos 
ter - des 
ter - em 

vir- ø 
vir- es 
vir- ø 
vir- mos 
vir- des 
vir- em 

 

IR, SER 

 Os verbos IR e SER também apresentam traços em comum. Ambos são 
chamados verbos anômalos, pois apresentam radicais derivados de verbos diferentes. 
Para os tempos do perfectum, ambos se valem do radical de esse, mas outros verbos 
latinos também entram em sua formação (sedere, para SER, e vadere e ire, para IR). 
 Outra peculiaridade, comum a esses dois verbos, diz respeito à VT e ao radical 
proveniente de esse e de ire, incomum desde o latim. 
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 Por outro lado, com exceção do presente e imperfeito do indicativo de SER, e 
levando-se em consideração a origem diferente do radical de alguns tempos dos dois 
verbos, ambos apresentam bastantes regularidades em sua flexão. 
 Começaremos a análise desses dois verbos pelos tempos do perfectum, comuns a 
ambos e oriundos de um único radical (de esse), depois os analisaremos separadamente. 
 
Radical de ESSE – Tempos do perfectum 

 

 Indicativo     Subjuntivo 

Perfeito  (Rad. + 
DNP) 

Mais-que-perfeito  
(Rad. + DMT [ra, re] 
átona + DNP) 

Imperfeito  (Rad. + 
DMT [sse]+ DNP) 

Futuro  (Rad. + 
DMT [r]+ DNP) 

fu- i         (fui) 
fo- ste     (fuisti) 
fo-i         (fuit) 
fo- mos (fuimus) 
fo- stes  (fuistis) 
fo- ram (fuerunt) 

fo- ra- ø      (fueram) 
fo- ra- s      (fueras) 
fo- ra- ø      (fuerat) 
fô- ra- mos (fueramus) 
fô- re- is      (fueratis) 
fo- /raw/-/N/ (fuerant) 

fo- sse- ø    (fuissem) 
fo- sse- s    (fuisses) 
fo- sse- ø    (fuisset) 
fô- sse- mos (fuissemus) 
fô- sse- is    (fuissetis) 
fo- sse- m   (fuissent) 

fo- r- ø     (fuero) 
fo- r- es    (fueris) 
fo- r- ø      (fuerit) 
fô- r- mos (fuerimus) 
fô- r- des  (fueritis) 
fo- r- em  (fuerint) 

 

 Esses tempos se flexionam de forma regular, seguindo a fórmula latina dos 
tempos do perfectum (sem a VT). O radical se mantém sem alteração, salvo a 
alternância vocálica na P1 do perfeito, para distingui-la da P3. 
 Essa proposta de segmentação mórfica coincide com a de Claudio Cezar 
Henriques, em Morfologia: estudos lexicais em perspectiva sincrônica.  
 
IR 

Radical de VADĔRE 

Presente Indicativo (Rad. + 
DNP) 

Presente Subjuntivo (Rad. + 
DMT [a] + DNP) 

vo- u                    (vado) 
vai- s                    (vadis) 
vai- ø                    (vadit) 
va- mos                (vadimus) 
*i- des                   (itis) 
v/aw/- /N/ (vão)    (vadunt) 

v- á- ø                    (vadam) 
v- á- s                    (vadas) 
v- á- ø                   (vadat) 
v- a- mos               (vadamus) 
v- a- des                (vadatis)  
v/aw/- /N/ (vão)    (vadant) 

 

 Nesse radical houve, na passagem do latim ao português, a queda do -d- 
intervocálico. Na P4 do presente do indicativo houve analogia com estamos (cf. 
WILLIAMS, 1975, p. 230) – daí a queda do -i-. Nesse mesmo tempo, a P5 é formada a 
partir da P5 de IRE, tendo ocorrido a sonorização do -t- intervocálico. Na P1, a 
passagem da vogal do radical a o se explica pelo mesmo processo que ocorre com a VT 
da P3 da 1ª conjugação, quando em contato com a DNP do perfeito do indicativo (ou 
seja, por assimilação). 
 No presente do subjuntivo, a queda do -d- provocou a crase da vogal do radical 
com a da DMT. É esta última que, embora átona em latim, figura em nossa 
segmentação, uma vez que a DMT é mais importante do que a vogal do radical. 
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 Henriques, em sua proposta de segmentação, considera o -i- de vai, vais e ides (e 
de todas as formas de IR derivadas de IRE) a VT. Não concordamos com essa opinião, 
no caso de vai, vais, pois vadĕre não pertencia à 3ª conjugação. Além disso, esse -i não 
aparece na P2 e na P3 do italiano e do espanhol, embora apareça na P3 do galego, como 
mostra o quadro abaixo: 

Italiano Espanhol Galego 
vado 
vai14 
va 
andiamo 
andate 
vanno 

voy 
vas 
va 
vamos 
vais15 
van 

vou 
vas 
vai 
imos 
ides 
van 

 
 Os motivos de nossa discordância em relação ao i- de ide serão apresentados 
mais adiante. 

 
Imperativo 

P2 – vai- ø- ø 
 
 O verbo vadĕre era defectivo, pois não se flexionava em vários tempos, nem no 
modo imperativo, nem no particípio passado. Essa deficiência, no entanto, não impediu 
a criação da forma vade, P2 do imperativo, como o atesta a expressão “Vade retro, 
Satanás”. A forma atual teve vade como base. 

 
Radical de IRE 

Indicativo 

Imperfeito  (Rad. + 
DMT [a, e] + DNP) 

Futuro do Presente  (Rad. + 
DMT [ra, re] tônica + DNP) 

Futuro do Pretérito  (Rad. + 
DMT [ria, rie]+ DNP) 

i - a- ø          (ibam) 
i - a- s           (ibas) 
i - a- ø          (ibat) 
í - a- mos      (ibamus) 
í - e- is          (ibatis) 
i - a- m          (ibunt) 

i- re- i 
i- rá- s 
i- rá-  
i- re- mos 
i- re- is 
i- r/aw/- /N (grafado -rão)  

i- ria- ø 
i- ria- s 
i- ria- ø 
i- ría- mos 
i- ríe- is 
i- ria- m 

 
 Com relação ao i- de IR, concordamos com Azeredo, que afirma que essa vogal 
“não é vogal temática, mas o próprio radical, no qual a vogal temática, também -i-, foi 
absorvida mediante o fenômeno da crase” (2008, p. 181). 
 Sendo uma palavra lexical, um verbo não pode prescindir de radical. Cremos ser 
mais proveitoso, mesmo em uma análise sincrônica, considerar que o verbo IR não 
apresenta VT, mas que, ainda assim, enquadra-se na 3ª conjugação, uma vez que a crase 
do radical com a VT é evidente. Esse mesmo fenômeno ocorre na P1 do perfeito do 
indicativo de VER e de RIR, por exemplo, em que a vogal do radical é absorvida pela 
DNP: v-i / r-i, mas vi-ste / ri-ste, vi-u / ri-u etc. 

                                                           
14 Esse -i é DNP da P2, em  italiano. 
15 Na P5 do espanhol, o -i- é vogal da DNP 
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 Além disso, a existência de um infinitivo e de diversos tempos em que a VT não 
aparece não é fato único, pois o mesmo acontece com o verbo PÔR, como já vimos. 
 
 
Imperativo 

P5 – i- ø - de       (ite) 

 
Formas Nominais 
(Rad. + VT + DFN) 

Infinitivo Particípio Gerúndio 
i- ø - r i- ø - do i- ø - ndo 

 
 Nem Williams nem Coutinho apresentam o étimo do particípio de IR, talvez 
pelo fato de que não havia uma forma para ele, em latim. Parece-nos claro, no entanto, 
que a origem de ido foi o supino itum. 
 Quanto ao gerúndio, explica Williams que a forma latina eundo foi substituída 
pela forma indo, em analogia com os verbos da 3ª conjugação. 
 
Infinitivo Flexionado 
(infinitivo [Rad. + VT + DFN] + DNP) 

ir- ø  ir - mos 
ir - es  ir - des 
ir - ø  ir - em 

 

SER 

 
Radical de ESSE 

Indicativo 

Presente   
(Rad. + DNP) 

so- u                   (sum) 
é- s                      (es) 
é- ø                    (est) 
so- mos              (sumus) 
so- is                  (*sutis por estis) 
s/aw/- /N/ (são)  (sunt) 

 
 Mattoso esclarece que os radicais diferentes do infectum são, historicamente, 
uma mesma raiz indo-europeia. Segundo o autor, a distribuição dos radicais oriundos de 
esse é a seguinte:  

s-, so-, sa-, em 1ª pessoa singular, 1ª e 2ª pessoa plural, 3ª pessoa plural 
do indicativo presente: s(ou), so(mos), so(is), sã(o). 
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e-, er-, em 2ª pessoa singular, 3ª pessoa singular, do indicativo presente, e 
no indicativo pretérito imperfeito (que é de formas rizotônicas, com o 
SMT reduzido a /a/ átono): és; é; era, etc. (1976, p.158) 

 
 Ele não explica, porém, por que em sou, o -o- não faz parte do radical, nem por 
que -o é DNP de são. No caso da P1, a DNP, mesmo em latim, era -o, que não aparece 
em sum. Não há, em nossa opinião, por que considerar o radical da P1 diferente do da 
P4 e P5. 
 De acordo com Williams, sum passou a sou por analogia: “[...] sum > port. arc. 
som ou sõ > port. arc. são [...], substituído por sou por analogia a vou e estou. A forma 
sõ se tornou sõo, com um segundo o adotado por analogia com a primeira pessoa do 
singular de outros verbos.” (1975, p. 242). 
 A P3, após a queda característica do -t final, perdeu também o -s final, 
reduzindo-se a é, para evitar a coincidência de formas com a P2. 
 A forma da P5, segundo Coutinho, também se formou por analogia: “À 
semelhança de sumus e sunt, respectivamente 1ª e 3ª pessoas do plural, formou-se uma 
2ª pessoa *sutis” (2005, p. 312). 
 Henriques assim segmenta SER, no presente do indicativo (Rad. + VT + DMT + 
DNP) (cf. 2007, p. 46): 
 

s + ø + ø + ou 
ø + é + ø + s 
ø + é + ø + ø 
s + o + ø + mos 
s + o + ø + is 
s + a + ø + [nas]o 

 
 Em nossa proposta de segmentação mórfica para o presente do indicativo, 
porém, consideramos radical tudo o que não for DNP, apesar das irregularidades. 
Opomo-nos a Henriques porque insistimos na ausência de VT nos derivados de esse, 
assim como na impossibilidade de um verbo não apresentar radical. Além disso, 
consideramos, nos casos de terminação em -ão (/awN/), somente /N/ como DNP da P6. 
Também não vemos vantagem em considerar -o- de sou ligado à DNP, uma vez que 
essa vogal, em sua proposta, aparece como VT na P4 e na P5.  

 
Imperfeito 
(Rad. + DMT [a, e] + DNP) 

er- a- ø            (eram) 
er- a- s             (eras) 
er- a- ø            (erat) 
ér- a- mos       (erimus) 
ér- e- is           (eritis) 
er- a- m         (erunt) 

 
 Estabelecendo er- como radical irregular, a flexão de SER, nesse tempo, é 
regular. 
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Radical de SEDĒRE 

Infinitivo 

 SEDĒRE > SEER > SER 

 O verbo sedere pertencia à 2ª conjugação, o que explica a classificação de SER 
como dessa conjugação, a despeito de sua VT só aparecer nos tempos derivados desse 
verbo. 

Subjuntivo 

Presente  (Rad. + DMT  [a] + 
DNP) 
sej- a - ø          (sedeam) 
sej- a - s          (sedeas) 
sej- a - ø          (sedet)  
sej- a - mos     (sedemus) 
sej- a - is         (sedeatis) 
sej- /aw/- /N/  (sedeant) 

 

 Nesse radical ocorreu a palatalização de /dy/ em /Z/, assim como em video > 
vejo. Foi o radical da P1 do presente do indicativo desse verbo (e não o radical de sum) 
que serviu de base para esse tempo. O mesmo ocorreu em espanhol e em galego. 

 
Futuro do Presente  (Rad. do 
infinitivo + VT + DMT [ra, re] 
tônica + DNP) 

Futuro do Pretérito  
(Rad. do infinitivo + VT + 
DMT [ria, rie]+ DNP) 

s- e- re - i 
s- e- rá - s 
s- e- rá -  
s- e- re - mos 
s- e- re - is 
s- e- raw/ - /N/ (grafado -rão) / 

s- e- ria - ø 
s- e- ria - s 
s- e- ria - ø 
s- e- ría - mos 
s- e- ríe - is 
s- e- ria - m 

 

Imperativo  

P2 – sê- ø - ø       (sede) 
P5 – se- ø - de      (sedete) 
 
 Nas duas formas ocorreu a queda do -d- intervocálico e a crase das vogais 
contíguas a ele. O -d- da P5 é resultante da sonorização do -t- intervocálico. 

 
Formas Nominais 
(Rad. + VT + DFN) 

Infinitivo Particípio Gerúndio 
s- e- r s- i - do    s- e- ndo    (sedendo) 
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 O particípio foi formado por analogia. O gerúndio sofreu as mesmas alterações 
fonéticas que a P2 do imperativo. 

 
Infinitivo Flexionado 
(infinitivo + DNP) 

ser- ø  ser- mos 
ser- es  ser- des 
ser- ø  ser- em 

 
 Nas formas oriundas de sedere, nossa proposta de segmentação coincide com a 
de Henriques. 

 
Conclusão 

 Nossa tarefa, neste trabalho, não foi fácil e exigiu de nós muita leitura e muita 
reflexão. Pouco material havia em que nos basearmos para nossa proposta de 
segmentação mórfica dos verbos de infinitivo monossilábico. 
 Convictos que somos da importância de incluir os dados históricos da língua nas 
descrições gramaticais, valemo-nos desse precioso recurso para tentar esclarecer pontos 
obscuros da morfologia dos verbos por nós analisados. 
 A maior dificuldade que encontramos foi a distinção entre a vogal do radical e a 
vogal temática. Como todos esses verbos (à exceção de dare e ire) sofreram redução em 
seu radical, em consequência da queda de uma consoante intervocálica e da posterior 
fusão das vogais contíguas a ela, às vezes foi bastante difícil estabelecer qual delas 
permaneceu e qual foi suprimida.  
 No desenrolar de nossa tarefa, procuramos fundamentar todas as nossas 
propostas de segmentação em bases sólidas e em reflexões e argumentações coerentes. 
Sabemos, no entanto, que nosso esforço resultou, apenas, em uma proposta, que deve 
ser avaliada por outros pesquisadores. 
 
Palavras-chave: flexão verbal, verbos irregulares, diacronia, estudos comparativos. 
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A CONVERSÃO ADJETIVO/SUBSTANTIVO NAS FORMAÇÕES X-DO 
 

 
Fábio Flores

1 
 
 

Introdução 

No presente trabalho tratamos de analisar as formações deverbais em –do com 
vistas a verificar os possíveis processos subjacentes a essas construções. A partir da 
investigação das formações X-do, esperamos determinar até que ponto tais construções 
estariam circunscritas à classe dos adjetivos, ou, ao contrário, apresentariam também 
propriedades de substantivos. 

Discorreremos primeiramente acerca da questão da divisão das palavras em 
classes e dos critérios adotados para tanto. No cerne desse tema está o problema da 
definição de palavra. Com efeito, não encontramos dificuldade para identificar palavras 
como unidades linguísticas isoladas, de maneira que mesmo falantes de línguas ágrafas 
não têm dificuldade para segmentar enunciados em palavras. Nas línguas escritas temos 
também evidências que fornecem suporte para confirmar o estatuto da palavra como 
unidade básica da estrutura gramatical. Nas línguas ocidentais, por exemplo, palavras 
são delimitadas por espaços em branco e/ou sinais de pontuação, fato que atesta seu 
caráter unitário. 

No entanto, a facilidade que temos para identificar a palavra como unidade 
linguística não torna simples a sua definição. Uma razão possível para tal fato decorre 
da tradicional distinção feita de acordo com a teoria gramatical clássica do grego e do 
latim, segundo a qual os estudos das palavras se dividem em flexão e derivação. Nos 
estudos da flexão, descrevemos paradigmas verbais como as conjugações, assim como 
as formas do substantivo e suas variações quanto às categorias tradicionais de gênero, 
número e caso, etc. A derivação, entretanto, trata de processos que utilizamos com 
vistas a formar novas palavras mediante o acréscimo de afixos a palavras ou raízes. 
Temos, assim, formas distintas de uma mesma palavra como em gato/gatos (que são 
partes de um paradigma regular referente à categoria de número), bem como novas 
palavras formadas a partir de processos derivacionais, conforme a necessidade dos 
falantes. 

Diante das observações supramencionadas, consideramos o estabelecimento das 
palavras em classes distintas (tais como substantivos, verbos, adjetivos, etc.) como 
fundamental para o estudo de processos como a flexão e a derivação. Apresentaremos, a 
seguir, algumas das diferentes abordagens no tocante à classificação de palavras, assim 
como os critérios adotados para a definição de adjetivos e substantivos. 
 
 
As classes de palavras e suas abordagens 

 A divisão de palavras em classes segue, tradicionalmente, o sistema de 
classificação elaborado na Antiguidade Clássica por gramáticos gregos e latinos. Dentre 
os estudos pioneiros, pode-se destacar a distinção em oito classes da Tékhnē 

                                                           
1 PUC-Rio – Mestrado. 
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grammatiké, compêndio elaborado por Dionísio da Trácia para a análise da estrutura 
morfológica do grego. O sistema elaborado por Dionísio serviu de base para a análise de 
diversas línguas europeias, tais como a língua latina. No entanto, a divisão das palavras 
em classes suscitou problemas que têm perdurado desde os primórdios da análise 
gramatical. 
 Uma importante questão está ligada às definições dadas por Dionísio da Trácia 
para as classes de palavras. A lista de definições elaborada por Dionísio é problemática, 
uma vez que reflete aspectos do grego que não são tidos como universais2. Ademais, os 
critérios para a definição das classes, embora refinados para a época em que foram 
sistematizados, são hoje imprecisos. Assim, grande parte das definições como a de 
nome como parte do discurso que possui flexão de caso e que significa pessoa ou coisa 
e a de verbo como parte do discurso sem flexão de caso, mas flexionada em tempo, 

pessoa e número, que significa atividade ou processo executado ou experimentado, 
misturam critérios flexionais e semânticos, chegando a resultados conflitantes quando 
aplicados a uma gama mais ampla de instâncias específicas de diferentes línguas 
(Lyons, 1979; Lyons, 1982; Robins, 1979). 
 A tradição normativa da atualidade ainda se fundamenta nos princípios 
estabelecidos na Antiguidade Clássica, de maneira que definições nocionais para classes 
de palavras como o verbo e o substantivo são bastante comuns3. Entretanto, outros 
critérios também são comumente adotados pelas gramáticas normativas na classificação 
de palavras, tal como a definição suplementada por paradigmas morfológicos, além de 
eventualmente levar em conta relações sintáticas / funcionais. 
 
 
Adjetivos e substantivos 

 A seguir, veremos algumas definições de adjetivos e substantivos elaboradas de 
acordo com as abordagens tradicionais, estruturalistas e lexicalistas. 
 
 

Abordagens tradicionais 
 
 A definição de substantivos e adjetivos constitui um problema par as gramáticas 
normativas da língua portuguesa em razão da mistura de critérios para a definição de 
classes de palavras. O substantivo é geralmente definido de acordo com o critério 
semântico, ou seja, toma-se o significado como base para a atribuição de palavras à 
classe dos nomes. Bechara (1999) define o substantivo da seguinte maneira: 
  

Substantivo é a classe de lexema que se caracteriza por significar o 
que convencionalmente chamamos objetos substantivos, isto é, em 

                                                           
2 Lyons (1979: 335) define os critérios incorporados nas definições de Dionísio da Trácia como 
glossocêntricos. 
 
3 Ao delimitar a classe dos nomes a partir de seu significado (nomes denotam pessoas ou coisas), 
Dionísio fornece uma definição nocional dos nomes, que não pode ser aplicada a todos os substantivos. 
Assim, o sentido da classe “nome” é mais diverso do que é possível supor, haja vista o exemplo de 
palavras como verdade e eletricidade, que não se encaixam na definição elaborada por Dionísio. Além 
disso, é impossível determinar se substantivos podem ser definidos dessa maneira em todas as línguas 
(Lyons, 1979: 334). 
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primeiro lugar, substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo lugar, 
quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias, 
quais sejam qualidades (bondade, brancura), estados (saúde, doença), 
processos (chegada, entrega, aceitação). 

  
 Rocha Lima (2008: 66) também fornece uma definição semântica do 
substantivo, conforme podemos conferir na seguinte citação: 
  

Substantivo é a palavra com que nomeamos os seres em geral, e as 
qualidades, ações ou estados, considerados em si mesmos, 
independentemente dos seres com que se relacionam. 

 
Tais definições, embora consideravelmente mais completas do que a que fora 

elaborada por Dionísio da Trácia (substantivos significam pessoas ou coisas), também 
são problemáticas na medida em que a única razão para considerarmos bondade, 
brancura, saúde como coisas apreendidas mentalmente como substâncias é justamente o 
fato de serem substantivos. Parece ser o caso de uma solução “ad hoc”, adotada com 
vistas a não descartar a análise tradicional do substantivo como palavra que nomeia as 

coisas. Também ambas as definições são ambíguas, uma vez que qualidades, ações, 
estados e processos4 também podem caracterizar adjetivos e verbos. Não é 
recomendável, portanto, definir o substantivo em termos exclusivamente semânticos. 

Há, no entanto, outras maneiras de definir a classe dos substantivos. Algumas 
gramáticas normativas fornecem, além da definição semântica, uma definição funcional 
para o substantivo. Cunha & Cintra (2001: 177), por exemplo, levam em conta fatores 
de ordem sintática a fim de caracterizá-lo. Pode-se, portanto, defini-lo a partir de sua 
posição estrutural ou caracterização funcional, conforme podemos conferir no trecho a 
seguir: 

 
O substantivo é a palavra que serve, privativamente, de núcleo do 
sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e do agente da passiva.  

 
 Assim, partindo de bases distribucionais formais, podemos identificar como 
substantivos palavras que podem exercer as funções sintáticas supracitadas. O critério 
sintático adotado por Cunha & Cintra na definição dos substantivos é também 
usualmente adotado com o intuito de definir a classe dos adjetivos. Tal fato não 
surpreende, uma vez que adjetivos acompanham substantivos. Diante disso, definem o 
adjetivo Rocha Lima (2008: 96) como “a palavra que restringe a significação ampla e 
geral do substantivo” e Cunha & Cintra (2001: 245) como “um modificador do 
substantivo”. Entretanto, as definições tradicionais de adjetivos não são somente 
sintáticas. A razão para isso decorre do fato de que a definição exclusivamente sintática 
não distingue adjetivos de determinantes tais como artigos ou pronomes demonstrativos. 
Com efeito, adjetivos restringem, modificam e caracterizam substantivos além de 
acompanha-los; ao passo que determinantes apontam e estabelecem relações (Basilio, 
1987: 53). 
 Em suma, as gramáticas normativas definem substantivo e adjetivo como classes 
de palavras distintas, embora a imprecisão no tocante aos critérios, distintos para as 

                                                           
4 Substantivos que fazem referência a fatos, processos e acontecimentos estão ligados ao processo 
morfológico denominado como nominalização. Constituem-se de palavras derivadas de verbos como 
chegar e aceitar (chegada, aceitação). 
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duas classes, crie dúvidas que são problemáticas para a teoria lexical, de sorte que é 
fundamental a marcação categorial de ambas as classes a fim de que se possa especificar 
as bases e produtos dos processos de formação de palavras5. 
 
 

Abordagens estruturalistas 

 
 A abordagem estruturalista com respeito à classificação de palavras caracteriza-
se pela crítica à gramática tradicional em virtude da mistura de critérios. Dessa forma, 
os estruturalistas optam por privilegiar os critérios morfológico e funcional6. Mattoso 
Camara Jr. (1977: 177), ao abordar a questão da classificação de substantivos e 
adjetivos, define a classe dos nomes7 por oposição semântica aos verbos: 
 

[Os nomes são o] grupo de palavras que se opõe ao verbo pelo valor 
estático dos seus semantemas. 

 
 Fornece, também, definições de nomes e verbos a fim de justificar sua visão: 
 

O nome indica as “coisas”, quer se trate de objetos concretos ou de 
noções abstratas, de seres reais ou de espécies [...]. O verbo indica os 
“processos”, quer se trate de ações, de processos ou de passagem de 
um estado a outro (Meillet apud Camara, 1977: 177). 

  
 Trata, a seguir, de subdividi-los “em virtude de sua função na frase ou 
conjugação num sintagma lexical”. Assim, os nomes se subdividem em substantivo e 
adjetivo, apresentando muitas vezes uma forma única que pode ser determinado 
(substantivo) ou determinante (adjetivo) em concordância de gênero e número no 
sintagma lexical. Dessa maneira, um substantivo como indivíduo pode ser determinado 
por adjetivos (determinantes) como alto e magro (indivíduo alto, indivíduo magro). 
 A proposta de Mattoso Camara Jr. para uma classe de nomes em que 
substantivos e adjetivos são subdivididos em razão de sua função na frase, embora 
resolva o problema da classificação substantivo / adjetivo do ponto de vista sintático, 
torna-se problemática no nível do léxico, na medida em que a especificação categorial 
de adjetivos e substantivos é fundamental para a teoria lexical. 
 De fato, ao adotarmos o modelo proposto por Camara Jr., não temos a 
possibilidade de distinguir a categoria lexical dos produtos dos processos de formação 
                                                           
5 Ademais, conforme observa Basilio (2004: 79), existem “mecanismos de mútua conversão entre ambas 
as classes, bem como a possibilidade de extensão de propriedades de uma classe para outra”. 
 
6 Com efeito, Mattoso Camara atenta para a associação íntima entre o critério semântico e o critério 
morfológico, uma vez que significante e significado são indissociáveis: “Um signo linguístico, e 
consequentemente também a palavra, é, em virtude de sua essência e definição uma unidade de forma e 
sentido. O sentido não é qualquer coisa de independente, ou, mais particularmente, não é apenas um 
conceito; conjuga-se a uma forma. O termo sentido só pode ser definido com o auxílio do conceito 
forma” (Groot Apud Camara Jr. 1976: 67). 
 
7 A proposta de Mattoso Camara Jr. remete à tradição gramatical latina, uma vez que esta não distinguia 
adjetivos de substantivos, reunindo-os sob a denominação única de nomen, com as especificações nomen 

substantiuum e nomen adiectiuum. Castilho (2010: 511) observa que tal fato se dá em virtude de ambas as 
classes compartilharem um grande número de traços mórficos tais como a vogal temática em {-o} e {-e} 
e a flexão de gênero e de número. 
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de substantivos e adjetivos, assim como deixamos de estabelecer a distinção entre 
sufixos formadores de substantivos e sufixos formadores de adjetivos. Assim, teríamos 
somente Regras de Formação de Palavras (RFPs) formadoras de nomes, os quais 
poderiam funcionar como determinados ou determinantes8. 
 Dessa maneira, ao adicionarmos o sufixo –do para formar prejudicado, dizemos 
que esta palavra é um nome, de modo que seria impossível representá-la no nível lexical 
como adjetivo, e não como substantivo. Ademais, não teríamos como registrar 
ocorrências em que é possível encontrar um substantivo correlato, restando a estas a 
mesma representação como nome. 
 É de inegável influência a obra de Mattoso Camara Jr. sobre os estudos e 
estudiosos da língua portuguesa. Entretanto, encontramos outras propostas descritivas 
de cunho estruturalista na descrição do português, tal como a elaborada por Schneider 
(1974), que divide as palavras segundo sua estrutura morfêmica. A autora, considerando 
o fato de que o português dispõe de morfemas flexionais e derivacionais, divide os 
vocábulos em dois grupos: palavras passíveis de flexão (verbo, substantivo, numeral, 
pronome e adjetivo) e palavras que não estão sujeitas à flexão (advérbio, preposição e 
conjunção). 
 
 

Abordagens lexicalistas 
 
 As análises da Hipótese Lexicalista são fundamentadas na Teoria Gerativa, que 
se trata de um modelo formal de língua que tem como um de seus objetivos a 
explicitação do conhecimento que permite aos falantes produzir e compreender as 
sentenças de uma língua. Nesse sentido, a gramática gerativa é uma abordagem 
sintática. 
 Depois de um primeiro momento em que fenômenos morfológicos foram 
desconsiderados como componentes gramaticais autônomos, o léxico é introduzido na 
gramática gerativa com o desenvolvimento da Hipótese Lexicalista (Chomsky, 1970). A 
proposta de Chomsky possibilita representar no interior do léxico as relações entre os 
itens lexicais. No âmbito da Hipótese Lexicalista, cabe à morfologia derivacional a 
tarefa de dar conta da competência do falante na aquisição do léxico de sua própria 
língua. O léxico, portanto, não se constitui apenas de uma lista de entradas lexicais. 
Consiste também em um conjunto de regras que permitem ao falante associar entradas 
lexicais e formar novas palavras a partir da análise de sua estrutura. 
 No tocante à sua metodologia, diz-se que esta é dedutiva, na medida em que 
dados referentes à natureza das línguas não podem ser adotados de antemão. Uma 
análise segundo os princípios da gramática tradicional, como a definição de substantivo 
como a palavra para nomear seres e coisas, por exemplo, não está de acordo com os 
preceitos da gramática gerativa, uma vez que esse tipo de argumento parte de uma 
generalização a priori. Em outras palavras, não podemos inferir se todos os substantivos 
são palavras para nomear seres e coisas partindo do conhecimento que temos acerca do 
substantivo em uma determinada língua. 

                                                           
8 Acerca da proposta de Camara Jr., Basilio (1995) diz: “adotar a proposta de Camara corresponde a 
desistir de representar generalizações bastante claras nos processos de formação de palavras em 
português”. 
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 De acordo com a Hipótese Lexicalista, a natureza das classes de palavras de uma 
dada língua é delimitada através da análise gramatical. Termos da análise baseada em 
critérios semânticos da gramática tradicional (como, por exemplo, substantivo e adjetivo 
e verbo) são, de fato, passíveis de utilização como rótulos para classes de palavras. 
Entretanto, análises indutivas tais como as que aqui descrevemos nada dizem acerca do 
estatuto gramatical formal das classes de palavras. Assim, a definição de uma classe 
gramatical só pode ser feita mediante a aplicação dos critérios usados para delimitá-la 
(Robins, 1977). 
 O modelo da Teoria Padrão da Gramática Gerativa se fundamenta em dois 
módulos informacionalmente encapsulados. O léxico fornece os itens com os quais a 
sintaxe trabalha. Os itens lexicais carregam informações importantes para a arquitetura 
sintática, como especificações morfológicas, sintáticas e semânticas. A sintaxe, por sua 
vez, é responsável pela derivação dos itens lexicais em uma estrutura hierárquica. Os 
elementos lexicais se combinam mediante a aplicação de sucessivas operações que 
atuam sobre essas informações, também chamadas de traços formais. 
 Assim, um dado item lexical é tido como um complexo de traços formais. O 
traço categorial (ou seja, a classe de palavras da gramática tradicional, representado por 
rótulos como “nomes” ou “verbos”) é responsável pela especificação das possibilidades 
de inserção dos itens lexicais nas frases. Os traços morfológicos são responsáveis pelas 
formas fonológicas que determinadas categorias assumem. Traços semânticos são 
ligados à seleção das categorias lexicais específicas (Basilio, 1980: 28). 
 A proposta de Chomsky é, no entanto, problemática no que diz respeito à sua 
concepção de entrada lexical. Segundo o modelo de Chomsky, itens lexicais como o 
nome informação e o verbo informar correspondem a uma entrada única no léxico. Ou 
seja, formas derivadas como nominalizações em –ção não têm existência independente 
de suas bases verbais. As possibilidades de ocorrência como nome estão ligadas a regras 
morfológicas, as quais são responsáveis pela forma fonológica dos nomes deverbais. 
 O modelo de Chomsky em que pares Nome/Verbo tais como os do exemplo 
acima formam uma entrada categorial única não dão conta do fato de que produtos de 
nominalizações podem servir de base para outras formações, tais como informacional. 
 O modelo proposto por Jackendoff (1975) apresenta diferenças significativas em 
relação à proposta de Chomsky. O autor apresenta um arcabouço no qual é possível dar 
conta das relações entre os itens do léxico. Nesse modelo, chamado de Teoria da 
Entrada Plena, as relações lexicais estão ligadas à eficiência do sistema da língua. A 
facilidade de aquisição de novos itens lexicais, tais como nomes deverbais, estaria 
associada ao conhecimento da entrada lexical relacionada. 
 De acordo com a proposição de Jackendoff, os itens lexicais são relacionados, 
mas, ao contrário da proposta formulada por Chomsky, não correspondem a uma 
entrada única no léxico. Entradas lexicais como o par informar / informação são tidas 
como entradas distintas, porém relacionadas através de Regras de Redundância lexical. 
Assim, tomando como exemplo a nominalização, uma entrada lexical X (tal como 
informar) contém uma série de propriedades fonológicas, morfológicas, sintáticas e 
semânticas está relacionada a uma entrada lexical Y (informação), que contém 
propriedades da mesma natureza. Com efeito, as Regras de Redundância lexical 
incluem informação sobre as classes Nome e Verbo. 
 O modelo de Aronoff (1976) muda a perspectiva no que tange ao estudo do 
léxico. O estudo da produtividade lexical passa a ser o foco da Teoria Lexical. Assim, o 
léxico passa a ser considerado como um conjunto de formas possíveis, além das formas 
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já existentes. Aronoff também desenvolve a noção de bloqueio, um conceito elaborado 
com vistas a delimitar as possíveis restrições à classe potencial de palavras na língua. 
 De acordo com a proposta elaborada por Aronoff, a produtividade de processos 
de formação de palavras está ligada às características da base. Assim, informações 
morfológicas do input podem especificar o grau de produtividade de uma regra de 
formação de palavras. Um dado processo de formação de palavras pode ser 100% 
produtivo (tal como a nominalização), ou seja, funcionar sobre todos os tipos de bases 
de uma dada categoria lexical, ao passo que outros processos podem ter sua 
produtividade reduzida, funcionando apenas sobre bases específicas quanto à sua 
constituição morfológica. 
 A teoria de Aronoff é de base vocabular. Palavras novas só podem ser formadas 
a partir da aplicação de regras regulares a palavras já existentes na língua. As regras de 
formação de palavras (RFPs) são descritas mediante um esquema formalizado conforme 
podemos ver a seguir: 
 

(1) [X]a → [[X]a Y]b 
 
Na RFP representada acima, X representa a base da formação e Y representa o 

afixo. a e b são as classes de palavras, ou, na terminologia linguística adotada no 
arcabouço gerativista, as categorias lexicais. De acordo com a formalização acima, ao 
acrescer Y à X, sendo X um elemento de uma dada categoria a, formamos um elemento 
de uma categoria lexical b. 
 No tocante ao produto da regra de formação de palavras, este deve ser membro 
de uma categoria lexical maior. Segundo o modelo de Aronoff, o produto de uma RFP 
dever apresentar um traço categorial único. Esse fato é problemático quando nos 
deparamos com fenômenos de flutuação categorial. Assim, a regra imposta por Aronoff 
não nos permite estabelecer generalizações para lidar com casos como o processo de 
formação de nomes de agente em português. De acordo com as regras estabelecidas 
conforme o esquema em (1), temos de admitir somente uma categoria para os nomes de 
agente. Entretanto, temos exemplos de processos de formação de nomes de agente, tais 
como as formações X-dor, que podem ser apenas substantivos (tal como em “2”), 
apenas adjetivos (tal como em “3”), ou podem ocorrer ou como substantivos ou como 
adjetivos (tal como em “4”). 
 

(2) O governador foi julgado por crime de improbidade. 
 

(3) Um jovem promissor em Wall Street decidiu ajudar o colega. 
 
(4) Vi um enganador tentando ludibriar o povo. 

Esse político enganador tem de ser banido da federação. 
 
 Casos como os do exemplo acima tornam necessária a existência de alternativas 
ao princípio do produto categorial único. Basilio (1980) sugere uma solução dentro da 
Hipótese Lexicalista. Segundo a autora, tendo em vista os problemas que as formações 
em –dor apresentam, é preciso “admitir que produtos de RFPs podem ser especificados 
para uma categoria lexical maior. Assim, temos a RFP de formação de nomes de agente 
abaixo: 
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(5) [X]v → [[X]v dor]Ag 
 NǴAdj 

 Em suma, adotar a proposta de Aronoff no que diz respeito às Regras de 
Truncamento para tratar das formações derivadas de bases presas torna difícil a adoção 
de uma teoria lexical baseada em palavras. Da mesma forma, admitir o princípio do 
produto categorial único não nos permite explicar RFPs que projetam mais de uma 
categoria lexical, tal como no caso exemplificado em (4). 
 Vimos que diferentes abordagens dos estudos da linguagem adotam critérios 
variados no que tange à classificação de palavras. As abordagens tradicionais são 
primordialmente semânticas, embora outros critérios também sejam utilizados. As 
abordagens estruturalistas optam pelo princípio da economia, de maneira que há 
propostas exclusivamente sintáticas, em que a posição no sintagma e a combinação com 
outros elementos lexicais dentro deste são fundamentais para a definição das classes de 
palavras, assim como há propostas exclusivamente morfológicas, tal como observamos 
em Schneider (1974). As abordagens gerativistas definem as categorias lexicais através 
de propriedades sintáticas, fato que é justificável em razão de a Teoria Gerativa ser, 
sobretudo, uma teoria sintática (Basilio, 2004). 
 A multiplicidade de critérios disponíveis para a definição das classes de palavras 
nos leva a um impasse. Assim, temos dois caminhos para a descrição gramatical: a 
adoção de um critério único ou o emprego conjunto de todos os critérios. Basilio (1987, 
2004) opta pela segunda alternativa. Segunda a autora, devemos estabelecer as classes 
de palavras levando em conta os três critérios – semântico, morfológico e sintático – em 
razão do caráter complexo dos itens lexicais, compostos de propriedades semânticas, 
morfológicas e sintáticas. Acerca dos problemas em relação à escolha de um critério 
único, Basilio (2004: 22) diz: 
 

Por exemplo, a definição semântica do substantivo nos diz como os 
substantivos se comportam na construção dos enunciados? Não. Ora, 
como a posição de ocorrência das palavras na construção dos 
enunciados é parte essencial da descrição gramatical, uma 
classificação de palavras que não inclua esse ponto será forçosamente 
insuficiente. Assim, a menos que se possa deduzir o comportamento 
dos substantivos a partir de sua função semântica, a definição por 
critérios semânticos não será adequada à descrição gramatical. Já a 
definição sintática do substantivo como núcleo do sujeito, objeto 
direto e agente da passiva dá conta de suas posições estruturais, mas 
nos deixa inteiramente no escuro sobre as propriedades de 
concordância do substantivo em relação ao adjetivo. 

  
Nessa visão, portanto, a inter-relação das propriedades semânticas, morfológicas 

e sintáticas é um fator determinante para o estabelecimento das classes de palavras, de 
maneira que uma descrição adequada só seria possível mediante o emprego conjunto 
dos três critérios. 
 
 
Derivação imprópria e conversão categorial 

 A mudança categorial de palavras pode acontecer sem a adição de um afixo. 
Tradicionalmente este processo é chamado de derivação imprópria. No entanto, na 
Teoria Morfológica contemporânea, costuma-se chamá-lo de conversão categorial. Em 
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seguida, veremos as propostas tradicionais e as abordagens lexicalistas de Lemle e 
Basilio no tocante a este fenômeno. 
 
 

Abordagens tradicionais 

 
O fenômeno da derivação imprópria é, via de regra, incluído entre os demais 

processos de formação de palavras na tradição gramatical. No entanto, alguns autores 
como João Ribeiro (1933) e Said Ali (1964) dizem que não se deve considerá-lo desta 
maneira, uma vez que não há modificação na estrutura da base do processo de 
formação. Said Ali e Cunha & Cintra (2001), por exemplo, afirmam tratar-se de um 
fenômeno semântico, e não morfológico. 

Assim, Cunha & Cintra (2001: 104) definem o processo de derivação imprópria 
como “o processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe das palavras”. 
A questão da derivação imprópria é tratada de maneira sucinta, conforme podemos 
observar a seguir: 
 

As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer 
modificação na forma. Basta, por exemplo, antepor-se o artigo a 
qualquer vocábulo da língua para que ele se torne um substantivo. 
Assim: 

   Ele examinou os prós e os contras da proposta. 
   Esperava um sim e recebeu um não. 

 
A observação feita por Cunha & Cintra acerca da formação de substantivos por 

derivação imprópria é, no entanto, problemática no que tange aos casos de adjetivos 
com carga pejorativa (ou, talvez, com carga emotiva), os quais podem ser precedidos de 
artigo e preservar sua categoria gramatical, tal como podemos atestar nos exemplos 
fornecidos por Basilio (2008: 18): 
 

(6) Cruzei com Pedro na rua, mas o desgraçado fingiu que não me viu. 
 

O mesmo fenômeno ocorre com adjetivos que não possuem carga emotiva, mas 
que, entretanto, assumem essa condição ao serem precedidos de artigo, conforme atesta 
o exemplo a seguir: 

 
(7) Pedi auxílio a Pedro, mas o honesto não podia me ajudar. 

 
Adjetivos com carga pejorativa também podem aparecer em construções tais 

como “O [X]Adj do [X]N”: 
 
(8) O miserável do Pedro, a burra da Maria, o desgraçado do porteiro9. 

 
Nos casos acima, os adjetivos precedidos de artigo não se tornam substantivos, 

preservando, desse modo, a função e concordância próprias de adjetivos. Acreditamos, 
                                                           
9 Algumas construções desse tipo podem ter duas possibilidades de leitura. Além da leitura atributiva, há 
também a leitura possessiva. Nesse caso, em “a burra da Maria”, por exemplo, burra não caracterizaria o 
substantivo Maria, de maneira que estaríamos nos referindo a um animal – uma burra – que pertenceria à 
Maria. 
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assim, que a anteposição do artigo a qualquer vocábulo da língua não basta para torná-lo 
um substantivo, de modo que o fenômeno da substantivação não está condicionado 
apenas às relações sintáticas de co-ocorrência, mas também a fatores semânticos. 
 
 

Abordagens lexicalistas 

 
A questão da mudança de classe, ou conversão categorial, é analisada por Lemle 

(1981) sob o viés da Hipótese Lexicalista, com a proposta de uma regra de 
nominalização de adjetivos. Nessa visão, torna-se possível estabelecer uma 
correspondência entre um adjetivo e um substantivo de formas idênticas, de modo que o 
sentido do substantivo seria “um amálgama dos sentidos do adjetivo correspondente 
com o sentido de algum nome”. 

Com efeito, a proposta de Lemle nos possibilita estabelecer generalizações a fim 
de que possamos distinguir substantivos que apresentam todas as propriedades típicas 
de substantivo, ou seja, que podem ser usados em todas as instâncias em que um 
substantivo pode ser utilizado, de casos de sintagmas nominais elípticos. Assim, nos 
exemplos 
 

(9) Preciso de um rico para fazer uma entrevista 
O escoteiro ajudou a velha a atravessar a rua. 

 
(10) A jornalista entrevistou um músico pobre e um rico. 

Entrevistei uma menina americana e uma inglesa. 
 

é possível distinguir dois casos distintos, na medida em que em (9) temos dois 
casos de substantivação e em (10) temos adjetivos que fazem referência aos sintagmas 
nominais músico e menina. No caso de (10), temos um exemplo de “projeção do nome 
nuclear do sintagma antecedente para a posição vazia no sintagma elíptico” (Lemle, 
1981: 89). Dessa forma, o núcleo do sintagma músico pobre (homem) é projetado para 
o sintagma músico rico, no qual ocorre a elipse do substantivo ‘músico’. Lemle 
correlaciona os casos vistos em (9) e (10), de maneira que o fenômeno da 
nominalização deadjetival seria fruto da existência da regra de projeção do núcleo do 
sintagma antecedente para a posição vazia no sintagma posterior. 

A proposta de Basilio (2008) tem a finalidade de dar conta dos casos de 
flutuação categorial do português em uma abordagem lexicalista. A autora distingue 
dois níveis de conversão: a substantivação plena e a substantivação precária. Temos a 
substantivação plena quando um adjetivo apresenta todas as propriedades semânticas, 
sintáticas e morfológicas de um substantivo. Nos casos de substantivação precária, a 
utilização de adjetivos como substantivos fica restrita a contextos específicos. 

Ademais, Basilio estabelece dois grupos distintos de adjetivos: adjetivos que 
caracterizam substantivos referentes a seres humanos e adjetivos que caracterizam 
substantivos referentes a entidades não humanas. Com vistas a analisar os dois grupos 
de adjetivos, a autora propõe a construção de um teste para a verificação das 
possibilidades de uso de adjetivos em posição de substantivos. A partir da utilização do 
teste, poderíamos identificar quais adjetivos assumem todas as propriedades de 
substantivo, ou seja, quais adjetivos se convertem em substantivos plenos. 
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O teste consiste na criação de frases que verificam a possibilidade de ocorrência 
de adjetivos como substantivos. Assim, os adjetivos são testados diante de diversos 
tipos de determinantes, como pronomes demonstrativos, artigos definidos e indefinidos. 
Além disso, são testados em posições sintáticas próprias de substantivos, tais como 
núcleo de sintagmas nominais, como complemento e núcleo de sintagmas 
preposicionados. Com respeito às características semânticas, verifica-se sua condição 
como designador de seres ou entidades. No tocante às características morfológicas, 
observa-se a possibilidade de flexão de número e gênero. 

No entanto, é a interpretação semântica que é tida como ponto fundamental para 
a distinção entre adjetivos e substantivos. Podemos verificar interpretações distintas nos 
exemplos a seguir: 
 

(11) O policial cumprimentou o velho. 
 

(12) A professora entregou a prova ao bonito. 
 
Em (11) e (12) temos dois adjetivos referentes a indivíduos humanos. Entretanto, 

somente em (11) temos a interpretação plena do substantivo. Entende-se que velho não 
é, portanto, referente a qualquer indivíduo que é idoso, tratando-se, pois, de um 
indivíduo específico que tem por característica o fato de ser idoso. Na frase (12), bonito 
não é interpretado da mesma maneira que velho no exemplo anterior. A interpretação 
que fazemos de (12) é de que a professora, dentre vários indivíduos, entregou a prova ao 
que era bonito. Assim, o adjetivo bonito é entendido como um adjetivo referente a um 
substantivo elíptico. É possível identificar ainda outros contextos em que a utilização do 
adjetivo em posição substantiva não é possível como em: 
 

(13) * Já vi este bonito em algum lugar. 
* Era uma vez um bonito que gostava de ler. 

 
 A autora verificou que a ocorrência de adjetivos como substantivos plenos é 
bastante limitada, de maneira que em apenas 20% dos casos (dentre cerca de 150 
adjetivos analisados) foi constatada a conversão plena. Tal fato contrasta com os 
resultados verificados através da pesquisa realizada em Basilio (1981), na qual se 
constata que o uso de substantivos agentivos em –dor e –nte como adjetivos é precário, 
ou seja, é característica geral de substantivos, de tal sorte que é mais adequado 
descrevê-lo mediante regras de extensão de base.  
 A explicação lexicalista para o fenômeno da substantivação precária está no fato 
de que em casos como o de (12), o adjetivo ocorre como substantivo apenas 
“superficialmente”, isto é, não é realmente uma entrada lexical gerada como substantivo 
no interior do sintagma. Conclui-se, portanto, que a possibilidade de ocorrência de 
adjetivos referentes a substantivos implícitos é comum a todos os substantivos. 

 Uma possibilidade de uso de adjetivos referentes a seres humanos em aparente 
posição substantiva tem relação com sua ocorrência em contextos genéricos. Assim, no 
exemplo 

 
(14) Os incomodados que se mudem. 
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Incomodados ocorre em posição substantiva no sintagma preposicional e denota 
todos os indivíduos caracterizados pela propriedade expressa pelo adjetivo, ou seja, 
todos aqueles que são dominados por aborrecimento ou irritação. Entretanto, adjetivos 
substantivados em contextos genéricos apresentam propriedades próprias que os 
distinguem dos casos de substantivação plena. 

Dentre as características dos adjetivos substantivados em contextos genéricos 
está sua utilização mais frequente no plural. Adjetivos substantivados também podem 
ser utilizados no singular, mas mesmo nesses casos é mantida a interpretação genérica, 
não havendo alteração no significado. Não há, portanto, distinção entre plural e singular 
nos casos relativos ao uso genérico dos adjetivos substantivados: ambas as 
possibilidades de ocorrência denotam todos os indivíduos que tenham a propriedade 
ligada ao adjetivo, conforme podemos observar nos exemplos a seguir: 

 
(15) Bem-aventurados os humilhados porque deles é o reino dos céus. 

Bem-aventurado o humilhado porque dele é o reino dos céus. 
Consolai os desalentados. 
Consolai o desalentado. 

 
 Além da ausência da distinção semântica entre plural e singular, não existe a 
possibilidade de flexão de gênero nos adjetivos substantivados em contexto genérico, de 
maneira que nessas construções só faz sentido o uso das formas masculinas: 

(16) ? Bem-aventuradas as humilhadas porque delas é o reino dos céus. 
? Consolai a desalentada. 

 
A ocorrência de adjetivos substantivados em contextos genéricos é geral, ao 

contrário do que acontece nos casos de substantivos plenos formados por conversão, 
cuja incidência é mais restrita. Assim, adjetivos substantivados em contextos genéricos, 
tal como o caso visto no exemplo (15), são tidos como substantivos precários, na 
medida em que não apresentam todas as características típicas de substantivo. 

O pequeno número de adjetivos referentes a seres humanos com propriedade de 
conversão plena para substantivos pode ser, no entanto, sistematizado com respeito à 
sua composição semântica, pelo menos parcialmente. Dentre os adjetivos que 
funcionam normalmente como substantivos plenos, Basilio identifica grupos 
correspondentes a deficiências (surdo, cego, mudo, etc.), assim como adjetivos 
referentes à religiosidade (santo, beato, religioso, etc.). 
 No tocante aos adjetivos referentes a entidades não-humanas, o grau de 
previsibilidade é consideravelmente menor, de maneira que é impossível depreender o 
significado do substantivo formado por conversão a partir do significado do adjetivo. 
Alguns exemplos dessas formações são o substantivo doce, que denota um tipo 
específico de guloseima que tem açúcar ou outro tipo de adoçante em sua composição 
(mas que, no entanto, não denota qualquer substância que tenha a propriedade de 
doçura); e o substantivo expresso, que pode denotar um tipo de transporte coletivo 
caracterizado por fazer poucas ou nenhumas paradas até atingir seu ponto de chegada, 
ou, pode, até mesmo, denominar um tipo de café extraído em máquina profissional. 
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Adjetivos em –do e o particípio passado 

 A formação das sentenças passivas se dá através da conjunção do verbo auxiliar 
com a forma X-do, em concordância com o sujeito da sentença em número e gênero. 
Dessa maneira, o sintagma “ser + particípio” atribui ao sujeito o papel temático de 
paciente, e ao seu complemento, precedido por uma preposição, o papel de agente 
(Castilho, 2010: 436). Embora a formação em –do na condição de particípio passado 
seja essencial para a construção de sentenças desse tipo, tal fato não nos impede de 
distinguir o uso das formas em –do na voz passiva, juntamente do verbo auxiliar, do uso 
de adjetivos deverbais em –do, conforme os exemplos abaixo: 
 

(17) O candidato foi derrotado. 
O candidato derrotado. 
Os passageiros foram feridos. 
Os passageiros feridos. 

 
 Cunha & Cintra (2001: 496) observam que o particípio se confunde com o 
adjetivo ao exprimir apenas o estado, sem estabelecer relação temporal. Assim, em 
razão de ter a função de atribuir qualidades, o particípio pode corresponder ao 
predicativo do sujeito: 
 

(18) O passageiro está ferido. 
 

A formação de adjetivos deverbais em –do não se restringe à voz passiva, uma 
vez que mesmo verbos que não são transitivos diretos formam adjetivos desse tipo. 
Nesse sentido, a utilização de adjetivos deverbais não é necessariamente de motivação 
gramatical (Basilio, 2004: 57). 

É possível arrolar algumas questões acerca da utilização de uma abordagem 
lexicalista na análise deste tipo de formação. Tomaremos como ponto de partida a 
proposta de Pimenta-Bueno (1986) a fim de verificar quais dos princípios estabelecidos 
por Aronoff (tal como o “Produto Categorial Único”) se justificam diante de tal análise. 

As formas deverbais em –do não formam um grupo categorial único. Pimenta-
Bueno classifica construções X-do de acordo com as características de sua base verbal, 
identificando dois grupos: um grupo verbal, cuja ocorrência está relacionada ao 
contexto do particípio passado, e um grupo não-verbal, subdividido com relação à sua 
base: formas X-do derivadas de verbos transitivos diretos e formas X-do que não são  
derivadas de verbos transitivos diretos. Um estudo detalhado das formações X-do não 

verbais derivadas de verbos transitivos diretos mostra que essas construções não 
formam um grupo lexical unitário, de maneira que há formas X-do que agem em certos 
contextos como adjetivos, em outros como verbos e ainda exibem propriedades de 
ambas as classes em determinadas situações. 

A pesquisa de Pimenta-Bueno leva a autora a propor a análise de uma terceira 
classe lexical, a dos particípios passivos, a fim de abarcar as formações de 
comportamento híbrido. Devido às limitações de espaço não nos aprofundaremos no 
estudo da autora. No entanto, urge destacar que sua proposta teórica mantém o princípio 
de Aronoff em relação à categoria única da RFP, na medida em que se faz necessário 
postular regras distintas para dar conta do problema da ambiguidade causada por 
leituras distintas como no exemplo abaixo: 
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(19) Maria era muito assustada quando criança10. 

 
A seguir, passaremos ao estudo das formações X-do que parecem ocorrer como 

substantivos. 
 
 

Formações X-do: substantivação plena e precária 

 
 Definidas as utilizações mais conhecidas das construções X-do como adjetivos 
(e particípios passivos), passamos a tratar dos casos em que estas construções poderiam 
ser consideradas como substantivos. Com vistas a determinar a classe das formações X-
do, utilizaremos testes de cunho lexicalista aplicados a palavras coletadas em jornais. Os 
testes consistem em criar contextos a fim de averiguar as ocorrências das formações 
substantivas das construções X-do. 
 A partir da utilização do teste, pretende-se definir se o substantivo derivado tem 
as propriedades gerais de um substantivo, ou seja, torna-se possível determinar se o 
substantivo é pleno. Essas propriedades gerais abarcam as características morfológicas, 
sintáticas e semânticas do substantivo, a saber: flexão de gênero e número, posição 
nuclear no sintagma, designação de indivíduos e a combinação com diferentes tipos de 
determinantes. Ademais, acredita-se que com a ajuda do teste seja possível distinguir os 
casos de substantivação plena dos casos de adjetivos substantivados, em que a forma em 
–do é aparentemente substantiva, mas mantém sua função adjetiva devido a seu uso em 
contextos genéricos (Basilio, 2008: 17). 
 A partir dos testes identificamos os seguintes substantivos: 
 

(20)  
 

acusado 
afogado 

aposentado 
baleado 

beneficiado 
cassado 

comissionado 
condenado 
convidado 
convocado 
denunciado 
derrotado 

desabrigado 

desaparecido 
desconhecido 
desempregado 

detido 
empregado 
entrevistado 

ferido 
homenageado 

internado 
investigado 
refugiado 

subordinado 
viciado 

 
 

                                                           
10 Para Pimenta-Bueno, a presença de um traço semântico [+ estativo] faz com que assustada seja 
interpretada como um adjetivo, sinônimo de assustadiça, de modo que Maria teria como característica o 
fato de se assustar facilmente. A ausência desse traço caracterizaria o que a autora denomina como uma 
leitura passivo-eventiva. Segundo essa intepretação, Maria seria assustada frequentemente quando 
criança. 
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 As formações em (20) aparecem como substantivos nos trechos retirados dos 
jornais, conforme exemplificado em (21), ou têm sua categoria sintática evidenciada 
pelos testes de substantivação, tais como os que podemos ver em (22): 
 

(21) “O acusado jamais negou o recebimento desse dinheiro, que veio do 
Partido dos Trabalhadores com destinação diferente da imaginada pela 
acusação”. 

 
(22) O viciado comprou drogas. 

A viciada comprou drogas. 
Vi um viciado fugindo da clínica. 
Vi uma viciada fugindo da clínica. 
Vi três viciados fugindo da clínica. 
A mãe de um viciado ofendeu o repórter. 
O prefeito ajudou esse viciado. 
O prefeito ajudou essa viciada. 
Dei um remédio ao viciado. 
Dei um remédio ao viciado. 

 
 Assim, os vocábulos acima pertencem a duas categorias distintas: Adj e N. 
Temos, com efeito, duas alternativas para o tratamento das formações X-do com 
respeito à sua regra de formação. Para os substantivos X-do, é possível estabelecer a 
seguinte RFP: 
 

(23) [X]v → [[X]v do] 
 NǴAdj 

  
 Ou podemos também considerar as formas substantivas como partes de 
processos morfológicos distintos, o que nos parece ser uma solução mais adequada 
tendo em vista que nem todas as formas X-do tem uma contraparte substantiva: 
 

(24) [X]v → [[X]v do] → [[X]v do] 
 Adj   N 

 
 Ao lado das representações fonológica e sintática, teríamos também a semântica 
“que foi X” no caso das formações cuja base é um adjetivo derivado de verbo transitivo. 
No caso de verbos pronominais, teríamos a representação “que se X”. Nesses casos, a 
leitura semântica de X corresponde à base verbal. 
 Com a análise dos dados, podemos distribuir certos grupos de substantivos de 
acordo com suas propriedades semânticas, sintáticas e morfológicas. A partir da coleta 
de frases contendo 45 ocorrências de formações em –do, identificamos os seguintes 
grupos com a função de denotação de seres 
 

(25) Morfologicamente / Sintaticamente: 
• Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos 

derivados de verbos reflexivos; 
• Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos que não 

são derivados de verbos reflexivos: 
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Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos 

derivados de verbos transitivos diretos; 

Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos 

derivados de verbos bitransitivos; 

Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos 

derivados de verbos intransitivos; 

 
Semanticamente: 

• Substantivos relativos a modelos cognitivos específicos; 
 

A seguir, veremos as particularidades de cada grupo específico. 
 
 

Substantivos formados por conversão a partir de adjetivos X-do derivados de verbos 

reflexivos ou correlatos 

 
 Substantivos que têm somente esta particularidade não permitem a interpretação 
verbal típica de substantivos formados por conversão a partir de verbos transitivos 
diretos. Assim, correspondem a adjetivos deverbais comuns (Pimenta-Bueno, 1986). 
Formas X-do que pertencem a este grupo são: aposentado, refugiado, subordinado e 
viciado. Internado pode ser formado por conversão a partir de um adjetivo cuja base 
tem mais de uma possibilidade de interpretação quanto à sua transitividade (internar-se 
ou internar), de maneira que também é possível a leitura verbal do contexto da voz 
passiva.  
 Adjetivos derivados de verbos reflexivos parecem ser fortes candidatos à 
conversão, na medida em que também podem ter uma intepretação agentiva. No 
entanto, uma análise mais aprofundada mostra que certos adjetivos derivados de verbos 
reflexivos não permitem a substantivação plena tal como os listados acima (ou são 
menos plenos do que estes). É esse o caso de afogado, contaminado e cansado. Com 
efeito, os dois primeiros são derivados de verbos que podem ser interpretados como 
transitivos diretos (O criminoso afogou a vítima, João contaminou os amigos). Todavia, 
o terceiro adjetivo é mais problemático. É possível considerar algumas possibilidades 
para este fato. A explicação para isto talvez seja a falta de necessidade de denominação 
de indivíduos através de uma característica passageira. Outra possibilidade é o fato de 
que o verbo base cansar, embora seja pronominal, não tenha um traço semântico [+ 
volição] que é característico das outras formas deste grupo. Ademais, temos ainda a 
possibilidade de categorização do verbo base como intransitivo (João cansou). 
 Um caso curioso diz respeito à forma corrompido, derivada do verbo 
pronominal corromper-se. Sua utilização como substantivo causa estranheza, conforme 
podemos conferir nos testes de substantivação. No entanto, existe a hipótese de 
bloqueio em virtude da forma histórica consagrada corrupto. 
 
 

Substantivos formados por conversão a partir dos demais adjetivos X-do 

 
 Este é o grupo com maior número de substantivos X-do, embora, aparentemente, 
não seja o mais produtivo. A possibilidade de conversão de substantivos a partir de 
adjetivos que não são derivados de verbos reflexivos ou correlatos está ligada ao campo 
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semântico de cada formação. É possível identificar substantivos relacionados a 
domínios específicos como beneficiado, convidado, convocado, entrevistado, 
empregado, empregada e homenageado. Há também formações X-do relativas à 
vitimação física como baleado e ferido. Outro grupo semântico com quantidade 
significativa de formas X-do que parecem ocorrer como substantivo é facilmente 
identificável no jargão jurídico. Assim, não é incomum encontrar nos textos de jornais 
formações como acusado, cassado, condenado, denunciado e investigado em contextos 
típicos de substantivos. 
 Ademais, podemos identificar um grupo distinto de substantivos X-do que 
denotam indivíduos de maneira pejorativa. Assim, condenado, cujo significado literal 
nos faz incluí-lo na categoria relacionada ao domínio cognitivo da esfera jurídica, tem 
uma interpretação metafórica por extensão de sentido que não é prevista pela regra de 
formação. Nessa acepção, condenado denota um ser que está fadado à desgraça. O 
mesmo ocorre com derrotado, que passa a ter outro tipo de leitura, caracterizada pelo 
traço referente à mudança de estado. Assim, derrotado passa a denotar um indivíduo 
caracterizado pela derrota perene (em vez de caracterizar um derrotado eventual). 
 A interpretação passiva de substantivos formados por conversão é desigual. No 
que tange aos casos de formações caracterizadas pelo acréscimo do prefixo negativo 
des-, temos exemplos de vocábulos X-do que permitem esse tipo de leitura, tal como 
desabrigado (João foi desabrigado pela enchente). Outras formas, no entanto, causam 
estranhamento ao serem empregadas com sentido verbal como desaparecido, 
desconhecido e desempregado. Dessa forma, é difícil o estabelecimento de uma 
interpretação semântica nos moldes lexicalistas para esse tipo de formação. 
 No que tange à sua caracterização semântica, desabrigado e desempregado 
denotam indivíduos que perderam respectivamente seu abrigo e seu emprego. 
Desaparecido, no entanto, denota um indivíduo que desapareceu. Esse tipo de formação 
tem grande semelhança com as formações derivadas de verbos reflexivos, uma vez que 
o indivíduo desaparecido também pode ser interpretado como um agente. 
Desconhecido, por sua vez, denota um ser a partir do (des)conhecimento que outros 
indivíduos têm acerca da sua identidade. 
 
 
O papel da metonímia nos substantivos X-do 

 A Linguística Cognitiva tem como pressuposto central a hipótese de que a 
categorização linguística reflete modelos de representações mentais humanas. 
Categorias como “homem alto” e “vermelho” formam parte de um continuum e 
apresentam graus variados de parentesco dentre suas famílias. Assim, há melhores 
exemplos do que podemos considerar “vermelho”, assim como há melhores exemplos 
de substantivos ou adjetivos (Lakoff, 1987). Esse modo de categorização é adotado pela 
Linguística Cognitiva e é relacionado à Teoria dos Protótipos (Rosch & Lloyd, 1978). 
 Ademais, de acordo com o paradigma cognitivista, a estrutura semântica das 
línguas naturais não é encapsulada. Com efeito, a informação linguística é totalmente 
integrada ao conhecimento de mundo dos falantes, não havendo separação entre 
conhecimento semântico e conhecimento enciclopédico. Portanto, analisar as formações 
levando em conta somente sua estrutura formal, desvinculadas do conhecimento de 
mundo dos falantes não é desejável para uma teoria unificada, conforme os modelos da 
Linguística Cognitiva. 
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Dentre os mecanismos básicos da cognição está o fenômeno da metonímia. 
Modelos metonímicos são importantes para a economia do léxico, na medida em que 
em que nos possibilitam acessar uma entidade conceptual por meio de outra, com a qual 
é associada em termos de contiguidade. Mediante esse mecanismo, podemos denominar 
um indivíduo através de uma determinada característica.  
 Fenômenos como a metonímia, assim como a metáfora, refletem os modelos de 
categorização mental dos sistemas conceituais humanos. Esses sistemas conceituais são 
relacionados à percepção humana do mundo e a certas características corporais tais 
como a possibilidade de locomoção no espaço, a percepção visual, etc. (Lakoff, 1987). 
Entretanto, mecanismos como a metonímia e a metáfora são tidos pelas vertentes 
linguísticas objetivistas (tais como o gerativismo) como saberes extra-linguísticos, de 
maneira que o conhecimento do léxico e de seus padrões de formação, assim como o 
saber relativo à derivação dos itens lexicais em estruturas sintáticas são considerados 
como níveis de interface distintos pertencentes ao saber linguístico. 
 Urge ressaltar que também é metonímico o processo de conversão categorial, 
uma vez que denotamos um indivíduo através de uma propriedade expressa pelo 
adjetivo. Esse tipo de metonímia consiste na atribuição de uma qualidade ou 
propriedade pelo indivíduo. 

No tocante aos papéis semânticos, adjetivos deverbais e substantivos formados 
por conversão a partir de adjetivos como os do tipo X-do podem corresponder a grupos 
distintos como beneficiários (beneficiado, convidado, convocado, homenageado), 
vítimas de afetação física ou psíquica (baleado, ferido, viciado) e até mesmo agentivos 
profissionais (empregada). Temos, assim, um padrão metonímico correlacionado a um 
processo morfológico (ou mais de um, se levarmos em conta as características 
morfológicas da base das regras de formação). Em Basilio (2011) podemos ver a 
referência aos padrões metonímicos nas formações X-do, que designam indivíduos 
como afetados pelo ato verbal, os quais, segundo a autora, poderiam estar incluídos em 
um grupo maior, no qual estariam incluídas formações para denotar indivíduos não 
humanos (pescado, afogado, grelhado, povoado, etc.). 

Entretanto, além do processo morfológico formador de adjetivos do tipo X-do 
(além dos substantivos plenos formados por conversão a partir destes adjetivos), temos 
ainda uma dimensão social que não é prevista pela estrutura linguística. Assim como 
ocorre com os agentivos, a designação de substantivos X-do também abarca a função 
social dos indivíduos na sociedade, ao lado da regra de formação de palavras [X do]Adj 
->[X do]N (Basilio, 2006: 4). Assim, um refugiado não é apenas um indivíduo que se 
refugiou, assim como um acusado não é simplesmente um indivíduo que foi acusado: a 
estrutura lingüística nada nos diz acerca da condição de expatriado ou emigrado do 
primeiro e da condição de réu em processo jurídico do segundo. Um refugiado é uma 
pessoa que se encontra fora de seu país de origem e que não pode retornar a ele em 
virtude de perseguições relacionadas à sua raça, religião ou afiliação política. Um 
acusado tem de responder por seus atos diante de um júri. 

Formações como empregado e empregada também atestam a importância de 
modelos cognitivos para a denotação através do uso das formas em –do. Empregado 
denota uma pessoa que presta serviços ao empregador (sua contraparte agentiva) 
mediante o pagamento de um salário. No entanto, a formação feminina, empregada, 
pode caracterizar uma função específica que não está prevista pela estrutura linguística: 
empregada é a mulher que presta serviços domésticos como em: 
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(26) Ontem, um funcionário dele chegou na residência para levar roupas sujas 
do operador do mensalão, que foram entregues à empregada. 

 
Na análise da morfologia lexicalista, no tocante ao tratamento dos nomes de 

agente deverbais, é comum a representação através de orações adjetivas “que X” (onde 
X é o verbo). Analogamente, poderíamos analisar construções lexicais como 
substantivos X-do seguindo um modelo semelhante, mas ao fazê-lo deixaríamos de 
analisar certas propriedades denotativas destas formações. 

A formação empregada, conforme visto em (26), é problemática para a 
morfologia lexicalista, na medida em que não pode ser descritas mediante 
representações simbólicas como “aquela ou aquela que foi X onde X é um verbo”. 
Assim, empregada não é apenas uma pessoa que foi empregada, de modo que sua 
condição como trabalhadora que presta serviços domésticos não é adequadamente 
representada de acordo com a representação semântica proposta. 

 
 

Conclusão 

 Modelos de categorização lexical clássica se baseiam na noção de que elementos 
de dadas categorias compartilham propriedades. Assim, elementos da classe dos 
substantivos têm como característica comum a denotação de seres, a possibilidade de 
flexão de gênero e número, etc. Com efeito, modelos de categorização refletem o 
pensamento humano, de maneira que muitas palavras do léxico evidenciam esses 
padrões. Quando pensamos em membros da família, por exemplo, fazemos um tipo de 
categorização baseado em laços consanguíneos ou em filiações como casamento ou 
adoção. 
 No entanto, a categorização não é tão simples quanto aparenta ser. A teoria 
clássica de que categorias constituem compartimentos estanques é posta em xeque por 
Rosch: 
 

Primeiramente, se as categorias são definidas apenas por propriedades 
que todos os membros compartilham, então nenhum membro deve ser 
considerado como melhor exemplo de uma categoria do que os outros. 

 
 Nessa visão, podemos identificar, dentro da categoria lexical dos substantivos, 
exemplos mais centrais (tal como é o caso dos substantivos plenos) e exemplos menos 
centrais (como os substantivos precários, restritos aos contextos genéricos). Da mesma 
maneira, poderíamos considerar algumas formas X-do derivadas de verbos transitivos 
diretos como exemplos menos centrais de adjetivos (coroado, escolhido, julgado), uma 
vez que podem aparecer em contextos sintáticos característicos de alguns verbos, 
enquanto que outras formações como assustado e culpado poderiam ser consideradas 
como mais centrais, em virtude de seu funcionamento sintático e morfológico mais 
típico de adjetivo, conforme podemos ver nos testes de Pimenta-Bueno (1986). 
 Também os contextos interferem na centralidade das categorias lexicais. Assim, 
um substantivo com a finalidade de denotar uma categoria mais geral da sociedade, 
como um aposentado, ou um convidado, pode ser interpretado como um melhor 
exemplo de substantivo do que outros substantivos que também são plenos, mas que, 
entretanto, são restritos a esferas sociais mais específicas, como, por exemplo, o 
contexto jurídico. 
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Acreditamos, diante disso, que a premissa da Teoria Gerativa de que a gramática 
é um módulo encapsulado, desvinculado dos processos cognitivos centrais é 
problemática no que tange ao tratamento dos substantivos X-do. Com efeito, a 
importância do conhecimento de mundo dos falantes e das propriedades cognitivas 
como a categorização não podem ser abarcados pelo modelo formal de representação 
simbólica utilizado na Hipótese Lexicalista. Assim, são mais promissores para uma 
visão mais abrangente do fenômeno linguístico modelos que integrem ou admitam 
interfaces. 
 
Palavras-chave: Hipótese Lexicalista, metonímia, particípio passado. 
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SAMBISTA OU SAMBEIRO? FORMAÇÃO DE PALAVRAS E 
SIGNIFICAÇÕES EM UM CORPUS DE LETRAS DE SAMBA 

 
 

Flávio de Aguiar Barbosa 
 
 
Motivação 

O estudo das formações sufixais em pauta baseia-se em um corpus compilado a 
partir da percepção de que os trabalhos lexicográficos sobre o português popular devem 
se beneficiar de estudos com base documental consistente. Os dicionários assim 
elaborados são mais consistentes, precisos e úteis do que os que seguem métodos 
lexicográficos tradicionais. A tarefa que aqui se iniciou, portanto, é a de constituição de 
um corpus de referência do samba carioca, adequado a estudos lexicais (especialmente 
lexicográficos) sensíveis a informações discursivas encontráveis nos textos que 
compõem o corpus. 

A elaboração de um corpus de composições de sambistas é um trabalho 
significativo para os estudos lexicais, dada a documentação insuficiente dos usos 
populares do português do Brasil. O vocabulário característico desse nível de uso foi 
objeto de poucos estudos baseados em corpus, com processamento automático a partir 
de ferramentas computacionais que forneçam quantificações das ocorrências, 
agrupamentos de lexias contextualizadas, comparações estatísticas em relação a outros 
corpora etc. Por outro lado, já se dispõe de levantamentos vocabulares da linguagem 
urbana culta falada em algumas capitais brasileiras, entre as quais a cidade do Rio de 
Janeiro (tarefa realizada pelos integrantes do subprojeto O Léxico da Fala Carioca, do 
Projeto NURC/RJ [Marques, 1996]); da linguagem de escritores, como Camões (Cunha, 
1966 e 1995) e Fernando Pessoa (Biderman, 1969); das linguagens características de 
áreas profissionais (trabalho desenvolvido, por exemplo, no projeto DIRECT – em 
direção à linguagem dos negócios) e dos usos do português escrito (corpus que 
compreende literatura romanesca, jornalística, dramática, técnica e oratória, a partir do 
qual se elaborou o Dicionário de usos do português do Brasil [Borba, 2002]). É claro 
que a existência desses levantamentos não significa que a documentação de tais 
variedades da língua portuguesa esteja esgotada, mas sem dúvida indica que seu estudo 
já apresenta importantes avanços. 

Ainda na perspectiva dos estudos lexicográficos, um corpus do samba urbano 
carioca também representa uma base a partir da qual é possível: a) depreender as 
palavras mais frequentes e representativas, que não podem deixar de constar em 
dicionários gerais; b) elaborar definições acuradas e não preconceituosas relativas à 
linguagem e aos elementos característicos da cultura popular brasileira; c) explicitar as 
particularidades desse campo discursivo — o contrato de comunicação envolvido, as 
formas de interação entre os participantes dos atos de discurso etc. Essas informações 
são importantes tanto para a redação de definições lexicográficas quanto para a 
atribuição de marcas de uso. 

Além da utilidade para a elaboração de dicionários gerais de língua portuguesa, 
o corpus tem, ainda, outras aplicações. 

Como focaliza a produção de compositores de uma geração específica, com 
datação tão exata quanto possível das composições analisadas, é relevante para estudos 
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lexicais de perspectiva histórica — serve como base documental para estudos 
etimológicos, de cronologia lexical e de derivação semântica. 

Num âmbito lexicográfico ainda mais específico, o levantamento dessas 
composições representa o ponto de partida para o Dicionário histórico do samba 
carioca, obra que pretendo desenvolver e que, seguindo o modelo do Dicionário 
histórico das palavras portuguesas de origem tupi (Cunha, 1989), conterá verbetes com 
abonações cronologicamente progressivas dos registros. As análises discursivas rendem 
notas de uso muito enriquecedoras para a obra, que com isso ofereceria mais do que 
definições abstratas e excessivamente generalizadoras. 

Adicionalmente, outras disciplinas da área das Ciências Humanas também 
poderão se beneficiar desse material, pois nele encontrarão alusões a fatos históricos e à 
vida no Rio de Janeiro da época numa perspectiva geralmente pouco considerada na 
história oficial e também o registro de um período importante da música popular 
brasileira. 

Finalmente, talvez a contribuição mais abrangente deste trabalho seja a própria 
documentação do repertório produzido no período em questão. Essa tarefa importa para 
o registro de um legado cultural amplamente difundido e frequentemente considerado 
como um elemento relevante na caracterização da identidade cultural carioca, e até 
mesmo nacional (Cf. Vianna, 2002 e Lopes, 2005). 

 
 
Embasamento teórico 

O trabalho demandou referências provenientes de quatro áreas de estudo: os 
Estudos Lexicais, a Análise do Discurso de linha semiolinguística, a Linguística de 
Corpus e os Estudos culturais sobre o samba e o Rio de Janeiro. 

 
a) Estudos Lexicais — esse embasamento é importante, primeiramente, por 

suscitar o diagnóstico da necessidade de estudos do léxico popular do português do 
Brasil aplicáveis à elaboração de obras lexicográficas. Ele tem, ainda, valia por embasar 
a classificação das ocorrências lexicais a partir de critérios linguísticos ou não, o 
agrupamento e lematização de ocorrências, a lematização de unidades lexicais 
complexas, o tratamento do vocabulário de especialidade relacionado a esse campo 
discursivo. Os trabalhos de Biderman (1998), Sanromán (2000) e Borba (2003) foram 
considerados no que diz respeito a essa linha teórica. 

 
b) Análise do Discurso — o embasamento nessa disciplina é fundamental para 

estabelecer a perspectiva de análise segundo a qual a linguagem é um objeto não 
transparente, ou seja, por um lado o ato de linguagem é “produzido por um emissor 
determinado, em um dado contexto sócio-histórico”; por outro, “o processo de 
comunicação não é o resultado de uma única intencionalidade, já que é preciso levar em 
consideração não somente o que poderiam ser as intenções declaradas do emissor, mas 
também o que diz o ato de linguagem a respeito da relação particular que une o emissor 
ao receptor”. Neste trabalho adoto a Linha Semiolinguística de Análise do Discurso, de 
Charaudeau (2004 e 2008). 

 
c) Linguística de Corpus — observando os princípios da Linguística de Corpus, 

efetivei o processamento computacional dos textos. Usei o software Wordsmith Tools, 
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elaborado por Mike Scott (2007), para obter cálculos de frequência vocabular, índices 
de palavras contextualizadas e de palavras-chave do tipo de texto em questão. Outra 
referência fundamental nesta área foi Berber Sardinha (2004). 

 
d) Estudos culturais e históricos sobre samba e sobre o Rio de Janeiro do final do 

século XIX e do início do século XX — são relevantes para a delimitação cronológica 
do corpus estudado e para o levantamento dos compositores; para a compreensão das 
coerções situacionais que determinam tanto a construção da significação do material 
linguístico quanto as formas de interação presentes nas composições; para a apreciação 
da representatividade do corpus. Os estudos de Moura (2004) e Sandroni (2001) foram 
importantes nesse sentido. 

 
 
Escolha dos autores estudados e obtenção das letras 

O corpus projetado neste estudo é constituído de composições de sambistas 
atuantes no Rio de Janeiro, representativos de um período inaugural do gênero musical 
na cidade. Há, portanto, três variáveis principais que foram consideradas: a musical e de 
representatividade, a geográfica e a cronológica. 

 
a) Musical e de representatividade – os três sambistas estudados são pessoas 

integradas à vida de suas comunidades (o Estácio no caso de Ismael, a Mangueira, no de 
Cartola, Oswaldo Cruz, no de Paulo da Portela); são fundadores e líderes de escolas de 
samba (quem menos se dedicou a esse tipo de instituição foi Ismael, que apesar de ser 
um dos fundadores da Deixa Falar, via incompatibilidade entre a vida de compositor 
profissional e a participação em escolas de samba, principalmente como autor de 
sambas); são compositores em cuja obra encontram-se majoritariamente sambas. 

Devo esclarecer que o levantamento dessas composições não foi exaustivo, mas 
indispensavelmente representativo da produção de cada autor, pois contempla os 
principais parceiros e temáticas, além das músicas de maior projeção. 

 
b) Geográfica – os sambistas cujas composições integram o corpus não são 

necessariamente cariocas, mas as letras registradas foram produzidas depois que 
passaram a residir na cidade do Rio de Janeiro. 

Ismael Silva nasceu em Jurujuba, Niterói. Cartola e Paulo da Portela, apesar de 
não terem nascido exatamente na região onde se notabilizaram como compositores, são 
cariocas. 

 
c) Cronológica – este último critério também ajudou a orientar a escolha dos 

sambistas em estudo. Tentou-se selecionar compositores nascidos aproximadamente no 
mesmo período. A primeira década do século XX foi delimitada como a época de 
nascimento de sambistas que tiveram atuação fundamental na institucionalização do 
samba urbano carioca e participaram do desenvolvimento da indústria fonográfica 
brasileira na década de 30, com composições que contribuíram para firmar o gênero 
como produto cultural e, num contexto político propício, expressão musical 
profundamente identificada com a cultura brasileira. Essa é a década de nascimento de 
Paulo da Portela (1901-1949), Ismael Silva (1905-1978) e Cartola (1908-1980). 
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O corpus 

Os trabalhos de escolha dos compositores, levantamento e transcrição das 
composições resultaram na compilação de um corpus de 296 composições, com cerca 
de 21.000 palavras. 

Para todas as letras transcritas, anotaram-se as seguintes informações: 
 
a) Título: o nome da música, apurado a partir das mesmas fontes detalhadas no 

item (f) adiante. 
Quando se encontrou discrepância nos títulos de algumas canções, registraram-

se todas as variantes, com a mais frequentemente registrada em primeiro lugar. 
No caso de músicas sem título, registrou-se o primeiro verso, ou, dependendo da 

extensão, os dois primeiros versos, para identificação da canção. 
 
b) Autor: o(s) nome(s) daquele(s) que foi(foram) registrado(s) como 

compositor(es) da música. Nos casos de discrepâncias, deu-se preferência às 
informações contidas nas biografias impressas. 

 
c) Data: delimitação cronológica mais aproximada possível da composição. Na 

maioria das vezes, a informação disponível era a data da primeira gravação. 
Quando essa data não estava disponível, buscaram-se indicações que pudessem 

trazer especificações cronológicas, como por exemplo, o tema da música. 
Eis um exemplo: a composição Cadeira vazia, de Cartola e Nuno Veloso, feita 

em homenagem a Noel Rosa, é registrada por Barboza da Silva e Oliveira Filho (2003: 
110-111) sem data especificada. A primeira parte foi feita por Cartola, “anos depois da 
morte de Noel”; a datação ficou sendo, portanto, “d1937”. 

Quando nenhuma referência presente na letra ou esclarecida sobre a concepção 
da música ajudava a delimitar uma datação, adotou-se um período delimitado pelo 
início da vida artística do compositor e pela sua morte. 

Para Paulo da Portela, o período adotado foi 1922-1949 — o momento inicial é a 
fundação do bloco Baianinhas de Oswaldo Cruz. 

Para Ismael Silva, delimitou-se o período 1922-1978 — o momento inicial é 
quando, segundo a sua biógrafa, começou a frequentar o meio dos sambistas. 

Para Cartola, o período é 1928-1980 — o marco inicial é a fundação da 
Mangueira. 

 
d) Suporte: base física na qual as informações consultadas estão registradas. 

Pode ser, neste caso, um disco, um livro ou uma partitura. 
 
e) Tema: esse rótulo a áreas temáticas amplas delimitadas indutivamente, a partir 

da análise do conteúdo das letras, e também dedutivamente, a partir da leitura de Lopes 
(2003), Vianna (2002), Vargens e Monte (2001), Sandroni (2001), Cabral (1996) e 
Conforte (2007), entre outros. Elas são sete ao todo: relações amorosas; metalinguagem; 
reflexões existenciais; cotidiano; Brasil; natureza; religiosidade. A seguir, aprofundarei 
um pouco mais a exposição do conteúdo dessas áreas temáticas. 
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f) Obra: no caso de livros ou discos, o título correspondente. No caso de 
partituras, apenas o registro “partitura”; os títulos das partituras coincidem com os das 
músicas, que são registrados em outro campo. 

As seguintes fontes foram usadas para apuração de títulos, principalmente de 
discos e canções: 

• discografias publicadas nas biografias dos três compositores, já 
mencionadas anteriormente; 

• o livro A canção no tempo: 85 anos de músicas brasileiras, de Jairo 
Severiano e Zuza Homem de Mello, especialmente o vol. 1, dedicado à 
produção do período 1901-1957; 

• o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira (disponível em 
www.dicionariompb.com.br);  

• a discografia do site do Instituto de Memória Musical Brasileira 
(www.memoriamusical.com.br);  

• a discografia do site da pesquisadora Maria Luiza Kfouri 
(www.discosdobrasil.com.br); 

• a discografia do site da empresa CliqueMusic Editora Ltda., 
especializada em música brasileira (www.cliquemusic.com.br);  

• as discografias publicadas do site da jornalista Daniella Thompson 
(http://daniv.blogspot.com/);  

• a discografia de Cartola, publicada no site do Centro Cultural Cartola 
(www.cartola.org.br). 

 
g) Editora ou gravadora: a empresa responsável pela publicação, seja de um 

livro, uma partitura ou um disco; a editora pode, ainda, ser a empresa responsável pelo 
controle da arrecadação dos direitos autorais de uma canção ou de um livro. 

 
h) Intérprete: quem canta a música registrada no disco. Mais uma vez as fontes 

que ajudaram a estabelecer o intérprete das canções são as do item (f), além da própria 
audição das gravações. 

 
Áreas temáticas 

No gráfico a seguir apresenta-se a proporção que cada área temática ocupa entre 
as letras do corpus. 
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Eis algumas breves informações sobre cada uma dessas áreas temáticas: 
• Relações amorosas (52% do corpus): diversos aspectos do amor entre 

duas pessoas — o cortejo e o inebriamento amoroso; a convivência 
conjugal; os ciúmes e conflitos; o rompimento e as desilusões; o lamento 
e o desejo de não se apaixonar novamente etc. 

 
• Metalinguagem (16% do corpus): homenagens ao samba e a sambistas 

afamados; a ambiência da roda de samba e da escola e samba; manifestos 
artísticos relacionados às práticas do samba; criações expressivas a partir 
de recursos de linguagem, principalmente verbal. 
Na verdade, os sambas da área temática “metalinguagem” não se 
restringem à abordagem das características lírico-musicais do samba; vão 
além disso, passando ao metadiscurso, ou seja, também trazem 
informações sobre os ambientes característicos do samba, as intenções 
dos sambistas ao falar do próprio samba em uma composição, entre 
outros assuntos. 
Houve neste estudo o intuito de enfatizar o vocabulário característico 
desta área temática. Esse desejo influenciou, por exemplo, na delimitação 
da nomenclatura para o estudo léxico-discursivo (ver a seguir o item 10). 

 
• Cotidiano (12% do corpus): crônicas de acontecimentos; perfis de 

comportamento; o anseio pela justiça social; crítica de valores. 
 

• Reflexões existenciais (9% do corpus): considerações a respeito da vida, 
das experiências pessoais; balanço dos aprendizados e conquistas, assim 
como das desilusões; extravasamento de emoções relacionadas a 
episódios da vida. 
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• Brasil (6% do corpus): nacionalismo; elementos da cultura brasileira; 
paisagem natural brasileira; homenagem a cidades, principalmente o Rio 
de Janeiro. 

 
• Natureza (4% do corpus): elementos da paisagem natural, geralmente 

numa abordagem poética que se diferencia da nacionalista, pois nesta 
retrata-se a natureza como patrimônio nacional. Aqui, a natureza é um 
elemento capaz de comover e inspirar o compositor. 

 
• Religiosidade (1% do corpus): perspectiva mística, envolvendo entes de 

diferentes culturas. Neste corpus, apenas três letras encaixavam-se nessa 
área temática; todas são composições de Cartola, com elementos de 
religiosidade cristã. 

 
Processamento das letras 

Usei o software Wordsmith Tools, elaborado pelo professor Mike Scott (2007), 
para obter listas de palavras, concordâncias e listas de palavras-chave a partir do corpus 
coletado. As palavras-chave foram obtidas a partir da comparação do corpus de estudo 
com um corpus de referência composto de textos jornalísticos. 

A constituição desse corpus de referência obedeceu aos princípios estabelecidos 
por Berber Sardinha (2004: 96-105), segundo os quais esse corpus deve ser de um 
gênero diferente do estudado e também deve ser pelo menos cinco vezes maior do que o 
corpus principal. 

Tendo isso em vista, compus um corpus de referência a partir de artigos de 
opinião e editoriais dos jornais O Globo e Folha de São Paulo, recolhidos entre 
setembro e dezembro de 2007. 

Outro esclarecimento necessário relativamente ao processamento do corpus é 
que só foram consideradas as ocorrências de palavras lexicais (substantivos, adjetivos, 
verbos e advérbios em -mente), mais significativas para o estudo do léxico do samba. 
As palavras gramaticais foram levadas em conta apenas quando integravam unidades 
plurivocabulares. 

 
 
Estabelecimento da nomenclatura 

A nomenclatura para análise léxico-discursiva foi estabelecida com base nas 97 
palavras-chave detectadas por meio do Wordsmith Tools, bem como em outras 
unidades selecionadas especificamente na lista de palavras da área temática 
“metalinguagem”, tendo em vista o objetivo de destacar os sambas que falam de samba. 

As composições metalinguísticas foram privilegiadas apenas nessa etapa inicial, 
de constituição da nomenclatura: o estudo das palavras selecionadas a partir desses 
procedimentos contemplou ocorrências encontradas em todas as letras do corpus. 

A nomenclatura obtida nessa etapa do trabalho totalizou 292 verbetes, alguns 
dos quais serão reproduzidos nas análises desenvolvidas neste artigo. 
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Contextualização histórica 

Como preparação para a abordagem do tema deste artigo, é necessário dedicar 
algumas palavras às transformações ocorridas nas primeiras décadas do século XX, 
ocasionadas pela ação de uma nova geração de sambistas e pelo desenvolvimento do 
mercado fonográfico no Brasil, nas composições e na atividade artística da época. 

Inicialmente, destaque-se que um grupo de compositores dentre os quais 
destacaram-se Ismael Silva, Nilton Bastos, Baiaco, Brancura, Bide e Mano Edgar, entre 
outros. Esses artistas foram responsáveis, além de outras inovações, pela sistematização 
de um gênero musical específico que passou a ser o próprio samba urbano carioca. 
Anteriormente, a palavra samba, já documentada desde 1842, era usada para designar a 
roda de samba, evento festivo de canto e dança, ou alguma composição proveniente 
desse ambiente, como o chamado samba maxixado, que não constituía um gênero 
independente, pois costuma ser considerado essencialmente maxixe. 

Mesmo os sambas do novo gênero passaram por diferentes momentos a partir do 
desenvolvimento das rádios e da indústria fonográfica. Num primeiro momento, esses 
sambas costumavam ser compostos de estribilho intercalado por improvisações feitas 
por solistas. Não havia a preocupação de fixar as segundas partes e, mesmo nas partes 
fixas, a variação era livre. A fixação da segunda parte dos sambas era uma necessidade 
gerada pela indústria fonográfica, que começava a funcionar no Brasil. O samba com 
duas partes era mais apropriado para gravação em discos; era preciso haver uma versão 
definitiva para registro. Essas modificações fortaleciam as composições em parceria, 
com um sambista fazendo a primeira parte e outro, a segunda. As parcerias nas quais 
um compõe música e outro, letra, só se tornariam mais comuns a partir da Bossa Nova 
(Sandroni, 2001, p. 153). 

Com tais modificações, os sambistas, profissionalizando-se, passam a ter a 
perspectiva de lucrar com suas composições. Contudo, ainda havia na sociedade carioca 
entraves para pessoas de origem pobre, geralmente negros, transitarem livremente. 
Muitas vezes era preciso que um intermediador entrosado nos grupos dominantes 
divulgasse as músicas. Instituiu-se desse modo a compra de parcerias, pois cantores 
como, por exemplo, Francisco Alves e Mário Reis, além de interpretarem as canções 
ainda pagavam pelo direito de figurarem como compositores, recebendo direitos 
autorais. 

A compra de parceria é uma prática vista muito negativamente, nos dias de hoje. 
Sandroni (2001, p. 149), por sua vez, tenta relativizar essa perspectiva, considerando 
que os intérpretes compradores de parceria exerciam um papel ainda não estabelecido: 

 
Quando uma vez tentei explicar o papel desempenhado por Francisco 
Alves junto aos sambistas do Estácio a um amigo francês, ele 
surpreendeu-me com o seguinte comentário: “Então, o que ele fazia é 
o que fazem hoje em dia as editoras musicais: possibilitam que a 
música se torne conhecida e em troca ganham uma parte dos direitos 
autorais.” Se se adota este ponto de vista, força é reconhecer que 
neste papel o cantor não ficou nada a dever às editoras atuais. 

 
Acresce-se o fato de que alguns compositores, ao receber para permitir que o 

intérprete figurasse na autoria e recebesse direitos, não consideravam que estavam 
vendendo a música, o que só aconteceria no caso de abrirem mão completamente do 
direito de ter seus nomes registrados. É o que se percebe nesta passagem de entrevista 
de Bide e Ismael Silva a Sérgio Cabral: 
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[Cabral:] – Você vendeu quantas músicas a ele [a Alves]? 
[Ismael:] – Só duas... Nas outras ele entrou na parceria e a gente 
dividia o dinheiro que a música rendia... 
[Cabral:] – Você vendeu o samba por quanto? 
[Bide:] – Eu não vendi, não. ... 
[Cabral:] – Mas o Francisco Alves entrou na parceria. 
[Bide:] – Você queria que ele não entrasse? ... 
[Cabral:] – Você vendeu música, Bide? 
 
[Bide:] – Não, nunca. Sabia que muita gente vendia.  

 
Também nas citações seguintes, Ismael Silva dá voz à surpresa do malandro que 

descobre a possibilidade de ser profissional, sustentando-se a partir de suas 
composições. No segundo fragmento, reconhece que Francisco Alves teve alguma 
importância para ele, sem deixar de externar a existência do absurdo preconceito que 
tornou possível a atuação dos intermediários: 

 
Eu estava doente e fiquei hospitalizado por um mês. Lá, recebi um 
portador dele, Chico [Francisco Alves], perguntando se eu queria 
vender um determinado samba. Esse portador era o Alcebíades 
Barcelos, compositor também, bom, tem vários sucessos. Então, já 
levou o recibo, no caso de eu aceitar, conforme aceitei, para assinar 
imediatamente. O preço oferecido era 100 mil réis. Eu fiquei muito 
satisfeito, todo entusiasmado pelo fato de saber que aquilo que fiz 
interessou tanto a alguém, a ponto de querer pagar. Fiquei 
sonhando, pensando uma porção de coisa. Dessa forma eu vendi o 
samba e ele gravou, sem me conhecer. (MUSEU DA IMAGEM E DO 
SOM, 2002, p. 163). 

 
MIS: Você se considera uma vítima do Francisco Alves? 
IS: Não, porque talvez eu não fosse o que sou hoje, se não fosse ele. 
Ele me foi útil. Naquela época eu era apresentado como “quem fez” 
o Francisco Alves. Imagina! Eu não “fiz” o Francisco Alves, na 
verdade eles queriam se referir ao sucesso que ele fazia. Ele me 
apresentava como o seu “braço direito”, como um preto de alma 
branca. E eu entrava no palco. Ele queria se referir ao sucesso que 
estava fazendo. Um atrás de outro, um atrás do outro, um atrás do 
outro. (MUSEU DA IMAGEM E DO SOM, 2002, p. 173). 

 
Ocorrências de sambista no corpus 

Constataram-se apenas duas ocorrências da lexia no corpus em estudo: 
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SAMBISTA [2 ocorrências em 2 letras do corpus] 

1 1932 

Cidade mulher // Cidade, quem te fala é um sambista, / 
Anteprojeto de artista, / Teu grande admirador / Me confesso 
boquiaberto, / De manhã, quando desperto / Com tamanho 
esplendor // 

Cidade mulher; 
Paulo da Portela 

2 

1928 
- 

1980 

Sou doutor / Sou doutor, mas sou sambista / Tenho sangue de 
artista / Também sei tamborinar / Sou doutor / Sei que sou 
advogado / Não me faço de rogado / Quando preciso sambar // 

Sou doutor; Cartola 

 
Uma explicação para a baixa frequência se explica é que essa não é a única 

designação para quem se dedica ao samba. Outras possibilidades são bamba (5 
ocorrências), malandro (5 ocorrências), mano (3 ocorrências), mulata (5 ocorrências) e 
professor (5 ocorrências). 

Cada uma delas tem uma conotação, ou delimitação semântica própria: bamba e 
mano são usos mais particulares do meio do samba, sendo que mano ainda ressalta uma 
relação fraternal entre as pessoas. Malandro ressalta o gosto pela vida boêmia, além do 
talento artístico. Mulata é referência especializada para a participante feminina da roda 
de samba, em geral dançarina talentosa. Professor é uso que remete à criação das 
escolas de samba como instituições carnavalescas: na esteira dessa institucionalização, 
os sambistas que lideravam as escolas eram frequentemente chamados de professores. 

Quanto às ocorrências de sambista, importa dizer que correspondem a um 
neologismo semântico, cujas circunstâncias de criação já foram antecipadas na seção 
anterior: tanto samba quanto sambista são palavras que remontam ao século XIX — 
segundo o dicionário Houaiss (2001), a primeira tem o primeiro registro em 1842 e a 
segunda, em 1899. Samba podia fazer referência ao evento festivo (a roda de samba) e a 
composições genéricas oriundas desse ambiente; sambista, por outro lado, referia-se a 
participantes desse meio e a criadores dessas composições. Com o desenvolvimento do 
samba como gênero musical, sambista, além das acepções mencionadas, acumula mais 
uma, de artista hábil na criação do novo gênero, além de profissional recém-inserido no 
mercado fonográfico. 

Em ambos os casos, sambista rima com artista, o que reforça a valorização da 
atividade cultural desses compositores. No primeiro exemplo, o enunciador é cauteloso 
ao se declarar anteprojeto de artista, usando de modéstia na afirmação de seu fazer 
artístico. 

No segundo caso, aborda-se a distinção entre os saberes da cultura popular e os 
da cultura erudita, representados pelas lexias sambista e doutor. Tal distinção é 
frequentemente vivenciada como oposição e isso está marcado na letra transcrita pela 
conjunção adversativa mas; não obstante, equaciona-se a oposição por meio do perfil de 
um doutor sambista, com alma de artista, um advogado que sabe sambar. Desta vez, 
portanto, além de afirmar a qualidade do fazer artístico do sambista, o compositor ainda 
busca aproximar as figuras do especialista em samba e do profissional com formação 
escolar. 

Com o mesmo sufixo -ista, e também em referência aos criadores de sambas 
e/ou protagonistas de rodas de samba, há no corpus seis ocorrências de artista, ao todo: 
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ARTISTA [6 ocorrências em 6 letras do corpus] 

1 1932 
Cidade, quem te fala é um sambista, / Anteprojeto de artista, / 
Teu grande admirador / Me confesso boquiaberto, / De manhã, 
quando desperto / Com tamanho esplendor // 

Cidade mulher; Paulo 
da Portela 

2 
1922 

- 
1949 

És artista do chorar / vai depressa acreditar / que o teu grande 
sofrimento / como um juramento santo / entretanto não passa / de 
um grande fingimento 

O grande fingimento; 
Paulo da Portela 

3 1960 
E muito bem representado / Por inspiração de geniais artistas, / O 
nosso samba, humilde samba, / Foi de conquistas em conquistas 

Tempos idos; Cartola e 
Carlos Cachaça 

4 1973 
Em Mangueira vêm vários artistas / Do exterior até turistas / Só 
pra ver o que a Mangueira tem / Sambar como nossas cabrochas 
ninguém // 

A Mangueira é muito 
grande; Cartola e 
Ataliba 

5 
1928 

- 
1980 

No camarim nem sempre há euforia / Artista de mim mesmo nem 
posso fracassar / Releio os bilhetes pregados no espelho / Me 
pedem que jamais eu deixe de cantar 

Camarim; Cartola e 
Hermínio Bello de 
Carvalho 

6 
1928 

- 
1980 

Sou doutor / Sou doutor, mas sou sambista / Tenho sangue de 
artista / Também sei tamborinar / Sou doutor / Sei que sou 
advogado / Não me faço de rogado / Quando preciso sambar // 

Sou doutor; Cartola 

 
Entre as ocorrências anteriores, além das de número 1 e 6, já mencionadas 

anteriormente, também as de número 3 e 4 trazem a acepção ‘especialista em uma arte’. 
Em (3), lembram-se os artistas que constituíram as tradições do samba; em (4) os 
artistas vêm de fora e visitam a Mangueira, prestigiando a agremiação. 

Na ocorrência (2) artista ocorre com acepção mais genérica, de ‘pessoa muito 
habilidosa em uma atividade’. Já em (5), a expressão artista de mim mesmo aplica-se ao 
profissional do canto, que conta apenas com suas próprias possibilidades, com seu 
corpo como instrumento, para fazer uma boa apresentação artística. 

 
 

Sambista ou sambeiro? 

Ao considerar a distinção entre os usos das duas lexias em questão, a primeira 
observação importante a fazer, conforme já foi comentado desde o início deste artigo, é 
a impropriedade de alguns registros lexicográficos que, não considerando 
adequadamente os usos do discurso do samba, definem sambista de modo impreciso, 
além de considerarem sambista e sambeiro sinônimos. É o que comenta Roberto M. 
Moura na seguinte passagem: 

 
Sambista não é só quem faz samba. Aliás, sequer se precisa fazer 
samba para ser sambista. O mestre-sala Delegado, da Mangueira, é 
sambista. A falecida pastora Paula do Salgueiro era. Em 
contrapartida, há compositores de sambas geniais, como Dorival 
Caymmi ou o já citado Ary Barroso cuja história não se dá 
exclusivamente dentro do samba ou das escolas de samba. 
O sambista canta, toca e dança o samba com uma naturalidade de 
berço, muito mais, portanto, do que as noções dicionarizadas e 
incompletas (no Aurélio, confunde-se sambista com sambeiro, o que é 
inaceitável numa roda de samba; a segunda palavra tem conotação 
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declaradamente pejorativa e quase sempre se refere a algum 
“estrangeiro”; e sambista é apenas o “exímio dançarino de samba” 
e/ou “compositor de samba”; no Houaiss, é “pessoa que samba”, 
“componente de escola de samba” e/ou “compositor de samba”). 
[Moura, 2004, p. 67-8] 

 
A lexia sambeiro não ocorre no corpus de criações dos compositores nascidos na 

primeira década do século XX. A primeira ocorrência foi encontrada em Visual, de 
Neném e Pintado, dois sambistas do Cacique de Ramos cujo samba Visual foi gravado 
por Beth Carvalho no disco De pé no chão (1978): 

 
Visual 

Neném / Pintado (1978) 
 

Depois que o visual virou quesito / Na concepção desses 
sambeiros / O samba perdeu a sua pujança / Ao curvar-se à 
circunstância imposta pelo dinheiro / E o samba, que nasceu menino 
pobre, / Agora se veste de nobre no desfile principal / Onde o 
mercenarismo impõe a sua gana / E o sambista, que não tem grana, / 
Não brinca mais o Carnaval. // 

Ai, que saudade que eu tenho / Das fantasias de cetim / O 
samba agora é luxo importado / Organdi, alta-costura / Com luxuosos 
bordados / E o sambista, que mal ganha pra viver, / Até mesmo o 
desfile / lhe tiraram o prazer de ver. 

 
Na letra, há, exatamente conforme a afirmação de Moura, oposição semântica 

entre sambista e sambeiro. O primeiro é caracterizado como alguém “de casa”, íntimo 
ao samba e a seus valores e que, assim como o próprio samba em suas origens, dispõe 
de poucos recursos financeiros. Ainda segundo a construção discursiva constatada na 
letra, o sambeiro é alguém “de fora”, responsável por mudanças nos valores do samba, 
como a ênfase crescente a informações visuais, em detrimento de informações lírico-
musicais e coreográficas, e também ao luxo cada vez maior nos desfiles de carnaval, o 
que se considera que causou o isolamento dos sambistas, sem condições de arcar com as 
despesas das fantasias, ou mesmo dos ingressos do desfile. 

Faz mesmo sentido que sambeiro não tenha ocorrido nas letras de Ismael Silva, 
Paulo da Portela e Cartola. Apenas por volta da década de 1970 ocorreram os processor 
que ocasionaram a criação do neologismo: as transformações que aos poucos tornaram o 
ambiente das escolas menos característico de um grupo homogêneo, que compartilha 
valores semelhantes, para se ampliar, englobando um público socialmente heterogêneo. 
É o que fica registrado no seguinte testemunho de Nei Lopes: 
 

Antigamente, até ali pelos anos 60, a única vaidade do compositor de 
escola de samba era ser admirado pelos seus camaradas e pelas 
mulheres. Admirado pelo seu talento de poeta ou de músico. (...) Os 
heróis-fundadores foram sempre compositores, como é o caso de 
Cartola na Mangueira, Antenor Gargalhada no Salgueiro, Paulo da 
Portela, Mano Elói no Império Serrano, por aí afora. Porque escola 
de samba era coisa de parentes, amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho. Esse é o grande diferencial em relação a hoje. Uma ala de 
compositores, nessa época de que estamos falando, era a elite 
intelectual da escola. Os compositores eram intelectuais orgânicos, 
embora muitas vezes fossem iletrados e até analfabetos. Havia um 
código de ética, nas escolhas do samba-enredo, que fazia com que se 
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renunciasse à disputa diante de um concorrente nitidamente superior 
(LOPES, 2004, p. 134). 

 
O neologismo é, portanto, documentação lexical das transformações históricas 

que vinham se processando no seio das escolas de samba. Não é por acaso que foi 
registrado em uma composição do Cacique de ramos, um dos blocos que se 
desenvolveram a partir da década de 1970, à margem do movimento das escolas de 
samba. Esses blocos muitas vezes se apresentavam como movimentos de resistência às 
transformações das agremiações carnavalescas, cultivando tradições da roda de samba. 
É o que se vê na seguinte análise de Roberto M. Moura: 
 

A união em torno do samba e da roda reforça a sensação de Nei 
Lopes — de que a escola não é mais (ou não é mais exclusivamente) 
a instância de legitimação do sambista (assim como o disco e o rádio 
também não o são). O que Nei faz é acentuar uma tendência que já 
vinha-se notando desde os anos 60 e 70, com o crescimento de blocos 
como o Bafo da Onça e o Cacique de Ramos e o surgimento das 
rodas semiprofissionalizadas. Hoje, essa tendência encaminha-se 
para estruturas cada vez menos rígidas, como se vê nesse revival da 
Lapa, em pleno limiar do terceiro milênio. 
Como o elemento mais sensível à institucionalização e crescimento 
das agremiações que ajudou a criar, o sambista foi deixando 
paulatinamente de se sentir, nelas, num espaço doméstico e íntimo. 
Ficou na “rua”, esvaziado pela progressiva importância que a 
diretoria e o carnavalesco passaram a ter. E consciente do peso cada 
vez menor que tem na estrutura que inventou. Vejamos. 
Na roda, o que havia e há é uma hierarquia tácita — que legitima os 
valores sintonizados com a chamada raiz histórica do samba 
(compositores, ritmistas, passistas etc.). Na escola, a hierarquia é 
burocratizada, subordinada ao conjunto de interesses sociais e 
institucionais da agremiação nas suas múltiplas relações com 
autoridades, parceiros, patrocinadores e meios de comunicação. Não 
creio que ainda se possa considerar esse segundo conjunto como 
“mundo do samba” (Moura, 2004, p. 69-70). 

 
Considerações finais 

Com base nas informações apresentadas anteriormente a partir das lexias em 
questão, conclui-se que 
• sambista, como compositor de músicas do novo gênero desenvolvido a partir da 

atuação da geração do Estácio, a partir do qual se organizaram as Escolas de Samba 
e também cresceu um mercado de gravações desse mesmo gênero musical, é 
neologismo semântico da década de 1930. Trata-se de pessoa que se dedica às 
práticas do samba, frequentemente compositor(a) desse tipo de música, mas 
também, possivelmente, dançarino(a), instrumentista etc.; 

• sambeiro é neologismo da década de 1970, tendo sido palavra formada para 
designar pejorativamente pessoas que não revelam grande intimidade com o meio 
do samba. Assim, como bem comentou Roberto M. Moura na citação feita 
anteriormente, trata-se de uma palavra cujo conceito é incompatível com o de 
sambista. 
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Nessas conclusões constatam-se as cargas semânticas esperáveis para os sufixos  
-ista e -eiro: o primeiro, em sambista, aplica-se a uma atividade especializada, embora 
sem o traço da escolarização, mas que revela, por um lado, habilidades técnicas 
relevantes e, por outro, afinidade com os valores do samba, o que também acaba 
denotando um aspecto de especialização. O segundo sufixo, em sambeiro, revela, além 
da ideia de atividade genérica, na maioria dos casos menos especializada do que aquela 
assinalada por -ista, a carga de pejoratividade, potencialmente verificável no par  
-ista/-eiro (pianista/pianeiro, flautista/flauteiro etc.). Tais observações vão ao encontro 
daquelas feitas por Alvares (2004), em seu estudo sobre esses mesmos sufixos 
formadores de profissões em português. 

Enfim, este trabalho representa mais uma oportunidade de exploração do corpus 
parcial compilado com vistas à elaboração do Dicionário Histórico do Samba Carioca, 
tarefa que representará uma contribuição para o conhecimento do léxico popular 
brasileiro, para a documentação do samba urbano carioca e também para a lexicografia 
de língua portuguesa, desenvolvida com base em corpus. 
 
Palavras-chave: Lexicografia; Linguística de Corpus; Samba urbano carioca; Análise do Discurso; 
Morfologia lexical 
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AS OCORRÊNCIAS DAS CONSTRUÇÕES “EM TORNO” E “ENTORNO” NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 

COGNITIVISTA  
 

Giovanna Feitosa Rossinhole
1 

 

Introdução 

 Este artigo tem como objetivo mostrar as ocorrências das formas “em torno” e 
“entorno” no português brasileiro: se as duas formas ainda convivem (caso de 
variação), se uma já tomou o lugar da outra (caso de mudança concluída) ou se uma 
está tomando o lugar da outra (caso de mudança em curso). Além disso, pretende-se 
fazer o levantamento da quantidade de sentidos de “em torno” e “entorno” encontrados 
nas sentenças analisadas. 

A pesquisa foi feita diariamente no jornal online Folha de São Paulo (em todas 
as notícias localizadas nas seções “Poder” e “Mundo”) durante o período de três meses. 
Selecionamos então as sentenças em que havia a ocorrência das formas “em torno” ou 
“entorno” a fim de fazer a compilação e análise dos dados. Através da análise das 
sentenças extraídas do jornal online, um dos objetivos dessa pesquisa também é 
descobrir por qual processo ocorreu a formação da palavra “entorno”.  
 

Fundamentação teórica 

Linguística Cognitiva 

 Os formuladores da Linguística Cognitiva tinham como objetivo inicial 
encontrar um viés teórico que desse conta das relações entre sintaxe e semântica, 
“investigando especialmente as relações entre forma e significado na teoria linguística” 
(Ferrari, 2011, 13). Diferentemente da Linguística Gerativa, que postula que “o módulo 
cognitivo da linguagem é independente de outros módulos cognitivos (como o 
raciocínio matemático, a percepção etc)” (Ferrari, 2011, 13) e prioriza o módulo 
sintático, a Linguística Cognitiva adota uma perspectiva não modular, ou seja, prevê a 
interação entre as habilidades cognitivas. 

 Sob essa perspectiva, entende-se que o significado é uma construção cognitiva: 
as palavras orientam a construção de sentido, não contêm em si mesmas significados. O 
significado é construído através do que experienciamos e apreendemos, em um 
movimento contínuo de categorização e recategorização do mundo. Há então o 
estabelecimento de uma semântica cognitiva, “a qual sugere uma visão enciclopédica 
do significado linguístico, em contraste com a visão de dicionário tradicionalmente 
adotada nos estudos semânticos” (Ferrari, 2011, 15). A linguagem reflete a construção 
que o ser humano tem da realidade, o que a Linguística Cognitiva entende como 
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realismo experiencial, em que cada língua estabelece uma perspectiva particular (entre 
várias possíveis) em relação ao mundo. 

 Assim como outras dicotomias decorrentes da adoção da categorização clássica, 
a diferença entre dicionário e enciclopédia é adotada pela teoria gerativa. Dessa forma, 
o dicionário mental (ou léxico) é que representa o conhecimento linguístico através de 
um componente, como explica Ferrari (2011, 16) 

“No modelo de dicionário, o significado central de um item lexical é 
a informação contida na definição da palavra (por exemplo, esposa 
significa mulher adulta casada). O conhecimento enciclopédico (por 
exemplo, conotações estereotipadas referentes ao papel de esposa, 
como zelo) é considerado não linguístico. Nesse sentido, o modelo 
de dicionário restringe-se ao domínio de aplicação da semântica 
lexical, enquanto as relações do significado com o mundo são 
vinculadas ao domínio da pragmática, o qual, na visão formalista, é 
externo ao domínio da linguagem propriamente dita.”   

 Para a Linguística Cognitiva, o significado não pode ser definido separadamente 
do seu contexto de uso, “reunindo um conjunto significativo de evidências de que as 
palavras são interpretadas em relação a estruturas de conhecimentos esquemáticas 
(frames) ou domínios de experiência” (Filmore, 1975, 1977, 1982; Langacker, 1987; 
apud Ferrari, 2011, 50).  

 O termo frame “designa um sistema estruturado de conhecimento, armazenado 
na memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização da experiência” 
(Ferrari, 2011, 50). Desenvolvido por Charles Filmore (1975, 1977, 1982, 1985), 
corresponde a cada estrutura de conhecimentos “que relacionam elementos e entidades 
associados a cenas de experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais 
dessa experiência” (Ferrari, 2011, 50). Portanto, para compreendermos qualquer 
palavra, precisamos acessar nossa base de conhecimento de mundo, que está associada 
ao que experienciamos. Esse conceito está diretamente ligado com outro, o de modelo 
cognitivo idealizado, definido como “um conjunto complexo de frames distintos” 
(Ferrari, 2011, 53). 

Visto que a Linguística Cognitiva acredita que a construção do significado é 
orientada pelo contexto e que a cada contexto comparecem os conhecimentos de mundo 
dos falantes, “os significados convencionalmente associados às palavras são abstrações 
a partir de uma vasta gama de contextos de usos associados a um dado item lexical” 
(Ferrari, 2011, 17). A enciclopédia corresponde, então, ao inventário dos 
conhecimentos de mundo, um constructo teórico assim definido por Eco (1991, 113):  

“A enciclopédia é um postulado semiótico. Não no sentido de que 
não seja uma realidade semiótica: ela é o conjunto registrado de 
todas as interpretações, concebíveis objetivamente como a biblioteca 
das bibliotecas, onde uma biblioteca é também um arquivo de toda a 
informação não verbal de algum modo registrada, das pinturas 
rupestres às cinematecas. Mas deve permanecer um postulado porque 
de fato não é descritível na sua totalidade. As razões por que não é 
descritível são várias: a série das interpretações é indefinida e 
materialmente inclassificável; a enciclopédia como totalidade das 
interpretações contempla também interpretações contraditórias; a 
atividade textual que se elabora com base na enciclopédia, agindo 
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sobre suas contradições e introduzindo nela continuamente novas 
segmentações do continuum, também com base em experiências 
progressivas, transforma com o tempo a enciclopédia, de modo que 
uma sua ideal representação global, se em algum caso fosse possível, 
seria já infiel no momento em que estivesse terminada; enfim, a 
enciclopédia como sistema objetivo das suas interpretações é 
‘possuída’ de maneira diferente por seus diferentes usuários.” 

 
 Eco, no final de sua explicação, diz que “a enciclopédia como sistema objetivo 

das suas interpretações é ‘possuída’ de maneira diferente por seus diferentes usuários”. 
Isso quer dizer que a linguagem reflete a construção humana da realidade. “Nos termos 
de Jackendoff (1983), trata-se de realidade projetada: representação mental da 
realidade, tal como construída pela mente humana, mediada por nossos sistemas 
perceptuais e conceptuais únicos” (Ferrari, 2011, 22). 

A preposição e outros conceitos 

Visto que este projeto tem como objetivo analisar as ocorrências de duas 
construções que utilizam a preposição “em”, vale citar que o nome “preposição” tem 
origem nas palavras latinas prae e positio ou em seu composto praepositione(m) e 
significa “posicionar à frente.”2 A preposição é a primeira palavra de um sintagma 
preposicional, sendo que cada uma apresenta usos e sentidos diversificados.  

De acordo com um trabalho iniciado pelo professor Carlos Franchi e citado em 
“Gramática do Português Culto Falado no Brasil” – especificamente no capítulo ‘a 
preposição’ – houve um levantamento da frequência do uso de diversas preposições. 
Das 5.215 ocorrências, 27% (o segundo lugar) pertencem à preposição “em”. Esta 
descoberta é de ordem quantitativa e serve somente para ilustrar que a frequência de 
uso desta preposição deve ser levada em consideração. Digo que serve “somente” para 
ilustrar, pois o foco desta pesquisa não é de ordem quantitativa, e sim de ordem 
qualitativa. Esta afirmação será mais bem explicada posteriormente. 

Nas gramáticas tradicionais, há a dificuldade de fornecer um tratamento 
abrangente para as preposições, acaba-se listando um número interminável de sentidos 
que uma preposição pode assumir, sem qualquer projeto de generalização. Analisando 
de um ponto de vista cognitivista, importam nas preposições a relação de polissemia - 
“uns devem ser tomados como ‘extensões de sentidos’ de outros”3 – entre os 
significados que ativam e os esquemas imagéticos, que, da perspectiva cognitivista, 
evidenciam a corporificação da linguagem. 

A classe das preposições é considerada fechada, ou seja, não são criadas novas 
preposições. Na realidade, há o desuso de algumas preposições e a criação de novas, 
mas de um modo mais lento que nas classes abertas.  

“As classes fechadas englobam palavras que exprimem operações 
muito básicas que realizamos para reconceitualizar os dados de nossa 
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 ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, R; NEVES, M. H. 

DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed da Unicamp, 
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percepção, e que têm sua contraparte também na arquitetura da 
língua. Isso quer dizer que saber o significado das palavras 
pertencentes a classe fechada é saber algo sobre como é estruturada 
determinada língua.”4 

São as extensões polissêmicas e os processos figurativos – metáfora e metonímia, 
que são “fenómenos conceptuais por natureza, processos e modelos cognitivos, 
constitutivos do nosso sistema conceptual, modos naturais de pensar e de falar, tanto na 
linguagem corrente como no discurso científico, radicados na experiência humana e 
responsáveis quer pela estruturação do pensamento, da linguagem e da acção, quer pela 
inovação conceptual.” (Soares da Silva, 2006, 111) – que manifestam os processos 
cognitivos da mente humana. Na direção oposta à do imanentismo gerativo, a 
Linguística Cognitiva entende que “a metáfora, pelo contrário, domina a vida cotidiana, 
não somente a linguagem, mas também o pensamento e a ação” (Lakoff & Johnson, 
1980, 39)5. A polissemia, como explica Soares da Silva, é um fenômeno fundamental 
segundo a concepção cognitivista de linguagem:  

“A polissemia é a associação de dois ou mais sentidos relacionados 
entre si a uma única forma linguística. Uma palavra ou uma outra 
expressão com vários sentidos, tal como papel ‘matéria fabricada 
com fibras vegetais’, ‘folha, pedaço de papel’, ‘documento’, ‘acção, 
função, influência’, etc., é denominada polissêmica. O conceito 
diametralmente oposto é o de monossemia: uma palavra ou outra 
expressão linguística com um só significado.” (Soares da Silva, 
2006, 10) 

Outro importante conceito necessário para entender os diferentes sentidos de uma 
palavra é o de esquema imagético: 

“Num nível cognitivo diretamente motivado pelas experiências 
motoras, os falantes compartilham esquemas imagéticos – esquemas 
muito gerais, desprovidos de conteúdo proposicional e de formulação 
linguística, e vinculados diretamente à percepção de si próprio e do 
ambiente.” (Soares da Silva, 2006, 649) 

Ou seja, o esquema imagético é uma base de conhecimento que os falantes possuem para 
perceber e compreender aquilo que está sendo dito. A Linguística Cognitiva dá prioridade aos 
esquemas imagéticos porque é no espaço que os corpos se deslocam e os indivíduos 
manipulam objetos, donde a noção de proximidade e distância, por exemplo. A base 
experiencial de próximo e distante se combina com a base cultural de próximo e 
distante, e ambas se revelam nas maneiras de dizer o próximo e o distante.  

A base experiencial corresponde aos esquemas imagéticos, enquanto a base 
cultural corresponde aos modelos cognitivos idealizados: “construções conceituais 
destinadas a enquadrar situações, um recurso mediante o qual formulamos nossa 
compreensão de mundo, consolidando as categorias que os descrevem e fixando o 

                                                           
4 ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, R; NEVES, M. H. 
DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed da Unicamp, 
2008, v. 2, p. 631. 
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semantismo das expressões da língua”6 Por exemplo, quando usamos os verbos de 
movimento no português, selecionamos a preposição “a” para indicar que o 
deslocamento não é feito através de um veículo. Quando há o deslocamento realizado 
por um veículo ou meio de transporte selecionamos a preposição “de” na construção de 
uma sentença. Exemplos: “João foi a pé”, “João viajou de carro”.  

Esse recurso é interessante, pois permite explicar a polissemia que as preposições 
apresentam. Tomemos como exemplo a locução prepositiva “frente a”. O uso originário 
dessa locução era espacial e fazia referência a um espaço que “fica à frente”. No projeto 
NURC7, são encontrados exemplos em que “frente a” instaura um termo de 
comparação: “(...) a gente vê um período enorme (...) frente ao que a gente conhece da 
história humana (...)”8. Nesse trecho, “frente a” poderia ser trocado por “em 
comparação a/com”. Esse é um exemplo nítido da polissemia que as preposições 
podem ter: comparar (expediente cognitivo) exige aproximar (expediente físico) ainda 
que a proximidade seja imaginada, o que faz com que termos que exprimem 
comparação sejam de base física. 

Outro conceito a ser entendido é “a transposição de esquemas”, importante 
instrumento para a análise das preposições:  

“A organização espacial trazida pela preposição para o domínio 
temporal é uma das tantas operações sobre esquemas imagéticos que 
chamaremos aqui de transposição de esquemas ou uso metafórico de 
preposição, porque a metáfora é, do ponto de vista cognitivo, uma 
operação que permite conceitualizar objetos e situações de um 
determinado tipo em termos de outros objetos e situações.”9 

Ou seja, através da preposição, há uma mudança do domínio espacial da sentença 
para o domínio temporal, o que configura uma metáfora. Em Linguística Cognitiva, 
entende-se que a metáfora é um recurso cognitivo utilizado pelos falantes para 
organizar a fala. Há dois tipos de transposição de esquemas: com motivação aparente, 
onde ainda se pode ver o sentido original (espacial) da preposição e perceber como esse 
sentido atua no sentido temporal, como, por exemplo, em João falou sobre sua 

entrevista
10, e sem motivação aparente, onde já não se pode visualizar o sentido 

                                                           
6 ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, R; NEVES, M. H. 
DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed da Unicamp, 
2008, v. 2, p. 652. 
 
7 Citado em: ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, R; 
NEVES, M. H. DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed 
da Unicamp, 2008, v. 2. 
 
8 ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, R; NEVES, M. H. 
DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed da Unicamp, 
2008, v. 2, p. 654. 
 
9 Idem, p. 656. 
 
10

 Exemplo extraído de ILARI, R.; CASTILHO, A.; ALMEIDA, Maria Lucia L. A preposição. In: ILARI, 
R; NEVES, M. H. DE MOURA (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. 1 ed. Campinas: 
Ed da Unicamp, 2008, v. 2, p. 656. 
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original da preposição, como no exemplo Eu gosto de melão.11 Conhecer a motivação 
original pode permitir explicar o uso de certas preposições em determinados ambientes 
sintáticos. 

Para concluir, retome-se o fato de a pesquisa ser de ordem qualitativa. A partir 
dos dados coletados, analisaremos os diversos sentidos que as construções “em torno” e 
“entorno” podem ter, visto que as preposições podem ser usadas em contextos espaciais 
(onde indicam e localizam objetos e eventos) e em contextos não espaciais (contexto 
temporal, como, por exemplo, a construção “desde ontem”). Logo, não abordaremos o 
fenômeno por meio das variáveis sociolinguísticas que interferem na variação, e sim 
por meio dos conceitos que a Linguística Cognitiva oferece para o entendimento da 
motivação semântica da gramática. 

O SN sob o escopo do Sprep encabeçado por “em” 

A configuração de um sintagma preposicional (SPrep) inclui um sintagma 
nominal (SN) ou sintagma determinante (SD). No caso do SPrep “em torno”, o SN que 
lhe é interno é “torno”, constituído unicamente pelo substantivo “torno”.  

Do latim tornus, derivado do grego tórnos, o substantivo masculino “torno”, 
originalmente, significava “engenho em que se faz girar uma peça de madeira, ferro 
etc., para lavrá-la, ou para arredondá-la.”12 A partir desse substantivo, foram formadas 
novas palavras: retornar (“regressar, fazer volta”), retorno (deverbal de retornar), tornar 
(“tornear”, “voltar”, “regressar”, “devolver”), torna (deverbal de tornar), tornado 
(“ciclone breve e devastador (...)”), entre outras. Segundo Antônio Geraldo da Cunha, a 
acepção de quase todos os compostos formados com base em “torno” relaciona-se com 
a ideia de ‘dar voltas’ como um torno. Nesta pesquisa, foram encontradas 153 
ocorrências de “em torno” e 26 ocorrências de “entorno”. Logo de início, pode-se 
afirmar que as duas formas ainda convivem no português brasileiro, sendo assim, há 
um caso de variação. A diferença entre elas é, à primeira vista, gráfica, mas a grafia é 
apenas um epifenômeno em relação à diferença morfossemântica que descrevemos 
adiante.  

 

Análise  

As sentenças 

 Como já explicado anteriormente, a relação de polissemia é importante nas 
preposições, sendo que uma unidade produz sentidos relacionados. Nas sentenças 
analisadas, entre a 1ª e a 49ª, todas as ocorrências de “em torno” estão inseridas em um 
contexto não espacial (ou seja, estão em um contexto temporal). Em todos estes casos, 
“em torno” poderia ser substituído por “aproximadamente”, “por volta”. Separei-os 
desta forma, pois todos têm em comum o fato de utilizarem “em torno” com algum 
dado numérico. Entre a 50ª e a 137ª sentença, todas as ocorrências de “em torno” 
também estão inseridas em um contexto temporal. Diferente das sentenças anteriores, 

                                                           
11 Idem. p. 657.  
12 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4 ed. revista pela Nova 
ortografia. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, p. 641. 
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não é possível separá-las por possuírem um aspecto em comum, como foi feito 
anteriormente, pois cada uma indica e localiza diferentes objetos, lugares, eventos, 
pessoas, entre outras características. Já entre a 137ª e a 153ª sentença, as ocorrências de 
“em torno” estão inseridas em um contexto espacial.  

Com relação às ocorrências de “entorno”, ao contrário do que ocorreu com “em 
torno”, de que a maioria das ocorrências estava inserida em um contexto temporal, as 
sentenças 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161 e 162 estão inseridas em um contexto não 
espacial. Já as outras ocorrências inserem-se em um contexto espacial.  

Com esta análise, percebe-se que não há um significado fixo para o sintagma 
preposicional “em torno” nem para a palavra “entorno”. O sentido destas deriva, em 
parte, do significado dos elementos linguísticos que estão na sentença e em parte pela 
relação de polissemia que há nas preposições, em que uns significados devem ser 
tomados como extensões de sentidos de outros, como já explicado anteriormente.  

Visto que “torno”, originalmente, significava “engenho em que se faz girar uma 
peça de madeira, ferro etc., para lavrá-la, ou para arredondá-la.”13, todas as ocorrências 
encontradas são extensões de sentido deste significado original. O que vai fazer o 
significado de uma sentença ser diferente de outra é o contexto em que cada uma está 
inserida, pois “o significado associado às palavras sempre envolve o significado 
pragmático” (Ferrari, 2011, 18).  

Além do que já foi mencionado das sentenças 1 a 137, podemos também 
destacar que todas possuem um sentido abstrato. Porém as separamos de acordo com o 
esquema imagético (EI) e Modelo Cognitivo Idealizado (MCI)14 que melhor as 
interpretem. Os EIs serão analisados de acordo com o inventário proposto por Croft e 
Cruse (2004, 45), citado por Ferrari (2011, 87). 

Sentenças 1 - 49: Tendo em consideração que os esquemas imagéticos 
representam padrões esquemáticos que refletem domínios responsáveis pela 
“estruturação da experiência ancorada ao corpo” (Ferrari, 2011, 86), estas sentenças 
remetem-nos ao MCI de TEMPO, metaforicamente estruturado em termos de 
TRAJETÓRIA (EI). Nestas, o “em torno” utilizado junto com o dado numérico não 
mostra um dado exato. Isso faz de “em torno” um hedge/angulador (mecanismo 
linguístico que envolve imprecisão)15. Por exemplo, “ (...) analistas projetavam um 

                                                           
13

 Ibidem. 
 
14 Segundo Lakoff (citado por Ferrari), os MCI’s dependem de: estrutura proposicional, esquema 
imagético e se as estruturas se dão por projeções metafóricas ou metonímicas. Analisaremos as sentenças 
com base em todo o conteúdo descrito. 
 
15 O termo “anguladores” é equivalente em português para hedge e foi criado por Almeida (1999). O 
primeiro a investigar este assunto foi Lakoff (1972),  definindo que o significado dos anguladores 
“implicitamente envolve imprecisão” (Pina, 2005). Do ponto de vista da cognição, Rosch (1978) afirma 
que os anguladores são “mecanismos linguísticos para “codificar” gradações de pertencimento.” (Pina, 
2005) 
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número na faixa em torno dos 207.000 para esse mês.”16 O número não é exatamente 
esse, mas sim aproximado. Pode ir desde 206.000 até 207.000. Esta é uma trajetória 
que o número faz. Nas outras sentenças que se encaixam neste EI, também não há um 
dado numérico exato. Este dado faz uma trajetória, metaforicamente falando. Aqui, o 
sentido de metáfora é o já explicado anteriormente. A base física destas sentenças é que 
nós, seres humanos, e os animais, realizamos percursos diariamente, seja de nossa casa 
até o trabalho, de nosso quarto até a cozinha; e os animais quando vão procurar por 
alimento, por exemplo.17  

Sentenças 50 – 137: Estas sentenças remetem-nos ao MCI de TEMPO, 
metaforicamente estruturado em termos de ESPAÇO (EI). Nestas, o “em torno” mostra 
um espaço abstrato. Por exemplo, a sentença: “A principal divergência gira em torno da 
recomposição das florestas desmatadas em margem de rio. (...)”18 A divergência está 
em volta, ao redor da recomposição das florestas desmatadas, metaforicamente falando. 
Neste sentido, a divergência está relacionada à recomposição das florestas desmatadas. 
A base física das sentenças é que nós podemos realizar ações em torno de outros 
objetos, como, por exemplo: Ela plantou árvores em torno da casa. Nesta outra 
sentença, somente o segundo “em torno” possui sentido abstrato: “Bombas plantadas 
em torno da casa de um político xiita mataram sete pessoas e feriram outras 21 em 
Bagdá nesta quarta-feira, no mais recente de uma série de ataques que levantaram 
temores em torno da volta da violência sectária ao Iraque.”19 Nestas sentenças, o tempo 
é um local com um dado relevante para o ego (como explica Ferrari). 

Sentenças 137 – 153: Estas sentenças têm sentido concreto e remetem-nos 
diretamente ao esquema imagético PERTO-LONGE. Tomemos como exemplo a 
sentença: “Os combates concentrados em torno de Loder, cercada pela Al-Qaeda, 
deixaram 102 mortos (...)”20.  “Em torno de Loder” infere que os combates estejam 
concentrados ao redor de Loder (cidade de Iêmen) , perto ou longe desta. A base física 
destas sentenças é que nós podemos estar tanto longe quanto perto de algum 
objeto/pessoa. Por exemplo: Eu estou perto/longe de minha amiga.  

Sentença 154: Esta, que possui sentido abstrato ao utilizar “entorno”, é diferente 
de todas as demais ocorrências. Até aqui, apesar dos sentidos não temporais 
encontrados, de alguma forma, as sentenças remetiam ao sentido original de torno. 
Nesta sentença: “(...) há consenso no entorno de que o arquipélago deveria passar para 

                                                           
16

  JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Geração de empregos nos EUA cai pela metade; 
desemprego cede. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1072496-geracao-de-
empregos-nos-eua-cai-pela-metade-desemprego-cede.shtml>. Acesso em 06 de abr. 2012. 
17

 A noção de “base física” foi extraída de LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas de la vida 

cotidiana.Traducción de Carmen Gonzaléz Marin. Madrid: Colección Teorema, 1986. 
18

 JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Relatório do Código Florestal tem novo adiamento. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/1077488-relatorio-do-codigo-florestal-tem-novo-
adiamento.shtml>. Acesso em 17 de abr. 2012. 
19

  JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Explosão perto de casa de político xiita mata 7 em 
Bagdá. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1111417-explosao-perto-de-casa-de-
politico-xiita-mata-7-em-bagda.shtml>. Acesso em 27 jun. 2012. 
20

 JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. No Iêmen, mais de 130 morrem após dois dias de 
violência. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1073920-no-iemen-mais-de-130-
morrem-apos-dois-dias-de-violencia.shtml>. Acesso em 10 de abr. de 2012. 
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as mãos argentinas”21, o sentido de “entorno” também remete ao MCI de ESPAÇO, 
igualmente estruturado a partir do esquema imagético PERTO-LONGE. 
Morfossemanticamente, há semelhança com “no que tange” e “no que toca a”, também 
de base física.  

Sentenças 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162: Estas também possuem sentido 
abstrato ao utilizar “entorno”, só que num ponto mais baixo na escala do mais concreto 
ao mais abstrato. Novamente, temos o MCI de ESPAÇO metaforicamente estruturado a 
partir do EI PERTO-LONGE. Por exemplo, a sentença: “Haddad também desautorizou 
seu entorno a fazer articulações para alianças.”22 Neste caso, Haddad desautorizou 
quem estava ao seu redor fisicamente para apoiá-lo abstratamente de fazer articulações 
para alianças. A base física das sentenças (assim como das sentenças 50 – 137) é que 
nós podemos realizar ações em torno de outros objetos, como, por exemplo: Ela 
plantou árvores em torno / no entorno da casa. Nestas sentenças, o tempo também é um 
dado relevante para o ego (como explica Ferrari), na medida em que o eu que determina 
o perto e o longe também estima quanto tempo leva ir ao perto ou ao longe. 

Sentenças 158, 163 – 179: Para finalizar, estas sentenças, assim como as 
sentenças 137 – 153, têm sentido concreto. Por isso, estas também nos remetem 
diretamente ao EI PERTO-LONGE. Tomemos como exemplo a sentença: “O advogado 
explicou que Chen Guangfu quer apenas ajudar sua família e que ele não pode sair do 
povoado onde mora, por isso teve que escapar da segurança no entorno de sua casa para 
viajar durante a madrugada para Pequim.”23 Esta sentença infere que a segurança está 
ao redor da casa, perto ou longe desta. A base física destas sentenças é a mesma: nós 
podemos estar tanto longe quanto perto de algum objeto/pessoa. Por exemplo: Eu estou 
perto/longe de minha amiga.  

Processo de formação de “entorno” 

“Em torno” é um sintagma preposicional, livre e com possibilidade de “torno” 
ser substituído por “volta” ou “redor”, como vemos no exemplo: Obras estão sendo 
feitas em torno do campus Guarulhos. 

Já “entorno” é uma palavra (exemplo: Obras estão sendo feitas no entorno do 
campus Guarulhos), o que coloca em discussão qual o processo de sua formação: 
gramaticalização, discursivização, lexicalização ou semanticização.  

A gramaticalização ocorre:  

“quando um item lexical/construção passa a assumir, em certas 
circunstâncias, um novo status como item gramatical ou quando itens 
gramaticais se tornam ainda mais gramaticais, podendo mudar de 

                                                           
21

 JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Argentinos se importam mais com Malvinas que 
britânicos, diz pesquisa. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1074171-argentinos-se-
importam-mais-com-malvinas-que-britanicos-diz-pesquisa.shtml>. Acesso em 10 de abr. 2012. 
22

 JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Haddad diz que não vai definir vice a toque de caixa. 
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/1108630-haddad-diz-que-nao-vai-definir-vice-a-
toque-de-caixa.shtml>. Acesso em 22 de jun. 2012. 
23

 JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Irmão de ativista chinês cego também foge de prisão 
domiciliar. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1095093-irmao-de-ativista-chines-
cego-tambem-foge-de-prisao-domiciliar.shtml>. Acesso em 24 de maio 2012. 
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categoria sintática (recategorização), receber propriedades funcionais 
na sentença, sofrer alterações semânticas e fonológicas, deixar de ser 
uma forma livre e até desaparecer como consequência de uma 
cristalização extrema.”24 

Ou seja, a gramaticalização é uma mudança linguística que acontece com 
determinado item lexical/construção de uma maneira lenta e gradual. Como exemplo 
deste processo, pode-se citar a gramaticalização de a gente (sintagma nominal) para a 

gente (pronome). Nem todas as propriedades formais do SN foram perdidas, assim 
como não foram assumidas todas as propriedades dos pronomes pessoais.  

“A forma gramaticalizada mantém do nome ‘gente’ o traço formal de 
3ª pessoa, embora acione uma interpretação semântico-discursiva de 
1ª pessoa [+EU]. Mesmo que o verbo em concordância com a gente 
permaneça na 3ª pessoa do singular, se pressupõe a existência de um 
“falante + alguém”, numa frase do tipo ‘a gente precisa comprar a 
nossa própria casa’. A forma gramaticalizada herdou ainda a 
referência indeterminadora, genérica e a noção coletiva do 
substantivo ‘gente’. Tal noção também pode ser expressa pelo 
pronome nós.”25

 

A discursivização seria um processo de pós-gramaticalização. Visto que a 
gramaticalização não consegue abarcar todos os processos de mudança de itens, a 
discursivização “ocorreria quando uma unidade lexical ou gramatical assumisse uma 
função não-gramatical, deixando de obedecer a restrições sintáticas e passando a 
cumprir restrições pragmáticas e interativas.”26 Nessa lista de itens discursivizados 
entrariam os marcadores discursivos que estão além do nível textual: podem ser 
apagados sem prejuízo da coerência textual. Por exemplo, na sentença “Você gosta de 
mim, né?”. Se tirarmos o marcador “né”, o sentido da sentença não será alterado. Dessa 
forma, a discursivização seria um processo criado para abarcar elementos que exercem 
funções extratextuais. 

A lexicalização pode ser denominada como um processo pelo qual formas 
migram da sintaxe para o léxico e, por isso mesmo, apresentam uma constituição 
morfológica que não pode ser descrita nem nos termos da sintaxe nem nos termos da 
morfologia derivacional (Lemos de Souza, 2010). Seriam formadas por lexicalização 
construções como de repente e à beça, como se pode verificar pela impossibilidade de 
intercalação (* de muito repente, *à ? beça), tornada especialmente difícil na segunda 
por beça não ocorrer fora desta construção. Nesse processo, rejeita-se “a concepção 
hegemônica de léxico, em que prevalece a ideia de que a idiossincrasia no significado é 
o que caracteriza um item como lexical” (Lemos de Souza, 2010, 31). Trata-se, 
portanto, de uma concepção diacrônica de lexicalização, em que o léxico é tomado 
como componente da gramática, com predomínio dos padrões de ativação sobre os 
resultados dos padrões atuais e anteriores. 

                                                           
24 LOPES, Célia. Gramaticalização: definição, princípios e análise de casos (Versão preliminar). 
Disponível em: http://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Gramaticalizao_ufrj.pdf.  
25 Idem. p. 5 
26 VALLE, Carla Regina Martins. “Marcadores discursivos: Considerações sobre os limites entre a 
gramaticalização e a discursivização”. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers/article/.../3958 
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Outro conceito de lexicalização costuma ser aplicado a formações cujo sentido 
não é previsto pela forma, como, por exemplo, o substantivo “ligamento”, formado a 
partir da união do verbo “ligar” com o sufixo “mento”. O significado esperado é “o ato 
ou o processo de ligar”, o substantivo de fato apresenta esse sentido, mas não só. 
Também significa “Faixa de tecido fibroso que liga entre si ossos articulados ou 
suporta vísceras nos seus devidos lugares”, assim como “Massa de tecido elástico 
inserida na região dorsal das duas valvas dos moluscos bivalves que, pela sua ação, 
mantêm estas abertas”, segundo o dicionário Michaelis. Por não serem significados 
previsíveis a partir da constituição morfológica do substantivo, entende-se que são 
irregulares e, assim como se entende que o léxico é um depósito de irregularidades, diz-
se que são significados lexicalizados ou que o substantivo apresenta lexicalização. 
Trata-se, portanto, de uma concepção sincrônica de lexicalização, em que o léxico é 
considerado à parte da gramática, sem incidência de regras, razão pela qual tal 
concepção não tem lugar neste trabalho.  

Por fim, a semanticização pode ser definida como um processo em que um item 
desenvolve vários sentidos através da metáfora. Como exemplo: 

“a semântica de uicis mostra que “do sentido de ‘no lugar de’, 

passou-se ao sentido de ‘no turno de’, ‘na vez de’” Ernout-Meillet 
(1967). Cunha (1982, s.v. vez) destaca outros desdobramentos do 
sentido básico de lugar: “termo que indica um fato na sua unidade 

ou na repetição, ensejo, ocasião”.”27 

Os sentidos desenvolvidos foram: “da representação do ESPAÇO (Locativo: “em 
determinado momento”, “no lugar de”) > TEMPO (“ocasião”) > QUALIDADE (= 
Aspecto Iterativo / “repetição”, Conjunção / “condição”).”28 

Diante desses conceitos disponíveis na literatura que trata da mudança linguística, 
nossas hipóteses eram: 

• o substantivo “entorno” ser formado a partir do sintagma “em torno” por 
lexicalização, com a fixação de “torno” como se fosse a base num processo 
derivacional e a reanálise de “torno” de substantivo a formativo de substantivo, 
nos moldes de “à beça” e “in spite of”; 

• o sintagma e o substantivo conviverem no português brasileiro, como é natural 
tanto na variação quanto na mudança em curso. 

  
           Depois de analisarmos as ocorrências de “em torno” e “entorno”, chegamos à 
conclusão de que o substantivo “entorno” é formado a partir do sintagma “em torno” 
por lexicalização, como havíamos pensado. As razões são: 

• “entorno” é morfologicamente transparente a ponto de permitir identificar o 
SPrep “em torno” e semanticamente transparente a ponto de permitir a 
influência de “torno” via MCIs e EIs identificados acima; 

                                                           
27 CASTILHO, Ataliba T (org). Historiando o Português Brasileiro: História das línguas: variedades, 
gramaticalização, discursos. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/profs/jania/dados/arquivos/Historiando....pdf. p. 22 

28 Ibidem. 
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• “entorno” deve ser tomado como formação distinta de “em torno” haja vista a 
diferença de mobilidade dos elementos constitutivos; 

• a lexicalização de SPreps é um fenômeno presente na formação do português, 
como a história revela ser o caso de “sobretudo”, “porém”, “entretanto, 
“contudo” etc.; 

• a formação de “entorno”, tomado como substantivo masculino e, por isso, 
permitindo a anteposição do artigo “o” é análoga à formação de “no entanto”, 
exceto pela não fixação da forma “no entorno”; 

• a grafia “entorno”, por razões de prestígio dos que a usam, não passa pelo 
estigma que recai sobre as grafias “porisso” e “derrepente”, que o falante nativo 
menos letrado usa pelo mesmo sentimento de unidade morfossemântica; 

• a lexicalização de “em torno” a “entorno” inclui a gramaticalização de “em” de 
preposição a formativo morfológico. 

 
            Após a análise das sentenças, percebemos que todas as ocorrências de “em 
torno” e “entorno” evocam sentidos relacionados concreta ou abstratamente ao sentido 
original da palavra “torno”: “engenho em que se faz girar uma peça de madeira, ferro 
etc., para lavrá-la, ou para arredondá-la.”29 Nos termos de Sweetser (1990), o estado 
atual das línguas naturais é a reestruturação cognitiva de estados anteriores, o que faz 
ruir a dicotomia sincronia/diacronia na Linguística Cognitiva. Os sentidos abstratos 
envolvem MCIs, e, como explica Soares da Silva (2006, 112), “uma das evidências 
desta concepção cognitiva do sentido figurado é justamente linguística e encontra-se na 
quantidade, sistematicidade e ubiquidade de expressões metafóricas e metonímicas da 
própria linguagem corrente.” 

A sistematicidade semântica que tanto “em torno” quanto “entorno” mantêm 
como “torno” reforça que a formação de “entorno” não ocorreu por gramaticalização. 
Em vez da formação de uma conjunção ou de uma preposição, itens com função mais 
gramatical, tem-se a formação de um substantivo (a mais lexical das classes de 
palavras) a partir de um sintagma, ambos em uso no português do Brasil. 

Esta palavra também não poderia ter sido formada por discursivização, pois 
“entorno” não assume função discursiva nem passa a cumprir restrições pragmáticas e 
interativas. Também não poderia ter ocorrido por semanticização, pois este processo 
prevê que um “item desenvolve vários sentidos através da metáfora” e, por isso, pode 
ser atribuído a extensões de sentido de “entorno”, mas não à formação do item 
“entorno”. 

Concluímos que “entorno” é formado por lexicalização, conceito relativo a 
“processos de fusão que resultam na redução em composicionalidade” (Brinton & 
Traugott, 2005, 32 apud Lemos de Souza, 2010, 29). Como já explicado, trata-se de 
uma concepção diacrônica de lexicalização, em que o léxico é tomado como 
componente da gramática, com predomínio dos padrões de ativação sobre os resultados 
dos padrões atuais e anteriores.  

                                                           
29 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4 ed. revista pela Nova 
ortografia. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. p. 641. 
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Com relação aos sentidos encontrados em “em torno” e “entorno”, como explica 
Lemos de Souza (2010, 45), “as extensões de sentido são não somente concomitantes à 
criação lexical, são sobretudo motivadoras da criação lexical, visto que consistem 
exatamente na transferência de domínio objetivada com a criação lexical.” Portanto, as 
extensões de sentido motivam a criação de um novo item lexical, assim como foi feito 
com “entorno”. Como a língua é um multissistema, ocorrem simultaneamente, a 
lexicalização de “em torno” a “entorno”, a gramaticalização de “em” a formativo e 
semanticização de “entorno” do mais concreto ao mais abstrato por obra da metáfora. 

 

Considerações finais 

Com base na análise do corpus, podemos concluir que na maior parte das 
sentenças, há o uso do sintagma preposicional “em torno”. Além disso, nas ocorrências 
de “em torno”, quase 80% possui sentido não espacial e pouco mais de 5% possui 
sentido espacial. Com relação às ocorrências da palavra “entorno”, vemos o inverso: a 
maioria das ocorrências possui sentido espacial, enquanto a minoria possui sentido não 
espacial (conforme podemos visualizar na figura 1). 

Isso mostra que, apesar de o sintagma preposicional e da palavra conviverem no 
português brasileiro, o sintagma ainda é muito mais utilizado, e com sentido não-literal. 
Isso ocorre, pois a linguagem e o pensamento não são fundamentalmente literais. 
Soares da Silva: 2010 explica: 

“A noção tradicional de ‘literal’ carreia determinadas pressuposições 
falaciosas: entre outras, as ideias de que a linguagem e o pensamento 
são fundamentalmente literais, todos os conceitos podem ser 
compreendidos literalmente e somente a linguagem literal pode ser 
objectivamente verdadeira ou falsa.” (Lakoff 1986, 1994; Gibbs 
1994: cap. 2) 

Como já explicado anteriormente, as palavras orientam a construção de sentido 
e a linguagem reflete a construção que o ser humano tem da realidade. Assim, o 
significado não pode ser definido separado de seu contexto de uso. Dessa forma, as 
palavras são interpretadas em relação aos Modelos Cognitivos Idealizados e aos 
Esquemas Imagéticos, que levam em consideração a metáfora e a metonímia, 
importantes para a construção de sentido não-literal. 

Já se sabe que a formação de “entorno” ocorre pelo fenômeno da lexicalização. 
Dessa forma, da fusão da preposição “em” com o substantivo “torno” surge a palavra 
“entorno”, que está no léxico do português brasileiro (e a noção de léxico aqui, como já 
explicado, é a de que a regularidade prevalece sobre a irregularidade no léxico).30 

Podemos concluir então que a compreensão da extensão de significados nas 
ocorrências de “em torno” e “entorno” (juntamente com a compreensão de como ocorre 
a polissemia, o uso da metáfora e da metonímia, de esquemas imagéticos e de modelos 
cognitivos idealizados) foi muito importante para que se pudesse fazer a compilação 
dos dados, e assim, uma análise o mais minuciosa possível, dentro da teoria abordada.  

                                                           
30

 Lemos de Souza: 2010: 69 apud Basílio: 1980, 1987, 1993, 1996, 2000, 2004, 2005a, 2005b, 2007 
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Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva, Morfologia, Português Brasileiro. 

 

Referências: 

CASTILHO, Ataliba T. de (org). Historiando o Português Brasileiro: História das línguas: variedades, 
gramaticalização, discursos. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/profs/jania/dados/arquivos/Historiando....pdf. 
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4 ed. revista pela Nova 
ortografia. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. p. 641. 
FERRARI, Lilian. Introdução à linguística cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011. 
ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem. Tradução: Maria Rosaria Fabris e Jose Luiz Fiorin. 
São Paulo: Ática, 1991.  
ILARI, R.; CASTILHO, A. ; ALMEIDA, Maria Lucia L. . A preposição. In: ILARI, R; NEVES, M. H. 
DE MOURA. (Org.). Gramática do Português Culto Falado no Brasil. 1 ed. Campinas: Ed da Unicamp, 
2008, v. 2, p. 623 – 808. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Argentinos se importam mais com Malvinas que 
britânicos, diz pesquisa. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1074171-argentinos-se-
importam-mais-com-malvinas-que-britanicos-diz-pesquisa.shtml>. Acesso em 10 de abr. 2012. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Explosão perto de casa de político xiita mata 7 em 
Bagdá. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1111417-explosao-perto-de-casa-de-
politico-xiita-mata-7-em-bagda.shtml>. Acesso em 27 jun. 2012. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Geração de empregos nos EUA cai pela metade; 
desemprego cede. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1072496-geracao-de-
empregos-nos-eua-cai-pela-metade-desemprego-cede.shtml>. Acesso em 06 de abr. 2012. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Haddad diz que não vai definir vice a toque de caixa. 
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/1108630-haddad-diz-que-nao-vai-definir-vice-a-
toque-de-caixa.shtml>. Acesso em 22 de jun. 2012. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sentido

espacial

Sentido não-

espacial

Em torno

Entorno



 
 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

99

JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Irmão de ativista chinês cego também foge de prisão 
domiciliar. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1095093-irmao-de-ativista-chines-
cego-tambem-foge-de-prisao-domiciliar.shtml>. Acesso em 24 de maio 2012. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. No Iêmen, mais de 130 morrem após dois dias de 
violência. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1073920-no-iemen-mais-de-130-
morrem-apos-dois-dias-de-violencia.shtml>. Acesso em 10 de abr. de 2012. 
JORNAL ONLINE FOLHA DE SÃO PAULO. Relatório do Código Florestal tem novo adiamento. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/1077488-relatorio-do-codigo-florestal-tem-novo-
adiamento.shtml>. Acesso em 17 de abr. 2012. 
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas de la vida cotidiana. Traducción de Carmen Gonzaléz 
Marin. Madrid: Colección Teorema, 1986. 
LEMOS DE SOUZA, Janderson. A distribuição semântica dos substantivos deverbais em -ção e -mento 

no português do Brasil: uma abordagem cognitiva. UFRJ, tese de doutorado, 2010. 
LOPES, Célia. Gramaticalização: definição, princípios e análise de casos (Versão preliminar). 
Disponível em: http://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Gramaticalizao_ufrj.pdf. 3 
PINA, Angelina Aparecida de. Iniciação às investigações sobre anguladores. SOLETRAS, Ano V, n° 
10. São Gonçalo: UERJ, jul./dez. 2005. 
SOARES DA SILVA, Augusto. O mundo dos sentidos em português: polissemia, semântica e cognição. 

Coimbra: Almedina, 2006. 
VALLE, Carla Regina Martins. “Marcadores discursivos: Considerações sobre os limites entre a 
gramaticalização e a discursivização”. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers/article/.../3958 

 

 



 

 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

101

O CONVÍVIO ENTRE OS SUFIXOS AUMENTATIVOS –ÃO E –ONA: UMA 
ABORDAGEM COGNITIVA 

 
 

Gláucia Antonovicz Lopes
1 

 
 
Apresentação 

Neste artigo tratamos das formações aumentativas do português brasileiro, 
precisamente do sufixo aumentativo –ona em convívio com o sufixo aumentativo –ão, 
visto que não há a exclusão de um pelo outro na língua, mas sim escolhas lexicais 
provenientes de três relações encontradas em nossa pesquisa, as quais serão 
apresentadas à frente.  

Nossas indagações partiram do pressuposto de que o uso do grau no Português 
Brasileiro revela a subjetividade do falante, isto é, apreços e desapreços são 
apresentados através da língua por meio de um recurso morfológico. Para tal, a 
perspectiva que permeia nossos estudos é a Linguística Cognitiva, pois esta entende a 
gramática em estruturas simbólicas, cujo corolário é entender o léxico como uma rede 
de unidades simbólicas, ativadas de acordo com a necessidade do falante. Ressaltamos 
que, para esta teoria, a língua é sensível ao mundo, ou seja, somos produtos da cultura e 
da língua em que vivemos. 

Levando em consideração nosso objeto de estudo, as assertivas acima 
mencionadas fazem com que os sufixos aumentativos sejam estudados a partir do 
Modelo Cognitivo Idealizado “grande/pequeno”, subentendendo, assim, a noção 
apreciativa “bom/ruim”, porque em nossa cultura o tamanho é levado em consideração 
no que diz respeito à qualidade. Por fim, em relação à construção do significado, 
segundo a Linguística Cognitiva, o mesmo é constituído do mais concreto ao mais 
abstrato, ou seja, experiências motoras e também sensoriais são encaminhadas à língua 
em uso de maneira conotativa.  

Ao admitir que a língua é semanticamente motivada, notamos que determinadas 
construções lexicais, consideradas como idiossincráticas pela Linguística Gerativa, são, 
na verdade, o exemplo do funcionamento da metáfora e da metonímia no léxico, sendo 
assim, formações listadas não se caracterizam pela ausência de regras. O exemplo 
clássico do funcionamento tanto da metonímia, pela contiguidade, quanto da metáfora, 
pelo cruzamento de domínios, é a formação lexical orelhão.  

Em suma, a Linguística Cognitiva rompe com o entitavismo, pois ela não 
entende que o significado está ligado à forma, uma vez que a soma das partes pode 
resultar em outros significados, que não o previsto, como é o caso do formativo orelhão. 
Por conseguinte, o significado não está na forma morfológica, mas nos frames, os quais 
são ativados de acordo com o uso e a necessidade dos falantes. Enfim, através de nossas 
análises, observamos que a necessidade semântica, ou seja, a construção do significado 
é a ativação para a formação lexical. 

                                                           
1 Estudante de graduação do curso de Letras da Universidade Federal de São Paulo. O artigo em questão é 
fruto da Iniciação Científica intitulada: A pressão pragmática levando à criação lexical: formação de 

palavras com o sufixo aumentativo –ona em convívio com o sufixo aumentativo –ão, cujo orientador foi o 
Professor Doutor Janderson Luiz Lemos de Souza. 
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Objeto de estudo  

Há poucos estudos relativos ao uso de grau no Português Brasileiro, porém, a 
partir experiências pessoais, dentro do ambiente escolar, foi possível notar o vasto uso 
de formações lexicais envolvendo aumentativos e diminutivos.  

Nosso corpus foi constituído com base nos estudos realizados por Alves (2011) 
sobre o sufixo aumentativo –ão. Como nosso objetivo era buscar uma possível relação 
entre os sufixos aumentativos –ão e –ona, fizemos a substituição de sufixos, ou seja, 
empregamos o sufixo aumentativo –ona nas formações em -ão estudadas pela autora  e 
passamos a buscar ocorrências das formações resultantes no site Google. 

Notemos que a pesquisa é voltada para a modalidade oral do Português 
Brasileiro, por consequência, nós passamos a considerar as características de uma 
modalidade de língua emergente, a virtual.  

Pouco se sabe ainda sobre os diversos gêneros textuais que, através da 
globalização da Internet, passaram a fazer parte de nossas vidas e consequentemente 
vêm alterando nossa maneira de pensar, falar e escrever. A língua usada na Internet 
apresenta um aspecto importante para nossas análises, que é a dificuldade de uma 
separação rígida entre língua oral e escrita, pois nas interações virtuais, mesmo que a 
escrita seja imprescindível, não há necessariamente as mesmas marcas de polidez da 
fala, e a interação é on-line, em outros termos, em tempo real, ainda que virtualmente. 
Desta forma, iniciamos nossas investigações sem prejuízo ao foco na oralidade, uma vez 
que a língua usada na internet pode carregar marcas da língua falada. Não nos 
aprofundamos nesta questão, visto que não faz parte de nossos interesses.  
 
 
As relações estabelecidas entre os sufixos aumentativos 

Primeiramente, gostaríamos de firmar que os sufixos estudados são diferentes, e 
que apesar de estabelecerem um complemento de funções, como por exemplo, o 
significado protótipo aumentador, ora é atribuído a um ora a outro - comportamento já 
esperado segundo a Linguística Cognitiva, que não faz classificações aristotélicas, cada 
um deles possui especificidades e condições de utilização diferenciadas. Além disso, o 
sufixo –ona, até então, estava sendo tratado na bibliografia disponível sobre o grau do 
Português Brasileiro como sendo igual ao sufixo –ão. Nas leituras, observamos que 
foram utilizados exemplos com este sufixo, porém o mesmo não obteve um tratamento 
diferenciado. Por estes motivos passamos a investigar esta manifestação morfológica da 
língua, a fim de tirar novas perspectivas a respeito do grau no Português do Brasil.  

As indagações que nortearam nossa pesquisa foram as seguintes: (1) o porquê do 
falante variar suas escolhas lexicais entre os sufixos –ão e –ona, (2) se os sufixos em 
questão possuem alguma relação e (3) quais seriam elas. Respondendo às questões, os 
sufixos possuem relações, o falante varia suas escolhas lexicais justamente devido a 
estas e as relações encontradas foram denominadas como concordância de gênero, 
listagem e subjetividade.  

No princípio das investigações observamos que a listagem de formativos em –ão 
seria uma das possíveis causas que conduzem o acionamento do sufixo aumentativo –
ona. Esta relação foi comprovada através de nossas análises, dado que tais formações 
exigem uma segunda opção morfológica a fim de que não ocorram confusões 
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interpretativas. Observamos a questão em pares como “orelhão/orelhona”, 
“cebolão/cebolona”, “bolão/bolona” etc.  

Outro enfoque é que nestes casos as bases nem sempre são nominais, elas podem 
ser também verbais ou adverbais, isso confirma que a listagem é um fenômeno 
semântico, por isso não sensível ao caráter morfológico do item. Para darmos 
andamento aos estudos das relações, dedicamos a próxima seção para a explicação de 
um conceito que permeia esta relação, a Listagem, posteriormente explicaremos as 
outras duas relações de convívio entre os sufixos.  

 
 
A Listagem cognitiva e a Listagem gerativa 

Durante certo período, o estudo do léxico esteve às margens de determinadas 
teorias linguísticas devido ao fato de que este fora considerado um deposito de palavras 
idiossincráticas, ou nas palavras de di Sciullo & Williams (1987, p.3), um depósito de 
“foras-da-lei”. É o caso, por exemplo, da Teoria Gerativa, “pois a ideia da 
previsibilidade estabelecida por regras permeia todo o desenvolvimento da gramática 
gerativa” (Basílio, 2010, p. 3). Todavia, esta mesma teoria linguística acabou por 
impulsionar os estudos lexicais, dando um tratamento mais detalhado ao conceito, 
postulando que o léxico é “um deposito de signos, uma lista de entradas lexicais, (...) 
um conjunto de padrões que definem a classe de palavras possíveis na língua” 2, desta 
forma, com o advento da noção de “padrão”, isto é, regra ao léxico, Basilio (2010, p. 
28) torna possível o estudo do léxico sob uma perspectiva gerativa, em que “regras” são 
entendidas como algoritmos, ou seja, não sensíveis a fatores extralinguísticos.  

Sendo assim, através do percurso acima, notamos que Basilio (2007) encaminha 
os estudos do léxico à regularidade. A autora admite que haja formas “prontas” no 
léxico e que podem, sim, não se adequarem às regras, mas afirma a existência de regras 
de formação de palavras, que se sobrepõem a irregularidade: 

 
Para entender como isso é possível, temos sempre de lembrar que o 
léxico corresponde simultaneamente a um conjunto de formas já feitas 
e a um conjunto de padrões de formação. As formas já feitas são 
memorizadas. Quando regulares, a informação dada pelos padrões de 
formação facilita a aquisição e a memorização; quando novas, a 
estrutura é analisada e o significado é depreendido diretamente dos 
padrões. (BASILIO, 2007, p. 29) 

 
Embora a argumentação seja válida, o estudo do léxico sob esta perspectiva 

continuou a apresentar problemas, tais como (1) o conceito de regra, que “não é 
explicitado de modo uniforme em seu uso na literatura de cunho lexicalista sobre 
formação de palavras” (Basilio, 2010, p. 3), (2) a questão do significado em palavras 
derivadas, não só porque o “significado sempre foi um problema na abordagem gerativa 
lexicalista da formação de palavras, na medida em que a teoria gerativa é uma teoria da 
sintaxe”, mas também porque (3) “o estudo das construções morfológicas no âmbito 
lexical requer um tratamento do significado lexical que vá além da tradicional 
decomposição em traços” (Basilio, 2010, p. 3 - 4). 

                                                           
2 Grifo nosso.  
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Como vimos, o estudo do léxico passou por percalços, porém, através de nossas 

análises, foi possível observar o funcionamento deste componente linguístico sob uma 
perspectiva cognitiva da linguagem. Para que possamos dar andamento com nossos 
pressupostos, gostaríamos de apresentar o conceito de Listagem, oriundo da linguística 
gerativa, cuja significação é exatamente a irregularidade, todavia, do ponto de vista 
cognitivista, o conceito é tratado como sendo regular. 

Segundo di Sciullo & Williams (1987, p.3) estar no léxico significa em primeiro 
lugar não possuir um significado previsto, isto é, ser listado, e por consequência, não 
obedecer a nenhum exemplo de regra; ser listado implica na condição de listagem, ou 
seja, de ter um significado não previsto pela estrutura morfológica.  

De acordo com o que foi exposto, esta visão foi contestada por Basilio (2010, p. 
28) ao tentar “regularizar” o estudo lexical, contudo, os estudos continuaram a 
apresentar problemas, e por este motivo, apresentamos uma forma de entendimento da 
construção do sentido por meio da metáfora e da metonímia, em que a regularidade é 
representada pela Listagem. Vejamos abaixo alguns exemplos: 

 
(1) O Complexo Viário Heróis de 1932 (mais conhecido como Complexo do 

Cebolão ou simplesmente Cebolão) é um conjunto formado por pontes e 

viadutos na região do encontro entre os rios Tietê e Pinheiros, na cidade de 

São Paulo, Brasil.
3
 

(2) Será que sou bração?é o seguinte...tirei carta a mais ou menos um mes, vou 

trabalhar de carro todos os dia e nunca tive problemas porém hoje resolvi 

pegar o carro e experimentar dar uma volta na hora do rush...foi horrível, 

nunca passei tanto nervoso na minha vida.. é muito carro o povo não 

respeita quase bati umas 3 vezes (sorte que estava atento), raspei a rodona 

na calçada... um desastre
4
 

 
Lembremos que segundo a Linguística Cognitiva, a construção do significado 

parte do concreto ao abstrato, logo, doravante de nossas experiências motoras, desta 
forma, notemos que em (1) a metáfora atua na construção do significado, pois utiliza o 
formato circular da cebola para denominar uma importante via da cidade de São Paulo, 
cujo formato também é circular, isto porque a metáfora “é um mecanismo que envolve a 
conceptualização de um domínio de experiência em termos de outro. Sendo assim, para 
cada metáfora é possível identificar um domínio-fonte e um domínio-alvo”, (FERRARI, 
2011, p. 92).  Já a metonímia envolve apenas um domínio, via contiguidade. No 
exemplo (2) observamos que do contato entre o braço do motorista e o volante incide a 
metonímia “bração”. O mesmo acontece com os termos “portão”, “Mineirão”, 
“orelhão”, “paredão” etc. 

Tal fato nos dá a base necessária para confirmar a assertiva de Basilio (2010 p.6) 
de que “A metáfora e a metonímia são vistas na Linguística Cognitiva como fenômenos 
conceptuais e não apenas como linguísticos”, abrindo, portanto, o caminho para o 
estudo das funções semânticas no que diz respeito às formações lexicais. 

 

                                                           
3 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_Vi%C3%A1rio_Her%C3%B3is_de_1932 
 
4 Disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100806145345AAhxxLT 
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O convívio entre o sufixo –ão e o sufixo -ona 

Lembremos que a pesquisa buscou os fatores semânticos que acabam por 
influenciar a escolha do sufixo aumentativo –ona em vez do sufixo aumentativo –ão na 
formação de palavras. Para isso, elegemos três critérios, que se tornaram as três relações 
encontradas entre os sufixos. O pressuposto que as sustenta é a adoção do Princípio da 
Não-sinonímia, concebido como um dos “princípios psicológicos gerais de organização 
da linguagem” (Goldberg, 1995, p. 67):  

 
Princípio da Não-sinonímia: se duas construções são sintaticamente 
distintas, elas têm de ser semântica ou pragmaticamente distintas. 
Corolário A: se duas construções são sintaticamente distintas e 
semanticamente sinônimas, então elas não podem ser 
pragmaticamente sinônimas. 
Corolário B: se duas construções são sintaticamente distintas e 
pragmaticamente sinônimas, então elas não podem ser 
semanticamente sinônimas.

5 
 

A primeira relação estabelecida entre os sufixos foi denominada concordância de 
gênero. Neste caso, temos a ocorrência dos formativos em -ão não listados, que podem 
operar como predicadores de um substantivo masculino e/ou substantivos em função do 
gênero masculino. O mesmo acontece com o sufixo –ona, pode ser um predicador de 
um substantivo feminino, ou o próprio substantivo feminino. Vejamos os exemplos: 

 
(3) Qual é o nome mesmo daquela menina altona que apreceu na TV por estes 

dias? Uma altona, se não me engano acho que era do nordeste, mas não 

sei, que ela deu até um
6
 

(4) A BICHA PAPONA...
7
 

 
No exemplo (3), o termo “menina” implica na ocorrência do formativo em –ona, 

porque é um substantivo feminino, logo X-ona está predicando tal substantivo. Além 
disso, observamos que os sufixos aumentativos são capazes de intensificar a acepção 
expressa pela base, revelando a subjetividade do falante através da língua. No exemplo 
(4) a expressão “bicho papão” rotinizou-se na língua, através da metonímia que “coloca 
em proeminência a informação relevante da caracterização enciclopédica do domínio-
matriz em um determinado contexto” (FERRARI, 2011, p. 103), ou seja, o ato de 
“papar” ganha status de unidade e passa a caracterizar um ser com o acréscimo do 
sufixo aumentativo –ão, a partir da noção semântica que a base transpassa, isto é, “o 
bicho papão é aquele que papa criancinhas”. Desta forma, o sufixo –ona não altera esta 
acepção, apenas sinaliza o ajuste de gênero. O mesmo acontece com o par 
                                                           
5 The Principle of No Synonymy: If two constructions are syntactically distinct, they must be 
semantically or pragmatically distinct. Corollary A: If two constructions are syntactically distinct and 
S(emantically)-synonymous, then they must not be P(ragmatically) synonymous. Corollary B: If two 
constructions are syntactically distinct and P-synonymous, then they must not be S-synonymous. 
 
6 Disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100822091500AAhN8rH 
 
7 Disponível em: http://www.maquinadequadrinhos.com.br/HistoriaVisualizar.aspx?idHistoria=284733# 
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“bração/braçona”, lembrando que em ambos os exemplos, os sufixos demonstram a 
subjetivização do falante que atua de forma pejorativa. 

Lembrando que a Linguística Cognitiva é sensível ao mundo, e por 
consequência à cultura, a segunda relação encontrada é baseada no MCI cultural 
grande/pequeno, que em nossa sociedade revela o juízo de valor bom/ruim. Notamos 
que há formativos em –ona reveladores de prestígio social por parte do falante em 
relação ao referente, portanto, a subjetividade, contudo, os formativos em –ão 
continuam a expressar somente o aumento de tamanho, desta forma, caracterizamos a 
relação da seguinte forma: X-ão neutro versus X-ona prestígio social.  

 
(5) Olha a casacona de mil botões da biba!!! O defunto era maior.

8 
(6) Casacão de tricô. Boa tarde gurias, tudo bem? hoje vim mostrar o casaco 

que fiz pra minha avó, finalmente ta pronto, ficou enorme com 1,05 de 

comprimento total...
9
 

(7) Filhote de peixona - O bacurí da diva Vivienne Westwood, Ben Westwood 

acabou de lançar uma coleção de ternos e roupas para os piás: “Vamos nos 

especializar em alfaiataria, camisas e casacos, mas não significa que 

ficaremos alheios às tendências” declarou Ian Meiers, co-fundador da Cad 

& The Dandy, marca responsável pela coleção.
10

 

 
Ao observar os exemplos (5) e (6) é possível notar que o formativo X-ão 

explicita a ideia de aumento de tamanho, enquanto que o formativo em –ona revela 
admiração, ou prestígio social sobre seu referente. Em relação ao exemplo (7), notamos 
que a expressão “filhote de X”, ou “filho de X”, rotinizou-se na língua, principalmente 
pela alta frequência do uso do ditado popular “filho de peixe, peixinho é”. Sendo assim, 
o sufixo –ona marca o gênero feminino, o que nos remete a figura “mãe” - Vivienne 

Westwood – e que, por consequência, atua também como um sinalizador de Prestígio, 
qualificando, assim, seu referente. Quanto ao sufixo –ão, este volta a expressar seu 
significado protótipo “aumento de tamanho”: 

 
(8) Olha o peixão que foi encontrado no rio Jamanxin!!

11
 

 
Por fim temos a relação entre um formativo em –ão listado, segundo os 

pressupostos da Linguística Cognitiva, como explicitado anteriormente, levando a 
ocorrência de um formativo X-ona, o qual suprirá a necessidade de se expressar o 
aumento de tamanho, antes, oriundo do sufixo aumentativo –ão. Vamos observar os 
exemplos: 

 
(9) Eu estou com uma bolona ( deixou de ser bolinha faz tempo) na virilha.. e 

dói tipo muito nem andar direito...?
12

 

                                                           
8 Disponível em: http://www.terrasolta.com.br/archive/index.php?t-6103.html 
 
9 Disponível em: http://carlapacheco75.blogspot.com.br/2012/08/casacao-de-trico.html 
 
10 Disponível em: http://cintosemno.com.br/2011/07/filhote-de-peixona/ 
 
11 Disponível em: http://folhadoprogresso.com/folha/modules/extgallery/public-
photo.php?photoId=45&PHPSESSID=48f28292208b20b963491b95787255b0 
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(10) No ar de dezembro de 2010 à maio de 2012, o Bolão Paulista realizou a 

cobertura de 4 campeonatos e distribuiu 28 prêmios aos participantes 

campeões de cada mês.
13

 

 
A atuação da metonímia na semântica lexical deu-se, neste caso, pela 

contiguidade entre a cena apostar e a cena bingo, cujo símbolo é uma bola, 
evidenciando assim uma característica desse domínio matriz e por consequência, 
provocando a listagem do termo “bolão”. Com a listagem do formativo em –ão, o sufixo 
–ona é acionado a fim de expressar o significado protótipo aumento de tamanho. 
Vejamos abaixo outros exemplos: 

 
(11) daqui a pouco aparece um dizendo que coxinha de butiquim, cheia de 

massa e óleo é melhor.  Coxinha de butiquim, cheia de massa e óleo é 

melhor. do que comer aquela “sopona” de miojo, Pô, vc não escorre a 

água do mioujo?Hahahaha, brincadeira :)
14

 

(12) Após medida de Kassab, internautas organizam “sopão” da gente 

diferenciada"  
15

 

 
Apesar de não parecer que há diferença entre os dois termos em destaque acima, 

através da ferramenta Google pudemos perceber que o termo “sopão” pode ser 
considerado listado, uma vez que a maioria dos resultados relacionados faz referência a 
uma sopa que contém grande quantidade de ingredientes, ou seja, o sufixo –ão não 
remete ao “tamanho da sopa” e sim aos diversos ingredientes contidos nela, 
caracterizando, portanto, a ação da metonímia cuja incidência é oriunda da contiguidade 
entre continente e conteúdo, caracterizando, assim, um tipo específico de sopa.  

Com a listagem do sufixo –ão, a função de aumentativo é transpassada para o 
sufixo –ona. Tal assertiva fica mais clara quando lemos o exemplo abaixo, em que o 
falante além de frisar a quantidade de sopa, também revela a subjetividade apreciativa 
demarcada pelo sufixo: 
 

(13) Só vou comentar que ontem eu fiz uma sopona (aumentativo de sopa = sopa 

grande e gostosa), e comprei pão fresco......aprendi isso com a Evelyn, 

comer sopa com pão, combinação perfeita, igual queijo e vinho, ou queijo e 

goiabada, morango e creme de leite.....a combinação de pão fresco com 

sopa.....simplesmente maravilhoso, cardápio perfeito pra noite, antes de 

curtir um filme..
16

 

 

                                                                                                                                                                          
12 Disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110913153303AAoffc1 
 
13 Disponível em: http://bolaopaulista.com.br/ 
 

14 Disponível em: http://forum.cifraclub.com.br/forum/11/153233/p3 
 
15 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/temas/cidadania/2012/06/protestos-contra-decisao-
da-prefeitura-de-sp-de-proibir-distribuicao-de-sopa-se-espalham-pelas-redes-sociais 

 
16Disponível em: http://www.uniblog.com.br/ludofogo/232255/9%C2%BAc.html 
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Fizemos uso de uma segunda referência para nos debruçarmos sobre as análises 
dos sufixos em questão. O artigo Para uma estrutura radial das construções x-ão do 

Português do Brasil
17, escrito por um grupo de estudiosos e baseado na linguística 

cognitiva, nos apresenta uma “extensão polissêmica dos diferentes tipos de acepção do 
sufixo a partir dos núcleos comuns” (GONÇALVES et al., 2009, p. 141), em outros 
termos, os autores estabelecem o significado concreto do sufixo aumentativo -ão e 
analisam a abstração do mesmo, adotando diferentes acepções do sufixo, as quais serão 
apresentadas a seguir.  

Quanto às acepções, antes de iniciarmos a apresentação, notemos que as mesmas 
foram aplicadas às formações em –ona, todavia, no Artigo, elas foram dirigidas apenas 
às análises do sufixo –ão. Isto foi feito a fim de se estabelecer um possível elo 
comparativo entre os sufixos. Frisamos também que há no Artigo alguns exemplos com 
o sufixo –ona, contudo, este é igualado ao sufixo –ão.  

Comecemos pelo domínio X-ona aumentador, que é o significado central dos 
sufixos aumentativos. Há neste domínio uma comparação de referentes, pois o termo 
acrescido do sufixo torna-se maior do que o seu respectivo, ou seja, maior que o 
comum: 

 
(14) Pra coitada não ficar totalmente insossa, fiz assim: primeiro refoguei uma 

cebolona gigante em pouquíssimo azeite, fogo bem brando, até ficar tudo 

molinho e dourado.
18

 

(15) Oh, recebi uma cartona da Maria Pia, me emocionei, chorei mesmo, ele 

escreve igual = mesmo, ao meu avó, de quem morro de saudades e que nos 

deixou há 7 longos anos… 
19

 

 
Acima podemos ver dois casos de aumentadores com o sufixo –ona, em que o 

uso deste deu-se pela necessidade semântica de um aumentador, ocasionada pela 
listagem dos formativos em –ão. Os temos “cebolão” e “cartão” por desgaste do uso, 
sofreram opacificação de sentido, impedindo seus usos quando a intenção é expressar o 
significado protótipo.  

Em relação ao segundo domínio apresentado pelo Artigo, nós o associamos a 
figura de linguagem pleonasmo, uma vez que o “Aumentador Explicativo” é baseado na 
redundância. O que ocorre é que se acentua a marca de tamanho, através do sufixo 
aumentativo, em um referente que por natureza já é avantajado: 

 
(16) QUEM GOSTOU DA BARRACONA??? /noiz super felizes dentru da 

barracona du Jacson
20

 

 
Barracas de acampamento costumam ser grandes, o que aconteceu no exemplo 

acima foi a reafirmação destas dimensões.  
                                                           
17 Utilizaremos o termo “Artigo” para nos referirmos a esta referência.  
 
18 Disponível em: http://www.pacamanca.com/?p=2556 
 
19 Disponível em: http://www.fabilandia.com.br/clubedacarta/cartas-carnavalescas 
 
20 Disponível em: 
http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?tid=2541088693147559809&cmm=2939476&hl=pt-BR 
 



 

 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

109

O terceiro domínio é associado pelos autores à figura de linguagem metáfora, 
porque explicita a noção “Tamanho é qualidade”, podendo ter as seguintes acepções 
polissêmicas: “grande quantidade de X”, “grande parte de X” e “parte grande de X”. 
Vejamos abaixo um exemplo: 

 
(17) Minha Caixona de Segredos. - Obrigada beéests Por todas as conversas, 

por todas as risadas, por todas as fofocas, por todos os conselhos, por todos 

os ...
21

 

 
O sufixo –ona possui a função de expressar “Tamanho é qualidade”, pois a 

intensão não é dizer que a pessoa é uma “grande caixa de segredos”, mas sim que a 
pessoa é capaz de guardar uma “grande quantidade de segredos”, por este motivo é 
qualificada como sendo uma “caixona de segredos”. O sufixo –ona não expressa 
dimensões e sim quantidades. 

Em relação ao que foi dito acima, frisamos que o Artigo apresenta o significado 
central do sufixo aumentativo, descrito acima, e nos apresenta os significados radiais, 
que podem ou não se relacionarem ao central:  

 
Pode-se afirmar que, ao significado central, “tamanho grande”, 
relacionam, direta ou indiretamente, diversos outros significados 
chamados satélites – “aumentador explicativo”, “quantidade” e “ 
intensidade” [...].(GONÇALVES et al. 2009, p. 150) 

 
A quarta rede de significados é relacionada à intensidade pelos autores, que é a 

“quantificação de eventos em princípio não quantificáveis, mas graduáveis numa escala 
de força” (GONÇALVES et al. 2009, p. 150), em outros termos, “muito X” ou “X 
muito forte/intenso”. Segue o exemplo: 

 
(18) combinações e aromas desnorteantemente bons. Agora que o clima esfriou, 

então, está perfeito para tomar uma xícara bem grande, quentona, sob o 

cobertor, enquanto assisto a nova temporada de Lie to Me.
22

 

 
Ao usar o sufixo aumentativo –ona no exemplo (18), percebemos que a intensão 

do falante foi de intensificar a noção de é bom tomar algo “muito quente” em um clima 
frio. O sufixo aumentativo trabalha a favor do significado satélite intensidade.  

O Artigo nos mostra uma acepção pejorativa do sufixo aumentativo –ão, a qual 
também é exposta pelo sufixo –ona. São os chamados Agentes Frequentativos, 
denominados assim, pois “o input da operação morfológica é um verbo e o teor negativo 
expresso pela construção provém do excesso com que o agente pratica o que se 
especifica na base” (GONÇALVES et al. 2009, p. 151). Podemos ver no exemplo 
abaixo que o falante está em dúvida se precisa de terapia, porque “chora muito”. Se tal 
característica fosse boa, o falante não se indagaria se precisa ou não de 
acompanhamento médico, soa, portanto, como sendo algo ruim: 

 

                                                           
21 Disponível em: www.flogao.com.br/cassianee/134642007 
 
22 Disponível em: http://gastrolandia.uol.com.br/pra-levar/the-gourmet-tea-cha-para-quem-gosta-de-sabor/ 
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(19) Sou muito sensível e chorona. Preciso de terapia? Eu choro muito fácil e é 

incontrolavel, por exemplo, se estou estressada e vou falar a respeito com 

meu marido meus olhos...
23

 

 
O último domínio de sentidos citadas pelo Artigo são aqueles em que os sufixos 

aumentadores manifestam o prazer dos falantes em relação ao que se referem, 
denominados pelos autores como sendo “Aumentadores hedônicos”. Vejamos abaixo 
alguns exemplos:  

  
(20) Xandona e eu..eu i Xandona..opaa..nós duas..!

24
 

(21) O que você ia escolher ? : Morar nessa casona linda sosinha com vários 

empregados para te atender na hora que você chamar , ou uma casa mais 

simples com o amor da sua vida ? Sinceridade mesmo !
25

 

 
No exemplo (20) e no exemplo (21) o falante insere seu gosto na fala através do 

sufixo, metaforizando a noção de “o que é grande é de qualidade, é melhor que o 
protótipo” (GONÇALVES et al. 2009, p. 152). Sendo assim, como o prazer e o juízo de 
valor estão a trabalho do sufixo –ona, logo este desempenha a função de aumentador 
hedônico. 

 
 
Conclusões 

Temos uma relação de convívio entre os sufixos –ão e –ona, pois um não exclui 
a existência do outro, como observado através das nossas análises.  Sendo assim, a 
ativação do sufixo –ona deu-se por necessidades semânticas e pragmáticas, as quais não 
são mais expressas pelo sufixo aumentativo –ão, tal fato comprova que a língua é um 
sistema que se renova através do uso, ou seja, a partir das necessidades dos falantes são 
criadas novas estratégias linguísticas. Ademais, foi possível observar, com base nos 
estudos realizados por Gonçalves et al. (2009), que algumas acepções semânticas 
expressas pelo sufixo aumentativo –ão são também expressas pelo sufixo aumentativo –
ona. 

Dentre as três relações possíveis estabelecidas entre os sufixos, a que nos 
chamou a maior atenção foi o caso dos formativos em –ão listados, uma vez que 
conseguimos comprovar, através desta singela pesquisa, que a metáfora e a metonímia 
são atuantes na formação do significado no léxico mental, confirmando assim nosso 
posicionamento em favor da Linguística Cognitiva.  

Por fim, gostaríamos de ressaltar a importância do estudo relacionado ao grau do 
português brasileiro, levando em consideração que nenhuma pesquisa voltada para o 
assunto havia observado a ocorrência do sufixo aumentativo –ona, pelo contrário, 
tratavam-no como equivalente ao sufixo –ão, em virtude disto, esperamos que nossa 
pequena contribuição seja o início para outras pesquisas na área.  
                                                           
23 Disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120311200857AAGcyYM 
 
24 Disponível em: http://www.flogao.com.br/xandaegordinho/76768724 
 
25 Disponível em: http://www.formspring.me/r/o-que-voce-ia-escolher-morar-nessa-casona-linda-sosinha-
com-varios-empregados-para-te-atender-na-hora-que-voce-chamar-ou-uma-casa- 
 



 

 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

111

 
Palavras-chave: léxico, listagem, morfossemântica e Linguística Cognitiva. 
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EFEITOS DA ALTERNÂNCIA LÁBIL PARA A CONSTRUÇÃO 
ANTICAUSATIVA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

                                                     
 

Janayna Carvalho
1 

 
 
Introdução 
 

As fronteiras entre o léxico, a morfologia e a sintaxe estão longe de ser 
estanques e bem definidas.  Frequentemente, fenômenos de toda ordem mostram a 
interação entre esses supostos módulos, evidenciando, assim, que palavras e sentenças 
possuem muito mais características em comum do que se espera em um tratamento 
modular para a gramática.  

Para dar um exemplo, Basílio (2007) discute as construções DAR SN e FAZER 
SN, como dar um grito e fazer pressão, em comparação com as suas contrapartes 
denominais, gritar e pressionar. Segundo a autora, as formações do primeiro tipo 
ocorrem no léxico, enquanto a formação de verbos denominais ocorre na morfologia. A 
autora analisa essa relativa equivalência entre uma expressão formada com um verbo 
leve e um SN, de um lado, e um verbo denominal, de outro, como uma estratégia para 
que “as possibilidades de adjetivação e quantificação inerentes ao substantivo ” se 
conservem nas construções com DAR SN e FAZER SN enquanto o verbo denominal 
“funde ambas as funções de evocação simbólica e construção de enunciados num bloco 
rígido inamovível” (BASÍLIO, 2007:6) Ao final, conclui:  

 
O presente trabalho pretende ser uma contribuição para a discussão de 
limites, certamente discutíveis, entre construções regulares na sintaxe 
e no léxico. Ainda usamos, por falta de alternativa, esses termos 
consagrados, que se tornam cada vez menos adequados para a 
descrição dos padrões com que nos defrontamos em nossa 
investigação sobre a constituição do léxico, o qual, por sua vez, 
também desafia nossas definições. (BASÍLIO, 2007: 17) 

 
Este trabalho faz parte dessas discussões ao estudar um problema diferente dos 

que costumeiramente engedram esse debate. Estudamos, aqui, a expansão da alternância 
causativa no português brasileiro, já tratada em outros trabalhos sob diferentes 
perspectivas e nomes (ver BITTENCOURT (1995, 2001); SILVA (2009); NEGRÃO & 
VIOTTI (2010 entre outros)).  A hipótese aqui defendida é de que essa expansão está 
fortemente relacionada com a mudança de morfologia do português brasileiro 
(doravante PB). Como essa alternância, até pouco tempo, envolvia a presença de um 
clítico ( como em A porta se fechou e João fechou a porta), a perda desse clítico levou a 
uma reestruturação do que pode ser um verbo alternante. Assim, observamos que uma 
mudança morfológica na língua afeta construções sintáticas e, mais especificamente, 
alternâncias verbais, tidas por muitos trabalhos como fruto de regras próprias no nível 
lexical e condicionada por idiossincrasias dos itens lexicais, principalmente dos verbos. 
                                                           
1 Doutoranda no Departamento de Linguistica da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profª Drª 
Ana Paula Scher, membro do GREMD (Grupo de Estudos em Morfologia Distribuída) da USP. Pesquisa 
financiada pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico (CNPq), por meio de bolsa 
de Doutorado (número do processo: 142048/2012-7). 
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O presente trabalho, ao correlacionar perda de morfologia e mudança nos padrões das 
orações e das alternâncias verbais, sugere que há evidências empíricas para que os 
reflexos da morfologia e da estrutura argumental sejam tratados como sintáticos.  

 

 
Definindo conceitos 

 
A alternância lábil2, que dá título a este trabalho, é caracterizada pela alternância 

de estrutura argumental sem marca morfológica. Assim, nesse tipo de alternância, tanto 
a forma intransitiva (daqui para frente, anticausativa

3) quanto a forma transitiva não 
têm morfologia específica, como se vê em (1): 

 
1) a. João abriu a porta.  

b. A porta abriu. 
 

Falando especificamente do PB, esse tipo de alternância contrasta com pelo 
menos mais dois tipos. O primeiro deles é a alternância em que a anticausativa é 
marcada com um clítico, como é mostrado em (2).  

 
2) a. João abriu a porta.  
      b. A porta se abriu. 
 

Há ainda a alternância em que a causativa é marcada, ilustrada pelo caso mais 
canônico em (3), com o verbo fazer, mas há outros, como deixar, permitir, fazer com 

que
4, etc.  

 
3) a. João fez a flor morrer. 
    b. A flor morreu.  
 

Esse é o tipo de alternância padrão que se observa com os verbos chamados de 
internamente causados (cf. Levin & Rappaport (1995)). Verbos internamente causados 
formam um grupo de verbos inacusativos que difere dos verbos alternantes, porque 
apresentam eventos que ocorrem sem a ação de um agente externo (por isso, a 
motivação da nomenclatura de internamente causados). Em (3), o verbo morrer é um 
exemplo de verbo dessa subcategoria de inacusativos. Em tese, não precisa haver ação 
no mundo para que uma flor morra.  

 Cabe a ressalva de que essa alternância é um pouco diferente das outras que 
tratamos acima. Não obstante, em uma série de contextos, fazer não é só um elemento 

                                                           
2
 Acreditamos que essa seja a melhor tradução para o termo labile, termo comumente usado em trabalhos 

escritos em inglês sobre a alternância em que a forma transitiva e intransitiva não têm morfologia. De 
acordo com a edição online do dicionário Houaiss, lábil significa: “(1) que escorrega, desliza ou cai 

facilmente  e (2) variável ou adaptável; instável.” Agradecemos a Paulo Chagas de Souza por apontar 
essa possibilidade de tradução e seu significado.  
 
3 O termo anticausativa é aqui usado para designar o verbo alternante quando presente em uma sentença 
inacusativa. Esse termo, portanto, faz menção à alternância. Quando o termo inacusativo for usado, outras 
propriedades estão em jogo ou o verbo a que nos referimos não participa da alternância causativa. 
4
 A causação com esses três verbos citados não será abordada, porque não envolve a alternância causativa. 

Esses verbos, em si, impõem requerimentos quanto ao tipo de causação empregada.  
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para expressar uma causa indireta dos verbos internamente causados, mas têm 
implicações no significado. Em um contexto neutro, João abriu a porta significa que 
ele teve contato direto com a porta, manuseou-a e a abriu. A oração João fez a porta 

abrir, por outro lado, indica que possivelmente João não teve contato direto com a 
porta. Ela poderia estar emperrada, por exemplo, e João conseguiu abri-la com um 
martelo. Percebe-se, então, que, além de marcar a causativização de verbos tidos como 
internamente causados, essa é uma estratégia de causação indireta em geral utilizada 
para um grande número de verbos do PB além dos chamados internamente causados, já 
que um verbo leve tem poucas exigências de subcategorização).  

Dadas essas possibilidades de marcação na alternância causativa, não 
assumimos, aqui, nem a hipótese de que a anticausativa é formada primeiro e a 
causativa a partir dela (Hale e Keyser, 2002) nem a hipótese contrária de que a causativa 
é formada e a anticausativa é derivada dela (Levin & Rappaport, 1995 e vários outros 
trabalhos). Translinguisticamente, nenhuma das duas hipóteses se sustenta, como se 
pode ver no quadro abaixo. Além disso,  as línguas mudam, ao longo de sua história, as 
marcas morfológicas desses tipos de eventualidade. Além do caso de perda de 
morfologia na anticausativa do PB, que está sendo tratado aqui, vários trabalhos já 
mostraram que mudanças de morfologia de voz têm como gatilho, muitas vezes, 
mudanças estruturais na língua (ver, por exemplo, Heindinger (2010) para o francês e 
Lavidas (no prelo) para o inglês e o grego).  

 
Tipo Exemplo 

1 Causativa marcada Turco 
a.  anlamak (entender INTRANSITIVO) 
b. anla-t-mak (ensinar TRANSITIVO)5 

2 Anticausativa marcada Polônes 
a. xlamac-sie (quebrar INTRANSITIVO); 
b.zlamac ( quebrar TRANSITIVO) 

3 Lábil (não há marcas morfológicas nem nas 
causativas nem nas anticausativas) 

Inglês 
a. break ( quebrar INTRANSITIVO) 
b. quebrar ( quebrar TRANSITIVO) 

4 Equivalente (anticausativas e causativas 
têm marcas especiais) 

Japonês 
a. atum-aru ( coletar/recolher INTRANSITIVO) 
b. atum-eru (coletar/recolher TRANSITIVO) 

5 Supletiva Russo 
a. goret ( queimar INTRANSITIVO) 
b. zec (queimar TRANSITIVO) 

Tabela 1 – formas de marcação morfológica na alternância causativa, adaptada a partir de Haspelmath 
(1993) 

 
 

Da anticausativa marcada para a alternância labile: o que é o clítico se nas anticausativas? 
 
No âmbito de propostas sintáticas6 de estrutura argumental, esse elemento é, 

muitas vezes, visto como expoente de alguma categoria funcional, normalmente voice. 
Em Labelle e Doron (2010), por exemplo, são estudadas as diferenças entre sentenças 

                                                           
5 Agradeço a João Paulo Cyrino pelos dados do Turco.  
 
6 Propostas sintáticas se contrapõem aqui a propostas lexicais de estrutura argumental, para as quais os 
fenômenos de estrutura argumental são pré-sintáticos.  
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anticausativas do francês com ou sem a presença de clítico, como se vê nos exemplos 
abaixo:  

 
4)  La branche se cassa.  

        O galho se quebrou. 
 

5) La branche cassa.  
    O galho quebrou. 

 
Para as autoras, essas sentenças evidenciam que há duas derivações diferentes 

para a anticausativa em francês, assunção com a qual concordamos7. A diferença entre 
elas é a presença do vezinho. As autoras assumem a seguinte propriedade do vezinho, 
que será crucial para as estruturas postuladas: “o núcleo [v] introduz um subevento 
dinâmico e assinala seu papel temático para o argumento externo (LABELLE & 
DORON, 2010).8 

Esse núcleo, introdutor de um subevento dinâmico, não estará presente se o 
núcleo de voz for [-ativo]. Isto é, o núcleo de voz [-ativo] evita a concatenação de um 
núcleo que introduzirá uma eventualidade dinâmica. Nas palavras das autoras:  

 
[O clítico] se é visto como a realização do traço [-ativo] no núcleo de 
voz. A consequência semântica do uso do núcleo de voz não-ativo 
sem um vP é uma sentença na qual a focalização recai sobre o estado 
resultante. (LABELLE & DORON, 2010)9 

 
A representação para essa configuração de voz não-ativa encontra-se abaixo:  
 
6)  

(LABELLE & DORON, 2010) 
 
Por seu turno, a derivação da anticausativa ativa se dá de forma diferente, já que  

o núcleo de voz é marcado como [+ ativo] e, por consequência, o clítico se não está 

                                                           
7
 Em francês, a anticausativa marcada morfologicamente foi desenvolvida depois da sem marca. De 

acordo com Heidinger (no prelo), o primeiro tipo deve ter surgido por volta de 1200. Heidinger defende 
que o segundo tipo, no francês moderno, não é apenas um padrão que sobreviveu apesar do aumento da 
primeira forma. Prova disso é que, atualmente, ainda há verbos que se gramaticalizam na forma sem 
clítico. Para nós, isso mostra que as derivações anticausativas em questão têm diferenças semânticas e 
sintáticas e, portanto, a abordagem de Labelle & Doron, nesse sentido, é adequada.  
 
8
 Nossa tradução para: “[The] v head introduces a dynamic subevent and assigns its thematic role to the 

external argument” (LABELLE & DORON, 2010).  
 
9
 [The clitic] se is viewed as the realization of the [-active] feature in the voice head. The semantic 

consequence of using non-active Voice without a vP is a sentence which focuses on the attainment of a 
result state. (LABELLE & DORON, 2010) 
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envolvido na derivação. Em consequência disso, há um subevento dinâmico expresso 
pelo vP. A derivação da anticausativa ativa descreve um evento dinâmico afetando o 
argumento verbal.  

 
 7)  

(LABELLE & DORON, 2010) 
 
Em resumo, a proposta das autoras é: a presença de um expoente para o núcleo de 

VoiceP evita que a eventualidade seja dinâmica. Quando há presença do clítico se, 
então, a anticausativa do francês é mais focada no resultado. Quando não há o clítico se, 
essa anticausativa é focada no processo e o vP, que expressa o processo, é concatenado.  

Concordamos, em grande parte, com a descrição semântica das anticausativas 
com e sem clítico feita pelas autoras. Entretanto, parece-nos complicado assumir que 
esse clítico seja o expoente de uma categoria funcional como VoiceP. Uma razão para 
isso é o fato de essa mesma morfologia, não raro, estar presente também em sentenças 
que são representativas de outras eventualidades da língua, como a reflexiva. Em 
sentenças reflexivas, não se pode afirmar que há um VoiceP [-ativo], porque o sujeito da 
sentença faz e sofre as ações, como em Ele se tratou da doença. Outra questão é a falta 
de um argumento empírico que evidencie por que o expoente de VoiceP é sempre uma 
marca dependente do verbo (um clítico ou um afixo, em línguas como o grego), mas 
nunca um item de vocabulário10 não-dependente (CARVALHO & LAZZARINI-
CYRINO, 2013; SCHAFER, 2008). A pergunta, então, é: o que obrigaria um expoente 
de uma categoria funcional a ser sempre dependente do verbo?  

Em uma abordagem como essa, outra questão que fica sem resposta é: por que 
alguns verbos podem se combinar com essa morfologia na formação de uma 
eventualidade anticausativa e outros não podem? Não estamos tratando agora de línguas 
em que a presença ou não dessa morfologia é variável, como francês ou PB, mas de 
línguas em que tal morfologia tem uma distribuição aparentemente uniforme, como 
Espanhol. Nessa língua, o verbo quebrar aceita essa morfologia formando sentenças 
como: el plato se rompé , mas o verbo ferver não11: la leche (*se)hierve.                           
.Como nessa língua não está disponível a opção de um verbo como quebrar aparecer 
sem a morfologia característica de anticausativa, pressupomos que não se trata, 
simplesmente, da presença ou não de uma projeção VoiceP, mas de uma característica 
de seleção da raiz quanto à  morfologia de anticausativa. 

Tendo em vista esses fatos, assumimos com Schafer (2008) que a morfologia nas 
anticausativas12 é um elemento pouco especificado, sem papel temático, que ocupa a 

                                                           
10 Item de vocabulário no sentido da Morfologia Distribuída. 
11 Agradeço a Rafael Camacho por discutir comigo este fato.  
12

 Quando estivermos falando sobre o PB, a morfologia de anticausativas deve ser entendida como um 
clítico, mas, translinguisticamente, ela pode ser também um prefixo ou um sufixo.  
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posição de especificador de VoiceP. Essa morfologia é, portanto, um item lexical e não 
funcional, já que ocupa uma posição argumental.  

O autor apresenta algumas evidências para essa proposta, tendo como base, 
principalmente o alemão. O pronome sich, que é a marca pronominal presente nas 
anticausativas, é um pronome fraco na língua13.Sich não tem papel temático: operações 
como modificação, negação contrastiva, foco, frontalização, e perguntas sobre esse 
elemento não estão disponíveis para esse elemento, porque ele não está categorizado 
semanticamente. Isto é, embora o elemento seja sintaticamente ativo, ele não recebe 
pape temático, portanto não está categorizado semanticamente. Sich é, por isso, um 
expletivo de voz. A exemplo do tratamento para expletivos como there na teoria 
gerativa, o expletivo de voz é concatenado para satisfazer somente um traço categorial. 
O expletivo de voz é, então, selecionado por um núcleo de voz diferente daquele em que 
ocorre atribuição de papel temático. Observe a representação para cada um deles abaixo, 
adaptadas de Schafer (2008: 175) 

 
 

8) Núcleo de voz tematicamente ativo  
 
 

 VoiceP 
 

DP          VoiceP 
   

V{agente, D}         .... 
 

9) Núcleo de voz não-tematicamente ativo (A morfologia de anticausativa figura no DP 
de VoiceP). 

 
VoiceP 
  
DP           VoiceP 

    
Voice {ø, D}          .... 
 

 
Disso se conclui que as anticausativas com morfologia são sintaticamente 

transitivas, mas semanticamente intransitivas. Para o PB, língua em que os testes 
sintáticos usados para o alemão não estão disponíveis, a pouca especificação desse 
elemento pode ser obtida através de uma intuição presente em vários trabalhos sobre 
alternância causativa (Reinhart, 2000): verbos alternantes podem ter uma grande 
variabilidade de papéis temáticos como argumento externo quando estão na sentença 
transitiva. Isto é, se um verbo pode ter como argumento externo DPs com várias 
categorizações semânticas, isto é, DPs com vários papéis temáticos, isso indica que a 
eventualidade presente na camada do vP é, de alguma forma, independente e pode 
figurar autonomamente. Observe os exemplos:  

 

                                                           
13 De acordo com A. Alexiadou. Anotações do curso Topics in Argument Structure. Abralin, 2013.  
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10) Sentença anticausativa: A louça quebrou. 
      Sentença causativa: João/ O martelo/O vento quebrou a louça. 
 
 
11) Sentença anticausativa: O João reprovou em matemática.  

  Sentença causativa: A professora/ A incompetência do João/ *A caneta/     
reprovou o João em matemática. 
 
Levando em conta esses dois exemplos e o fenômeno tratado aqui, percebe-se 

que essa correlação não se confirma, embora ela seja, de fato, muito forte 
translinguisticamente. Essa correlação merece menção quando falamos sobre o papel do 
clítico se na anticausativa porque os verbos que vão poder se combinar com essa 
morfologia na eventualidade anticausativa são justamente aqueles que podem aparecer 
com DPs com vários papéis temáticos como argumento externo. A presença desse 
clítico em anticausativas, então, reflete a pouca especificação do argumento externo de 
alguns verbos que fazem parte da alternância causativa, como se pode ver abaixo:  
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Verbos 
considerados em 
suas formas 
intransitivas 

Alterna Pode ter 
argumento  
externo 
com papel 
temático 
de 
CAUSA? 

Papel 
temático 
externo é 
agente? 

Papel 
temático 
externo é 
instrumento? 

Papel temático 
externo é 
experienciador? 

Pode ocorrer 
com se? 

Quebrar  SIM SIM 
 (O vento 
quebrou o 
copo) 

SIM 
(João 
quebrou 
o copo) 

SIM 
 (O martelo 
quebrou a 
gaveta) 

NÃO SIM   
o argumento 
é pouco 
especificado. 
3 papéis 
temáticos são 
possíveis 

Ferver SIM SIM 
 (O fogo 
ferveu o 
leite) 

SIM 
(João 
ferveu o 
leite) 

NÃO  
(* O caneco 
ferveu o 
leite) 

NÃO NÃO 
o argumento 
tem pouca 
especificação, 
mas, talvez, 
não o 
suficiente 
para que 
ocorra com o 
se. 

Amarelar (e 
possivelmente 
muitos outros 
deadjetivais) 

SIM SIM ( O 
sol 
amarelou 
a banana) 

NÃO 
(*O João 
amarelou 
a 
banana) 

?? (*O 
freezer 
amarelou a 
banana) 

NÃO NÃO 
o argumento 
tem pouca 
especificação, 
mas não o 
suficiente 
para que 
ocorra com o 
se. 

Lavar  SIM NÃO SIM  
(João 
lavou a 
roupa) 

SIM (A 
máquina 
lavou a 
roupa) 

NÃO NÃO 
o argumento 
tem pouca 
especificação, 
mas, talvez, 
não o 
suficiente 
para que 
ocorra com o 
se. 

Tabela 2 – verbos e a possibilidade de combinação com o clítico se 

 

 
 

Com base nesses fatos, assumimos então que o clítico se, nas anticausativas, é a 
expressão de um argumento subespecificado e somente verbos que podem ter o 
argumento externo subespecificado aparecerão com essa morfologia.  
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Alternância lábil: o caso do PB  
 
Como dito na seção 2, a alternância lábil se caracteriza pela presença da mesma 

forma verbal, sem uma morfologia específica, na eventualidade anticausativa e na 
eventualidade causativa. Essa alternância é relativamente comum nas línguas, mas pode 
ser encontrada em pelo menos dois contextos diferentes:  

 
i) há línguas em que um verbo pode ou não aparecer como lábil e isso 

causa uma mudança de sentido (como Labelle & Doron (op.cit.) 
defendem para o francês, ver seção 3); 

ii)   há línguas em que um verbo aparece como lábil sempre e esse é, 
portanto, o padrão de alternância na língua ( como se vê em inglês). 
 

Alguns exemplos de alternância lábil devido a restrições de sentido são dadas 
por Letuchiy (2009). Comparando as duas sentenças abaixo, o autor afirma que o uso do 
pronome fraco, em (12b), mostra o controle da ação sobre o participante:  
 
              12)    a. Er stürzte hinunter. “Ele caiu” 

      b. Er kletterte auf einen sehr hohen Berg und stürtzte sich hinunter.  
        “Ele escalou uma montanha muito alta e se jogou ’’ (literalmente ‘Ele      

se caiu’) 
 
Nem o caso do francês exposto na seção anterior nem o caso do alemão acima 

ilustram o padrão de alternância lábil do PB. Obviamente, há diferenças semânticas 
entre sentenças com ou sem o clítico em PB, como ilustram os exemplos (13) e (14).  

 
     13)  a. A porta fechou, mas não está completamente fechada. 

b.?A porta se fechou, mas não está completamente fechada. 
 

                14)   a. A porta fechou sozinha.  
b. ?A porta se fechou sozinha.  
(NEGRÃO & VIOTTI, 2010) 
 

Entretanto, acreditamos que a alternância lábil em PB não seja decorrente de 
uma intenção de diferenciação de sentido. São duas as razões para essa hipótese:  

 
i) a alternância lábil tem se tornado um fenômeno generalizado. Dados de 

Perotino (1995), que estudou a expressão de indeterminação do sujeito 
por crianças, evidenciam que a criança não usa esse clítico em 
anticausativas.  Ao pesquisar o uso de 50 verbos como anticausativos, 
nenhum deles aparece com o clítico nas anticausativas. Muitos, de fato, 
não apareceriam com essa morfologia, como encher, mas também os que 
licenciam essa morfologia, como quebrar, sempre aparecem sem o 
clítico. Isso evidencia que a criança não está construindo hipóteses sobre 
a presença desse elemento nas anticausativas. Isso fortalece a ideia, 
então, de que a alternância lábil está se tornando o padrão de formação 
de anticausativas na língua. Se não fosse esse o caso, esperaríamos que 
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estudos de aquisição refletissem uma distribuição variável do clítico em 
anticausativas. 

 
ii) Nos novos verbos que têm participado da alternância causativa, esse 

clítico nunca é gramatical.  
 
15)  O arroz (*se) cozinhou. 
16)  A roupa (*se) lavou.  
 

Portanto, acreditamos que a alternância labile em PB é uma mudança de um 
sistema de anticausativas sintaticamente transitivas e semanticamente intransitivas para 
um sistema em que elas são sintaticamente intransitivas e semanticamente intransitivas. 
As consequências dessa mudança, naturalmente, terão impacto na estrutura arbórea de 
anticausativas. Em um sistema em que a anticausativa com clítico é a formação padrão 
da sentença causativa, o traço categorial D deve ser checado e essa morfologia é 
empregada, como mostra o exemplo abaixo:  

 
 
17) Especificação do verbo alternante com o clítico se → argumento 
subespecificado e mudança de estado:  

 
     VoiceP 

               
Se         Voice 

 

[D]        vP 
 

Em um sistema com alternância lábil, não há projeção de VoiceP, portanto não 
há um traço categorial a ser checado. Somente a camada de vP será projetada. 
Percebemos que, em um sistema com esse, a única exigência passa a ser então que o 
verbo seja de mudança de estado. Sem a projeção de VoiceP, não há razão para que haja 
requerimentos quanto ao tipo de argumento externo do verbo alternante.  

 
  18)  Especificação do verbo alternante sem o clítico se → mudança de estado14

  
 

      vP(causa) 
 

                (causa)              VP      
                                  

        V              DP 
 

 
Efeitos da alternância labile no PB  

 
Como resultado dessa mudança estrutural, o requerimento para um verbo 

alternante na língua, mudou. Trabalhos de Bittencourt (2001, 1995) e Silva (2009) 
                                                           
14 A estrutura proposta por Schafer (2008), baseado em Alexiadou, Anagnastopolou e Schafer (2006), 
para esse tipo de verbo é [vPcaus [vcaus √RootP [√Root DPtheme]] 
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mostram que, no PB coloquial, verbos intransitivos que não alternariam (os verbos 
intransitivos internamente causados na nomenclatura de Levin & Rappaport (1995)) 
alternam.  Esses verbos indicam mudança de estado, mas que não são subespecificados 
quanto ao papel temático do argumento externo, inclusive porque, à primeira vista, não 
se esperaria que eles tivessem um argumento externo. Observe alguns exemplos:  
 

19) A chuva transbordou a represa.15 
20) A salada pesa menos o prato. 
21) Esse sapato dói meu pé. (BITTENCOURT, 2001)  
22) Alguém já sentiu aquela tremida de carro que treme até os vidros de 

casas e parece que treme o cérebro e vai explodir? 
23) O CMI foi quem germinou o embrião para que houvesse a guerrilha do 

Araguaia. (CAMBRUSSI, 2009) 
24) Você me ruborizou. 
25) Foi você que brotou essa ideia na minha cabeça. 
26) pro não despenca muito a nota do menino. 
27) Nós falimos o banco. 
28) Essa pimenta arde a minha boca. (BITTENCOURT, 2001) 
29) O Atlético estreou o Éder. (SILVA, 2009) 
30) Ele vazou o olho direito de duas tribos israelenses.  
31) Eu sumi o anel de formatura da minha mãe.  
32) O sonho revive a gente.  

 
 

As sentenças desse grupo são bem interessante visto que apresentam 
características um pouco diversas das sentenças causativas em geral. Uma dessas 
características é a presença de verbos no presente, como nas sentenças (20), (21), (22), 
(26), (28) e (32). Essa é uma característica bastante incomum para sentenças causativas 
em geral, visto que elas expressam a mudança de estado, então se espera que o verbo 
esteja no passado, indicando que a ação do argumento externo mudou o estado do 
argumento interno. O único grupo de verbos causativos que parece ter um 
comportamento semelhante é o de verbos psicológicos, em que verbos no presente 
indicam uma característica singular desse grupo, qual seja, a de que a causação ocorre 
ao mesmo tempo em que o argumento interno sofre mudança de estado (João 

preocupa/aterroriza/ desespera seus pais). 
Outra característica incomum desse grupo é o fato de o argumento externo ser 

sempre uma causa. Como vimos nas outras seções, os verbos alternantes canônicos 
podem ter argumentos externos de vários tipos. Esse grupo inovador só tem causas 
como argumento externo. Perceba que inclusive, quando o argumento externo é 
animado ele não é agente, porque não tem participação direta no evento. Nas sentenças 
(27), (30) e (31), isso fica bastante claro, já que ninguém pode fazer uma ação de falir 
algo, mas pode gerir mal uma empresa e fazê-la falir, bem como ninguém pode vazar 
algo, mas pode abrir algum compartimento ou furar algo e fazer com que algo vaze nem 
se pode sumir algo, mas se pode esconder ou perder algo. A partir disso percebe-se que, 
nesses casos, a entidade expressa no sujeito tem participação indireta na ação expressa 
pelo verbo. Essa entidade é, portanto, uma causa. Novamente, vemos uma semelhança 

                                                           
15 Os dados sem referência foram coletados por mim.  
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entre o grupo de verbos inacusativos que não alternariam com os verbos psicológicos 
que, na acepção causativa, também só aceitam causas como argumento externo.  
Novamente, em João preocupa/ aterroriza/ desespera seus pais, a entidade João, em si, 
não está fazendo nenhuma ação de preocupar ou aterrorizar ou desesperar, porque esses 
verbos não correspondem a ações no mundo, são estados mentais. O que preocupa/ 

aterroriza/ desespera a entidade pais, na verdade, é algum comportamento ou 
característica de João e não o João em si. No grupo de verbos psicológicos também se 
vê, portanto, uma causa como a desencadeadora de uma mudança de estado. Está aí um 
ponto interessante de contato entre esses usos inovadores e os verbos psicológicos que 
talvez ilumine como essas eventualidades se organizam e por que diferem dos verbos 
causativos canônicos. Essa questão será explorada na continuação deste trabalho.  

Quanto aos verbos transitivos que não alternariam, novamente, características 
diferentes podem ser vislumbradas em relação aos verbos alternantes canônicos. Uma 
delas é o fato de as sentenças abaixo não serem bem aceitas quando aparecem com o 
adjunto por si só, típico de sentenças anticausativas. Observe os dados:  

 
 

33) O cd rodou (? por si só). 
34) O cd tocou (? por si só). 
35) O celular carregou (? por si só). 
36) A roupa lavou (?por si só). 
37) O livro do Chomsky já traduziu para o português (*por si só).16  
38) Essa casa construiu no começo do século (*por si só).  
39) Os livros já venderam todos (*por si só)?  

 
Esse comportamento é radicalmente diferente daquele expresso por verbos 

alternantes canônicos que se comportam bem com esses adjuntos. A hipótese para esse 
comportamento, mais uma vez, está relacionada ao argumento externo de tais verbos. Se 
um verbo possui uma ou duas possibilidades de argumentos externos como papéis 
temáticos, é de se esperar que a sentença seja menos espontânea. Isso explicaria a 
incompatibilidade de (37), (38) e (39), em que há verbos que só aceitam um tipo de 
papel temático, com a expressão por si só, e das sentenças de (32) a (36), em que há 
verbos que aceitam dois tipos de papéis temáticos, em que a combinação com essa 
expressão é relativamente marginal.  

Como o adjunto por si só indica espontaneidade, essas sentenças mostram que as 
novas construções anticausativas não possuem essa propriedade e a possibilidade de 
esses verbos serem anticausativos sugere uma sobreposição entre a classe de verbos que 
formam passivas e a classe dos que formam anticausativas no PB atual17.  

 
 

                                                           
16

 As sentenças (37), (38) e (39) são de PACHECO, 2008:33 
 
17

 Uma assunção tácita na literatura é a de que a passiva impõe menos restrições a classes verbais que as 
anticausativas. Em consequência disso, espera-se que um conjunto de verbos com algumas propriedades 
ocorra somente com passivas. Os verbos exemplificados de (33) a (39) estariam nesse grupo. Isso será 
discutido um pouco melhor na próxima seção. 
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Uma rápida discussão sobre morfologia e significado 
 

Recapitulando a discussão, na seção 4, afirmamos que, devido ao fato de a 
estrutura das anticausativas do PB ter mudado, as exigências para a alternância 
causativa também mudaram.  Em decorrência disso, vários verbos que indicam 
mudança de estado de uma forma diferente dos verbos alternantes canônicos têm 
alternado também. Se nos atentarmos, especificamente, ao último grupo de que tratamos 
na seção 5, um grupo dos verbos transitivos que, a princípio, não alternaria, podemos 
fazer uma discussão mais clara sobre morfologia e significado. 

Como dito na última seção, seria esperado que os verbos de (33) a (39) somente 
formassem passivas. Guiando-nos pelo critério de que eventualidades espontâneas são 
as que formam anticausativas (cf. Haspelmath (1993)) e de que o que separa as duas 
eventualidades é a dependência de um agente ou não, devemos nos perguntar por que 
essas sentenças formariam passivas. Sobre as fronteiras entre a eventualidade 
anticausativa e passiva, Haspelmath (2005) fala:  

 
A anticausativa é similar à passiva porque o argumento agente perde o 
status de sujeito e o paciente se torna o novo objeto, entretanto, na 
passiva, o agente não é inteiramente eliminado. Semanticamente, uma 
sentença passiva no russo como Dver’ byla otkryta, A porta foi aberta, 
difere crucialmente da sentença anticausativa da mesma língua Dver’ 

otkrylas’, A porta abriu, no sentido de que o agente está implicado 
(mesmo que não mencionado explicitamente) na passiva, enquanto, na 
anticausativa, o evento é concebido como espontâneo. Além disso, a 
anticausativa é sujeita a uma série de restrições lexicais, ao contrário 
da passiva, que pode ser formada a partir de um grande número de 
verbos. Anticausativas podem ser formadas somente a partir de verbos 
que expressam ações que são feitas sem instrumentos ou métodos 
específicos, de forma que elas possam ser representadas como 
acontecimentos espontâneos, sem a intervenção humana. Assim, 
verbos como quebrar, chorar, separar e dividir geralmente formam 
anticausativas, enquanto cortar e ver não formam; os verbos abrir, 

fechar, aumentar e cobrir também formam anticausativas geralmente, 
enquanto escrever, lavar, construir não formam; afrouxar forma 
anticausativa, apertar não.18 

 

Apesar dessa restrição, o fato de haver sincretismos entre diferentes 
eventualidades – passivas, anticausativas, reflexivas, médias, etc – mostra que deve 
haver algo em comum entre elas. Não raro encontramos línguas em que o sincretismo 

                                                           
18

 Nossa tradução para: The anticausative is similar to the passive in that the agent argument loses its 
subject status and the patient becomes the new subject, but in the passive, the agent is not entirely 
eliminated. Semantically, a passive such as Russian Dver’ byla otkryta ‘The door was opened’ crucially 
differs from the anticausative Dver’ otkrylas’ ‘The door opened’ in that an agent is implied (though not 
mentioned explicitly) in the passive, whereas the anticausative action is thought of a happening 
spontaneously. Furthermore, the anticausative is subject to severe lexical restrictions, unlike the passive, 
which can generally be formed from the great majority of transitive verbs. Anticausatives can be formed 
only from verbs expressing actions that are performed without any specific instruments or methods, so 
that they can be thought of as happening spontaneously, without a (human) agent’s intervention. Thus, the 
verbs ‘break’, ‘tear’, ‘split’, ‘divide’ often have anticausatives, while ‘cut’ and ‘saw’ do not; the verbs 
‘open’, ‘close’, ‘raise’, ‘cover’ often form anticausatives, while ‘write’, ‘wash’, ‘construct’ do not; 
‘loosen’ forms anticausatives, while ‘tie’ does not.   
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leva a uma sobreposição dessas eventualidades. Observe os exemplos do albanês abaixo 
discutidos em Kalluli (2010):  
 

40) Dritar-já        u          kris                     nga    presion-i. 
window-the NACT crack.AOR,3S from/by pressure-the 

‘The window cracked from the pressure.’ 
 
41) Dritar-ja       u             kris               nga 
    window-the NACT crack.AOR,3S from/by 
 
Xhon-i/libr-i. 
John-the/book-the 
‘The window was cracked by John/by the book.’ 
 
Por meio desses exemplos, não fica claro que o albanês tenha uma eventualidade 

dedicada à passiva e uma à anticausativa. A preposição, inclusive, é a mesma. A 
situação do PB é diversa, porque o sincretismo não se observa mais nessa língua, 
entretanto verbos que só participariam da eventualidade passiva participam da 
eventualidade anticausativa agora. Parece, então, que uma certa sobreposição dessas 
duas eventualidades, mais do que ligada ao sincretismo, está ligada à falta de uma 
morfologia específica para as eventualidades. Dito de outro modo, quando cada 
eventualidade em tela possui uma morfologia dedicada, a interação entre a raiz e os 
núcleos funcionais é suficientemente diferente para que não haja interposições ou 
similaridades entre as classes. Então, antes do PB passar a ter alternância lábil, a 
anticausativa dessa língua possuía um núcleo de voz característico, que, como vimos, 
impõe restrições quanto ao tipo de verbo que pode participar da eventualidade. Sem esse 
núcleo de voz característico e, consequentemente, sem a morfologia que caracterizava 
esse núcleo de voz, a eventualidade anticausativa passa a ter restrições bastante 
parecidas com a passiva19. Observe a ilustração para o PB sem alternância lábil (roxo) e 
com alternância lábil (vermelho).  

 

                                                           
19

 Não vamos entrar aqui na intricada questão que é a representação adequada da estrutura arbórea da 
passiva. Levando em conta que há línguas em que as eventualidades passiva e anticausativa são 
formalmente iguais e que, no PB ( e  em outras línguas, como no inglês), há uma maior sobreposição do 
que se esperaria  entre as classes verbais que podem aparecer em cada uma dessa eventualidade, cremos 
que a estrutura de Embick (2004) para a passiva seja uma estrutura adequada, já que, dentro dela, há a 
estrutura de um vP anticausativo. 
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42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sistema com alternância lábil, a anticausativa (em vermelho) teria só uma 

diferença de projeção aspectual em relação à passiva. É natural, então, que haja maior 
similaridade entre as classes e a sobreposição, exemplificada pelos dados de (33) a (39). 
No sistema sem alternância lábil, a anticausativa tem a projeção VoiceP correspondente 
a uma voz expletiva ( vide seção 3), o que dificulta a sobreposição com a passiva, já que 
as morfologias são diferentes.   

Em suma, quando uma eventualidade perde sua morfologia característica, um 
dos requerimentos para um verbo participar dessa eventualidade é afrouxada e 
assistimos à sua expansão, que consiste no caso em tela, de verbos que eram dedicados 
a algumas eventualidades estarem aptos a participar de mais uma. Isso, assim como no 
caso de um sistema com bastante sincretismo, ilustra que as linhas de separação entre as 
eventualidades são muito tênues. A morfologia, então, tem um papel crucial de 
distinguir eventualidades. A sua falta ou alguns casos de sincretismo levam a sistemas 
em que os parâmetros que comumente se vê para a alternância encontram-se 
afrouxados.  
 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho, defendemos a ideia de que uma mudança na morfologia da 

língua tem impactos em sua expressão sintática por meio do estudo da alternância 
causativa em PB. Desenvolvemos a hipótese de que a morfologia nas anticausativas não 
é um expoente de uma categoria funcional, mas sim um item relacionado a uma 
caracterização dessa eventualidade (nomeadamente, que o verbo alternante possa ter 
vários papéis temáticos como argumento externo). Consequentemente, a perda dessa 
morfologia muda as restrições dos verbos alternantes e pode, inclusive, gerar uma certa 
sobreposição entre eventualidades distintas.  

 
Palavras-chave: Alternância Causativa, Clíticos, Morfologia Distribuída.  
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DELIMITAÇÃO DE UNIDADES LEXICAIS: 
PROBLEMA DISSOLVIDO PELA LINGUÍSTICA COGNITIVA 

 
 

Janderson Lemos de Souza
1 

 
Ao Janderson esperando que você participe do próximo volume. 
Abraço. Margarida Basilio. 

 
Palavras iniciais 
 

A epígrafe deste artigo é o autógrafo da homenageada ao meu exemplar da 
revista PaLavra nº 5, um volume inteiramente dedicado ao tema “a delimitação de 
unidades lexicais”, publicado em 1999. Com o anúncio de que o II Colóquio Brasileiro 
de Morfologia seria em homenagem a Margarida Basilio, tive a ideia de, enfim, pagar a 
dívida que permanecia em aberto, já que não participei do próximo volume, resgatando 
o tema. 
 A ideia se consolidou quando, na Semana Luso-brasileira de Morfologia e 
Cognição, em 2011, a homenageada me sugeriu repensar na dissertação de mestrado em 
que tive o privilégio de sua orientação “com a cabeça de hoje”. O que passo a fazer, 
então, é rastrear a delimitação de unidades lexicais em sua obra, em tom análogo ao de 
seu carinhoso artigo “O conceito de vocábulo na obra de Mattoso Câmara” (Basilio, 
2004c). Muito do que tenho a dizer já se encontra de forma magistral no capítulo que 
abre o nº 5 da PaLavra, “Questões clássicas e recentes na delimitação de unidades 
lexicais”, leitura obrigatória a quem se interesse pelo tema. 
 Minha conclusão converge com a da homenageada no sentido de que a 
Linguística Cognitiva, em vez de propor uma resposta superior ao problema, o fez 
desaparecer da agenda do linguista, à luz da noção “status de unidade” em Langacker 
(1987), convergente com a ênfase ao “fator semântico” na obra da homenageada.  
 
 
Proposições da homenageada  
  
 Paralelamente à extrema argúcia descritiva que nos permite compreender suas 
posições sobre uma série de fenômenos do português brasileiro, a obra de Margarida 
Basilio compreende uma sofisticada trama teórica, que costuma comparecer com o 
tirocínio de sempre no enfoque aos fenômenos. É na dimensão teórica que pretendo me 
deter, a começar pelo clássico que, exceto pelo entendimento dos proponentes da 
Morfologia Distribuída, inaugura a Hipótese Lexicalista: Chomsky (1970).  
 Citado recorrentemente pela homenageada, trata-se do artigo em que a 
Linguística Gerativa fez o primeiro grande ajuste, com a inauguração do modelo padrão 
estendido, em substituição ao modelo padrão, inaugurado por Chomsky (1965). O ajuste 
se deve, em grande parte, ao advento da Semântica Gerativa, movimento proposto, entre 
outros, pelo mesmo George Lakoff que, duas décadas depois, contribuiria 

                                                           
1 Doutor em Língua Portuguesa (UFRJ), professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos Morfossemânticos do Português 
(NEMP) e Investigações (In)Formais em Língua(gem) e Cognição (InFoLinC),  
janderson.souza@unifesp.br.  
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decisivamente para a formulação da Linguística Cognitiva. Borges Neto (2004) sintetiza 
as inovações do modelo padrão estendido: 
 

a) deixa-se de fazer a distinção entre categorias lexicais e traços categoriais – 
todos os símbolos de categorias lexicais da gramática (N, V, Det, etc.) deixam 
ser primitivos e passam a ser entendidos como nomes de conjuntos de traços 

(“formas abreviadas de matrizes de traços”); 
b) propõe-se uma nova teoria – obedecendo a convenção X’ (“xis-barra”) – para o 

estabelecimento das relações entre as matrizes de traços de modo a recuperar, 
por definição, as categorias sintáticas; 

c) propõe-se que nem todas as relações entre expressões devem ser tratadas 
transformacionalmente – algumas relações de derivação morfológica, ao 
menos, não devem ser tratadas por meio de transformações. (p. 188-9) 

 
Os itens a e c refletem a ampliação do papel do léxico e a inserção da morfologia 

na gramática, sendo a sintaxe desde sempre o componente gerativo e a fonologia e a 
semântica componentes interpretativos. A ampliação do papel do léxico leva à 
concepção dos “derivados nominais” como produtos de regras lexicais e à dos 
“nominais gerundivos” como produtos de regras sintáticas, o que resultou não somente 
na redução do número de regras transformacionais, como também a revisão da 
concepção dessas regras de derivacionais a representacionais. “Mas nesta proposta o 
léxico não contém regras; ao contrário, Chomsky chama a atenção para a sub-
regularidade dos derivados nominais, em oposição aos nominais gerundivos, que seriam 
tratados por transformação e, portanto, não pertenceriam ao léxico” (Basilio, 1998a, 
248). 

Já o item b reflete o desenvolvimento de uma teoria sintática lexicalista, o que só 
é possível exatamente graças à ampliação do papel do léxico. Daí se dizer, na teoria X-
barra, que: 
 

A informação constante na entrada lexical de um verbo envolve, entre 
outras coisas, três especificações: (i) quantos (de zero a três) são os 
argumentos que esse verbo requer; (ii) qual é o papel temático (agente, 
paciente, experienciador etc.) desses argumentos; e (iii) qual é a 
realização sintática (sintagma nominal, sintagma preposicional etc.) de 
tais argumentos. (Cyrino, Nunes & Pagotto, 2009, 3) 

 
Em outras palavras, o léxico sai da condição de “lista não ordenada de entradas 
lexicais” (Basilio, 1999, 11) a componente dentre cujas entradas há as que se 
caracterizam com predicadores – nomeadamente verbo, preposição, substantivo e 
adjetivo –, responsáveis por projetar a grade argumental que determina a estrutura da 
sentença. Assim, nasce uma teoria sintática que pressupõe um léxico que, a partir de 
Jackendoff (1975), passa a ter entradas plenas em detrimento de entradas empobrecidas, 
não teriam como representar as redundâncias morfológicas e semânticas que reduzem o 
custo de aquisição dos itens lexicais, e, a partir de Aronoff (1976), passa a ter produtos 
com marcação categorial única.  

Apesar de integrar essa linha de reflexão teórica que constitui o lexicalismo 
gerativo inaugurado por Chomsky (1970), a obra da homenageada destoa do 
mainstream gerativo. Constitui por compartilhar dos pressupostos gerativos e contribuir 
para o tratamento do léxico dentro desse quadro teórico, destoa por defender posições 
dissidentes, no que se consagrou como original e se notabilizou.  
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Essa tensão se deve a dois motivos. O primeiro são: 
 

(...) as dificuldades ocasionadas nas abordagens gerativas pelo 
tratamento formal, que legitima apenas as palavras como objetos 
morfológicos, sendo os itens lexicais marginalizados como itens de 
um inventário de irregularidades. A marginalização do léxico sempre 
foi uma situação de fato no gerativismo; esta situação decorre da 
perspectiva teórica do gerativismo e sua concepção algorítmica da 
linguagem. (Basilio, 2010, 7) 

 
O segundo é que: 
 

O significado sempre foi um problema na abordagem gerativa 
lexicalista da formação de palavras, na medida em que a teoria 
gerativa é uma teoria da sintaxe, embora alguns autores tenham tido a 
preocupação de levar em conta explicitamente alguns aspectos 
semânticos nos processos de formação e todos tenham levado em 
consideração o significado das palavras, ainda que apenas 
implicitamente ou inconscientemente. (Basilio, 2010, 3) 

 
E se revela na definição de léxico que nos oferece no clássico Teoria Lexical: 

“(...) um depósito de signos, uma lista de entradas lexicais, além de um conjunto de 
regras que definem a classe das palavras possíveis na língua (...)” (Basilio, 1987, 25). A 
definição, ao mesmo tempo, acomoda as irregularidades herdadas do acervo histórico 
(componente “depósito”), acolhe a proposição de entradas lexicais plenamente 
especificadas (componente “lista”) e defende a tese de que a regularidade predomina 
sobre a irregularidade no léxico (componente “conjunto de regras”), no que inova em 
relação à proposição de Chomsky (1970) e abre espaço para uma teoria lexical, visto 
que teorias têm por objetos fenômenos regulares.  

Portanto, a teoria lexical defendida já no título do livro tem por objeto o 
componente “conjunto de regras” e se caracteriza como versão fraca do lexicalismo, 
pois, assim como em Chomsky (1970), preserva a distinção entre a morfologia e o 
léxico, alocando naquela as regras flexionais e neste as regras derivacionais. Basilio 
(1999) reconhece que, em Halle (1973), o léxico já contém regras de formação de 
palavras, além de “(...) um filtro, cuja função é estabelecer a relação entre o conjunto 
virtual e o conjunto real de palavras da língua” (p. 11). No entanto, o autor não 
consegue “(...) determinar exatamente a natureza dessas regras e sua relação com outras 
regras da gramática” (Basilio, 1998a, 248). Tendo em vista que a classe das palavras 
possíveis é, por definição, maior que o conjunto das palavras reais, já que regras são, do 
ponto de vista gerativo, recursivas, mas que “(...) o conceito de regra está longe de ser 
um conceito claro no caso do léxico: há uma clara divergência e indefinição de 
conceitos já na base dos desenvolvimentos da teoria lexical numa abordagem gerativa” 
(Basilio, 1998a, 249), num dado momento de sua obra, a homenageada propõe que se 
tome “regra” como “padrão frequente”, na esteira do que, mais tarde, viria a ser 
considerado como “clichê”, remetendo ao que Saussure (1916) considerava como 
analogia segundo a noção de “quarta proporcional”.  

O entendimento dessa concepção de regra remete, desde Basilio (1980), à 
distinção entre regras de formação de palavras (RFPs) e regras de análise estrutural 
(RAEs), em que RFPs apontam para as palavras a formar-se, enquanto RAEs apontam 
para palavras já formadas. Com o abandono dessa distinção em Basilio (1987), o 



 

 

Janderson Lemos de Souza 

 

132

conceito de “formação” passa a ter “(...) duas interpretações: uma interpretação ativa, 
em que o termo se refere ao processo de formar palavras; e uma interpretação mais 
passiva, em que o termo se refere à maneira como as palavras estão constituídas” (p. 
16).  

Tendo em vista que o que se salva das diversas definições de “regra” que o 
lexicalismo gerativo proveu é o pressuposto de previsibilidade, que o termo “formação” 
pode se referir a “como as palavras estão constituídas” e que “(...) as estruturas lexicais 
não se esgotam nas palavras (...)” (Basilio, 1998a, 252), a homenageada conclui que 
“(...) a expressão ‘Regras de Formação de Palavras’ deve ser substituída, ou, pelo 
menos, entendida como ‘padrões frequentes de configuração estrutural de unidades 
lexicais’” (p. 252). Assim, “padrões frequentes” recobre a dimensão indutiva do 
conceito de “regra”; “configuração estrutural” corresponde a “como as palavras estão 
constituídas”; e “unidades lexicais” se estabelecem como as unidades de análise da 
teoria, uma vez que “(...) a delimitação do âmbito da palavra não é suficiente para 
abranger a totalidade das estruturas lexicais (...)” (p. 250). 

Este ponto suscita dois comentários. Na comunicação que dá origem a este 
artigo, chamei o primeiro de um delicioso encontro entre linguagem e metalinguagem. 
A razão é que a homenageada, na dimensão teórica de sua obra, reconhece, como vimos 
há pouco, duas interpretações para o conceito de “formação”, enquanto, na dimensão 
descritiva, defende que o sufixo –ção nominaliza verbos e adjetivos, mas somente 
adjetivos deverbais. Segundo essa posição, o português brasileiro exibiria duas RFPs: 

 
[X]v → [[X]v ção]s 

[X]Adj → [[X]Adj ção]s 

 
A primeira para pares como constituir/constituição, educar/educação e 
formar/formação. A segunda para pares como constituído/constituição, 
educado/educação e formado/formação. Então, o conceito de “formação” pode ter duas 
interpretações no âmbito da linguagem, porque se pressupõe, no âmbito da 
metalinguagem, uma relação de homonímia entre “formação”1, nominalização de verbo, 
herdeira da interpretação ativa de “formar”, e “formação”2, nominalização de adjetivo, 
herdeira da interpretação passiva de “formado”. Tal posição só confirma que: 
 

(...) a partir da Hipótese Lexicalista (Chomsky 1970), se instaura uma 
abordagem explicitamente homonímica na descrição de processos de 
formação de palavras (Aronoff 1976). Nos últimos anos, a polissemia 
vem sendo intensamente discutida, em especial a partir do 
desenvolvimento e expansão da Linguística Cognitiva. (Basilio, 2004, 
50) 

  
 O segundo comentário diz respeito ao paralelo desenvolvimento de uma teoria 
lexical e de uma teoria sintática a partir das proposições de Chomsky (1970). De um 
lado, Basilio (1998a) convida a ver “(...) uma formação mais produtiva e sistemática, 
exemplificada em produtos como dar uma olhada, dar uma passada, dar uma lida, dar 
uma chegada, dar uma conferida, dar uma pensada etc.” (p. 250-1), buscando defender a 
tese segundo a qual “(...) não podemos dizer que essas expressões seriam meras 
sequências sintáticas na medida em que a conjunção de “dar” com a forma feminina do 
verbo principal configura um processo específico, de resultado pré-determinado (...)” (p. 
251). De outro, Cyrino, Nunes & Pagotto (2009) identificam “(...) casos em que a 
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projeção de V’ nucleada por esses elementos [dar e ter na condição de verbos leves] 
pode ser parafraseada por um único verbo (...)” (p. 15). A despeito de os autores 
oscilarem entre árvores que trifurcam, abandonadas desde Larson (1988), e árvores que 
bifurcam, as únicas que têm lugar no modelo de princípios e parâmetros, e de não 
distinguirem entre verbos de suporte (em que o SPrep que preencheria o terceiro 
argumento de dar na condição de verbo cheio, triargumental, passa a integrar o SN que 
preenche o segundo argumento de dar na condição de verbo de suporte) com verbos 
leves (em que esse SN passa a integrar o item lexical encabeçado por dar na condição 
de verbo leve), estabelecem analogia entre esses casos e outros em que é “(...) como se o 
verbo e o complemento formassem uma predicação complexa monoargumental que é 
então saturada pelo argumento externo” (p. 15). Logo, convergem a proposição de 
Basilio (1998a) de que “dar uma olhada” consiste numa unidade lexical complexa e o 
reconhecimento de Cyrino, Nunes & Pagotto (2009) de que “dar uma risada” ocupa um 
único nó terminal na árvore. 
 Feitos os comentários, podemos retomar as contribuições da homenageada ao 
tema “delimitação de unidades lexicais”, agora com foco no contraste palavra/unidade 
lexical. Em diálogo com Bloomfield (1933), Basilio (1987) defende que “(...) a palavra 
não é formada de uma sequência de morfemas, mas constituída estruturalmente de uma 
base acrescida de um afixo” (p. 14). Isso permite lembrar que, além da oposição entre 
morfologia concatenativa e morfologia não concatenativa, existe a oposição entre dois 
modelos de morfologia concatenativa: o que Bloomfield (1933) defende, em que 
palavras são formadas por morfemas ordenados linearmente, e o que Basilio (1987) 
defende, em que “(...) podemos ter vários níveis ou camadas na estrutura de uma 
palavra” (p. 14). A relação base + afixo configura uma palavra morfologicamente 
complexa, que, ao lado da palavra morfologicamente simples, constituem unidades 
lexicais. 
 No desenvolvimento da obra, Basilio (1998a) adota a previsibilidade dos 
processos como critério para a concepção dos produtos como unidades lexicais. Sua 
teoria lexical desloca o foco da relação base + afixo para a produtividade que gera 
resultados predeterminados, o que leva a reconhecer como unidades lexicais 
construções maiores que a palavra.  

É nesse momento de sua obra que se insere a dissertação de mestrado que se 
ocupa de construções que a gramática trata como locuções adverbiais, portanto de 
caráter sintático, mas que exibem comportamento de “palavra estrutural” nos termos de 
Basilio (2004). Os critérios usados foram propostos pelo estruturalismo norte-americano 
para a identificação de uma construção como palavra – deslocamento e intercalação – e 
revelam que a delimitação de unidades lexicais no âmbito gerativo compartilhava com a 
busca por uma satisfatória definição do conceito de palavra no âmbito estruturalista 
“(...) a infalível predileção histórica da Linguística pelos fenômenos ‘de forma’ – seu 
impulso maior, pelo menos até muito recentemente, nos campos da fonologia, 
morfologia e sintaxe” (Martins, 2011, 470).  

Em suma, ser uma palavra ou uma unidade lexical equivale a exibir propriedades 
formais que permitam categorizar as construções na classe “palavra” do ponto de vista 
morfológico e reconhecer-lhes a condição de “unidade” do ponto de vista lexical. O 
ponto de vista estrutural, eleito pelo estruturalismo e mantido pelo gerativismo, é o que 
preside tanto à definição do conceito de palavra quanto à delimitação de unidades 
lexicais. Os dados do português brasileiro levam à conclusão de que: 
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Aparentemente, as formações em –mente se tornaram palavras 
inquestionáveis apenas na língua escrita. Outro caso de possível 
discrepância entre língua escrita e falada, desta vez na direção oposta, 
seria o de expressões como de pé, de manhã, de repente, de súbito, 
etc., em que o estatuto do elemento de é de palavra gráfica, mas, do 
ponto de vista estrutural, este elemento poderia ser considerado 
prefixal.2 (Basilio, 1999, 16) 

 
 Até aqui, temos dois tipos de forma na pauta da delimitação de unidades 
lexicais: 
 

1. formas cujos “(...) elementos componentes, ou formativos, apresentam ordem 
fixa e são rigidamente ligados uns aos outros, não permitindo qualquer mudança 
de posição ou interferência de outros elementos” (Basilio, 2004, 14), como na 
relação base + afixo e em algumas supostas locuções, que, por isso, merecem o 
status de palavra estrutural do ponto de vista morfológico e de unidade do ponto 
de vista lexical; 

2. formas cujos formativos não exibem esse comportamento, como as em –mente 
(Cf. Basilio, 1998b) e “dar uma X-da”, que, por isso, não são palavras, mas são 
unidades lexicais, porque, tais como aquelas, consistem numa única entrada no 
léxico mental. 

 
O segundo tipo de forma desfaz a associação entre ser palavra e ser unidade lexical 

e, por conseguinte, flexibiliza a exigência de propriedades formais. São propriedades 
semânticas que fazem desse tipo de forma unidades, e “O significado sempre foi um 
problema na abordagem gerativa lexicalista da formação de palavras (...)” (Basilio, 
2010, 3). Mas não na obra da homenageada. 

Em Basilio (1995), é o “fator semântico” que leva a autora a concluir que “(...) a 
ocorrência de Nags [nomes de agente] em função de adjetivo não configura 
propriamente um caso de formação de adjetivos” (acréscimo meu, p. 180). Nomes de 
agente em –dor e em –nte seriam, assim, exemplos de substantivos que podem ocorrer 
sintática e semanticamente em função de adjetivo sem se tornarem adjetivos, haja vista 
que: 

 
(...) os Nags que ocorrem em função adjetiva não apresentam o 
quadro típico de características comuns dos adjetivos. Por 
exemplo, não podem ser intensificados (* firma muito 
administradora, * comissão organizadoríssima); não apresentam 
nominalização correspondente (* julgadoridade, 
*administradorice); não podem ser usados com verbos que 
caracterizam estruturas de adjetivo, como estar, ficar, achar, 

                                                           
2 O tratamento desse elemento como prefixo se deve ao princípio da sincronia, outro legado do 
estruturalismo preservado no gerativismo. A consequência seria tratar o fenômeno como prefixação, o 
que levaria a atribuir ao elemento considerado prefixo mudança de classe. Em Lemos de Souza (2001), 
trato esse elemento como preposição fossilizada, já revelando o pendor a contemplar a diacronia, que se 
completaria com a adesão à linguística cognitiva, e a resistência a atribuir mudança de classe a prefixos. 
A consequência foi tratar o fenômeno como lexicalização, concebido como migração de formas da 
sintaxe ao léxico diacronicamente, e não como em Lehmann (2002), Brinton & Traugott (2005) ou 
Castilho (2010). 
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etc. (* esta firma está administradora, * a banca ficou 
examinadora, * eu acho essa comissão julgadora) (...)  (p. 180) 

 
Também é o “fator semântico” que leva Basilio (1995) a propor a seguinte distinção: 
 

Na síntese dos casos, emerge uma distinção primária, de base 
semântica, entre dois tipos gerais de formação em –ista: a semântica 
de atuação e a semântica de adesão. Na adesão, o indivíduo se 
caracteriza por uma atitude interna mental, definida por seu objeto, 
expresso pela base da formação. Nos outros casos, o indivíduo atua, 
de um modo ou outro, sobre o objeto definido pela base. A essa 
distinção semântica corresponde uma distinção categorial: as 
formações em –ista com semântica de adesão têm possibilidade 
natural de uso adjetivo, ao contrário das de semântica de atuação, 
circunscritas ao uso substantivo. (p. 185) 

 
 Da mesma forma, o uso de adjetivos como substantivos é sensível à distinção 
semântica entre designar e caracterizar e a outras propriedades semânticas dos adjetivos: 
 

Adjetivos caracterizam seres, substantivos designam seres. No caso de 
nomes pátrios, que dão substantivos e adjetivos plenos, temos o 
substantivo designando um indivíduo através de caracterização de 
nacionalidade, enquanto o adjetivo atribui a nacionalidade ao 
substantivo a que se refere. O mesmo sucede com os casos 
minoritários de adjetivos que passam a ser também substantivos 
plenos (careca, surdo, cego, etc.): o substantivo designa um indivíduo 
caracterizado através do significado do adjetivo; e o adjetivo apenas 
caracteriza o substantivo a que se refere. (p. 190-1) 

 
 Sendo assim, o comportamento das formações em –dor, –nte e –ista e dos 
adjetivos em função de substantivo “(...) apontam para um padrão de natureza semântica 
subjacente ao fenômeno de flutuação substantivo/adjetivo em português”, que, mais 
tarde no desenvolvimento da obra, levaria a autora a conceber o léxico como “(...) um 
sistema dinâmico de produção e armazenagem de formas simbólicas, isto é, formas que 
evocam significados” (Basilio, 2004b, 50).  
 Essa nova concepção de léxico na obra da homenageada evidencia a 
convergência entre suas proposições e as da Linguística Cognitiva, quadro teórico em 
que: 
 

(...) o léxico pode ser abordado sem maior dificuldade, dado que a 
definição da gramática e das unidades simbólicas coincide com o 
entendimento que temos do léxico como um conjunto estruturado de 
unidades simbólicas de caráter convencional. Assim, a distinção entre 
construções lexicais possíveis e atestadas é menos relevante, na 
medida em que as unidades existentes são as unidades consagradas 
pelo uso, das quais se poderão depreender esquemas construcionais. 
(Basilio, 2010, 7) 

 
Dado que o simbólico é culturalmente situado e que a Linguística Cognitiva se 
caracteriza como uma teoria baseada no uso, é a rotinização de formas como “unidades 
simbólicas” que lhes confere o que Langacker (1987) identifica como “status de 
unidade”. A criatividade linguística – concebida como habilidade de resolver 
problemas, e não como efeito de algoritmos – inclui tanto a produção do novo sob a 
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orientação de regras (única dimensão cabível na Linguística Gerativa) quanto a 
produção do novo por meio de “[...] fenômenos como a linguagem figurada, a adaptação 
de itens lexicais a novas situações e a violação consciente de regras gramaticais” (p. 71).  
O “problema da codificação”, o de “(...) encontrar uma expressão linguística adequada 
para uma conceptualização (...)” (p. 65), é, então, enfrentado pela criatividade do(s) 
falante(s), passa pelo crivo da “sanção plena” ou “sanção parcial” do(s) ouvinte(s) e, 
assim, produz expansão lexical por polissemia. 
 
 

Assim, 
(...) deixam de existir problemas em relação à delimitação de unidades 
lexicais, dada a possibilidade de convencionalização de unidades 
formadas pela relação entre unidades, formando-se um contínuo de 
possibilidades entre formativos, palavras, expressões e assim por 
diante. (Basilio, 2010, 7) 

 
Por conseguinte, a tarefa do linguista se desloca da classificação de formas, que se 
caracterizam como “(...) elementos de natureza diferente e com variados graus de 
incorporação ao sistema morfológico (...)” (Gonçalves, 2011, 11), para “(...) uma 
abordagem mais abrangente das construções lexicais como constituintes de significados 
(...)” (Basilio, 2010, 6). 
 
 
Palavras finais 
 
 Acompanhar o tema “a delimitação de unidades lexicais” na obra de Margarida 
Basilio está longe de ser uma tarefa trivial. Ao chegar à conclusão, compartilhada com 
a autora, de que, na Linguística Cognitiva, “(...) deixam de existir problemas em relação 
à delimitação de unidades lexicais (...)”, convém lembrar que “A história da ciência não 
é a história de teorias sucessivas (...), mas de teorias concorrentes” (Borges Neto, 2004, 
193) e que “O cientista (...) faz o possível para mantê-la [a teoria de que é adepto], 
desconhecendo os contra-exemplos ou reanalisando-os de modo a transformá-los em 
evidências corroboradoras de sua teoria” (acréscimo meu, p. 194).  
 Logo, o tema não perde sua relevância na história da linguística tampouco deixa 
de desafiar toda a comunidade de linguistas, e sim aqueles que compartilham “(...) o 
entendimento que temos do léxico como um conjunto estruturado de unidades 
simbólicas de caráter convencional (...)” (Basilio, 2010, 7). Minha leitura da obra da 
homenageada é a de convergência entre proposições autorais e originais, elaboradas 
quando “A perspectiva gerativa deu um grande impulso nos estudos lexicais, na medida 
em que focaliza o léxico como conhecimento, em oposição à visão tradicional do léxico 
como vocabulário” (Basilio, 2010, 2), e um quadro teórico mais recente, a que o 
cientista resiste a aderir, “(...) desconhecendo os contra-exemplos ou reanalisando-os de 
modo a transformá-los em evidências corroboradoras de sua teoria” (Borges Neto, 2004, 
194), até que o novo quadro fornece um conjunto de soluções que desempatam a tensão 
entre constituir e destoar que identifico na obra de Margarida Basilio em relação à 
Linguística Gerativa. 
 O processo não é de substituição de uma teoria por outra, num simples processo 
de mudança de adesão. Não se trata de conversão por fé, e sim de profunda reflexão 
sobre a natureza do objeto de estudo e sobre o quanto o conjunto dos pressupostos da 
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teoria que vem orientando a pesquisa contribui para a evolução ou a involução do 
conhecimento acerca do objeto. A profundida da reflexão teórica da homenageada sobre 
o léxico não cabe nem neste nem em qualquer artigo. É, por si só, um objeto de estudo, 
que deve convidar outros olhares à análise das condições teóricas e metodológicas em 
que a reflexão nasceu e vem sendo aprimorada.  
 
Palavras-chave: unidades lexicais, linguística gerativa, linguística cognitiva 
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MORFOLOGIA CONSTRUCIONAL: APLICAÇÃO TEÓRICA E 
CONSTRUÇÃO DE PARADIGMAS PARA O FORMATIVO -ÓDROMO 

 

José Augusto de Oliveira Pires
1 

 

Considerações iniciais 

 

 O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise do comportamento do 
formativo –dromo no português brasileiro contemporâneo, tendo por base o modelo da 
Morfologia Construcional (Construction Morphology) desenvolvido por Geert Booij, da 
Universidade de Leiden (Holanda). Levando-se em consideração que a literatura 
tradicional não possui um estudo satisfatório e aprofundado acerca do formativo em 
questão, o intuito é (a) realizar uma análise mais detalhada sobre as transformações e os 
desdobramentos pelos quais o formativo passa no português brasileiro e (b) investigar a 
produtividade do mesmo na contemporaneidade a partir de um modelo que venha a 
possibilitar uma descrição mais adequada e pertinente. Para tais proposições, dividamos 
o trabalho da seguinte maneira: a primeira parte será destinada à metodologia e à 
conceituação. Nessa primeira etapa, o objetivo é verificar a origem dos dados, assim 
como averiguar de que maneira o formativo é trabalho nas mais variadas abordagens: 
(a) em dicionários etimológicos, como em Cunha (1986), e eletrônicos, a exemplo de 
Aurélio (2004) e Houaiss (2009); (b) em algumas gramáticas tradicionais – Bechara 
(2004), Cunha & Cintra (2001) e (2008) e Lima (2007); (c) em manuais de morfologia 
do português – Basílio (2007), Laroca (2005) e Sandmann (1988 e 1997) 
 Os dados que compõem o corpus foram recolhidos nas mais variadas situações 
conversacionais de uso real da língua, como conversas espontâneas, aulas, programas de 
TV e rádio, jornais e outras fontes e por intermédio da ferramenta de busca eletrônica 
google, bem como de sites de redes sociais, tais quais facebook e twitter.  
 Após a metodologia e a conceituação, a etapa seguinte se destina à abordagem 
da Morfologia Construcional, de Geert Booij. O propósito é apresentar o arcabouço 
teórico, com o intuito de observar as principais motivações para a utilização do mesmo 
no fenômeno em questão. Tendo em vista que para Booij (2005), as fronteiras entre 
composição e derivação não são claramente distintas; são maleáveis, a perspectiva 
teórica se faz de extrema importância para indagar qual o verdadeiro comportamento do 
formativo –dromo no processo de formação de palavras no atual estágio da língua.  
 A terceira parte será destinada à aplicação da Morfologia Construcional 
(doravante MC) ao elemento –dromo. Nessa seção, a aplicação da MC visa (a) à 
demonstração de como a questão fronteiriça entre composição e derivação é 
questionável, uma vez que há a possibilidade da transformação do status morfológico de 
elementos ao longo dos anos e (b) à possibilidade de criação de padrões construcionais 
que, por sua vez, colaborariam para a constatação de produtividade do chamado “radical 
erudito” enquanto neossufixo em uma nova formatação: –ódromo. A quarta e última 
seção será destinada às considerações finais, em que se fará a ponderação de alguns 
fatos levantados ao longo do texto.  
 

    

                                                 
1 Graduado pela UFRJ e mestrando em Letras Vernáculas na UFRJ. 
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As referências a –dromo na literatura sobre o português 
 

 Dicionários e gramáticas tradicionais classificam –dromo como radical erudito 
que participa do processo de composição; por sua vez, em alguns manuais de 
morfologia, já é possível notar outra classificação para esse formativo. Abordemos, em 
primeiro lugar, as definições mais usuais para, então, apresentar as conceituações mais 
recentes. 
 Ao procurarmos a definição na origem no dicionário Nova Fronteira da Língua 

Portuguesa (1986), constatamos que -dromo é analisado como um elemento de 

composição, do grego drómos, ação de correr, corrida, lugar de corrida. Como 
exemplo de formação que não veicula tal sentido, tem-se craspedódromo, adjetivo 
relacionado à área da botânica, cujo significado é um qualificativo para formas em que 

as nervuras secundárias são secantes em relação à margem da folha (diz-se de 

nervação). 
 Em se tratando dos dicionários eletrônicos consultados, no Houaiss (2009) 
constatamos que a definição é a mesma: elemento de composição; pospositivo do grego 

drómos, ou ‘ação de correr, lugar para corrida, corrida’, com aeródromo sendo 
definido como espaço delimitado, em terra, provido de relativa infraestrutura para o 

pouso e decolagem de aeronaves destinadas ao transporte de passageiros ou de cargas 

diversas. Muito embora o dicionário Aurélio (2004) traga algumas abordagens um 
pouco diferentes, podemos verificar que o conceito central não fica muito distante dos já 
mencionados; a saber: elemento de composição; ação de correr’, ‘corrida’; 

‘deslocamento rápido em veículo’; ‘lugar para correr’; ‘pista’; ‘local de’; ‘fluxo’, 

‘corrente’. O exemplo apresentado na obra é autódromo, denominado de conjunto de 

pistas e edifícios (instalações para administração, arquibancadas, controle, oficinas de 

reparos, etc.), para corrida de automóveis. Vale a ressalva de que no dicionário Aurélio 
já existe a concepção lugar de isoladamente, indicando uma modificação na definição 
inicial. 
 Nas gramáticas tradicionais, também podemos perceber que as conceituações 
são basicamente as mesmas já vistas. Na Nova Gramática do Português 

Contemporâneo, de Celso Cunha & Lindley Cintra (2001) -dromo é definido como 
lugar para correr e exemplificado com o vocábulo velódromo, cuja denominação é de 
local destinado a corridas ciclísticas, dotado de pistas, instalações para o público etc. 
Na versão mais atualizada desse livro, os autores trazem a mesma concepção, 
apresentando que –dromo “funciona, preferentemente, como segundo elemento da 
composição” (CUNHA & CINTRA, 2008:126), como se observa em hipódromo. Para 
Evanildo Bechara, em sua gramática intitulada Moderna Gramática Portuguesa, temos 
Corrida, curso, e a exemplificação também se faz com hipódromo, entendido como 
local com pistas próprias para corridas de cavalos e tribunas para o público. A última 
gramática consultada foi a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha 
Lima, em que não há menção ao elemento em análise, seja no processo de composição, 
seja no processo de derivação.  
 Por sua vez, no livro intitulado Formação de Palavras no Português 

Contemporâneo (1988), Sandmann na seção 2.2.1.1.19 traz o formativo não mais como 
elemento de composição e sequer como –dromo, mas como elemento de derivação e –
ódromo. Justifica tal transição relacionando-o a um sufixo em razão de se prestar à 

formação de novas palavras em série e porque não ocorrem livremente na frase 
(SANDMANN, 1988: 47). Ainda dentro dessa visão diferenciada, o autor pondera que o 
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significado inicial - ação de correr, corrida, lugar de corrida – não pode ser 
relacionado diretamente com o significado atual das novas formações. 

Tendo em vista essas novas formações, vocábulos como camelódromo, que se 
refere ao lugar de concentração do comércio popular na cidade do Rio de Janeiro, e 
amoródromo, enquanto lugar para a prática do amor, a ideia de locativo se mantém, 
sem, entretanto, fazer referência a um lugar para corrida.  

Maria Nazaré de Carvalho Laroca, em seu livro intitulado Manual de 

Morfologia do Português (2005), aborda o elemento –dromo como sendo um 
neossufixo, isto é, um elemento derivacional. Mantém, todavia a estrutura em –dromoI, 
diferentemente de Sandmann. À semelhança do autor, Laroca também constata haver 
uma transformação no que diz respeito à mudança de sentido em sua origem: de “curso, 

corrida, marcha, condutibilidade”, passou a designar o local (apropriado) para 

acontecer determinado fato ou evento (LAROCA, 2005: 75), como em namoródromo, 

papódromo e beijódromo.  
 Em um corpus levantado de, aproximadamente, 120 palavras, as encontradas em 
dicionários eletrônicos somam em torno de 30. Por sua vez, a outra parte advém 
justamente da ferramenta de busca eletrônica Google e das redes sociais. Percebemos 
que estas propiciaram a maior parte dos dados do corpus sendo, majoritariamente, 
constituídas de palavras (ainda) não-dicionarizadas. Os vocábulos terminados com o 
formativo são verificados em situações reais de uso, em que a necessidade e a 
inventividade dos falantes permitem a criação sistemática de novas palavras. Tragamos 
alguns exemplos que servem de base para a confirmação dessa assertiva.  
 A palavra porcódromo, que faz referência ao time do Palmeiras (São Paulo), é 
oriunda de um tópico de discussão de torcidas em um blog voltado para o ramo 
esportivo, mais especificamente no futebol. Ao analisarmos o contexto situacional, há a 
constatação de que o usuário da língua, intencionalmente, formou esse vocábulo para 
aludir ao estádio do time, o Palestra Itália. Em outras palavras, ao saber que os 
torcedores do time paulista são conhecidos por “porcos”, torcedores de outras equipes 
rivais – tais como Corinthians, São Paulo e Santos – formaram a nova palavra 
intencionando depreciar o estádio onde joga a equipe alviverde. 
 Também no âmbito do futebol e igualmente relacionado ao tom depreciativo, a 
equipe do São Paulo se tornou “alvo” dessa inventividade com uma palavra terminada 
em –dromo: bambódromo. O contexto para tal ocorrência se deu quando o volante 
Vampeta ao passar por uma sorveteria avistou dois jogadores do São Paulo, Kaká e 
Júlio Baptista, e em um tom jocoso chamou a dupla de bambi. Alguns dias depois, 
repetiu o mesmo termo em uma entrevista coletiva, fato que teve uma repercussão muito 
grande na imprensa esportiva. Daí a origem de bambi para os torcedores saopaulinos. 
Seguindo o mesmo raciocínio de porcódromo, temos bambódromo que passa a 
designar o estádio do Morumbi, que, por sua vez, é o estádio da equipe do São Paulo.  
 . Como se vê, há divergências no que diz respeito ao entendimento desse 
“radical erudito”. Além disso, vale ressaltar que as palavras dicionarizadas e 
encontradas nas gramáticas tradicionais são, basicamente, mais antigas do ponto de 
vista cronológico; são vocábulos que datam do século XVII, XVIII, XIX e do começo 
do século XX. Com isso, há uma maior tendência para que sejam vinculadas ao 
processo de composição. Já os exemplos dos manuais de morfologia do português são, 
basicamente, da segunda metade do século XX e do século XXI. As formas obtidas a 
partir de situações conversacionais variadas, da ferramenta de busca eletrônica google e 
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das redes sociais mostram a possibilidade de modificação tanto do estatuto morfológico 
de –dromo quanto de seus usos e funções.  
  

 

Teoria da Morfologia Construcional 
 

 Acerca da Morfologia Construcional de Geert Booij, devemos levar em 
consideração, antes da apresentação do modelo, as motivações para o estabelecimento 
dessa nova forma de se fazer morfologia. Em primeiro lugar, a motivação para o modelo 
vem das fronteiras internas da morfologia, por entender o autor que “o propósito inicial 
de uma boa classificação é permitir ao linguista estabelecer as melhores generalizações 
possíveis sobre o fenômeno linguístico” (BOOIJ, 2005: 109). A partir dessa proposição 
inicial, o autor enumera três casos de demarcações que estão sendo investigadas na 
literatura morfológica atual: (a) os limites entre compostos e construções sintáticas, (b) 
a distinção entre flexão e derivação e (c) a diferenciação entre composição e derivação. 

Booij ressalta que os dois primeiros seriam mais destacados dentro dos estudos 
morfológicos, enquanto o terceiro, apesar de menos proeminente, já vem sendo objeto 
de discussão, por exemplo, em Bauer (1983: 36–38), Tuggy (1992) e ten Hacken 
(2000), sendo o foco de sua análise. Assim como o autor faz, o presente trabalho 
também será baseado no terceiro modelo. Discutir os limites entre a composição e a 
derivação está em consonância direta com a análise do formativo –dromo, considerando 

que essa unidade é vista como afixo por uns e radicais por outros. 
 Tendo como base um critério mais tradicional sobre as definições de composição 
e derivação, Booij menciona que “o primeiro consiste na combinação de duas ou mais 
bases; enquanto a derivação é caracterizada pela adição de um afixo, isto é, um 
morfema preso, a uma base” (BOOIJ, 2005: 109). Ao apresentar essas considerações, 
ressalta que esse tipo de análise destaca as similaridades entre ambos sem, no entanto, 
serem suficientes para que a demarcação seja resolvida por meio da unificação desses 
dois tipos de formação de palavras. Ainda destaca que se devem estabelecer critérios 
para determinar se um formativo em particular pode ser considerado preso ou livre, 
assim como saber se essa diferença está relacionada a outros critérios, semânticos e 
fonológicos, e como essas distinções são analisadas.  
 Assumindo uma postura ligada à Linguística Cognitiva, de que léxico e sintaxe 
não possuem uma separação estritamente rígida (Croft & Cruse, 2004:278), e adaptando 
a abordagem construcionista de autores como Goldberg (1995), Booij entende ser 
possível apresentar uma semelhança estrutural entre composição e derivação, de forma 
que ambas pudessem ser representadas por esquemas de formação de palavras que 
expressassem generalizações sobre palavras existentes e serem usados para representar 
novas formações. Com isso, demonstra que, por mais que haja dificuldades no que diz 
respeito à demarcação fronteiriça entre composição e derivação, ambas possuem a 
capacidade de apresentar estruturas simbólicas convencionais em que as diferenças não 
seriam consideráveis. Em outras palavras: “essas unidades, que são complexas, podem, 
igualmente, ser analisadas, em suas estruturas de formação, por meio de esquemas 
construcionais” (GONÇALVES & ALMEIDA, 2012:110). Os esquemas trazidos pelo 
autor são referentes ao holandês. Ao se fazer a adaptação desses esquemas para o 
português, trazida por Gonçalves & Almeida (2012), podemos notar que as três 
operações envolvidas na formação de palavras – a saber, composição, sufixação e 
prefixação – seriam representadas genericamente por: 



 
 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

143

 
(01)  (a) composição: [ [X] x [Y] y ] s   
  (b) sufixação: [ [X] x [Y] ] s  
 (c) prefixação: [ X  [Y] y ] s  
 

 No esquema acima, as variáveis X e Y seriam representativas de sequências 
fonológicas; já x e y, minúsculas, seriam representativas de categorias lexicais, como 
adjetivo, advérbio, verbo, dentre outros. Acerca de cada projeção, em (a) teríamos a 
generalização do esquema composicional em que, muito embora possa apresentar 
diferenças no que diz respeito à categoria lexical das bases, o resultado será um 
substantivo2. Como forma de ilustrar a representação do esquema da composição, 
citemos alguns exemplos: 
 

substantivo + substantivo – [ [manga]s [rosa]s ]s / substantivo + adjetivo – [ [criado]s [mudo]adj. ]s 

adjetivo + substantivo –  [ [alto]adj. [forno]s ]s  /  numeral + substantivo - [ [mil]num [folhas]s ]s 
pronome + substantivo – [ [nossa]pron. [amizade]s ]s  /   verbo + substantivo – [ [beija]v [flor]s ]s  

verbo + verbo – [ [corre]v [corre]v ]s  /  advérbio + adjetivo – [ [mal]adv. [educado]adj. ]s 

 

 Ao observarmos as representações acima, independentemente dos inputs 
categoriais que se apresentem, os outputs serão sempre substantivos. 
 Por sua vez, a representação em (b) é concernente ao molde da sufixação. Ao 
vislumbrarmos o elemento mais à direita - [Y] – notamos que se trata de um elemento 
preso que carrega a informação sintática da construção. dito de outra maneira, esse 
elemento também se apresenta como cabeça categorial, em função de determinar a 
classe gramatical do produto. Eis alguns exemplos: 
 

Substantivos → Substantivos  / Adjetivo → Substantivo 
–ada → boiada, papelada     / –ice → tolice, velhice 
–eiro(a) → barbeiro, copeira  / –(i)tude → altitude, magnitude 
 
Substantivo → Adjetivo  / Verbo → Substantivo 
–engo → mulherengo, solarengo / –ança → lembrança   
–esco → dantesco, burlesco  / –mento → vingança 
 
Substantivo, Adjetivo → substantivo  / Adjetivo → Advérbio 
–ismo → calvinismo, heroísmo   / –mente → bondosamente, fracamente 
  

 Ao analisarmos os exemplos citados acima, podemos perceber que, mesmo 
havendo diferenças nas categorias lexicais – substantivo, adjetivo, advérbio e verbo –, 
os sufixos mencionados portam a informação sintática e constituem cabeça lexical, em 
decorrência de determinarem a classe gramatical e o gênero do output.    
 Por último, em (c), temos a concepção genérica do esquema da prefixação, em 
que o elemento mais à esquerda – X – se mostra neutro categorialmente. A neutralidade 

                                                 
2
 Exceção a quando, em sua constituição, houver dois adjetivos, formando um output adjetival, que, por 

ser em menor número, não invalida a representação mais comum  
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se dá em decorrência de a classe gramatical das palavras prefixadas ser idêntica à da 
base, como se vê nos seguintes exemplos: 
 

ante– antebraço, antepor    intra– intradorso, intravenoso 
contra– contradizer, contrasselar   pre– prefácio, pretônico 
des– desviar, desfazer     sobre– sobrepeso, sobrecarga  
entre– entreabrir, entrelinha     trans– transpor, transalpino 
extra– extraoficial, extraviar    ultra– ultrapassar, ultrassom 
 

 Em todos os exemplos, a incorporação do prefixo promove uma modificação no 
que diz respeito ao significado das palavras; no entanto, a nova formação manterá a 
classe gramatical da base a que foi anexado o prefixo. 
 A respeito dos esquemas em (01), Booij afirma: “a diferença entre composição e 
derivação está no fato de, na derivação, um dos constituintes não ser etiqueta lexical, 
uma vez que não corresponde a um lexema (2005:13)”. Ao afirmar que, na derivação, 
um dos constituintes não tem etiqueta lexical, o autor ressalta que a palavra é marcada 
com um índice subscrito – no caso (i, j) – que promove sua identificação no léxico. Por 
sua vez, os afixos, em decorrência de serem formas presas, não são indexados, já que se 
manifestam apenas quando vinculados a uma construção – no caso, a palavra.  
 Esses esquemas genéricos representam o pareamento do polo significante com o 
polo significado. Tendo em vista que essas estruturas modelam conceitos genéricos que 
permanecem na memória, os mesmos representam informações. Em outras palavras, 
significa dizer que, em função de acessarem moldes que estão armazenados nos 
conhecimentos linguístico e enciclopédico, seriam abstrações de experiências do mundo 
que possibilitam depreender generalizações. Assim, passam a representar o pareamento 
de uma estrutura formal com a estrutura semântica.  
 Fundamentado na ideia de que, por intermédio da abordagem construcional, 
haveria um tratamento mais adequado na relação entre semântica, sintaxe, morfologia e 
léxico, os esquemas morfológicos poderiam vir a ser interpretados como padrões 
sintáticos gramaticais ou expressões idiomáticas no nível da palavra (cf. GONÇALVES 
& ALMEIDA, 2013). Com isso, pondera-se que as diversas representações com posição 
fixa e outra aberta não teriam diferenças significativas entre padrões regulares, 
expressões idiomáticas e palavras morfologicamente complexas – derivadas ou 
compostas.  
 No que diz respeito às representações da prefixação e da sufixação, podemos 
perceber que em ambos há um elemento fixo, constante – seriam, respectivamente, a 
primeira e a segunda partes – sem etiqueta lexical, já que não correspondem a uma 
forma livre na língua. Em decorrência de o presente trabalho ter como base um 
formativo que aparece na segunda posição e, por isso mesmo, se assemelha a um sufixo, 
o foco residirá na esquematização da sufixação. 
 Para a representação da sufixação, tomemos as formações X-mente, assim 
representada: 
 

Sufixação: [ [X] adj [mente] ] adv – ‘de maneira X’ 

 

 Em se tratando do sufixo –mente, que forma advérbios a partir de adjetivos, 
percebemos que o molde acima corresponde à abstração de palavras como fortemente, 



 
 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

145

bondosamente, fielmente, regularmente, felizmente e carinhosamente. Nesse sentido, 
podem ser exemplos de construções idiomáticas, como [ ESTAR XV ndo ]3  e [ PAGAR 
X-inho ]4, no nível da palavra que significariam, genericamente, ‘de maneira X’.  
 Booij (2005:123) afirma que “a relação entre o esquema abstrato e as 
instanciações individuais desse esquema podem ser representados como árvores com o 
esquema construcional como o nó dominante. Palavras individuais formam o nó mais 
baixo das árvores e herdam as propriedades dos nós pelos quais são dominados”. 
Fundamentados nessa assertiva, apresentemos a relação entre os nós de árvores a partir 
do sufixo destacado: 
 

[ [X] x [Y] ] y 

 

 

[ [X] adj [mente] ] adv – ‘de maneira X’ 

 

   

[ [forte] adj [mente] ] adv – ‘de maneira forte’ 

  

 A partir da formalização acima, podemos perceber que os nós mais baixos 
herdam propriedades dos nós dominantes. E essas propriedades herdadas contam como 
informações redundantes nos nós mais baixos. As construções X–mente acabam 
instanciando a representação mais abstrata da sufixação – [ [X] x [Y] ] y – em que o 
elemento mais à direita seria um afixo, uma vez que não constitui forma de livre curso 
na língua. Já fortemente herda não só as características do nó imediatamente dominante, 
na semântica de advérbio formado a partir de adjetivos, como também herda 
propriedades de sua base, no caso o lexema nominal forte, que também se liga à árvore. 
 

                                                 
3 Nesse esquema, a primeira posição se encontra preenchida: a forma fixa – ESTAR. A outra posição, 
entretanto, não se encontra preenchida, demonstrando que ela, na construção, é variável. Com isso, é 
possível perceber uma generalização com diferentes graus de complexidade, com um ‘aspecto 
permansivo de X’, em que um estado ou processo perdura em seus efeitos, como em ”estava fazendo”, 
estivemos cantando”. 
 
4 A princípio, parece ter derivado da expressão idiomática ‘pagar mico’, que seria, em outros termos, 
“passar por uma situação vexatória”, “cometer uma gafe” que passa a concentrar em PAGAR a ideia de 
vexame. Sendo assim, com “pagar” como parte fixa, o mesmo passa a se combinar com a parte móvel – 
no caso, com o diminutivo X-inho – em que teria a noção de ‘vexame de deixar X (parte do corpo) à 
mostra’. Nos exemplos, como “paguei cofrinho” e “pagou peitinho”, há a demonstração de uma parte 
corporal que, a princípio, seria privativa e que, quando exposta, traz algum tipo de constrangimento à 
pessoa 
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[ [X] x [Y] ] y 

 

 

[ [X] adj [mente] ] adv – ‘de maneira X’ 

 

   

[ [forte] adj [mente] ] adv – ‘de maneira forte’ 

 

  

   [forte] 

 

 Tendo em vista que os nós mais baixos herdam propriedades dos nós 
dominantes, na segunda linha dessa árvore há a generalização e o significado dos 
adjetivos que se transformam em advérbios com o acréscimo do sufixo –mente. Nesse 
sentido, essas novas formações podem ser realizadas com o que Booij (2010) denomina 
“unificação” e Gonçalves & Almeida (2013) entendem como “compatibilização”. No 
que diz respeito à “compatibilização”, a ideia seriam que “o item combine suas 
propriedades lexicais com as propriedades semântico–gramaticais da construção” 
(GONÇALVES & ALMEIDA, 2013: 12). E é justamente o que acontece na segunda 
linha da árvore, pois há a combinação de propriedades lexicais do adjetivo em questão – 
forte – com as propriedades semântico–gramaticais da construção em si.  
 Fundamentado na teoria implementada na Gramática das Construções, de 
Goldberg (1995), a autora entende que herança seria qualquer característica formal ou 
semântica que se encontre na construção mais básica e que se transfira para as 
construções subsequentes Com base nessa autora, percebemos a apresentação de quatro 
tipos de herança que podem ocorrer nas construções morfológicas, estabelecendo, com 
isso, um diferencial em relação à proposta original de Booij (2010): 
 

� por polissemia (quando há relação entre um sentido específico de uma 
construção e alguma extensão desse sentido em outra); 

� por extensão metafórica (quando duas construções se relacionam por meio de 
mapeamento metafórico); 

� por subparte (quando parte de uma construção existe independentemente, 
constituindo outra construção); e, por fim, 

� por instanciação (quando uma construção instancia outra, apresentando mais 
elementos especificados). 

 
 Nos exemplos destacados, o tipo de herança é por instanciação. Isso se dá em 
decorrência de uma instância detalhar a outra, apresentando mais elementos 
especificados (BOOIJ, 2010).  
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     [ [X] x [Y] ] y 

 

 

   [ [X] adj [mente] ] adv  ↔ ‘de maneira X’ 

 

   

 [ [forte] adj [mente] ] adv   [ [feliz] adj [mente] ] adv   [...] 

  

 

 [forte]adj [feliz] adj  

 

 Com isso, demonstra-se a possibilidade de formação de construções idiomáticas 
no nível da palavra, em que o paradigma apresentado permite que (a) haja um 
tratamento mais satisfatório e adequado no que diz respeito à relação entre semântica, 
sintaxe, morfologia e léxico, (b) se reconheça a construção apresentada, de modo que 
seja possível identificar as relações implementadas e (c) seja viável a formação de novas 
palavras a partir da estrutura inicial, pois se trata de uma representação que aborda 
desde as instanciações mais abstratas até as mais específicas. 
 

Aplicação da Morfologia Construcional 
 

 Por intermédio da Morfologia Construcional (Booij, 2010), podemos perceber 
que o estudo do formativo -dromo é feito de modo muito mais consistente. Isso decorre 
em função de ponderar não só a sua utilização na contemporaneidade, como também 
possibilitar as mais variadas instanciações que, por sua vez, colaborariam para a 
representatividade do modelo e a possibilidade de novas formações.  
 Fundamentado em sua origem do grego drómos, cuja definição é ação de correr, 

lugar para corrida, corrida, o formativo passou por diversas transformações ao longo 
dos séculos. O elemento em questão adentrou o português por via erudita, sendo 
hippódromos a primeira palavra dicionarizada conhecida, que significa lugar para as 

corridas de cavalo. Hippódromos é datado do século XVII, mais especificamente do 
ano de 1677. 

Já a partir do século XIX, -dromo começa a ser mais utilizado; há um aumento no 
número de palavras que possuem a construção X-dromo. Tal aumento se faz notar 
dentro de uma linguagem mais científica internacional, particularmente no domínio da 
botânica. Um exemplo relacionado à botânica seria campilódromo, que tem como 
significado em que diversas nervuras primárias partem de um único ponto na base da 

folha, formando arcos acentuados e convergindo em direção ao ápice (diz-se de 

nervação). O que se constata, de fato, é uma tendência a se optar por formativos mais 
eruditos. Em outras palavras, significa dizer que há o acréscimo de bases gregas e 
latinas, com a intenção de intelectualizar as novas formações. Pegando o exemplo 
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anterior, quando desmembramos as bases verificamos que campilo é oriundo do grego 
kampylos, significando curvo, anexando a –dromo, ratificando a tentativa de elitização 
das novas formações. Um fato a ser ressaltado é o de se perceber a anexação de um 
radical a outro sem que, para isso, houvesse perda segmental no elemento anterior. Quer 
dizer, juntamos campilo a dromo sem que o primeiro termo tivesse algum prejuízo – 
campilódromo. 

A terceira e última parte tem como foco as construções nos séculos XX e XXI. 
Tendo um processo análogo ao anterior, notabilizamos o advento de diversas palavras 
em outros campos além do da botânica, como a nomeação de estádios e arenas e 
também fora de contextos mais formais, como o científico internacional para contextos 
menos formais. A tendência passa não mais a se optar por formativos mais eruditos, 
cuja base era basicamente formada pelo acréscimo de elementos gregos e latinos. Passa-
se a optar por formas mais acessíveis, de formativos menos eruditos.  

E é dentro desse contexto de criação sistemática que vislumbramos a possibilidade 
na mudança do estatuto morfológico, pois passa a ser mais produtivo utilizar -ódromo 

enquanto sufixo – um neossufixo – em lugar de –dromo como visto na tradição sendo 
composicional. Com o intuito de exemplificar uma menor erudição no processo, 
tragamos sambódromo. O exemplo anterior tem como definição o local destinado aos 

desfiles das escolas de samba, composta por uma passarela e uma área de dispersão 

das agremiações. Ora, ao desmembrarmos o termo, tal qual fizemos com 
campilódromo, perceberemos (a) que a divisão das mesmas se dá de maneira mais 
simples, a ponto de visualizarmos samba como um vocábulo mais popular, mais 
acessível e (b) se tratar de uma palavra passível de ser usada isoladamente na língua – 
base livre. Além disso, também percebemos que o formativo –dromo não só serviu para 
fazer alusão a um lugar, a um local, como agora passa a –ódromo, já que há a supressão 
da última vogal de samba – A – e a anexação do sufixo. 
Em decorrência dessas considerações, o mesmo apresenta produtividade enquanto 
elemento preso à direita, diferentemente de sua origem – que era uma base livre, 
migrando de um esquema composicional neoclássico para uma esquematização que se 
assemelharia à sufixação. Ao se comportar como uma forma presa à direita, o formativo 
em questão se encaixa no modelo de sufixação apresentado por Booij (2005) e adaptado 
por Gonçalves & Almeida (2012) para o português. Nesse sentido, saindo da 
esquematização da composição para a da sufixação, a partir do nível mais abstrato, 
teríamos o seguinte: 

 

 

     [ [X] x [Y] ] y 

 

 

  [ [X] i [ódromo] ] s j  ↔ [local relacionado à SEM i] 

 

  Deve-se levar em consideração que o elemento X pode estar relacionado a três 
tipos de base: substantiva, verbal e adjetiva. A partir do corpus levantado, pode-se 
perceber que o input, em sua maioria, é formado por substantivos, a exemplo do que se 
observa em samba, boi, pagode, cavalo, celular, cachorro, bode, dentre outros. Com o 
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intuito de melhor visualizar as três possibilidades, representamos cada uma delas no 
esquema a seguir. Vale ressaltar que os subscritos (i) e (j) são indicativos de que tanto a 
base quanto o produto fazem parte do léxico. 
 

           [ [X] x [Y] ] y 

 

 

  

   [ [X]s i [ódromo] ] s j   [ [X]v i [ódromo] ] s j   [ [X]adj i [ódromo] ] s j   

 

 

      

Cagódromo 

 

Sambódromo  boiódromo  vulgaródromo  idiotódromo 

   

  

 Levando-se em consideração as esquematizações desde o nível mais abstrato até 
as instanciações individuais, em que os nós mais baixos herdariam propriedades dos nós 
dominantes e, por isso mesmo, conteriam informações redundantes, as construções em 
X–ódromo instanciam o esquema mais abstrato da sufixação. Atendo-se à representação 
mais recorrente na formação, isto é, tendo como base um substantivo, demonstremos 
como sambódromo e boiódromo herdariam as características do nó imediatamente 
dominante da semântica de lugar, tendo em vista a possibilidade de outras formações 
serem contempladas:  
 

     [ [X] x [Y] ] y 

 

 

  [ [X] s i [ódromo] ] s j  ↔ [lugar relacionado à SEMi ] j 

 

   

 [ [samb(a)] s [ódromo] ] s   [ [boi] s [ódromo] ] s  [...] 

  

 

 [samba] s [boi] s  
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 No que diz respeito à contraparte semântica, a noção genérica é de ‘local 
relacionado à SEM i’, tendo, portanto, uma ampliação no sentido original, que fazia 
alusão a ‘ação de correr, lugar para corrida, corrida' (Houaiss, 2009). A partir das 
instanciações individuais, a contraparte semântica nos possibilitaria destacar, para 
alguns exemplos, as acepções ‘local de corrida’ e de ‘local de evento’:  
 

 

[ [X] i [ódromo] ] s j  ↔ [local relacionado à SEM i] j 

 

 

 

[ local de corrida ]  [ local de evento ] 

  cavalódromo, cachorródromo peixódromo, caminhódromo   

 

 A partir dessas noções semânticas, que, dentro da Gramática das Construções, de 
Goldberg (1995), seriam heranças por instanciação, os exemplos acima – 
cavalódromo, cachorródromo, peixódromo e caminhódromo – permitiriam entender 
que, seja ‘local de corrida’, seja ‘local de evento’, a noção genérica de ‘lugar’ aparece 
em todos os dados. De certa forma, a própria expansão do significado em relação ao 
original ajudaria na percepção da existência de uma modificação no estatuto 
morfológico do formativo.  
 Ao levarmos em consideração, especificamente, a acepção ‘local de evento’, o 
corpus levantado até agora nos permite perceber que há heranças metafóricas e 
metonímicas em exemplos como bambódromo, porcódromo e peixódromo, Passemos, 
então, a uma análise mais aprofundada dessas formações, tendo por base, também, as 
noções de frame e de Modelos Cognitivos Idealizados, também referenciados como 
MCIs, muito importantes para o exame da contraparte semântica.  
 Desenvolvida por Charles Fillmore (1975, 1977, 1982 e 1985), por frame 

(1982), entende-se um “sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória 
de longo prazo e organizado a partir da esquematização da experiência” (Ferrari, 2011: 
50).  Essa noção é concernente à interpretação das palavras ou de um conjunto de 
palavras relacionadas às experiências humanas, em que expectativas culturais e bases 
físicas estão inseridas nessas experiências. A caracterização de frame permite, às 
pessoas, percepções, lembranças e raciocínios acerca de situações específicas para uma 
melhor codificação e entendimento da cena em que se inserem. 
 Já a noção de MCI, desenvolvida por George Lakoff (Lakoff, 1987), 
corresponde a uma estrutura que permite organizar nosso pensamento e nosso 
conhecimento, tendo como consequência a maneira como categorizamos o mundo. A 
alusão a modelo se deve ao fato de atuar como uma representação cognitiva de base 
cultural armazenada na memória de longo prazo e feita não de maneira individual, mas 
pelos membros de uma comunidade. Por sua vez, idealizado decorre de uma 
representação simplificada, ou idealizada, da realidade que, motivada por ser uma 
informação compartilhada pelos falantes, perpetua-se na linguagem. Ainda que similar à 
noção de frame, os modelos cognitivos idealizados são mais complexos e organizados, 
com disponibilidade para atualizações, “podendo, inclusive, sofrer alterações a depender 
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de fenômenos socioculturais; o falante pode, portanto, adicionar ou retirar informações 
do seu MCI” (Furtado, 2011: 25). 
 Os exemplos bambódromo, porcódromo e peixódromo, sem uma 
contextualização mais específica, seriam entendidos enquanto um ‘local que se destina 
para a prática de corrida de bambis, de porcos e de peixes’, respectivamente. 
Ponderando-se, todavia, o contexto de onde esses vocábulos foram retirados, a 
verdadeira intenção foi fazer referência ao ambiente esportivo, mais especificamente o 
futebolístico.  
 Para o primeiro – bambódromo – há uma alusão pejorativa ao estádio do time do 
São Paulo F. C., o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi. 
O contexto para a criação do termo alusivo ao animal teve a participação da equipe do 
Sport Club Corinthians Paulista, partindo de um jogador. O volante Vampeta, ao passar 
por uma sorveteria, avistou dois jogadores do São Paulo, Kaká e Júlio Baptista, e, em 
um tom jocoso, chamou a dupla de bambi. Alguns dias depois, o jogador do Corinthians 
voltou a repetir o mesmo termo em uma entrevista coletiva, fato que teve uma 
repercussão considerável. Daí a origem de bambi como sendo uma alusão aos 
torcedores saopaulinos e, por conseguinte, bambódromo para o Morumbi.  
 Diante dessas considerações, pode-se perceber a existência de herança em 
termos metafóricos e metonímicos. A primeira herança se dá em razão de que, em 
nossa sociedade, bambi vem a ser uma designação pejorativa que questiona a 
masculinidade do homem; dúvida acerca da opção sexual do ser do sexo masculino. Por 
sua vez, para a motivação metonímica, estabelece-se a representação da torcida 
sãopaulina pelo animal – bambi.  Em termos de esquematização, teríamos: 
 

 

 [ [X] i [ódromo] ] s j  ↔ [ local relacionado à SEM i ] 

   instanciação 

 

 

[ local de corrida ]  [ local de evento ] 

  cavalódromo, cachorródromo     metafórica  

         e metonímica 

          [ estádio ] 

 

 

            [ torcida ] 

 

 

        [ bambódromo ] 
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 Nos casos de porcódromo e peixódromo, a herança se dá apenas por 
metonímia. Para ambos os exemplos, levamos em conta que os processos atuantes na 
formação assemelham-se aos atuantes na palavra bambódromo. Sem uma situação 
comunicativa mais específica, os novos itens lexicais também seriam entendidos como 
um lugar destinado à corrida de porcos e de peixes. De fato, o significado também é 
viável. Entretanto, com base nas noções de frame e MCI, uma vez mais um significado 
alternativo emerge.  
 Especificamente para porcódromo, seria uma referência ao estádio da equipe da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, cujos torcedores são conhecidos como porcos. Tal 
denominação se deu em razão de uma divergência entre os Presidentes do Palmeiras e 
do Corinthians na década de 60. Após o alvinegro – Corinthians – empatar no 
campeonato paulista com a equipe do São Bento em 1x1, o time retornou à capital e 
uma tragédia ocorreu com dois de seus principais jogadores: falecimento. Requisitando 
à FPF – Federação Paulista de Futebol – que ambos fossem substituídos, o presidente 
corinthiano recebe a notícia de que a substituição só seria possível mediante aprovação 
unânime de todos os outros presidentes que faziam parte da Federação. Somente um 
dirigente se posicionou contra a substituição dos jogadores falecidos: o do Palmeiras. A 
negativa por parte do dirigente fez com que o cartola alvinegro chamasse os 
palmeirenses de “porcos”. O jogo subsequente do Corinthians era justamente contra a 
equipe alviverde, circunstância que levou os primeiros a soltarem um porco no gramado 
do Morumbi provocando um coro uníssono de “porco! porco!” como forma de zombar 
do adversário. O tom zombeteiro perdurou até o ano de 1986, quando a equipe 
palmeirense goleou por 5x1 a equipe do Sport Club Corinthians Paulista na semifinal do 
campeonato paulista. Desde então, faz-se uma referência aos torcedores do palmeiras 
como porcos e, por conseguinte, porcódromo para seu estádio, o Palestra Itália, também 
popularmente conhecido como Parque Antártica. A curiosidade se dá pelo fato de os 
próprios torcedores do Palmeiras terem adotado a “mascote” de modo positivo. Tal fato 
se comprova, inclusive, a partir da criação de uma torcida organizada com a 
nomenclatura de pork’s. A esquematização dessa palavra pode ser feita da seguinte 
maneira:  
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 [ [X] i [ódromo] ] s j  ↔ [ local relacionado à SEM i ] j 

   instanciação 

 

 

[ local de corrida ]  [ local de evento ] 

  cavalódromo, cachorródromo       metonímica   

 

          [ estádio ] 

 

 

            [ torcida ] 

 

 

        [ porcódromo ] 

  

 Sendo assim, demonstra-se a herança por metonímia, em função de o animal, 
um porco, representar a torcida do Palmeiras. 
 Por último, em peixódromo, o termo faz alusão, também por metonímia, à 
torcida do Santos F. C. Nessa situação, no entanto, há um fato curioso: a mascote do 
time é uma baleia, mais especificamente uma orca. Ainda que esta seja a representante 
animal oficial, a equipe é tida como peixe. Tal fato remonta à primeira metade dos anos 
90 do século passado, quando a equipe da baixada santista viajava para a capital. 
Quando jogava em São Paulo, a torcida adversária costumava chamar os torcedores de 
‘peixes podres’, ‘peixeiros’. No ano de 1933, quando o Santos recebeu a equipe da 
Floresta – o time precursor do atual São Paulo F. C. – na Vila Belmiro – estádio do 
Santos –, uma vez mais a torcida adversária começou a gritar a mesma ofensa. 
Entretanto, os próprios torcedores santistas responderam que ‘eram peixeiros com muito 
prazer, com muita honra’. Desde então, o apelido foi assumido e a equipe virou o ‘time 
do peixe’.  
 Ao se levar em consideração que o time é conhecido justamente por essa 
referência, percebe-se que há a relação em que a totalidade – a torcida – passa a ser 
designada pelo animal representativo dessa torcida – peixe. Desse modo, o estádio do 
Santos F. C. passa a ser conhecido por peixódromo. A esquematização dessa referência 
seria: 
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  [ [X] i [ódromo] ] s j  ↔ [ local relacionado à SEM i ] 

   instanciação 

 

 

[ local de corrida ]  [ local de evento ] 

  cavalódromo, cachorródromo       metonímica   

 

          [ estádio ] 

 

 

            [ torcida ] 

 

 

        [ peixódromo ] 

 Com isso, percebemos que, na contraparte semântica, a ideia de locativo se 
mantém; todavia, há possibilidade de expansão no que diz respeito a esse lugar. Com 
isso, especificamente para esses três vocábulos – bambódromo, porcódromo e 
peixódromo – o local de evento estabelece relações metafóricas e metonímicas que 
permitem fazer alusão a lugares mais particulares: estádios de futebol.  
 
 
Considerações finais 

 

 Diante de todas as considerações feitas, podemos perceber que a aplicação da 
Morfologia Construcional, de Geert Booij, apresenta-se como um arcabouço teórico 
apropriado para um estudo mais aprofundado acerca do comportamento do formativo –
ódromo na contemporaneidade. Sendo assim, verificar que composição e derivação não 
são processos claramente distintos; possuem fronteiras maleáveis é de suma importância 
para entender que os processos de formação de palavras podem se modificar ao longo 
dos anos e é o que parece estar acontecendo com o formativo em questão. Ao se propor 
o estudo mais reflexivo pela teoria, percebe-se que o fenômeno (a) não se apresenta 
enquanto uma palavra de livre curso na língua e (b) apresenta-se mais produtivo quando 
associado à noção de processo derivacional. Tais circunstâncias devem ser consideradas 
para que entendamos as transformações pelas quais o fenômeno está passando. Além 
disso, a teoria também se mostra bastante eficiente quando permite o estabelecimento de 
uma relação entre semântica, sintaxe, morfologia e léxico. Ao se ter essa relação mais 
abrangente, esquemas genéricos representariam o pareamento do polo 
significante/significado. Com essa estrutura, generalizações seriam estabelecidas, 
permitindo não só o entendimento das formações disponíveis, como também a 
padronização que possibilita a formação de novas construções.  
 
 
Palavras-chave: -dromo, Booij, composição, derivação,  
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MORFEMAS E FORMATIVOS: UM EXPERIMENTO SOBRE A 
PERSPECTIVA DO FALANTE 

 
 

José Olímpio de Magalhães
1; Júlia Batista Castilho de Avellar

2 
 

 
Enquanto os estudos tradicionais de gramática prestigiaram a palavra, os 

estruturalistas adotaram o morfema como menor unidade dotada de significado, e os 
gerativistas promoveram um retorno à palavra, transformada em unidade básica da 
sintaxe por carregar informação gramatical (ROSA, 2008; BASÍLIO, 1987; ROCHA, 
1998). Como desenvolvimento mais recente da teoria gerativa - alternativa de análise a 
modelos conhecidos como lexicalistas -, surge a proposta da Morfologia Distribuída 
(HALLE e MARANTZ, 1993), em que a sintaxe passa a ser o único componente 
gerativo do sistema linguístico, ou seja, palavras e sentenças são formadas pelos 
mesmos mecanismos sintáticos. Basílio (2007), dentre as propostas que faz para uma 
abordagem mais eficiente do fenômeno da formação de palavras, defende “uma 

descrição não apenas dos padrões correspondentes às estruturas das palavras, mas 

também de suas motivações gramaticais, semânticas ou funcionais” (p. 21). Foi dentro 
dessa proposta que resolvemos desenvolver o experimento que ora apresentado. 

Embora se procure opor estruturalismo a gerativismo, sabemos que o que está 
em jogo são visões teóricas diferentes, não o fato de as línguas apresentarem estruturas 
organizadas gramaticalmente. Os linguistas, tentando conhecer a gramática de uma 
língua, buscam seus fones e fonemas, seus morfes e alomorfes, sua organização 
sintática. No caso da morfologia, os estudos vão desde uma depreensão pura e simples 
dos morfemas (NIDA, 1949; KEHDI, 1990; LAROCA, 2011) a abordagens de regras de 
formação de palavras e sua produtividade (BASÍLIO, 1980; VILLALVA, 1986; 
ROCHA, 1998), criações neológicas dentro das línguas (ALVES, 2007), 
questionamentos teóricos e análises sob diferentes pontos de vista (CÂMARA JR., 
1970; LEE, 1999; ROSA, 2000, 2008; CAGLIARI, 2002).  

Assim, partindo da ponderação de que o morfema é, como o fonema, uma 
unidade abstrata de análise gramatical, que se atualiza na língua através dos morfes 
(também chamados de expoentes ou de formativos), a presente pesquisa busca 
investigar as relações entre morfologia e significado. Os morfemas gramaticais 
(desinências), mais facilmente identificáveis e em menor número, estabelecem relações 
sintáticas de superfície. Já os morfemas lexicais e derivacionais, referentes ao 
significado e às definições categoriais das palavras, são mais numerosos e de 
identificação e classificação mais difíceis. Inclusive, Basílio (1980:7) considera que “a 

morfologia derivacional é a parte da gramática que dá conta da competência do falante 

nativo no léxico de sua língua”. 
 
Com base nesses aspectos teóricos, desenvolvemos o experimento ora 

apresentado. As questões iniciais para pesquisa foram: 
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- Que consciência os falantes têm dos morfemas derivacionais de sua língua? 
- Como os falantes lidam com a realização dos morfemas, isto é, que relação 

estabelecem entre a abstração do morfema e sua realização (morfes, expoentes, 
formativos)?  

Diante de tais questionamentos, propusemos a 30 sujeitos, universitários de 
diferentes cursos,3 uma planilha com 20 palavras organizadas em ordem alfabética: 
1. abacateiro 2. agradecimento 3. agreste 4. boiada 5. campestre 6. cardíaco 7. celeste 

8. ciumento 9. concepção 10. cordial 11. cordialidade 12. equestre 13. facada 14. 

felicidade 15. laranjal 16. maníaco 17. pandeiro 18. percepção 19. recebimento 20. 

semanal. 

Diante de cada palavra, havia um espaço para que o sujeito seguisse esta 
instrução: “Escreva na frente de cada palavra as partes que a compõem (não sílabas!), 
separando tais partes por um traço, como no exemplo: Infelizmente: In-feliz-mente”. 
Em seguida, havia um parênteses a ser preenchido segundo a instrução: “Escreva nos 
parênteses o número (de 1 a 20) da palavra que você julga ter alguma relação de sentido 
com outra, em razão de alguma das partes que as compõem. Pode acontecer de ficarem 
parênteses sem número!”. Recolheram-se informações sobre sexo, idade, curso 
frequentado pelos sujeitos e iniciais do nome. (Conf. ANEXO 1). 

 
 A fim de exemplificar os resultados obtidos, observem-se as divisões feitas pelos 
30 sujeitos para o primeiro item da lista (abacateiro):4 

abacat-eiro 13; abacate-iro 8; abacate-eiro 4; abacate-(e)iro 1; abaca-teiro 1; aba-
cateiro 1; aba-cate-eiro 1; abacatei-ro 1. 

 

  
GRÁFICO 1: Divisões das partes da palavra abacateiro 

 
Com base nos dados acima, é possível notar uma primeira tendência, segundo a 

qual o falante tenta identificar o radical (abacat-) na palavra a ser segmentada (43,3%). 
Todavia, é também significativo o número de entrevistados que destacam, ao segmentar 

                                                 
3 Administração (1), Arquitetura (1), Biblioteconomia (1), Ciências Contábeis (1), Direito (1), Direito e 
Psicologia (1), Educação Física (1), Engenharias: civil, elétrica, controle e automação, metalúrgica, da 
computação (6), Filosofia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (1), Geografia (1), Jornalismo (1), Letras, 
sem ter cursado Morfologia (2), Matemática (1), Medicina (2), Música (2), Nutrição (1), Odontologia (1), 
Pedagogia (1),Psicologia (1), Publicidade e Propaganda (1).  
 
4 Todas as divisões realizadas podem ser vistas no ANEXO 2. 
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a palavra, um outro termo da língua (abacate), sugerindo que, talvez, o falante perceba 
as palavras a partir de sua base, e não propriamente do radical (26,7% + 16,7% = 
43,4%). Em alguns casos, por sua vez, como na divisão da palavra boiada, torna-se 
difícil fazer tal distinção, pelo fato de radical e base se confundirem: 

 

 
GRÁFICO 2: Divisões das partes da palavra boiada 
 
De qualquer modo, é interessante notar que, na totalidade dos resultados, a 

segunda tendência (de identificar as bases, e não os radicais) predominou no conjunto 
das palavras. Outro exemplo disso pode ser visto nas divisões empreendidas quanto à 
palavra facada, em que a maior parte dos entrevistados destacou a palavra faca (faca-

da): 
 

 
GRÁFICO 3: Divisões das partes da palavra facada 

  
Essa tendência de identificação das bases pode ser reforçada pelo fato de, em 

alguns casos, o entrevistado ter, inclusive, adicionado grafemas (ou realizado alterações, 
como o acréscimo de acento existente na base) ao fazer a segmentação: percepção → 
perceber–ção; facada → faca–ada; abacateiro → abacate–eiro; agradecimento → 
agradecer–mento; céu→ céu–este. Isso demonstra certa consciência acerca dos 
processos derivacionais das palavras, na medida em que se busca reconstruir sua base 
formadora. Vejam-se abaixo outros exemplos significativos e sua respectiva 
porcentagem de entrevistados: 
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ABACATE-iro /-(e)iro 43,30% 

CIUME-nto / -(e)nto / CIÚME-(me)nto 43,30% 

CORDIAL –idade / -mente / -i-dade  43,30% 

MANIA-co / -(a)co / -íaco 40,00% 

SEMANA-l / -(a)l 40,00% 

LARANJA-l / -(a)l 36,70% 

CEU-este / CEU-leste / CÉU-este 16,70% 

FELIZ-idade 16,70% 

PERCEBER-ção / PERCEBE -ção  13,30% 
QUADRO 1: Percepção das bases 

 
 

 Outro aspecto que se pôde evidenciar com base nos dados obtidos diz respeito ao 
fato de a maioria dos entrevistados aparentemente não reconhecer as raízes históricas 
das palavras. Por exemplo, em cardíaco, cordial e cordialidade, embora tenha sido 
frequente o estabelecimento de relações entre cordial e cordialidade (50% dos 
entrevistados relacionaram os dois termos semanticamente), apenas 6,7% associaram-
nos com cardíaco

5, que, historicamente, possui a mesma raiz. Além disso, os dados 
comprovam a acima mencionada percepção dos sujeitos a partir das bases: é muito mais 
evidente a relação de cordial com cordialidade, já que a primeira palavra serve de base 
à formação da segunda, do que com cardíaco. Outro fato que também contribui para o 
baixo índice de associações com esse termo consiste em aparentes dificuldades por parte 
dos entrevistados na identificação de alomorfes (card-/ cor, cordis).  

Isso é reforçado, inclusive, pelo exemplo de concepção, percepção e 
recebimento, em que a maior parte dos entrevistados também não identificou a 
alomorfia -cep- /-ceb-, como se pode notar pelas divisões feitas para concepção:  

 

 
GRÁFICO 4: Divisões das partes da palavra concepção 

                                                 
5 Esse termo, por sua vez, foi altamente associado a maníaco (66,7%), fato que será discutido adiante. 
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Outra indicação dos dados obtidos é uma tendência em se perceber a língua 
sobretudo a partir dos sufixos e, em especial, de sua forma sonora. Exemplo disso é que 
90% dos entrevistados associaram semanticamente percepção e concepção, ao passo 
que não houve estabelecimento de relações semânticas entre recebimento e esses dois 
termos (gráfico 5, abaixo), embora –ção e –mento sejam sufixos semanticamente 
equivalentes e possuam a mesma função de formar substantivos a partir de verbos 
(trata-se de sufixos concorrentes6). Similarmente, os sufixos –al (semanal) e –estre 
(campestre), ambos formadores de adjetivos a partir de substantivos, não foram 
associados semanticamente, mesmo possuindo a mesma função (gráfico 7, abaixo).  

Tais ocorrências revelam que a maioria das relações semânticas estabelecidas 
pelos entrevistados baseou-se apenas na semelhança sonora do fim das palavras. Assim, 
é claramente perceptível a proximidade de concepção e percepção. Por sua vez, a 
relação semântica desses dois termos com recebimento, em razão da diferença sonora, 
não foi destacada pelos entrevistados. Essa associação de sufixos pela forma sonora 
pode ainda ser comprovada em outras relações estabelecidas pelos sujeitos, como entre 
recebimento e agradecimento; cordialidade e felicidade; campestre e equestre

7: 

 

 
GRÁFICO 5: Relações estabelecidas para a palavra recebimento 
 

                                                 
6 Segundo Rocha (2008:110), “sufixos concorrentes são aqueles que, embora distintos sob o ponto de 
vista fonético, apresentam o mesmo sentido e/ou função. [...] Observe-se que, para serem concorrentes, as 
bases e os produtos precisam pertencer à mesma categoria lexical”. 
 
7 Todas as associações feitas podem ser vistas no ANEXO 3. 
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GRÁFICO 6: Relações estabelecidas para a palavra cordialidade 
 

 
GRÁFICO 7: Relações estabelecidas para a palavra campestre 
 
É interessante notar que a semelhança fonética mostrou-se tão influente na 

percepção dos falantes, que promoveu associações que, na verdade, não revelam 
relações semânticas, como no exemplo de recebimento e ciumento (gráfico 5), de 
campestre com agreste e com celeste (gráfico 7) ou na associação de abacateiro

8 com 
pandeiro, por 30% dos entrevistados, e de maníaco com cardíaco, por 66,7%.  

Além disso, foram estabelecidas relações semânticas entre palavras que possuem 
sufixos homófonos9, como laranjal e semanal; facada e boiada (gráficos 8 e 9, abaixo). 
O morfema –ada, por exemplo, possui sentido de “golpe” em facada, mas tem sentido 
de “multidão” em boiada; tratando-se, pois, de dois sufixos distintos.  Igualmente, o 
sufixo –al de laranjal (sentido de “plantação”) é diferente do de semanal (formador de 

                                                 
8 Outras associações da palavra abacateiro foram, em menor número, com laranjal, maníaco (?), 
campestre e agreste. 
 
9 Segundo Rocha (2008:107-8), “sufixos homófonos são sufixos que apresentam a mesma sequência 
fonética mas sentidos e/ou funções diferentes [...]. Deve-se deixar claro que se trata de sufixos distintos, 
com duas (ou mais) entradas lexicais independentes, do mesmo modo como se dá com os vocábulos 
homófonos”. 
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adjetivos), embora sua forma fonética seja a mesma. Diante disso, pode-se concluir que 
muitos dos entrevistados não percebem a existência de sufixos que são homófonos, mas 
semanticamente diferentes.  

 

 
GRÁFICO 8: Relações estabelecidas para a palavra laranjal 
 

 
GRÁFICO 9: Relações estabelecidas para a palavra facada 
 
Finalmente, é preciso destacar que algumas das associações efetuadas pelos 

entrevistados basearam-se não nas relações semânticas entre as partes das palavras, mas 
no fato de elas pertencerem ao mesmo campo semântico ou pragmático. Isso explica a 
associação de recebimento com semanal e felicidade (gráfico 5): os entrevistados 
provavelmente pensaram em um “recebimento semanal” (em analogia a “recebimento 
mensal” ou “recebimento anual”). Além disso, considerou-se que recebimento, isto é, 
ganho de dinheiro, é uma circunstância que traz felicidade. Outro exemplo disso foi a 
associação de laranjal a abacateiro, boiada, campestre e agreste, termos que remetem 
ao campo ou a elementos característicos do campo (frutas, criação de animais). Apesar 
de tais ocorrências não terem sido muito numerosas, julgou-se pertinente comentá-las, 
na medida em que demonstram um dos modos pelos quais os falantes estabelecem 
conexões entre as palavras e, consequentemente, processam a língua.    
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Diante de tudo isso, que pensar, então, sobre a consciência dos falantes sobre os 
morfemas derivacionais? 

Os dados obtidos revelam, primeiramente, que os sujeitos parecem atribuir uma 
ligação bastante estreita entre a forma fonética e o significado das palavras. Assim, para 
eles, a percepção dos morfes (formativos ou expoentes) parece predominar sobre a dos 
morfemas. Também pareceu pouco perceptível aos entrevistados a existência de sufixos 
concorrentes, sufixos homófonos e formas alomórficas de um mesmo morfema.  

O resultado mais interessante, no entanto, foi o fato de os entrevistados 
perceberem e identificarem as bases das palavras a serem segmentadas. Isso demonstra 
que o falante tem consciência dos processos de formação de palavras. Ou seja, mais do 
que identificar exaustivamente morfes e segmentar palavras prontas, o falante 
demonstrou perceber a ocorrêcia de um processo derivacional. 
 Ora, todos sabemos que as pessoas são capazes de criar novos vocábulos a partir 
dos morfemas e de seus formativos. Elas produzem linguagem verbal, baseadas em sua 
competência linguística. Os tipos de conexões que fazem podem até ser bizarros, mas 
certamente apontam para algum processamento gramatical. Algumas vezes, os falantes 
podem não reconhecer clara e explicitamente os fenômenos que ocorrem na língua, 
ainda que saibam utilizá-la com domínio. Por isso, cabe a nós organizar essas 
manifestações e tentar explicá-las, seja com base nos modelos teóricos existentes, seja a 
partir da própria história da língua, que muito frequentemente é capaz de oferecer 
esclarecimentos por meio de exemplos de fenômenos e processos linguísticos ocorridos 
em suas etapas anteriores. 

Nesse sentido, terminamos esse artigo retomando a passagem de Basílio (2007), 
que afirma que uma abordagem mais eficiente do fenômeno da formação de palavras 
deve permitir “uma descrição não apenas dos padrões correspondentes às estruturas 

das palavras, mas também de suas motivações gramaticais, semânticas ou funcionais” 
(p. 21). Foi exatamente o que pretendemos fazer ao aplicar esse experimento. 

 
 
Palavras-chave: morfologia derivacional, segmentação, relações de sentido. 
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ANEXO 1 

 

Nome (só iniciais)_________  Sexo: ( ) F ( ) M Idade_______  
Curso:_____________ 

 

Entrevistador(a):  ____________________________________________ 
 

Observe as palavras abaixo, em ordem alfabética, e 
 

a) Escreva na frente de cada uma as partes que a compõem (não sílabas!), 
separando tais partes por um traço, como no exemplo: Infelizmente:  In – feliz – mente 

b) Escreva nos parênteses os números (de 1 a 20) da palavra que você julga que 
tenha alguma relação de sentido uma com a outra, em razão de alguma das partes que as 
compõem. Pode acontecer de ficarem parênteses sem número! 

 

        RELAÇÃO DE SENTIDO 
DIVISÃO EM PARTES  em alguma das partes 

PALAVRAS    (Não sílabas!)   (número de 1 a 20) 
 

1.  Abacateiro  ________________________________  ( ) 

2.  Agradecimento ________________________________  ( ) 

3.  Agreste  ________________________________  ( )  

4.  Boiada  ________________________________  ( ) 

5.  Campestre  ________________________________  ( ) 

6.  Cardíaco  ________________________________  ( ) 

7.  Celeste  ________________________________  ( ) 

8.  Ciumento  ________________________________  ( ) 

9.  Concepção   ________________________________  ( )   

10. Cordial  ________________________________  ( ) 

11. Cordialidade ________________________________  ( ) 

12. Equestre  ________________________________  ( ) 

13. Facada  ________________________________  ( ) 

14. Felicidade  ________________________________  ( ) 

15. Laranjal  ________________________________  ( ) 

16. Maníaco  ________________________________  ( ) 

17. Pandeiro  ________________________________  ( ) 

18. Percepção  ________________________________  ( ) 
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19. Recebimento ________________________________  ( ) 

20. Semanal  ________________________________  ( ) 

 

ANEXO 2 
 
Divisões feitas para cada palavra / Número de entrevistados 
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1. Abacateiro  

abacat – eiro  13 

abacate – eiro 4 

abacate – iro 8 

abacate – (e)iro 1 

abaca – teiro 1 

aba – cateiro 1 

aba – cate – eiro 1 

abacatei – ro 1 

 
2. Agradecimento  

agradeci – mento 13 

agradecer – mento  3 

agradec – imento 4 

agradec(e) – imento 1 

 agrade – cimento 4 

agrad – ecimento 1 

agra – de – cimento 1 

agrade – ci – mento 1 

agradec – i – mento 1 

a – gradecime – nto 1 

 
3. Agreste  

agr – este 9 

agre – este 1 

agr(o) – este 3 

agreste 11 

a – greste 5 

agre – ste 1 

 
4. Boiada  

boi – ada 29 

boiada 1 

 
 
 
5. Campestre  

camp – estre 18 
camp(o) – estre 4 

cam – pestre 3 
campestre 2 
campes – tre 2 
campe – stre 1 
  

 
6. Cardíaco  

card – íaco 14 
cardio – íaco 1 
cardí – aco 6 
cardi(o) – (a)co 1 
car – díaco 3 
cardíaco 3 
cardía – co 2 
 
7. Celeste  

cel – este 14 
cé(u) – este 4 
ce – leste 9 
ceu – leste 1 
cele – ste 1 
celeste 1 
 
8. Ciumento  

ciume – nto  8 
ciume – (e)nto 1 
cium – ento 7 
cium(e) – ento 1 
ciu – mento 5 
ciúme – mento 3 
ciumento 3 
ci – um – mento 1 
ciumen – to 1 
 
 
9. Concepção  

concep – ção 13 
concep(conceber) – ção 1 
conceber – ção 1 
conce (be) – ção 1 
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concepção 5 
conce – pção 4 
con – cepção 3 
con – cep – ção 2 
 
10. Cordial  

cordial  11 
cordi – al 8 
cortês – al 1 
cor – dial 8 
cord – ial 1 
cor(d) – (i)al 1 
 
11. Cordialidade  

cordial – idade 11 
cordial – mente 1 
cordi – al – idade 3 
cordi – al –mente 1 
cor – dial – idade 3 
cor – dia – lidade 3 
cor – dia(l) – lidade 1 
cor – dialidade 1 
cordia – lidade 1 
cordial – i – dade  1 
cordi – ali – dade 1 
cord – ialidade 1 
cordi – alidade 1 
cor(d) – (i)al – idade 1 
 
12. Equestre  

equ – estre 13 
eq(u) – estre 1 
equ(s) – estre 1 
equino – estre 1 
equestre 4 
e – questre 4 
eque – stre 3 
eques – tre 3 
 

13. Facada  

faca – da 19 

faca – (a)da 3 

fac(a) – ada 1 

fac – ada 6 

fa – cada 1 
 
14. Felicidade  

felic – idade 7 

feliz – idade 5 
feli – cidade 9 

felici – dade 5 

feli – ci – dade 2 

feli – ci – idade 1 

felici – da – de 1 
 

15. Laranjal  

laranj – al 15 

laranj(a) – al  5 

laranja – l 6 

laranjal 2 

lar – anjal 2 
 

16. Maníaco  

man – íaco 11 

mania – íaco 1 

manía – co 9 

manía – (a)co 2 

maníaco 4 

maní – aco 2 

ma – níaco  1 
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17. Pandeiro  

pandeiro 14 
pand – eiro 11 
pand – deiro 1 
pande – iro 2 
pan – deiro 1 
p – ande – iro 1 
 
18. Percepção  

percep – ção 13 
perceber – ção 3 
perce(be) – ção 1 
perce – pção 5 
percepção 3 
per – cepção 3 
per – cep – ção 2 
 
 
 

19. Recebimento  

recebi – mento 13 
receber – mento 3 
receb – imento 7 
receb(e) – imento 1 
re – cebi – mento 3 
rece – bimento 1 
recebimento 1 
receb – i – mento 1 
 
20. Semanal  

seman – al 13 
seman(a) – al 6 
semana – l 6 
sema – nal 3 
sem – anal 1 
semanal 1 
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ANEXO 3 
 
Relações estabelecidas entre as palavras 
 

1. Abacateiro  

Sem relação 14 
Pandeiro 9 
Laranjal 4 
Maníaco 1 
Campestre 1 
Agreste 1 
 

2. Agradecimento  
Recebimento 22 
Ciumento 9 
Cordial 4 
Cordialidade 1 
Sem relação 1 
 
 

3. Agreste  
Celeste 11 
Campestre 6 
Equestre 6 
Sem relação 7 
Abacateiro 1 
Laranjal 1 
Pandeiro 1 
Recebimento 1 
 

4. Boiada  
Facada 14 
Sem relação 12 
Equestre 1 
Campestre 1 
Pandeiro 1 
Recebimento 1 

Laranjal 1 
Semanal 1 
 

5. Campestre  

Equestre 20 
Agreste 6 
Sem relação 5 
Celeste 4 
Boiada 1 
Abacateiro 1 
Laranjal 1 
 

6. Cardíaco  

Maníaco 20 
Sem relação 7 
Ciumento 1 
Cordial 2 
Cordialidade 2 
 

7. Celeste  

Sem relação 15 
Agreste 11 
Campestre 5 
Equestre 1 
 

8. Ciumento  

Sem relação 14 
Agradecimento 9 
Recebimento 6 
Maníaco 3 
Cordial 1 
Cardíaco 1 
Facada 1 
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9. Concepção  

Percepção 27 
Sem relação 3 
 

10. Cordial  

Cordialidade 15 
Laranjal 7 
Semanal 6 
Agradecimento 4 
Sem relação 4 
Cardíaco 1 
Agreste 1 
Ciumento 1 
 

11. Cordialidade  

Felicidade 20 
Cordial 14 
Cardíaco 2 
Sem relação 2 
Agradecimento 1 
 

12. Equestre  

Campestre 20 
Agreste 6 
Sem relação 5 
Boiada 2 
Celeste 1 
 

13. Facada  

Boiada 14 
Sem relação 13 
Maníaco 1 
Ciumento 1 
Campestre 1 
 

14. Felicidade  

Cordialidade 19 
Sem relação 7 

Cordial 2 
Pandeiro 1 
Maníaco 1 
Percepção 1 
Recebimento 1 

15. Laranjal  

Semanal 13 
Cordial 7 
Sem relação 7 
Abacateiro 4 
Boiada 1 
Campestre 1 
Agreste 1 
Pandeiro 1 
Cordialidade 1 
 

16. Maníaco  

Cardíaco 20 
Sem relação 8 
Felicidade 1 
Facada 1 
Abacateiro 1 
Ciumento 1 
 

17. Pandeiro  

Sem relação 17 
Abacateiro 9 
Agreste 2 
Felicidade 1 
Boiada 1 
 

18. Percepção  

Concepção 27 
Sem relação 2 
Felicidade 1 
 

19. Recebimento  

Agradecimento 23 
Ciumento 6 
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Sem relação 3 
Semanal 2 
Felicidade 1 
Boiada 1 
 

20. Semanal  

Laranjal 12 

Sem relação 11 
Cordial 6 
Recebimento 3 
Facada 1 
Boiada 1 
Cordialidade  1 
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MORFOLOGIA CONSTRUCIONAL E A RECOMPOSIÇÃO: UMA ANÁLISE 
ESQUEMÁTICA 

 

Patrícia Affonso de Oliveira
1 

 

Introdução 

Neste ensaio, mostramos que o processo de recomposição recebe um tratamento 
mais adequado se for descrito e analisado à luz do modelo teórico denominado 
Morfologia Construcional. Esse modelo foi desenvolvido por Booij (2005, 2010), textos 
nos quais o autor apresenta uma introdução ao paradigma da Morfologia Construcional, 
descrevendo “o papel do léxico nos processos de formação de palavras” 
(GONÇALVES & ALMEIDA, 2013:1). O que nos interessa aqui é a análise que o 
referido autor faz sobre a delimitação entre os processos de formação de palavras 
denominados composição e derivação, já que é dentro dessa delimitação que se encontra 
o processo que estudamos aqui, a recomposição. 

Utilizamos como base teórica os seguintes textos: (a) Booij (2005, 2010), que faz 
uma descrição do modelo teórico da Morfologia Construcional analisando a morfologia 
de sua língua, a saber, o holandês. (b) Gonçalves & Almeida (2013), que se baseiam na 
análise de Booij (2010) para descrever morfossemanticamente alguns fenômenos 
morfológicos da língua portuguesa; (c) Gonçalves & Thompson (2012) que fazem uso 
de esquemas construcionais para checar um dos afixoides da língua portuguesa (-
mania); e (d) fechamos nossa base teórica com Oliveira & Gonçalves (2011), autores 
que estudam o fenômeno da recomposição no português brasileiro. 

Os dados que compõem o corpus utilizado na pesquisa foram coletados no site 
de busca Google, no site todasaspalavras.com, no dicionarioinformal.com e no 
Dicionário eletrônico Houaiss (2009), em sites de relacionamento como facebook, e 
ainda em cartazes, propagandas, e em jornais de grande circulação como ‘O Globo’. São 
ao todo 250 dados. Trabalhar com dados oriundos da internet é mais vantajoso porque 
os encontramos mais facilmente e, em geral, é o que está sendo utilizado com muita 
frequência nas redes sociais, o que comprova que os dados (recompostos) não são 
poucos, e, por isso, não devemos caracterizar o processo de recomposição como 
marginal na língua dada a sua grande recorrência e aplicabilidade.  

O trabalho se divide em quatro partes: na primeira, fazemos uma breve 
introdução do que entendemos por Morfologia Construcional; na segunda, mostramos o 
que vem a ser o fenômeno que denominamos recomposição. Na terceira parte, 
aplicamos a Morfologia Construcional ao fenômeno da recomposição, mais 
especificamente aos afixoides eco- e homo- que fazem parte desse processo maior; e, 
por último, deixamos nossas palavras finais enfatizando que a análise feita aqui ainda é 
incipiente, mas será aprofundada em trabalhos posteriores. 

 
 

                                                           
1 NEMP/UFRJ – Mestrado. 
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A Morfologia Construcional 
 

O modelo de Booij (2005, 2010) se insere no paradigma da Linguística 
Cognitiva e adapta a abordagem construcionista de autores como Goldberg (1995) para 
a descrição da morfologia de sua língua. Booij acredita que uma abordagem 
construcional é mais adequada ao relacionar semântica, sintaxe, morfologia e léxico, já 
que há semelhanças de formação nos níveis da palavra e da frase. 

De acordo com Booij (2005), a semelhança estrutural entre composição e a 
derivação pode ser formalizada por meio de esquemas gerais de formação. O autor 
afirma que as unidades linguísticas são estruturas simbólicas e que não há diferença 
considerável entre palavras derivadas, compostas: “todas essas unidades podem ser 

analisadas por meio de esquemas construcionais” (Gonçalves & Almeida, 2012:110). 
Acreditamos que as palavras formadas pelo processo de recomposição também podem 
ser descritas e analisadas através de esquemas construcionais e tentaremos demonstrar 
isso na seção número quatro. 

Esquemas construcionais expressam generalizações sobre conjuntos de palavras 
e podem ser usados para formar novos itens lexicais, como os recompostos, por 
exemplo. Assim, esquemas são padrões gerais e agrupam características em comum 
entre vários itens, sejam estas características morfológicas ou semânticas. Gonçalves & 
Almeida (2013:6), adaptando a representação original de Booij (2005) à morfologia da 
língua portuguesa, mostram que a composição e a derivação (prefixal e sufixal) podem 
ser genericamente representadas pelos seguintes esquemas: 

 
(a) Composição: [[X] ҳ [Y] ү] ѕ 
(b) Sufixação: [[X] ҳ Y] ү 
(c) Prefixação: [X [Y] ү] ү 

 
Nos esquemas adaptados pelos autores, as variáveis X e Y representam as 

sequências fonológicas e os subscritos ҳ e ү, são as categorias lexicais. Os autores, 
através da adaptação e aplicação dos esquemas à morfologia do português, chegam às 
seguintes conclusões: 

(a) O esquema geral dos compostos expressa a generalização de que a 
composição, independente da etiquetagem lexical de seus constituintes, sempre forma 
substantivos; 

(b) O esquema geral da prefixação expressa que os prefixos sempre são neutros 
categorialmente, sendo a classe gramatical das palavras prefixadas idêntica à de sua 
base, que constituía cabeça; 

(c) Na sufixação, no entanto, o elemento preso porta informação sintática e é 
cabeça categorial (Gonçalves & Almeida, 2013:6). 

Booij acredita que a diferença entre a derivação e a composição é uma questão 
de etiqueta lexical: na derivação, um dos constituintes, a forma presa, não tem etiqueta 
lexical e, nos compostos, as duas bases têm etiqueta lexical, já que ambas correspondem 
a palavras na língua. Assim, as bases são marcadas com um índice subscrito (ҳ e ү) que 
as identifica no léxico e os afixos, por serem formas presas, não são indexados por só se 
instanciarem quando vinculados a uma palavra.  

De acordo com Gonçalves & Almeida (2013:6) “Booij acrescenta ao esquema da 
composição, uma especificação semântica genérica:’Y com alguma relação com X”. 
Relacionada a essa especificação semântica, o autor atribuiu o conceito de heterossemia, 
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que consiste na interpretação específica de itens lexicais polissêmicos que, em um 
determinado contexto, têm um significado específico que é retirado para ser usado 
dentre os tantos outros significados existentes. Esse significado, que deve ser o mais 
geral possível, facilita a construção de esquemas. 

Booij (2010), usando o conceito de ‘herança’ proposto por Goldberg (1995), 
afirma que, no processo de formação de palavras, ‘a polissemia pode proporcionar 
evidências para diferentes níveis de generalizações e graus de abstração em uma rede 

integrada de construções’.(Gonçalves & Almeida, 2013:15). Como o autor, também 
acreditamos que numa abordagem polissêmica há um significado mais geral que 
devemos ter como partida para elencar os demais significados específicos existentes 
numa determinada construção. Tentamos demonstrar, na seção de número quatro, quais 
são os significados – desde os mais gerais até os mais específicos – que podemos ter nos 
afixoides eco- e homo- . 

 

 
O Processo de Recomposição 

 
A recomposição é o processo pelo qual há um encurtamento de uma palavra, 

outrora composta, em um formativo que adquire o significado de todo o composto. O 
radical encurtado não preserva o sentido etimológico da forma-gatilho de onde se 
desprendeu e, semanticamente modificado, junta-se a uma forma livre da língua, 
formando uma nova palavra, mas não mais com o significado que encontramos no 
dicionário etimológico (Cunha, 2010, Houaiss, 2009): eco- aparece associado ao 
significado de ‘ecológico’ e ‘reciclagem’, típico de palavras ‘ecologia’ e ‘ecológico’, e 
homo- com o significado de ‘gay’, numa clara referência à palavra ‘homossexual’. Essas 
formas encurtadas, depreendidas a partir da reanálise das palavras-matrizes ‘ecologia’ e 
‘homossexual’, funcionam levando esse significado especializado para as novas 
formações de que passam a ser constituintes. 

Entendemos como palavras-matrizes os itens lexicais que detonam a formação 
em série. Assim, o significado mais especializado da partícula recorrente é distinto do 
significado etimológico oriundo do grego (‘casa’ e ‘habitat’ para eco e ‘semelhante’ e 
‘igual a’ para homo). Oliveira & Gonçalves (2011:180) estabelecem a seguinte 
definição para o processo de recomposição: 

 
A recomposição é o processo pelo qual há o encurtamento de uma 
palavra, outrora um composto neoclássico, em que o 
arqueoconstituinte, nos termos de Corbin (2000), adquire o significado 
do composto erudito com alta relevância cultural. Esse radical se junta 
a uma forma livre da língua, formando nova palavra, agora menos 
formal por evocação a uma palavra tomada como modelo. Devemos 
entender que o radical encurtado não preserva o sentido etimológico 
da forma-gatilho de onde se desprendeu.  

 
Os autores explicam que a forma encurtada é uma metonímia do composto e que 

o processo de recomposição utiliza como formativos dois tipos de radicais: aqueles que 
são presos e se comportam como prefixos, aparecendo apenas no interior de palavras 
morfologicamente complexas, como é o caso de eco-, auto, tele-, bio-, entre outros; e 
aqueles que, pelo processo de clipping, funcionam como radicais livres, ou seja, acabam 
se comportando como unidades lexicais autônomas com estatuto de palavra na língua, 
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como é o caso de homo- foto- e moto-. Observamos que o volume de formas presas, que 
se comportam como afixos, é bem maior que o das formas potencialmente livres, que se 
assemelham a radicais. Como Oliveira & Gonçalves (2011), também acreditamos que 
os afixoides ostentam propriedades de radical e afixo, não se nivelando com nenhuma 
dessas categorias, já que apresentam características próprias, o que legitima o 
reconhecimento de uma classe distinta de formativos.  

 
 
A Recomposição na Morfologia Construcional 

 
Utilizando a Morfologia Construcional de Booij (op.cit), podemos analisar e 

descrever as formações em eco-x e homo-x através de esquemas de formação de 
palavras. Os esquemas morfológicos podem ser interpretados como padrões sintáticos 
gramaticais ou expressões idiomáticas no nível da palavra e se assemelham às 
construções semiabertas, com uma posição fixa, lexicalmente preenchida (eco-, homo-), 
e outra aberta representada por variáveis (X, Y). Acreditamos que tanto eco-x como 
homo-x se encaixam no esquema geral da prefixação: [X [Y] ү] ү. Nesse esquema, a 
base e o produto são indexados pela letra ү que representa a classe gramatical das 
palavras prefixadas. 

O esquema geral da prefixação expressa que os prefixos sempre serão neutros 
categorialmente, sendo a classe gramatical das palavras prefixadas idêntica à de sua 
base, que constituí a cabeça categorial, morfológica e semântica, nos termos de Scalise 
et alii (2009). Assim, se a base é um substantivo, o produto continuará especificado 
como substantivo depois de anexado o formativo.  

As palavras-matrizes que desencadeiam as formações em série são, como 
frisamos, ‘ecologia’ e ‘homossexual’. Aqui, a relação existente entre a palavra matriz e 
os recompostos é de hiperonímia, já que, as novas formações evocam as palavras-
matrizes de onde se originaram. Além de serem hiperonímicas, as novas formações 
utilizam um significado bem específico de eco- e homo-, “barrando”, assim, a 
polissemia. Logo, os afixoides são heterossêmicos e hiperonímicos. Essas relações 
semânticas serão melhor explicitadas na seção quatro. 

As construções eco-x e homo-x não só participam de esquemas de prefixação 
como também participam de um tipo de herança bem específico: a herança por subparte 
(Goldberg, 1995). Goldberg, em sua Gramática das Construções, cunha o conceito de 
‘herança’ e o define como ‘qualquer característica formal ou semântica que esteja na 

construção básica e se transfira para a construção decorrente’. (Gonçalves & Almeida, 
2013:15). A autora divide o conceito em quatro tipos: herança por polissemia, herança 
por extensão metafórica, herança por subparte e herança por instanciação. 
Reproduziremos aqui, o quadro explicativo do conceito de herança feito por Gonçalves 
& Almeida (p.15): 

(a) Por polissemia (quando há relação entre um sentido específico de uma 
construção e alguma extensão desse sentido em outra); 

(b) Por extensão metafórica (quando duas construções se relacionam por meio 
de mapeamento metafórico); 

(c) Por subparte (quando parte de uma construção existe independentemente, 
constituindo outra construção); e, por fim, 

(d) Por instanciação (quando uma construção instancia outra, apresentando mais 
elementos especificados). 
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Acreditamos que, no processo de recomposição, a herança estabelecida é por 
subparte, já que parte da construção, ou seja, as partes encurtadas eco- e homo-, 
compacta o significado das palavras-matrizes ‘ecologia’ e ‘homossexual’ e formam 
novas construções. Essa relação será melhor explicitada na próxima seção.  

 
 
Esquema de eco-X 
 
Como já havíamos dito anteriormente, as formações eco-x se encaixam no 

esquema de prefixação que propõe Booij. Este esquema também é o da composição 
neoclássica, por isso que se encaixam perfeitamente nos recompostos, pois estes eram 
radicais neoclássicos antes de passarem pelas mudanças que serão explicitadas abaixo. 
Os significados propostos aqui foram retirados do dicionário etimológico Cunha (2010) 
e do dicionário eletrônico Houaiss (2009). No século XVI, tínhamos ‘eco’ com 
significado de ‘casa’ e ‘habitat’, como podemos ver em palavras como ‘economia’ que, 
segundo o dicionário etimológico Cunha, significa “administração de uma casa”. No 
século XX, surge, ainda com o significado etimológico, a palavra ‘ecologia’, que 
significa ”estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem”. É desta 
palavra-matriz que surgem os novos significados, relacionados à ‘ecologia’ e 
‘reciclagem’, que favorece a ampla criação de novas palavras ditas recompostas. 

Podemos observar que há um esquema geral no qual o significado de ‘eco’ era 
ainda o etimológico do século XVI. Quando o formativo sofre ressemantização por 
metonímia, engatilhada através da palavra-matriz ‘ecologia’, é que surgem os 
subesquemas e as novas formações por subparte. É nesse sentido que afirmamos, com 
base em Goldberg (1995), que os recompostos são palavras construídas a partir de 
herança por subparte, já que as novas formações compactam o significado da palavra-
matriz em um pedaço, ou seja, na forma encurtada, criando palavras recompostas em 
série. Desse esquema geral exposto abaixo, surgem dois subesquemas com semânticas 
distintas, mas relacionadas a um significado maior.  
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[eco [X]]j ↔ [SEMi  relacionada a casa, habitat]j   

 

economia                                          ecologia                                                                                                 

                                                Eco ↔ [ecologia, ecológico]         

 

[eco [X]i ]j ↔ [SEMi relacionada a ecologia, ecológico]j   

 

                Ecoponto                                  Ecopente 

               (reciclagem)                           (produto ecológico)       

Eco ↔ [reciclagem]                           Eco ↔ [ecologia, ecológico] 

[eco [X]i]j ↔ [SEMi:  reciclagem]j              [eco [X]i ]j↔[SEMi:ecologia, ecológico]j  

 

Ecodesign, ecofraldas, ecofibras                              Ecoloja, ecoimposto, ecoprodutos, 

Ecoconsumo, ecojóias, ecorrenovação                     ecodebate, ecodicas, ecocidade 

 
Podemos observar nesse esquema que nem todas as informações presentes no nó 

mais alto foram repassadas para os nós inferiores, pois foram substituídas por 
propriedades existentes no nó mais baixo. Temos aqui o que Booij denomina herança 
default. A herança default é uma operação lógica que nos permite fazer generalizações 
aos itens que não possuem todas as características do protótipo. É com essa noção de 
herança default que percebemos que os subesquemas de eco- não carregam todas as 
características do nó superior: ao dividirmos os subesquemas em dois subtipos, 
percebemos que cada nó destaca um significado mais específico do esquema geral: no 
nó da direita, o significado de ‘reciclagem’ e no nó da esquerda, o significado 
‘ecológico’. Nesses nós, algumas das propriedades do nó geral, ou melhor do esquema 
geral, foram substituídas por propriedades que só existem nos subesquemas por serem 
mais específicas. Usando ainda, o conceito de heterossemia -entendemos por 
Heterossemia, segundo Lichtenberk: “interpretação específica de itens lexicais 

polissêmicos que estão presos em construções particulares, tanto morfológicas quanto 

sintáticas” (BOOIJ, 2010: 63).- podemos observar que eco- passou por uma mudança 
semântica: como radical neoclássico tinha o significado ‘casa, habitat’ e o eco- afixoide 
veicula os significados ‘ecológico e reciclagem’. Por ter mudado semanticamente, eco- 
passou por mais duas mudanças que ocorreram logo após a especialização semântica: 

(a) Mudança morfológica: morfologicamente passou de radical neoclássico a 
afixoide; 

(b) Mudança fonológica: as formações antigas como ecologia, economia, por 
exemplo, têm vogal média anterior fechada [e], ou seja, todas as formações em que o 
significado ainda é o etimológico, a vogal média anterior é fechada. Nas novas 
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formações, com o significado ressemantizado, a vogal média passa de fechada ([e]) a 

aberta ([Ű]): [Ű]cotransporte, [Ű]cotelhado, [Ű]comudanças etc.  
Sintaticamente, foi observado que o produto, ou melhor, a nova construção, 

independente do significado específico, se ‘reciclagem’, se ‘ecológico’, é ou um 
substantivo ou um adjetivo. Isso porque as construções recompostas se encaixam no 
esquema da prefixação, e, nesse esquema, o elemento à esquerda é neutro 
categorialmente. Assim, as novas formações são adjetivos ou substantivos por que estes 
já o eram antes de se adjungir ao afixoide em questão. Dos 140 dados analisados, 
percebemos um volume muito maior de dados com o significado de ‘ecológico’: 130 
dados ; somente os 10 dados restantes carregam o significado ‘reciclagem’. Concluímos 
então que o significado prototípico ou mais genérico de ‘eco- é ‘ecológico’. 

 
 

Esquema de homo-X  
 
Da mesma forma que ocorre nas construções eco-x, as formações em homo-x o 

esquema é o da prefixação e, também aqui, a herança estabelecida é por subparte já que 
homo- é um pedaço da palavra-matriz ‘homossexual’. Além de ser um pedaço, essa 
parte encurtada carrega todo o significado da palavra- matriz, e, a partir daí, passa 
formar palavras em série. A palavra-matriz surgiu, segundo Cunha (2009), em 1899 
com o significado ‘aquele que sente atração sexual e/ou mantém relação amorosa e/ou 
sexual com indivíduo do mesmo sexo’ (Houaiss, 2009). Atualmente, nas novas 
formações, o significado atualizado não é o etimológico, mas o da palavra-matriz 
‘homossexual’. Aqui no esquema geral, homo têm ainda o significado etimológico, 
‘igual’ ou ‘semelhante a’ é a partir do subesquema a que se associa que podemos ter 
‘homo’ ressemantizado com o significado compactado da palavra-matriz:  

 
[homo [X] ]j ↔ [ igual SEMi ]j   

 

Homogêneo               homonímia..................homossexual 

 

homo ↔ [gay] 

 

[homo [X]S i ] j ↔ [SEMi relacionada a homossexualidade]j 

 

 

Homoafetivo.......         homoagressor               homoescândalo 

Homocomportamento       homofobia                homoatleta 

 

Podemos observar aqui que o esquema afeta diretamente as palavras formadas: o 
significado das novas construções evoca informações semânticas da palavra-matriz, ou 
seja, os novos recompostos levam consigo o significado da palavra-matriz que se 
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mescla com o significado da parte adjungida. Parte do significado da palavra-matriz 
aparece como parte da nova construção morfológica. Assim, o significado final resulta 
da relação entre as palavras à direita e o elemento à esquerda (no nosso caso, 
prefixoides), mostrando que o significado se constrói bidirecionalmente. Embora homo- 
tenha passado por uma mudança semântica (passou de ‘igual a’ para ‘gay’) e por uma 
mudança morfológica (de radical neoclássico a afixoide), ainda não observamos, como 
em eco-, uma mudança fonológica. Sintaticamente, como também ocorre em eco-, as 
novas formações são substantivas ou adjetivas pela mesma razão: homo- se encaixa no 
esquema geral da prefixação, mantendo a classe gramatical da base após sua adjunção 
do prefixo/afixoide.  
 

 
Conclusão 

 
Uma abordagem construcional da morfologia possibilita lidar com a flutuação 

categorial de maneira bem mais interessante, já que o processo de recomposição é 
flutuante categorialmente por exibir características tanto da derivação quanto da 
composição, o que resulta difícil sua categorização. Assim, na Morfologia 
Construcional, deixa de ser importante essa distinção, já que não temos de categorizar 
os processos de formação de palavras como derivação, composição ou recomposição e 
sim a partir das peças morfológicas que servem para montar novas formações por meio 
de esquemas morfológicos, independentemente de seu estatuto. Esquemas se mostram, 
portanto, necessários e teoricamente vantajosos, na medida em que descrevem melhor 
os processos de formação de palavras. Através de uma análise pela Morfologia 
Construcional conseguimos relacionar - como foi exposto no ensaio - semântica, 
sintaxe, morfologia e fonologia na descrição do processo de recomposição, já que os 
esquemas construcionais nos permitem uma descrição integrada. 
 
 
Palavras chaves: morfologia, recomposição semântica. 
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GRAMÁTICA COGNITIVA, METÁFORA E HETEROSSEMIA1 
 
 

Patricia Teles Álvaro2 
 
 
Apresentação 

 
No presente trabalho, tratamos o processo de produção de sentido em 

proposições com até, sob a ótica da gramática cognitiva, convergindo para os estudos de 
Langacker, Lakoff, Fauconnier, Sweetser, Almeida, Ferrari entre outros. Debruçamo-
nos, assim, sobre o problema de a mesma forma gramatical (até) apresentar diversos 
sentidos em variados contextos de uso, como pode ser visto nos seguintes exemplos: (1) 
Maria viajou até Pernambuco, (2) Carlos devolverá o livro até domingo, (3) Pamela 
vai gastar até R$1.000,00, nesse carnaval, (4) A TIM vai sortear até 100 smartphones 
para os novos clientes, (5) Até juízes reconhecem que demora é o principal fator de 
impunidade, (6) O ex-presidente FHC leva uma vida bastante trivial, no RJ. No 
apartamento em São Conrado, e ele quem atende o telefone, abre a porta as visitas e 
com frequência tira a mesa e até lava a louça. 

Na pesquisa, por ora aqui trazida, assumimos como objetivo geral o interesse em 
contribuir para a descrição cognitivista do funcionamento da língua e como objetivos 
específicos (a) descrever a rede de trabalho cognitivo da produção de sentidos, 
evidenciando a metaforização cognitiva, MCIs (modelos cognitivos idealizados), 
esquemas imagéticos, construtores de espaços mentais, compressão e mapeamentos, (b) 
apresentar a heterossemia no caso da rede polissêmica dos variados sentidos do até e (c) 
abordar, em termos da teoria de Espaços Mentais de Fauconnier, a produção de sentidos 
e sua relação com os 3 Is da mente, Identidade, Imaginação e Integração.  

A pesquisa baseou-se num paradigma qualitativo e quantitativo de análise, sendo 
realizadas interpretações dos exemplos coletados e também a quantificação das 
ocorrências. A base de dados foi extraída de três diferentes tipos de corpora: Norma 
Urbana Culta do Rio de Janeiro (NURC/ RJ), Discursos & Gramática (D&G) – 
desenvolvidos na Faculdade de Letras da UFRJ e frases colhidas na internet, 
indiscriminadamente. Os corpora foram rastreados de acordo com as estruturas 
sintáticas pelo programa Unitex, (Software criado no Laboratoire Automatique 
Documentaire et Linguistique, sob a direção de Maurice Gross). 

Devemos ressaltar, também, que o problema do caso até nos chama a atenção e 
diz respeito ao nosso interesse em investigar as questões relativas ao ensino de 
gramática, com as quais nos deparamos durante as aulas ministradas para estudantes de 
ensino médio, de graduação e de pós-graduação em língua portuguesa. Comumente, 
esses estudantes sentem-se muito inseguros diante do estudo da gramática da língua. 
Essa insegurança aumenta ao considerarem tanto as diversas realidades linguísticas 
quanto o cenário de concursos e exames de seleção, para os quais terão que se preparar 
ou preparar seus futuros alunos (no caso dos estudantes de graduação e pós-graduação), 
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como, por exemplo, o ENEM – exame nacional que avalia os conhecimentos de uso da 
língua. 

Ocupados com a descrição do funcionamento lingüístico-cognitivo da forma 
gramatical até e atentos à situação acima, perguntamo-nos por que, pra que e como tem 

sido o ensino da gramática da língua?  Pouco a pouco, essas reflexões vêm ocupando 
nossas investigações de pesquisa, em Alvaro: 2007, 2008, 2009, 2010. Nesses estudos, 
temos percebido que subjacente ao problema descritivo, por exemplo, do caso do até, 
vivemos um Paradoxo do ensino da língua, que será abordado, a seguir. 

 
 
Contextualização do problema 

 
Estritamente, estamos investigando o caso do até, em que uma mesma forma 

gramatical apresenta diferentes funcionamentos e sentidos, de acordo com os contextos 
lingüísticos em que esteja sendo usado. Amplamente falando, estamos tratando de 
questões relativas ao ensino da gramática da língua. 

E, sobre isso, no ensino de gramática da língua, podemos seguir baseando-nos 
em uma visão interacionista ou em uma visão isolacionista. Na visão isolacionista, o 
estudo da gramática baseia-se em um paradigma dicotômico, entendendo e estudando a 
forma de maneira isolada do seu sentido contextualizado e da operação realizada pelos 
sujeitos discursivos. Essa ótica converge para a vertente tradicional da gramática e alia-
se ao paradigma objetivista de herança cartesiana.  

O estudioso e neurocientista Damásio:1996, categoricamente, afirma que o 
pensamento cartesiano, que separa abissalmente o corpo e a mente, foi um erro. Mas, 
por que atacar Descartes? O próprio Damásio se pergunta. E responde, em seguida: 
“Porque esse pensamento perpetuou-se quase que invisivelmente”, ou seja, como se 
fosse naturalmente assim.  

Na contramão dessa visão isolacionista (dicotômica, cartesiana ou tradicional), 
está a visão interacionista, na qual, o estudo da gramática da língua considera o seu 
contexto de uso, no fluxo comunicativo operado pelos sujeitos discursivos. Assim, 
estudam-se morfologia e sintaxe, por exemplo, nas suas co-relações semânticas e 
pragmáticas. Dessa maneira, tem-se um estudo integrado da forma ao seu sentido dentro 
de um contexto de uso. 

Convergentemente ao interacionismo, a pesquisa do neurocientista Damásio 
busca comprovar, através de acompanhamentos de pacientes com acidentes 
neurológicos, que, por exemplo, emoção e razão não estão compartimentadas no cérebro 
durante nossas atividades. Na verdade, o pesquisador coloca-se contrariamente à ideia 
da mente separada do corpo, de uma mente desencarnada, ou seja, de uma visão 
dicotômica do pensamento.  

Damásio (1996: 279) ressalta que existimos e depois pensamos e só pensamos na 
medida em que existimos, visto o pensamento ser, na verdade, causado por estruturas e 
operações dos ser. Nessa perspectiva, o estudioso insiste na integração, ou seja, na 
visão interacional das partes. 

Dessa forma, em vez de seguirmos por um caminho da perspectiva objetivista de 
estudo da gramática, nos alinhamos à perspectiva experiencialista. Da mesma maneira, 
na ótica cognitivista da linguagem, considera-se a corporificação da linguagem e 
assim o pensamento (a) é corporificado, ou seja, nosso sistema conceitual é diretamente 
embasado na percepção, movimento corpóreo, e experiência de uma característica física 
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e social, (b) é imaginativo, o que se dá por meio dos processos de metáfora, metonímia 
e mesclagem conceptual, baseados nas experiências, comumente experiência corpórea e 
(c) tem propriedades gestálticas e os conceitos têm uma estrutura geral, que vai além de 
meramente unir “blocos de construção” através de regras usuais.  

Feitas as colocações a respeito das diferenças entre as visões isolacionista 
(objetivista, cartesiana) e interacionista (experiencialista) do estudo da gramática, 
podemos entender melhor, o que chamamos, anteriormente, de Paradoxo do ensino a 

língua e como confirma-se, na prática da sala de aula.  
De um lado, estão: a) as diretrizes nacionais para o ensino de língua (os 

Parâmetros Curriculares Nacionais), que apregoam a importância de se contemplar 
as diversas realidades linguísticas e os contextos de uso dos falantes e b) as diretrizes do 
exame nacional (ENEM), que intencionam avaliar o aprendizado e a capacidade dos 
estudantes, no que diz respeito ao uso crítico-reflexivo dos recursos gramaticais e à 
capacidade de leitura e interpretação.   

Do outro lado, o ensino-aprendizado da língua, ainda, baseia-se, em grande 
parte, em um instrumento com preceitos herdados da gramática tradicional, reiterando 
uma visão dicotômica, apartando-se dos contextos das diversas realidades de uso da 
língua, como vimos na chamada visão objetivista da língua. 

O Paradoxo consolida-se, uma vez que, por um lado, estão os objetivos 
interacionistas das diretrizes nacionais, intencionando-se provocar o desenvolvimento 
crítico-reflexivo dos estudantes no processo de ensino-aprendizado da língua. No 
entanto, por outro lado, toma-se, como instrumento, a gramática tradicional e um 
modelo dicotômico e isolacionista, para o ensino de língua. Assim, pretende-se alcançar 
um objetivo, utilizando-se um instrumento divergente do objetivo. É necessário que 
objetivos e meios estejam e sejam aliados e não contraditórios. 

Ressaltamos até aqui o porquê da dificuldade e da insegurança, no que diz 
respeito ao ensino-aprendizado da gramática da língua, perguntamo-nos, também: pra 
que ensinamos a gramática da língua para falantes nativos dessa língua?  Sobre isso, 
retomamos Travaglia:1996, p.17-20, que ressalta a importância de o falante desenvolver 
a sua capacidade de empregar adequadamente a língua nos seus diversos contextos de 
uso e na pluralidade dos discursos. Podemos entender que o estudioso ocupa-se de 
apontar a importância de o falante compreender as engrenagens das construções 
gramaticais. 

Além disso, como está nos PCNS e em como o ENEM se propõe a avaliar: 
ensinar a língua perpassa por desenvolver a habilidade crítico-reflexiva do falante para e 
sobre a operação dos recursos gramaticais e por desenvolver no falante a habilidade de 
lidar com as diferentes realidades linguísticas. Dessa maneira, os instrumentos de ensino 
devem ser elaborados de modo que possibilitem entender a língua como um recurso de 
expressão e produção de sentidos. E, assim, também, levar o falante a perceber-se como 
sujeito-agente dessa produção e dessa expressão de sentidos, através da operação dos 
recursos gramaticais dos diversos discursos. 

  No entanto, a prática metodológica na sala de aula não tem acompanhado  essa 
perspectiva político-pedagógica de desenvolver a capacidade crítico-reflexiva dos 
falantes, reiterando o paradoxo do ensino da gramática na sala de aula. Relembrando 
o clássico enigma da esfinge, nessa situação sobre o ensino de gramática da língua, 
estamos diante do Enigma da gramática: Decifra-me ou Devoro-te. 

A solução para o enigma está no que diz respeito ao porque, pra que e como 
ensinamos a gramática da língua, ou seja, está em o que esperamos e objetivamos com 
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o ensino de língua. Deve haver um cruzamento entre intenção/objetivo e 
instrumento/meio/metodologia. Ou seja, quando pretende-se aliar o ensino de língua ao 
desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva do estudante/falante, deve-se utilizar 
instrumento/meio/metodologia que dê subsídio para o alcance desse objetivo e não que 
esteja em sua contraposição. 

Brevemente, falamos, aqui, em relação ao ensino da gramática da língua, sobre o 
porquê e o pra quê. Parece-nos fundamental também tratar como vamos ensinar a 

gramática da língua, e mais estritamente como vamos ensinar e lidar com um caso 

como o do funcionamento do até. Para isso, encontramos, nos preceitos da Gramática 
Cognitiva, uma perspectiva teórica para integrar objetivo e metodologia de ensino 
crítico-reflexivo e significativo da gramática da língua. 

 
 
O aporte teórico e a proposta descritiva 
 

Estamos propondo-nos a estudar e descrever os diferentes usos da forma 
gramatical até sob a ótica da Gramática Cognitiva. Entendemos que essa questão 
descritiva tem implicada uma questão mais geral referente ao ensino-aprendizado da 
gramática da língua. Retomamos, daí, Álvaro (2007), que diz que o entendimento e a 
descrição do funcionamento da gramática perpassam pela questão da produção de 
sentidos da expressão comunicativa. Ou seja, o estudo da gramática da língua deve 
aliar-se ao estudo do sentido da gramática da língua. 

No entanto, de um modo geral, na visão da gramática tradicional, o ensino-
aprendizado da forma gramatical vem sendo apartado de seu contexto de uso e de suas 
co-relações semânticas e pragmáticas. Muitas são as implicações e contradições 
decorrentes dessa postura isolacionista3.  

Por outro lado, retomamos a pergunta “Como entendemos e processamos os 
diferentes sentidos de uma forma gramatical nos seus diversos contextos de uso?” 

A resposta para esse questionamento baseia-se na abordagem cognitivista da 
linguagem, que entende o uso dos recursos gramaticais como uma instanciação 
dinâmica de processos cognitivos que envolvem diversas operações mentais, 
constituindo uma complexa rede de trabalho linguístico-cognitivo. 

Sob essa ótica, operações mentais, envolvendo metáfora, metonímia, integração 
conceitual, Modelos Cognitivos Idealizados, compressão e outros aspectos, são 
fundamentais à produção de sentidos ativada no uso dos recursos linguísticos. 

Nesse sentido, vale a pena citar um episódio acontecido com um professor, que 
iniciou uma pesquisa sobre significação das palavras. Para isso, comparava redações 
dos seus alunos. Pediu, então, que escrevessem uma redação usando os vocábulos: 
presunto, toalha, pedras, formigas e outros mais que, a seu ver, conduziriam à ideia de 
piquenique. No entanto, durante a leitura dos textos das crianças, apareceu o trecho: 
“A polícia tava subindo o morro. Aí eu vi que tinha um presunto com uma toalha. A 
boca dele tava cheia de formiga (....)” 

O “mal-entendido” acima apenas deixa evidente algo que faz parte, segundo o 
paradigma da Gramática Cognitiva, da própria natureza da linguagem, a saber: o fato de 

                                                           
3
 Zanotto (2010) apontou o grande problema educacional do país, evidenciado pelos baixos resultados 

alcançados pelos estudantes de ensino médio no ENEM- exame nacional que avalia as habilidades de 
leitura, interpretação e produção de textos.  
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que os significados não são transparentes e não correspondem a uma relação estável e 
objetiva entre palavra e coisa. Na verdade, o significado é uma construção, mediada 
pelo nosso sistema conceptual (o qual, por sua vez, é alimentado pelo nosso sistema 
perceptual).  

Mais ainda, o sentido da forma linguística é instanciado com base em uma 
operação cognitiva de metáfora, em que uma base é entendida em termos de outra, 
emergindo daí a significação.  

A existência de operações cognitivas de construção de sentido é explorada por 
Fauconnier (1997, p.1) ao dizer que os mapeamentos entre domínios são o coração de 
uma faculdade cognitiva única de produzir, transferir e processar significado4. Nesse 
processo de transferência, ou seja, de projeção, se identificam tipos de mapeamentos 
cognitivos subjacentes aos usos e às interpretações das estruturas lingüísticas.  

Essa assunção vem norteando os estudos cognitivistas, ao passo que se acredita 
na construção do significado como algo que emerge de uma complexa operação mental, 
que se perfaz com o cruzamento entre domínios conceituais, tanto ao se pensar, quanto 
agir ou comunicar.  

A seguir, vamos apresentar detalhes técnicos do arcabouço teórico-descritivo da 
perspectiva cognitiva nos estudos gramaticais. 
 

 
Processos cognitivos da produção de sentidos 

 
Metáfora, Metonímia e Integração Conceitual 
 

A metáfora, em termos cognitivistas, trata-se de uma operação cognitiva, sendo, 
na verdade, uma das principais operações envolvidas na construção de sentido, 
juntamente com a metonímia e a integração (mesclagem) conceptual. Conforme já 
muito discutido na literatura cognitivista, na metáfora, o que se tem é uma projeção 
entre dois domínios qualitativamente distintos, de maneira que elementos de um 
domínio B, conhecido como domínio-alvo, são entendidos nos termos de elementos de 
um domínio A, o domínio-fonte. É o que ocorre quando, em metáforas simples como 
Seu coração é um cubo de gelo, o coração é interpretado relativamente a características 
do cubo de gelo. Evidentemente, esse exemplo também releva a propriedade de 
seletividade própria das projeções metafóricas: não são todas as características do 
elemento do domínio-fonte que são projetadas sobre o domínio-alvo.  

A metonímia, outra operação cognitiva para a construção de sentido, por sua 
vez, é uma relação intra-dominal (e não inter-dominial, como a metáfora) de 
substituição. Nela, um elemento de um domínio A “ocupa o lugar” ou substitui outro 
elemento, a ele associado, desse mesmo domínio.   

A mesclagem ou integração conceptual, na gramática cognitiva, apresenta-se 
como uma das operações mentais básicas, sendo altamente imaginativa e crucial até 
mesmo para os pensamentos mais simples. Além de ser uma atividade invisível e 
inconsciente envolvida em todos os aspectos da vida humana (Langacker, 1987: 19). 

                                                           
4Em Langacker (1987), também, assume-se que uma das nossas funções mentais básicas é a habilidade de 
comparar eventos. Qualquer atividade mental vai consistir em um grande número de comparações entre 
eventos ou partes de eventos.  
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Assim como as projeções metafóricas, a mesclagem também pressupõe o 
estabelecimento de uma relação (alinhamento) entre elementos pertencentes a domínios 
díspares. Além disso, também nela, a projeção de propriedades é seletiva.  

Cumpre ressaltar que o modelo da mesclagem prevê quatro domínios 
conceptuais, e não dois, como a metáfora. No lugar de um domínio-fonte e um domínio-
alvo, o que se tem é um espaço genérico, dois espaços inputs e um espaço-mescla. 

Por exemplo, o modelo de mesclagem explica determinados enunciados como 
“Aquele cirurgião é um açougueiro”, para o qual o sentido de incompetência não pode 
ser encontrado nem no domínio-fonte, nem no domínio-alvo. Isso porque, a noção de 
incompetência emerge da fusão, ou da mesclagem, dos dois domínios em jogo, 
representados nos dois inputs previstos pelo modelo: cirurgião incompetente é aquele 
que usa a técnica pouco refinada do açougueiro ao operar um paciente.  

Além de contar com quatro domínios, abarcar usos não-figurativos e, 
alegadamente, permitir a explicação de sentidos figurativos, a Teoria da Integração 
Conceptual (TIC) recorre ainda à noção de compressão. 

Esse conceito, é preciso dizer desde já, decorre do fato de a TIC ter se 
desenvolvido a partir do estudo dos espaços mentais (que serão abordados adiante) são 
estruturas conceptuais fugazes, que se criam e se desmancham continuamente durante o 
fluxo discursivo. Nesse mesmo espírito, a TIC investe mais em usos novos, inéditos e 
criativos, que talvez jamais sejam repetidos novamente. 

Aqui, cabe observar ainda que, sendo os inputs da mesclagem, como os espaços-
mentais, estruturas fugazes que permitem a manipulação local de referentes, a TIC 
fornece um meio de explicar como opera o processamento de referentes durante o fluxo 
discursivo. Dessa maneira, ela é capaz de atacar o problema da dificuldade de 
processamento: de que maneira é possível lidar mentalmente, no momento da interação, 
com informações que talvez, pela sua complexidade, não fossem manipuláveis ou 
processáveis pelo cérebro humano? 

A resposta: por meio da mesclagem. Isso porque a operação de integração 
conceptual não se limita a mesclar ou fundir informações; nessa fusão, ela também 
comprime informações.  
 
 

Compressão e Mapeamentos Cognitivos 
 

 A compressão permite tornar manipuláveis dados que, de outra forma, não o 
seriam. Nos termos de Fauconnier & Turner (2002), esse processo reduz as informações 
para uma escala humana, ou seja, para uma escala passível de ser tratada e processada 
pelo cérebro humano. 

A rede de trabalho da Integração Conceptual representa-se em um diagrama, em 
que os espaços mentais (EMs) são apresentados como círculos, e os seus elementos, 
internos como pontos e/ou letras dentro desse círculo. A conexão entre os diferentes 
EMs marca-se por linhas sólidas.5 

Como dissemos, a representação básica da Integração Conceptual considera dois 
Espaços de Entrada (Inputs), um Espaço Genérico e uma Mescla. No entanto, na rede de 
trabalho pode haver vários Inputs e múltiplos Espaços Mesclados. 
                                                           
5 Fauconnier (2002, p. 40) diz que na interpretação neural desses processos cognitivos, EMs  são 
conjuntos de grupos neuronais ativados. As linhas entre os elementos correspondem à coativação das 
ligações.  
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Na construção da rede de trabalho, a qualquer momento, a estrutura que os 
Espaços de Entrada (Inputs) parecem partilhar é capturada por um Espaço Genérico, 
que, oportunamente, mapeia-se em cada um dos Inputs. Isso quer dizer que um dado 
elemento do Espaço Genérico pode mapear uma contraparte em cada um dos Espaços 
de Entrada. 

No Espaço Mesclado (emergente), projeta-se estrutura dos dois Espaços de 
Entrada para um novo espaço: a mescla. Espaços Genéricos e Espaços Mesclados 
relacionam-se, uma vez que a mescla contém tanto estrutura genérica capturada do 
Espaço Genérico quanto estrutura específica dos Inputs, e, ainda, pode conter estrutura 
que não estava inicialmente prevista nos Espaços de Entrada.   

A projeção no Espaço Mesclado, também conforme já ficou dito, é seletiva. 
Isso porque nem todos os elementos e as relações dos Inputs são projetados na Mescla. 
Em alguns casos, as duas contrapartes são projetadas, em outros casos apenas uma das 
contrapartes. Há casos em que nenhuma das contrapartes é projetada e sim um elemento 
de um Input sem contraparte no outro é projetado na Mescla. 

Essa estrutura emergente na Mescla não é diretamente copiada de nenhum dos 
Espaços de Entrada. Na verdade, a estrutura pode emergir, processualmente, de 
diferentes modos: Composição, Complementação e Elaboração.6 

No Espaço Mesclado, pode emergir uma composição de elementos dos Inputs, 
criando relações que não existiam nos Inputs separadamente. Pode, também, emergir 
com a complementação, ou seja, a significação emergente na Mescla complementou-se 
com conhecimentos anteriores. A integração conceptual e conseqüente emergência de 
um Espaço Mesclado é intensamente rica nas suas possibilidades criativas de 
desdobramentos, uma vez que faz parte de um processo cognitivo imaginativo. Daí, a 
capacidade cognitiva de elaboração permite, ilimitadamente, o desenvolvimento de 
novas estruturas a partir da Mesclas.   

Toda essa rede de trabalho perfaz-se com a operação de mapeamentos entre 
domínios cognitivos. Fauconnier: 1997, p. 8-11 arrola os mapeamentos de Projeção, 
os mapeamentos de Função pragmática e os mapeamentos de Esquema. 

O mapeamento de Projeção (metafórico) realiza-se com a projeção de parte da 
estrutura de um domínio para o outro. Isso quer dizer que ao se falar ou pensar sobre 
algo, ou seja, um sobre um determinado domínio, chamado domínio alvo (target 
domain), recorre-se a um outro domínio, o domínio fonte (source domain), usando-se 
inclusive vocabulário correspondente.  Alguns desses mapeamentos são partilhados 
culturalmente, por exemplo, Tempo como Espaço. Tanto que expressões como O Natal 
está aproximando-se ou O verão está na esquina. Nesses casos a projeção está tão 
entrincheirada que se torna opaca. 

A conexão dominial pode, também, operar-se pelo mapeamento de Função 
Pragmática (metonímico). Nesse caso, instanciam-se dois domínios relevantes, de tal 
modo que um elemento mapeia-se em termos do outro por uma Função Pragmática. Por 
exemplo, se um comentarista de futebol diz O camisa 10 comandou a união do time, 
usa a camisa para identificar o jogador. Portanto, o mapeamento de Função Pragmática 
permite que uma entidade seja identificada em termos de sua contraparte na projeção.7 

                                                           
6 Fauconnier (2002, p.48-49). 
 
7 Fauconnier usa o termo projeção para explicar o mapeamento de Função Pragmática. A fim de evitar 
confusões com o mapeamento de Projeção, entende-se, aqui, que no caso do mapeamento de Função 
Pragmática tem-se uma Projeção inter-dominial, ao passo que no mapeamento de Função Pragmática 
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Há, também, o mapeamento de Esquema, quando se opera com um esquema 
geral, frame ou modelo para estruturar a situação no contexto. Fauconnier reporta-se a 
Langacker: 1987; 1991, ao afirmar que construções gramaticais e vocabulários 
chamam esquemas de sentido. Por exemplo, na proposição Jack compra ouro de Jim 
toma-se o frame de compra e venda, em que há um comprador, um vendedor, uma 
mercadoria, um preço e outras tantas inferências. De qualquer forma, a 
conceptualização realiza-se com o mapeamento de Jack, Jim e ouro identificados como 
elementos a, b, c no esquema de compra e venda. Os mapeamentos apresentam-se 
como um recurso relevante no processo tanto da compreensão semântico-pragmática 
do discurso quanto na sua construção cognitiva (Fauconnier, 1997, p.12).. 
 

 
Bases de conhecimento:  
Espaços mentais e Modelos Cognitivos Idealizados 

 
A literatura cognitivista tem consagrado uma espécie de taxonomia das bases 

cognitivas de conhecimentos que podem ser acionadas e manipuladas no processo de 
construção dos sentidos. Para além de “catalogar” essas bases, é possível reconhecer 
também os processos imaginativos e aos quais elas podem servir de “matéria-prima”. 

As bases de conhecimento podem ser divididas em estáveis e fugazes. No 
primeiro tipo, interessam-nos em especial os modelos cognitivos idealizados (MCIs) e 
os esquemas imagéticos (EIs) e no segundo, os espaços mentais (EMs). No caso do 
episódio da redação do piquenique, os sujeitos-discursivos tinham MCIs diferentes, 
provocando a diferença da construção de sentidos operada nos Espaços Mentais, como 
explicaremos, adiante.  

Sob o prisma cognitivista, o significado é concebido como construção mental 
produzida para e pelo sujeito, dessa forma, as palavras são lanternas que iluminam o 
caminho da significação (Fauconnier, 1985). Assim, produzir sentido é uma operação 
complexa, que demanda o acionamento de bases de conhecimento armazenadas na 
memória de longo prazo. Evidentemente, porém, não basta acioná-las: é preciso operar 
imaginativamente sobre elas, estabelecer relações e, com freqüência, integrar 
conhecimentos qualitativamente distintos. 

O conceito de MCI não é simples, e mesmo George Lakoff: 1987, ao apresentá-
lo no hoje clássico Women, fire and dangerous things, afirma que mais esclarecedor que 
defini-lo é observar exemplos concretos. Em síntese, porém, é possível entender o MCI 
como um modelo mental – e cultural – que estrutura nosso conhecimento-de-mundo e 
funciona como um domínio relativamente estável, ao qual outros conceitos poderão ser 
investidos de significado.  

A noção de MCI, nesse sentido, deve bastante ao conceito fillmoreano de frame, 
conforme reconhecido por Lakoff (1987, p. 68). Na verdade, sua elaboração decorre de 
uma percepção mais ou menos generalizada nos estudos cognitivistas8: a de que 
palavras não esgotam seu significado em si mesmas, mas devem fazer referência a um 
algum modelo de mundo estruturado – para Lakoff (1987), esse modelo é um MCI. 

                                                                                                                                                                          

tem-se uma projeção intra-dominial. Isso porque no último caso, existe contigüidade dominial na 
projeção. 
 
8 Além de George Lakoff e Charles Fillmore, Croft & Cruse (2004) apontam Ronald Langacker e John 
Searle como outros autores que, em algum momento, defendem posições análogas. 
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O tal exemplo concreto mais comentado na literatura é, muito provavelmente, o 
de “bachelor” (solteirão), apresentado pela primeira vez em Fillmore: 1975. Já é clássica 
a ideia de que a análise conceitual de “solteirão” em MACHO ADULTO NÃO-
CASADO, embora dê conta de uma série de casos normais, não explica por que a 
palavra não pode ser usada, de modo bem-sucedido, em referência, por exemplo, ao 
papa, ao Tarzan ou a um homem adulto que mora com a namorada.  

Como expõem Croft & Cruse : 2004, essa impossibilidade pode ser explicada 
com facilidade se recorrermos ao conceito de MCI. O que ocorre é que uma 
determinada versão idealizada da realidade – ou, em outras palavras um MCI – que 
temos estocada na memória muito simplesmente não recobre todas as possibilidades ou 
variações de situações sociais efetivamente observáveis no mundo real9. Assim, o MCI 
de solteirão, ou sua suposta paráfrase em MACHO ADULTO NÃO-CASADO, 
pressupõe um determinado modelo de mundo, ou MCI, segundo o qual, entre um sem-
número de outras informações, “a adolescência é seguida por uma ausência de relações 
sexuais duradouras, até culminar no casamento, o que não inclui votos de celibato”.  

Nesse modelo de mundo, ou MCI, simplesmente não há espaço para as variações 
da história de vida do papa ou do Tarzan, por exemplo, por mais que elas nos sejam 
absolutamente familiares. Exatamente porque essa versão idealizada da realidade é 
acionada para a interpretação do item “solteirão” é que a palavra não pode ser 
empregada de modo bem-sucedido nos casos mencionados acima – e em diversos 
outros, como no caso de um homem homossexual (ou um homem homossexual que 
vive com o namorado). 

Em resumo, o que se está afirmando é que a interpretação de um conceito 
demanda o acionamento do nosso conhecimento enciclopédico. A novidade, aqui, é que 
a noção de MCI (ou a noção fillmoreana de frame) permite esmiuçar essa noção algo 
vaga de “conhecimento enciclopédico” (ou conhecimento de mundo), e torná-la um 
objeto legítimo de estudo, devidamente incorporado à teoria – e não uma espécie de 
massa amorfa à qual se atribui tudo o que não seria “especificamente lingüístico”.  

Além das bases estáveis de conhecimento, das quais destacamos os MCIs e os 
esquemas imagéticos, reconhecem-se usualmente também as bases fugazes, 
normalmente identificadas com o conceito de espaços mentais, de Gilles Fauconnier: 
1985 e 1997. 

A Teoria dos Espaços Mentais é conhecida como uma teoria da referenciação, 
que pretende descrever e explicar o processamento das referências no decorrer do fluxo 
discursivo e interacional. Espaços mentais são, dessa forma, “compartimentos” 
cognitivos, disponíveis na memória de trabalho, dentro do qual são processadas 
informações. Nos termos de Fauconnier (1985, p. 16), trata-se de “constructos distintos 
de estruturas lingüísticas mas construídos em qualquer discurso de acordo com as linhas 
gerais fornecidas pelas expressões lingüísticas”. Dessa forma, é necessário, claro, que os 
espaços mentais sejam alimentados por estruturas conceptuais armazenadas na memória 
de longo prazo, como os MCIs – o que, aliás, é deixado explícito em Lakoff: 1987, no 
capítulo 4. 

Nos termos de Fauconnier (2002, p. 40), os “Espaços Mentais são muito parciais 
(...) e podem ser modificados, na medida em que o pensamento e o discurso desdobram-

                                                           
9 Croft & Cruse (2004, p. 28) afirmam que “um importante insight de Fillmore e Lakoff em seu trabalho 
inicial com frames/domínios é o de que o conhecimento representado em um frame é, ele próprio, a 
conceptualização de uma experiência que, freqüentemente, não coincide com a realidade”.  
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se. Essa característica confere aos EMs  a possibilidade de modelar  a dinâmica dos 
mapeamentos do pensamento e da linguagem.” Lakoff: 1987, p. 282, por sua vez, 
sublinha o fato de que “os EMs têm natureza conceptual, então, não se exemplificam 
como o mundo real ou algum aspecto dele. Isso porque são de caráter puramente 
cognitivo, quer dizer, os EMs  funcionam dentro de uma Semântica baseada no realismo 
experiencial ou interno”.  

Entendemos, portanto, que esses constructos teóricos (EMs) instanciam-se, na 
medida em que se pensa e conversa, a partir das pistas lingüísticas oferecidas no fluxo 
discursivo. A relação de um EM com outro EM pode ser promovida por diversos 
recursos gramaticais: (i) Construtores de Espaço Mental10, (ii) Nomes e Descrições, (iii) 
Tempos e Modos verbais, (iv) Construções pressuposicionais, (v) Operadores trans-
espaciais e (vi) Identificação de elementos. 

Os Construtores de EM são expressões gramaticais que ou abrem um novo 
EM ou direcionam foco dentro de um EM existente (Fauconnier, 1997, p.40). São dessas 
expressões lingüísticas que se vão estabelecer novos EM, seus elementos internos e as 
relações que os envolvem.  

Esses Construtores de Espaço podem ser sintagmas preposicionais (por 
exemplo: no quadro de Len, na mente do John, em 1929, na fábrica, do seu ponto de 
vista), advérbios (realmente, provavelmente, possivelmente, teoricamente), conectores 
(se A então – ou X ou Y) e outros. (Fauconnier, 1985, p.17). 

Os sintagmas nominais, isto é, Nomes (Napoleão, Max) e Descrições (carteiro, 
alguns garotos que estavam cansados) ou estabelecem novos elementos ou apontam 
para elementos existentes na construção  discursiva.  

Tempos e Modos desempenham um importante papel na determinação do tipo 
de Espaço que está em foco, o tipo de conexão com o Espaço-Base, sua acessibilidade e 
as identificações das suas contrapartes (Fauconnier, 1997, p. 40).. 

Construções Pressuposicionais, na verdade, são casos em que algumas 
construções gramaticais introduzem-se de modo pressuposicional, ou seja, são 
construtores de um Espaço Mental de Pressuposição. Nesse caso, a estrutura 
pressuposicional pode ser propagada tanto para Espaços vizinhos quanto para as 
contrapartes de elementos relevantes.11 

Operadores Trans-Espaciais podem ser entendidos como a cópula entre 
Espaços, operada com verbos ser, estar, permanecer. A função geral do ser perscrusta-
se no mapeamento dominial, propriamente dito; e a conexão entre Espaços é um caso 
especial dessa função geral.  

Consideremos, por exemplo, a estrutura gramatical de uma forma SN1 ser SN2, 
em que SNs são sintagmas nominais e identificam os elementos a1 e a2, 
respectivamente. Daí, a1 está no Espaço X e a2 está no Espaço Y. Suponha-se F como 
o único conector, ligando os Espaços X e Y. Então, SN1 ser SN2  estipula que a2 em Y 
seja a contraparte de a1 em X via conector F: [ a2 = F(a1)].12 

A Identificação de elementos dá-se com o Princípio de Acesso ou Princípio de 
Identificação. O Princípio de Acesso é uma propriedade crucial da linguagem, das 
construções cognitivas e das ligações conceptuais, uma vez que uma expressão que 

                                                           
10 Space builders- original em Inglês. 
 
11Fauconnier (1997 p.41). Tradução livre.  
 
12 Idem. Tradução livre. 
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nomeia ou descreve um elemento no Espaço Mental pode ser usada para acessar uma 
contraparte daquele elemento em outro Espaço Mental.  

Nesse procedimento de Identificação indireta, diz-se que o elemento nomeado 
ou descrito, a, é um engatilhador (trigger) e o elemento identificado, b, é o alvo 
(target).13 

Conforme já ficou dito, a operação cognitiva de construção de sentido, 
engatilhada pelas pistas lingüísticas (descritas anteriormente), estrutura-se com base nos 
Modelos Cognitivos Idealizados. Os MCIs são construídos a partir dos Esquemas 
Imagéticos. Isso quer dizer: em função da percepção das experiências físicas no mundo 
formam-se estruturas de base-lógica pré-conceptuais. Essas estruturas servem de base 
para a formação dos Modelos Cognitivos Idealizados (Lakoff, 1987, p. 282-283).  

Resumidamente, os EMs são esferas teóricas mais instáveis e dinamicamente 
atualizáveis no fluxo discursivo. No entanto, instanciam-se alimentados, localmente, 
pelas bases armazenadas, ao longo da vida, os MCIs. Os EIs, por sua vez, conformaram-
se, gestalticamente, através da percepção sensório-motora sobre as experiências 
humanas, mais primitivas e basicamente vividas (no Espaço).  

 
 
Esquemas Imagéticos – EIs 

 
Outro conceito que também permite uma compreensão mais detalhada do 

conhecimento de mundo armazenado na memória de longo prazo é o de esquemas 
imagéticos. Entendidos como estruturas conceptuais não-proposicionais, eles codificam 
padrões espaciais e de força apreendidos por meio de nossa interação sensório-motora 
com o mundo. À diferença dos MCIs, os esquemas imagéticos, minuciosamente 
investigados em Johnson: 1987, referem-se exclusivamente a padrões conceptuais 
adquiridos diretamente do ambiente, conforme interagimos com ele por meio dos 
nossos corpos e do nosso aparato perceptual.  

Assim, presumimos que uma série de situações que experienciamos em nossa 
interação com o meio sejam codificadas em padrões imagéticos bastante abstratos (ou, 
por assim dizer, esquemáticos) – os esquemas imagéticos. Por exemplo, nosso aparato 
perceptual nos faz enxergar o mundo como um entorno cujo centro é ocupado por nós 
mesmos – essa experiência, por sua vez, se traduz no esquema imagético conhecido 
como centro-periferia.  

Além dessa, muitas outras experiências diretas são, acreditamos, transformadas 
em padrões conceptuais imagéticos de conhecimento: por exemplo, a de um elemento A 
estar dentro de um espaço B, a de um indivíduo ser arrastado por uma força maior que a 
sua (ou o contrário), dentre muitas outras. 

A seguir, trataremos a descrição do caso do até, baseada na gramática cognitiva, 
também, aplicando os conceitos que foram acima explanados. 

. 
 
A gramática cognitiva e o caso do até 

 
Inicialmente, dissemos que estamos perguntando-nos “Como entendemos e 

processamos os diferentes sentidos de uma forma gramatical nos seus diversos 

                                                           
13 Idem. Tradução livre. 
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contextos de uso?” Vamos observaR alguns exemplos (1) Maria viajou até 
Pernambuco, (2) Carlos devolverá o livro até domingo, (3) Pamela vai gastar até 
R$1.000,00, nesse carnaval, (4) A TIM vai sortear até 100 smartphones para os novos 
clientes, (5) Até juízes reconhecem que demora é o principal fator de impunidade, (6) O 
ex-presidente FHC leva uma vida bastante trivial, no RJ. No apartamento em São 
Conrado, e ele quem atende o telefone, abre a porta as visitas e com frequência tira a 
mesa e até lava a louça. 

A perspectiva tradicional do estudo da gramática apresenta os diferentes usos do 
até como homonímia, ou seja, sem relação de sentido entre as suas diferentes 
ocorrências, podendo ser classificado como preposição, advérbio (sem especificação), 
advérbio de inclusão, palavra denotativa e partícula de inclusão. Na pesquisa, vimos, 
também, que em relação às características sintáticas e semântico-pragmáticas relevantes 
para as diversas ocorrências poderia haver mais explanações, que ofereçam mais 
condições de se saber quando e por que se está diante de um ou outro uso do até. 

O estudo e descrição do papel das preposições, incluindo o até, vêm sendo 
interesse de alguns pesquisadores como Ilari, Geraldi, Almeida e Castilho, mencionando 
o uso das preposições em conteúdos pragmáticos. Nesse sentido, aproximam-se 
daqueles que, exclusivamente, olham o papel discursivo do até, para os quais, baseados 
na perspectiva da Semântica Argumentativa, o até, nas suas ocorrências, exemplificadas 
em (5) e (6), difundiu-se como um operador argumentativo. 

Na nossa proposta, buscamos apresentar e descrever a rede de trabalho 
lingüístico-cognitivo operada na dinâmica discursiva, para a construção de sentidos com  
o uso da forma gramatical até. Para isso, vamos utilizar conceitos que foram explanados 
no item 3 desse artigo. 

O uso da forma gramatical até nas proposições exemplificadas funciona como 
elemento que abre o Espaço Mental para a construção da significação, tomando a 
introdução de um ponto-limite, provocando um sentido de escalarizar conteúdos 
diversos. Dessa maneira, o até exerce o papel de construtor de espaço  mental.  

Nas proposições (1), (2) e (3) o uso do até introduz um ponto limite, juntamente 
à noção de escalarização dos conteúdos de espaço, de tempo e de valor. Nesses casos, a 
forma até apresenta-se como núcleo de sintagma, ou seja, núcleo do sintagma 
preposicional, desempenhando a função sintática de adjuntos adverbiais de lugar, de 
tempo e de valor, respectivamente. A noção de ponto-limite e de escalarização de 
conteúdo fica bastante evidenciada nos casos (2) e (3), quando retirando- se o até a 
significação deixa de ter essa noção de escalarização e de seu limite.  

Na proposição (4), a noção de ponto-limite e de escalarização é introduzida com 
uso do até, nesse caso, um limite em uma escala de quantidade. Sem o uso do até a ideia 
de ponto-limite na escala de quantidade não existe. Nessa ocorrência, em (4),  
diferentemente das ocorrências (1), (2) e (3), o até não é núcleo da função sintagmática. 
Dessa vez, temos uma estrutura de verbo transitivo acompanhado de seu complemento 
verbal, sendo o nome seu núcleo sintagmático.  

No estudo da conceptualização de sentidos operadas nas estruturas das 
proposições, investigamos os mapeamentos, que como dissemos apresentam-se como 
um recurso relevante no processo tanto da compreensão semântico-pragmática do 
discurso quanto na sua construção cognitiva (Fauconnier, 1997, p.12). As proposições 
(1), (2), (3) e (4) evocam o mapeamento de Esquema, que, como explicamos, no item 
3, opera com um esquema geral, frame ou modelo para estruturar a situação no 
contexto. Sobre isso, Fauconnier afirma que construções gramaticais e vocabulários 
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chamam esquemas de sentido, reportando-se a Langacker: 1987; 1991. Por exemplo, na 
proposição (1) toma-se o frame de viagem, em que há um viajante, um destino e outras 
tantas inferências. De qualquer forma, a conceptualização realiza-se com o mapeamento 
de Maria e Pernambuco identificados como elementos a, b no esquema de viagem, 

cujo espaço mental de conceptualização evoca o ponto-final do percurso, que é 
introduzido pelo uso da forma gramatical até.  

No que diz respeito ao caso do até no exemplo (5), Ilari & Geraldi já chamavam 
a atenção para o fato de o até ser usado antecedendo sujeito, comportamento proibido às 
preposições, classificação tradicional da forma gramatical. Os autores reconheciam a 
urgência em se tratar do funcionamento de alguns elementos gramaticais (entre eles, o 
até) como fenômenos escalares. No entanto, reservavam essa descrição apenas para 
usos como os exemplificados em (5) e (6), em função de nesses casos, segundo os 
estudiosos, haver uma escala de valores pragmáticos, onde se mede, discursivamente, o 
valor da informação dada, ou seja, do argumento usado para comprovação de uma tese. 
Tratava-se de uma escala de argumentação (cf. Ducrot&Anscombre, 1981 e Fauconnier, 
1975) revelada, apenas, nesses usos exemplificados em (5) e (6). 

Essa descrição do uso do até como um fenômeno escalar apresentada em 
Ilari&Geraldi contribuiu com a possibilidade de estudarmos o fenômeno de 
escalarização não apenas nos casos exemplificados em (5) e (6), mas também nos 
demais. A análise semântico-pragmática dos dados evidenciou a escalarização 
subjacente aos usos proposicionais do até, como já vimos acima. 

Partimos, então, na tentativa de evidenciar que tantas classificações, na verdade, 
se tratava de uma rede polissêmica do funcionamento do até, sob a ótica dos estudos 
cognitivistas da linguagem. Com a análise dos dados, vimos que em todas as 
ocorrências com o até havia uma noção de escalarização. Os conteúdos proposicionais 
que podem ser de espaço, de tempo, de número e pragmático (quando se trata de um 
comentário) são conceptualizados de modo escalarizado, na verdade, têm seus 
conteúdos escalarizados em função de um ponto limite, introduzido pelo até. Nos 
estudos cognitivistas as operações que realizamos lingüisticamente, na verdade, são 
projeções de nossa capacidade cognitiva. Lakoff (1987, pág.291) diz que  a linguagem 
está baseada na cognição.Os mesmos recursos são usados tanto nas estruturas 
lingüísticas quanto  nas estruturas de modelos cognitivos – mesmo porque os Esquemas 
Imagéticos (esquemas pré-conceptuais que estruturam as nossas conceptualizações) 
são formados de acordo com as experiências sensório-motoras do nosso corpo.  

Na pesquisa, chegamos a uma generalização de escalarização promovida pelo 
até. A escalarização pode ser sem gradação ou com gradação de juízo de valor. O 
primeiro tipo chamamos de escalarização quantitativa, pois apenas avançamos (nos 
deslocamos) na escala (na seqüência dos seus pontos de conteúdo espacial, temporal e 
numérico), em função de um ponto limite, o termo à esquerda introduzido pelo até, 
podemos exemplificar com as proposições (1), (2), (3) e (4).  

O segundo tipo, que chamamos de escalarização qualitativa, empresta um 
comentário ao conteúdo da proposição. Nesse caso, que pode ser acompanhado nos 
exemplos (5) e (6), o limite, termo à direita introduzido pelo até, vai ser transferido 
(deslocado na escala) como uma nova propriedade da informação dada. E, como nova 
propriedade, não estava prevista, ou seja, não era esperada. Daí, o uso do até flagrar a 
existência de uma barreira pragmática e sua conseguinte ultrapassagem, o que quer 
dizer, que a inserção da nova propriedade-limite vai além das expectativas determinadas 
na escala de valores pragmáticos.  Isso pode ser visto em relação à proposição (5), pois 
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os próprios juízes, que são os representantes da justiça e responsáveis, em parte pela sua 
eficiência, reconhecerem que a lentidão da justiça é propiciadora da impunidade vai 
além de uma escala prevista e organizada pragmaticamente pelos nossos modelos de 
conhecimento, os MCIs. 

A proposição dita sem o até seria uma constatação. O uso do até deflagra um 
comentário, permitindo o surgimento de pressupostos como uma condicionalidade 
escalar: Se até os juízes reconhecem isso, então a impunidade é total. Generalizando, 
teríamos uma condicionalidade escalar pressuposta do tipo [ Se  X realizou até Y, então 
X pode realizar Z ]. 

Na interpretação da condicionalidade escalar, os valores de X, Y e Z são 
graduados pela expectativa de um Ego, além disso, depende de fatores como contexto, 
bases de conhecimento do falante, ou seja, se efetiva no fluxo discursivo. Em termos de 
Fauconnier, 2002, pág.327, na conceptualização de sentidos, operamos uma compressão 
de propriedades, pertencentes a domínios excludentes, que se descomprime numa 
relação de Causa-efeito. Tal verificação não foi completamente desenvolvida, em 
função disso não a arrolamos no corpo analítico da pesquisa. 

Sobre a pressuposição de uma condicionalidade, que é disparada pelo uso 
qualitativo do até, dizemos que pode ser efetivada ou não. Por exemplo, se pensarmos 
em uma correlação com uma proposição com uso da forma gramatical “mas”, a máxima 
de realização de X não se efetivaria: (5) Até juízes reconhecem que demora é o principal 
fator de impunidade. Mas, o Supremo Tribunal interveio e exigiu a agilização dos 
julgamentos. Nesse caso, teria havido, inicialmente a possibilidade da ultrapassagem da 
expectativa, da suspensão da barreira pragmática, que não se efetivaria numa relação de 
causa-efeito, e sim apenas como uma concessiva. 

Na proposição (6) O ex-presidente FHC leva uma vida bastante trivial, no RJ. 
No apartamento em São Conrado, e ele quem atende o telefone, abre a porta as visitas 
e com frequência tira a mesa e até lava a louça, temos um MCI para ex-presidente da 
república e sua rotina doméstica e um MCI para a rotina doméstica de pessoas comuns. 
A argumentação apresenta a tese que a rotina de FHC é bastante trivial. O uso do até 
antecedendo o argumento “lava a louça”, o introduz como um ponto-limite em uma 
escala de trivialidades, que está sendo praticada pelo ex-presidente. Ou seja, ativamos 
um mapeamento de projeção e mapeamos uma característica máxima (X’) de um 
domínio X como característica (X’’) de um domínio Y, no qual aquela característica 
(X’’) não era prevista. Dessa forma, com a projeção entre domínios, estabelecemos uma 
mesclagem, conceptualizando uma terceira ideia, um novo MCI para rotina de ex-
presidente, que não tem todas as características de uma rotina trivial, apesar de sustentar 
a tese da trivialidade da sua rotina, que passa a ter uma nova característica. Essa 
mesclagem permite-nos mesclar ideias que poderiam ser excludentes e, também, operar 
e conceptualizar novas ideias 

Na rede de trabalho cognitivo ativada para a semiose das proposições com até, 
tratamos, também, da ativação dos Esquemas Imagéticos. Essas estruturas conceptuais 
não-proposicionais codificam nossos padrões espaciais e de força, apreendidos por meio 
de nossa interação sensório-motora com o mundo. Nas proposições exemplificadas (1), 
(2), (3), (4), (5) e (6) com o uso do até, a significação é ativada e ativa com base nos 
nossos Esquemas Imagéticos de escala, de percurso, de ponto-final e de ligação. 
Johnson,1987:124 explica a superimposição de esquemas imagéticos na construção de 
nossos conceitos sobre o mundo. 
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Daí, parece-nos lícito dizer que escalarizamos conteúdos lingüísticos, baseados 
na nossa capacidade cognitiva de escalarizar. Na verdade, a conceptualização 
escalarizada de uma dada informação está baseada no Esquema Imagético da Escala (cf. 
Johnson, 1987). Então, os usos do até são projeções desse esquema de escalarização, 
que é o eixo prototípico da rede polissêmica de funcionamento do até. A escalarização é 
um recurso de organização, mesmo das experiências mais concretas como a de espaço, 
que é experienciado nos eixos horizontal e vertical, numa escala espacial, em que nos 
deslocamos de um ponto até outro. 
  Entendemos que a forma gramatical até em seus diferentes contextos de uso 
constitui-se como uma rede polissêmica, cujo eixo prototípico é a noção de 
escalarização (estruturada no Esquema Imagético de Escala), com a ativação de um 
ponto-limite, do mais concreto ao mais abstrato de qualidade (propriedade). E, que essa 
rede polissêmica associa-se ao conceito de Heterossemia abordado em 
Lichtenberck:1991 e ressaltado em Rio-Torto:2012, como casos (dentro de uma língua) 
em que dois ou mais significados ou funções que são historicamente relacionados, no 
sentido de que derivam de uma mesma fonte são suportados por reflexos do elemento 
de origem comum, que pertence às diferentes categorias morfossintáticas. 
 
 
Conclusão 

 
Percebemos, ao longo da pesquisa, que a expressão comunicativa (nesse caso em 

proposições com até) instancia processos mais profundos e criativos, que dizem respeito 
à identidade do falante, que (re)organiza suas escolhas e as (re)enquadra 
conceitualmente. Fauconnier:2002 aborda esse processo explicando os 3 Is da mente, 
sendo Identidade, Imaginação e Integração. 

E, a operação linguístico-cognitiva da produção de sentido para a forma 
gramatical até, permite-nos, convergindo para Ilari:2001, suscitar a linguagem como 
uma atividade constitutiva, uma vez que resulta em questionar ou modificar o sistema 

de referências através do qual olhamos para a realidade. Da mesma maneira, 
Ilari,2001:155 chama atenção para o fato de a língua não ser uma nomenclatura e 
ressalta que as “dificuldades” enfrentadas pelos tradutores - que trabalham 

simultaneamente sobre o texto da tradução e sobre a estrutura da língua, não para 

encontrar correspondências preexistentes, mas para construir na língua de chegada 

um texto cuja interpretação evocará nos leitores disposições cognitivas, afetivas ou 

outras, tão próximas quanto possível das que o texto original provocaria -não são 

diferentes das “dificuldades” que a comunidade linguística enfrenta (...) na busca de 

formas de expressão (...) adequadas às necessidades de ordem prática (...).  
Nesse sentido, também, Morin:2005 evidencia que qualquer conhecimento não 

passa de uma tradução, de uma reconstrução. E este fato vale também para o 

conhecimento teórico, pois as ideias, as palavras também são traduções, 

reconstruções.  
Esperamos ter contribuído para lançar luz sobre a questão da produção de 

sentidos do uso das formas gramaticais, sob a ótica cognitivista da linguagem, 
considerando os fatores sintáticos, semânticos e pragmáticos na construção das ideias na 
expressão comunicativa. 
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A HOMONÍMIA E O FORMATIVO PETRO- EM PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Rafael Rodrigues da Silva Cardoso
1 

Introdução 

Já foi mostrado em outros trabalhos 2  que vários formativos eruditos estão 
passando pelo processo chamado de recomposição em português. O objetivo do 
presente artigo é analisar o resultado desse processo no sistema da língua analisando o 
formativo petro-; isto é, após ocorrer o processo da recomposição deste formativo, o 
que se altera na língua? Pretendo demonstrar que ficamos com dois formativos de 
sequência fônica igual, mas sentidos diferentes: um, mais antigo, com o sentido de 
pedra; outro, mais recente, com o sentido de petróleo. Esse fato configura, portanto, um 
caso de homonímia na morfologia.  

Para defender a ideia, farei inicialmente uma análise histórica do formativo e 
mostrarei que a palavra petróleo, que sofre recomposição, tem um caráter diferente das 
outras. Ela já existia em latim medieval e em francês antigo, o que nos faz suspeitar que 
em português já existia uma forma correlata. Em seguida, discutirei algumas definições 
de homonímia encontradas na literatura e, por fim, adotarei a noção de homomorfia 
proposta por Gonçalves e Almeida (2008).  
 

1. Para início de conversa... 

Considerem-se os seguintes dados, retirados do dicionário Aulete:  
 

Petrologia: Ciência que trata da origem, formação, composição, estrutura e classificação 
das rochas.  

Petrografia: Ciência que descreve e classifica as rochas. 

Petróglifo: Gravação de imagens, representações ou grafismos que se encontram nas 
partes interiores ou exteriores de cavernas, da autoria de homens dos períodos neolítico 
e calcolítico.  

 
Percebe-se que há, nestas três palavras, o formativo erudito petro- combinado a 

três outros formativos eruditos: logia (estudo); grafia (descrição) e glifo (desenho 
simbólico gravado em relevo). Considerem-se agora os três dados seguintes, 
encontrados graças à ferramenta de busca Google (à exceção de Petroquímica, retirado 
do dicionário Aulete):  

Petroroyalties - royalties originários da exploração do petróleo 

                                                           
1
 Mestrando (UFRJ). 

 
2 Ferreira (2011), sobre o formativo tele-, e de Belchor (2011), sobre os formativos auto- e moto- 
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Petrodiesel - combustível diesel derivado do petróleo 

Petroquímica - atividade industrial onde se produz, através da transformação, derivados 
do petróleo. 

 
Vê-se que nestes dados, o formativo possui o sentido de petróleo e se combina 

com três elementos de livre curso na língua: royalties, diesel, petroquímica. É sabido 
que os formativos eruditos têm passado por um processo chamado recomposição, nos 
termos de Gonçalves (2011). Sendo assim, petro- deixa de compor construções com o 
significado de pedra, como em petrografia (a descrição das rochas), e passa a significar 
petróleo, como em petroquímica (a química do petróleo). A palavra “petróleo” sofre 
compactação, se tornando petro- e passa a formar novas construções. Ela coincide com 
o formativo antigo, que significa ‘‘pedra’’. Por isso, defendo que se forma uma 
homonímia na língua, que configura uma caso de homomorfia nos termos de Gonçalves 
e Almeida (2008).    
 
 
História do formativo 

O formativo petro- tem sua origem no latim petra (pedra), que é relacionado ao 
grego Πέτρα (pedra). Porém, como já explicitei anteriormente, em formações recentes 

petro- não faz referência a ''pedra" e sim a "petróleo". Proponho, portanto, uma 
separação homonímica entre petro1 e petro2. Assim sendo, faz-se necessária uma 
documentação do ponto de vista histórico, com o objetivo de mapear as diversas fases e 
a origem de cada formativo. Além disso, não seria correto deixar de comentar o 
contexto histórico das ocorrências, sob pena de não compreender o que os termos 
significavam à época. O objetivo de tal reconstituição é observar minimamente a 
história e não se deixar levar enganar pelas aparências.  

À primeira vista, seria possível explicar o que ocorre com o formativo lançando 
mão de dois conceitos, a saber: polissemia e tensão homonímica, como foi feito por 
Silva (2006) em relação ao verbo DEIXAR.  

Espero demonstrar, porém, que os referidos conceitos não se aplicam ao caso em 
estudo, já que não há uma evolução progressiva do sentido em direção a uma 
abstratização. O que ocorre de fato é que o encurtamento de uma palavra (encurtamento 
este que gera um formativo) coincide foneticamente com um formativo precedente que 
havia dado origem (em latim) à própria palavra que se encurtou.  

Uma das primeiras referências ao petróleo está no livro VI das Histórias de 
Heródoto, em que o grego conta como o rei Dário da Pérsia, lidou com escravos da 
Erétria quando da invasão persa à Grécia. Nessa ocasião, Heródoto descreve um poço 
de onde os Persas tiram um tipo de óleo negro e de cheiro forte que estes chamam 
"rhadináke". É possível constatar que Heródoto comenta sobre o petróleo nesta ocasião 
porque ele está viajando por uma região rica em petróleo, como se pode encontrar na 
explicação do Léxico Inglês-Grego de Lindell-Scott-Jones 3 . O termo usado por 
Heródoto (em grego) é 'Élaion', que tem como parente latino 'oleum'. Em grego, esta 
palavra significa inicialmente 'azeite', e posteriormente é usada para qualquer tipo de 
óleo. É importante ressaltar que os gregos talvez conhecessem algumas características 

                                                           
3
 A Grécia é, ainda hoje, a região com mais reservas de petróleo de toda a União Europeia.  
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dos óleos, entre elas, que não se dissolvem na água. Isso provavelmente permitiu que 
Heródoto chamasse o petróleo encontrado na Pérsia, que ele não sabia o que era, de 
'Élaion'. Além do termo Élaion, o Léxico Inglês-Grego de Lindell-Scott-Jones indica 
que o grego ἄσφαλτος, Asphaltos, também pode significar um certo tipo de petróleo. 

Mais tarde, os Romanos exploraram petróleo na província da Dácia, região que 
hoje é a Romênia. Não foram encontrados dados dessa época sobre o tema, mas é de se 
supor que um termo similar a petróleo tenha surgido, já que é encontrado 
posteriormente em Latim Medieval. 

Na Idade Média, com o desenvolvimento das línguas românicas e do latim 
medieval, encontram-se registros de termos aparentados a 'petróleo' nessas línguas. O 
dicionário de francês antigo de Godefroy documenta a palavra PETROLEON com o 
sentido de petróleo, e acredito que palavras similares estivessem presentes em outros 
dialetos românicos. Além disso, o Léxico do Latim Medieval de Niermeyer tem em seu 
dicionário a palavra PETROLEUS, que está presente em uma crônica da abadia de 
Tegerns, na Bavária. Fala-se nesta crônica das propriedades medicinais do petróleo. 
Este dado permite confirmar que a palavra 'petróleo' não foi cunhada na onda de 
cientificismo dos séculos XVIII e XIX e sim na idade média, o que, pelo menos do 
ponto de vista histórico, já a diferencia das outras formações.  

A.G. da Cunha registra como primeira ocorrência de petróleo no português o ano 
de 1844. É preciso lembrar que a difusão do uso do petróleo ocorre quando ele se torna 
combustível para motores a explosão. Petrografia, de 1873 e petrologia, de 1899, são 
mais recentes (segundo A.G. da Cunha). Ainda segundo A.G da Cunha, a formação 
petroquímica, em que petro- designa petróleo, é a mais recente, pois só ocorre no século 
vinte. Portanto, até o século XX, não há registros de petro2. A partir do momento em 
que se torna possível utilizar a forma encurtada de petróleo em formações como 
petroquímica, surge a relação homonímica entre petro1 e petro2. Apesar de terem 
origem relacionada, possuem natureza distinta e devem ser considerados homônimos.  
 

A noção de Homonímia  

Gregos 

Sabe-se desde os gregos que a relação entre o significado e o significante não é 
biunívoca. Em seu diálogo Crátilo, Platão discute a motivação ou arbitrariedade da 
linguagem. Neste diálogo, como bem lembra Silva (2006), Demócrito apresenta quatro 
argumentos em favor da arbitrariedade, entre os quais aparecem pela primeira vez, sob o 
rótulo generalizado de homonímia, a polissemia e a homonímia4.  

Aristóteles também dá atenção especial ao assunto. Como explica Silva (2006), 
Aristóteles distingue a homonímia "casual" e a homonímia "intencional" ou "racional" e, 
nesta segunda, entre "dizer em relação a um princípio único" e homonímia "por 
analogia". A homonímia casual, continua Silva (2006), corresponde ao que hoje se 
compreende como homonímia e a homonímia intencional à polissemia. Aristóteles se 
ocupa principalmente da homonímia racional, ou polissemia, preterindo, portanto, a 
homonímia.   

                                                           
4 Demócrito é o primeiro a justificar essa tese com argumentos empíricos (dicionário de filosofia). 
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Idade Média 

Posteriormente, na Idade Média, comentadores dos Elencos Sofísticos 5 dividem 
o que chamam aequivocatio (a tradução latina da homonímia grega) em vários tipos. 
Nesta divisão ficam evidenciadas, respectivamente, a homonímia, a polissemia e a 
vaguidade. Reproduzo aqui o esquema exposto em Silva (2006): 

(i) aequivocatio "ex diversis institutionibus": um mesmo nome é "imposto" 
(impositio) a várias coisas diferentes e significa diversas coisas. São exemplos 
canônicos canis 'cão', 'cão-marinho' e 'canícula' e Alexander 'filho de Príamo' e 'filho de 
Filipe'. Em palavras como estas, os diferentes sentidos existem a título principal 
(principaliter, aequaliter).   

(ii) aequivocatio "ex usu locutionum": os diferentes sentidos são hierarquizados 
(secundum prius et posterius). Geralmente, um sentido primeiro, principal, original 
opõe-se a um sentido "impróprio". O exemplo canônico é prata rident 'os prados riem' 
por prata florent 'os prados crescem'.  

(iii) aequivocatio "ex diversis adiunctis": a origem do sentido diferente da 
palavra é contextual. Exemplos: adjetivos como bonus ou simplex, cujo sentido depende 
do substantivo que qualificam.   

 

Linguistas 

Ao tratar da relação entre as formas linguísticas e os significados que estas 
formas ativam, os linguistas também se deparam com essa assimetria de vários 
significantes para um significado ou de vários significados para um significante. 
Quando há vários significados para um mesmo significante, temos uma ambiguidade. 
Para Ullmann (1964), o fator mais importante para a ambiguidade é o lexical, pois é 
neste tipo de ambiguidade lexical que este aspecto fica mais em evidência6. Quando 
uma mesma forma fonológica está associada a dois ou mais conceitos diferentes, fala-se 
tradicionalmente de dois fenômenos: a homonímia e a polissemia.    

Encontram-se diversas definições para a homonímia. Para Crystal (1985, 140 e 
141), a homonímia é um termo usado para indicar itens lexicais de mesma forma e 
significações diferentes. O exemplo dado pelo autor é a palavra portuguesa quarto, que 
pode significar o cômodo da casa onde se dorme ou o sucessor do terceiro numa ordem. 
Crystal ainda aponta a possibilidade de homonímia parcial, isto é, que só ocorre em um 
dos meios: são a homofonia, em que a similaridade ocorre do ponto de vista fonético, 
mas na escrita as palavras se diferenciam, como em cozer e coser; e a homografia, caso 
inverso, como em soco (substantivo) e soco (conjugação do verbo socar na primeira 
pessoa do singular do presente do indicativo).  

Dubois et alii (1973, 326, 327) definem a homonímia como identidade gráfica 
ou fônica de dois morfemas que não têm o mesmo sentido. Na entrada homônimo, além 

                                                           
5 Livro de Aristóteles que faz parte do Organon, título com o qual designaram os comentadores gregos o 
conjunto das obras lógicas de Aristóteles (dic. P 704) 
 
6
 O autor também fala de outros dois tipos de ambiguidade: gramatical e fonética. 
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de uma explicação retirada do dicionário de Mattoso Câmara que citarei a seguir, há 
uma referência aos homônimos sintáticos, no contexto da gramática gerativa. Sob esta 
abordagem teórica, os homônimos sintáticos são frases de superfície que podem 
corresponder a estruturas profundas diferentes.  

Mattoso Câmara (1981, 139, 140) considera a homonímia uma propriedade de 
duas ou mais formas de significados diferentes terem a mesma estrutura fonológica. 
Observa que a homonímia é "uma deficiência do princípio geral da distinção fonológica 
como base da distinção formal". Para a distinção entre polissemia e homonímia, o autor 
indica dois caminhos: diacrônico, em que se consideram homônimas as formas 
convergentes7 da gramática histórica; sincrônico, em que os homônimos são formas 
fonologicamente iguais, cujas significações não se adequam a um campo semântico8 
definido.   
  

Homonímia e Polissemia   

Segundo Ullmann (1964), Aristóteles desprezava a polissemia, considerando-a 
uma maneira de desorientar os ouvintes. Porém, Ullmann pondera que ela é essencial 
para a língua porque permite a economia e a flexibilidade da mesma: “Se não fosse 
possível atribuir diversos sentidos a uma palavra, isso corresponderia a uma tremenda 
sobrecarga na nossa memória: teríamos que possuir termos separados para cada tema 
concebível sobre o qual quiséssemos falar. p. 374”.  

Mattoso Câmara, por exemplo, define a polissemia como a “propriedade da 
significação linguística (v.) de abarcar toda uma gama de significações, que se definem 
e precisam dentro de um contexto” (dicionário p. 194) e a homonímia como a 
“propriedade de duas ou mais formas, inteiramente distintas pela significação ou função, 
terem a mesma estrutura fonológica: os mesmos fonemas, dispostos na mesma ordem e 
subordinados ao mesmo tipo de acentuação” (dicionário p. 139). Em Estrutura da 

Língua portuguesa, o autor dedica algumas páginas ao problema (27, 28, 29) e afirma 
que apesar de a diferenciação entre as duas poder ser feita por uma intromissão 
diacrônica na descrição sincrônica9, é necessário um critério estritamente sincrônico, 
que segundo ele seria o da distribuição das formas: uma distribuição semelhante 
indicaria polissemia e uma distribuição diferente seria sinal de homonímia. Ainda 
segundo o autor, cabo é uma palavra polissêmica porque sua distribuição na sentença é 
a mesma para os diversos sentidos; já canto substantivo e canto forma verbal seriam 
homônimos, visto que a distribuição sintática dos dois é diferente. Ele comenta ainda o 
exemplo de pata (fêmea de pato) e pata (membro de locomoção dos quadrúpedes), pois 
no primeiro há uma desinência de feminino –a; no outro exemplo, o que teríamos seria 

                                                           
7 Segundo o verbete CONVERGENTES (p. 85), estas são vocábulos provenientes de étimos diferentes e 
que apresentam uma mesma estrutura fonológica em português, mas não em latim. O exemplo é são: são 
(sadio) vem do lat. sanu-;  são (santo), por próclise; são (verbo ser), lat. sunt.    
 
8 Segundo o verbete LÉXICO, os campos semânticos são associações de significação para um certo 
número de semantemas, como os termos para cor, para partes do corpo animal, para os fenômenos 
meteorológicos, etc.  
 
9 Deve-se lembrar que, desde Saussure, os estudos linguísticos ficaram divididos entre sincrônicos e 
diacrônicos, sendo considerados os sincrônicos como a verdadeira linguística.  
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o morfema –s de plural e o de segunda pessoa do singular, que ocorrem em contextos 
diferentes. Silva (2006) também distingue a homonímia absoluta ou perfeita, quando os 
homônimos pertencem a classes gramaticais iguais, da parcial ou imperfeita, isto é, 
quando os homônimos não pertencem à mesma classe gramatical.  

Ainda sobre a oposição entre polissemia e homonímia, cumpre salientar o papel 
da homonímia na linguística formalista. Ao falar sobre a posição difícil da polissemia 
(tema principal de seu estudo) no contexto da linguística formalista, na qual ela é 
minimizada ou até mesmo eliminada, Silva (2006) cita a "estratégia homonimista" de 
ataque à polissemia. Esta estratégia consiste, segundo o autor, em "descrever e 
representar os diferentes usos de um item lexical em termos de listas de entradas 
independentes homônimas". Também Lakoff e Johnson (1980), em seu estudo sobre 
metáforas, atenta para essa tática de "eliminação" do que ele chama conceitos 
metafóricos. Para ele, as duas estratégias principais que os lógicos e os linguistas 
usaram para manejar os conceitos metafóricos são a homonímia e a abstração. A 
homonímia tem uma versão forte e uma versão fraca. Na homonímia forte, não haveria 
relação nenhuma entre, por exemplo, cabeça (parte do corpo) e cabeça (o chefe de um 
grupo). Na homonímia fraca, os dois conceitos continuam sendo diferentes, porém 
admite-se aqui uma similaridade em alguns aspectos e uma relação entre eles (nega-se, 
porém, que um conceito seja compreendido em termos de outro). 10 

O que pretendo defender neste artigo é a necessidade de estudo dos casos de 
homonímia, não em detrimento da polissemia, mas paralelamente a este. A linguística 
cognitiva passou por um momento de afirmação em que a homonímia foi negada em 
favor da polissemia. Foram conduzidos vários estudos buscando evidenciar que 
considerar a polissemia de itens lexicais não era acidental, mas motivada pela estrutura 
conceitual do pensamento humano. Como salienta Suchostawska (2008, p.137): 

Os estudos em semântica cognitiva demonstram que o 
desenvolvimento de múltiplos sentidos de um item lexical não é 
arbitrário e acidental, mas motivado e bastante regular. Na maioria dos 
casos, os múltiplos sentidos não de um item lexical não são exemplos 
de homonímia, mas sim intimamente ligados entre eles.11 

O que ocorre com os formativos petro- pode ser compreendido mais 
precisamente tendo-se como base a ideia de homomorfia. O termo foi cunhado por 
Gonçalves e Almeida (2008) e é usado pelos autores para se referir à homonímia 
presente na morfologia. Os exemplos compreendem formas que participam de classes 
diferentes, como o afixo –s, que indica plural nos nomes e a 2ª pessoa do singular nos 
verbos; mas também formas que atuam numa mesma classe, como o formativo –al, que 
em ‘‘regional’’ provém do sufixo latino –alis, e em ‘‘laranjal’’ é relacionado aos étimos 
latinos -are e -ar.  

                                                           
10 Apesar de as metáforas nada terem a ver com as construções que são tema do meu estudo, considero 
importantes esses comentários, pois esses estudos constituem a origem da linguística cognitiva e fazem 
com que a homonímia seja considerada "o inimigo".  
 
11 Trecho original :  "Cognitive semantics studies demonstrate that the development of multiple meanings 
of a lexical item is not arbitrary and acidental but motivated and quite regular. In most cases, multiple 
meanings of a polysemous lexical item are not examples of homonymy, but are closely related to each 
other" 
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Ainda sobre este assunto, merece destaque a já clássica análise do verbo 'deixar' 
por Silva (2006), em que o autor faz uso do conceito de tensão homonímica, que é um 
alargamento da polissemia a ponto de dois sentidos de uma palavra serem interpretados 
como duas palavras homônimas. Após elencar todos os sentidos do verbo, analisá-los 
com conceitos teóricos da linguística cognitiva como a dinâmica de forças de Talmy e 
relacioná-los do ponto de vista conceitual por meio de categorias prototípicas, Silva 
(2006) afirma que a categoria ainda mantém uma coerência interna e por isso a 
homonimização dos diversos sentidos de 'deixar' ainda não se completou. Isto é, apesar 
de se observar uma grande gama de sentidos para o verbo (gerando o que chama tensão 
homonímica), há coerência ainda que estes sentidos estejam muito afastados do ponto 
de vista conceitual. É possível retomar a cadeia de associações que pôde gerar cada um 
dos sentidos.   
 

Palavras finais 

Defendo, portanto, que a homonímia também ocorre na morfologia, e é o que 
ocorre com petro-, que representa na verdade dois formativos. Um, de origem erudita, é 
praticamente um fóssil linguístico; o outro, um encurtamento de petróleo, tem sido 
ativamente usado e formado novas construções. São homônimos porque têm origens 
etimológicas diferentes, e eu estou, portanto, me servindo da intromissão diacrônica na 
descrição sincrônica (no sentido de Mattoso Câmara), na impossibilidade de diferenciá-
los pela distribuição sintática. Configura-se um caso de homomorfia nos termos de 
Gonçalves e Almeida (2008). O fenômeno provavelmente também acontece com os 
outros formativos eruditos que passam por recomposição.  
 

Palavras-chave: Formativos Eruditos, Homonímia, Morfologia. 
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CALÇA, CALCINHA, CALÇÃO: FALSOS DIMINUTIVOS E FALSOS 
AUMENTATIVOS NO PORTUGUÊS DO BRASIL1 

 
 

Roana Rodrigues
2; Oto Araújo Vale

3 
 
 

 Apesar da existência de falsos diminutivos e falsos aumentativos ser um 
fenômeno conhecido e muitas vezes mencionado na literatura, não se tem conhecimento 
de  um estudo minucioso, tampouco, uma descrição de toda a sua amplitude. O presente 
trabalho mostra o comportamento morfológico dos sufixos -ão, -ona e -inho, -inha em 
substantivos, adjetivos e advérbios e estabelece uma tipologia dessas lexias afim de 
colaborar com estudos na área de Processamento de Linguagem Natural (PLN).  

Poder-se-á afirmar que nos últimos anos tem sido significativo o número de 
trabalhos na construção de recursos linguístico-computacionais no Brasil. Pode-se citar 
Muniz (2004) que adaptou para o software Unitex (PAUMIER, 2002) o léxico do ReGra 
(PARDO et al, 2000) que havia sido desenvolvido no NILC (Núcleo Interinstitucional 
de Linguística Computacional). A construção manual ou semiautomática do léxico é um 
difícil processo que, além de custoso, demanda muito tempo e necessita de recursos 
humanos especializados, como é o caso da presente proposta. No entanto, Muniz 
ressalta a sua importância, pois, quando feitos adequadamente, podem ser utilizados, 
posteriormente, por outros pesquisadores. 

Nesse sentido, interessa sobretudo que a descrição e a construção desse léxico 
seja feita de maneira coerente e sistemática. No caso do Unitex, o léxico pode ser 
construído a partir de um dicionário de formas simples que gera o léxico a partir de 
regras de flexão. Muniz (2004) adaptou o léxico do ReGra criando uma série de 
autômatos de flexão para os substantivos e adjetivos. Assim, a partir de uma entrada 
como menino, o software gera as formas: 

 
menino 

menina 

menininho 

menininha 

meninos 

meninas 

menininhos 

menininhas 

 
Em suma, o que o software faz, grosso modo, é juntar afixos a uma raiz. 

                                                 
1 Este trabalho foi desenvolvido dentro do PIBIC – CNPq. 
 
2 Graduação em Letras pela Universidade Federal de São Carlos. Mail: rroanarodrigues@gmail.com.  
 
3 Professor Doutor da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: otovale@gmail.com.  
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Os morfemas se distinguem, basicamente, em duas grandes classes: as raízes e os 
afixos. Dentro dos afixos temos prefixos e sufixos. Os sufixos são responsáveis: a) por 
determinar as categorias gramaticais, “sufixos flexionais”, um fenômeno marcado pela 
obrigatoriedade e sistematização e b) os “sufixos derivacionais”, cuja implantação não é 
obrigatória, nem regular e é caracterizado pela formação de novas palavras; lugar onde 
se enquadram os sufixos -inho; -inha e -ão e -ona aqui tratados.  

Mattoso Camara em “Problemas de Linguística Descritiva” (1986, p. 45) 
conceitua estas bases morfológicas:  

 
É preciso, não obstante, fugir da ideia de que deve haver uma 
correspondência rigorosa entre cada constituinte e uma significação 
elementar bem determinada. Na linguagem a significação é, por 
natureza, em princípio, fluida e fugidia, e é até esse aspecto que, como 
tão bem acentua Wilbur Urban, dá à significação linguística a 
necessária elasticidade para poder traduzir as mais variadas e 
cambiantes situações concretas. Não há, portanto, motivo de 
perplexidade se em impor o prefixo in- não tem a nítida indicação de 
“movimento para dentro”, que apresenta em induzir e imigrar. Não há 
nada de estranho que em repor, regir e reter o mesmo prefixo varie na 
sua fluidez significativa. 

 
Deste modo, é comum em língua portuguesa encontrarmos mesmas construções 

morfêmicas com distintos significados. É a partir dessas construções que nos deparamos 
com falsos diminutivos e falsos aumentativos: o sufixo -inha em calcinha não se refere, 
única e exclusivamente, ao lexema calça, e o mesmo ocorre com o sufixo -ão em 
calção.  

 
 
Análise dos dicionários Aurélio e Houaiss 

 
A fim de analisar e sistematizar tais construções, trabalhou-se, inicialmente, com 

uma listagem das unidades lexicais terminadas com os sufixos em pauta nos dicionários 
Aurélio (2009) e Houaiss (2009). 

 
A Tabela 1 mostra a quantidade de lexemas anotados nos dicionários: 
 

Tabela 1. Dados estatísticos dos lexemas nos dicionários Aurélio e Houaiss 

Falsos Diminutivos – Dicionários 
Aurélio e Houaiss 

Falsos Aumentativos – Dicionários 
Aurélio e Houaiss 

Lexemas terminados em -
inho 

479 Lexemas terminados em -ão 5906 

Lexemas terminados em -
inha  

469 Lexemas terminados em -
ona  

397 

Total 948 Total 6303 
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Tabela 2. Lexemas terminados em -inho e -inha nos dicionários Aurélio e Houaiss 

 
Da listagem obtida na análise dos dicionários, realizamos uma classificação que 

levou em conta as principais características anotadas. A Tabela 2 traz alguns exemplos 
dos dados anotados sobre os Falsos Diminutivos.  

A partir da listagem obtida na análise dos dicionários, buscou-se realizar uma 
classificação que levasse em conta as principais características anotadas, a saber: “forma 
diminutiva”, Forma original; Falso diminutivo e Sinônimo. Além disso, devido à 
observação da significativa quantidade de ocorrências, foram listadas as unidades 
lexicais que se referem aos campos semânticos de plantas, aves, peixes e sinonímia de 

aguardente presentes nesses dicionários. 
O que se pôde notar é que as unidades lexicais de forma diminutiva, além de se 

referirem a algo de tamanho reduzido, pequeno, podem denotar intensidade (por 
exemplo: fino x fininho: muito fino), juventude (por exemplo: mocinha: jovem moça) e 
apreciação (por exemplo: amorzinho (demonstração carinho), povinho (sentido 
pejorativo). Sobre este último caso (“apreciação”), Alves (2006) propõe a realização do 
estudo dos falsos diminutivos pela perspectiva funcionalista – Gramática Funcional do 
Discurso – associando a morfologia às expressões semânticas e funcionais e, neste 
trabalho, ela conclui que existem três diferentes -inhos que adquirem, além de valores 
semânticos, valores funcionais, observáveis no uso: 
 

“Já que se trata de recursos morfológicos – e estes só se aplicam no 
nível da palavra – pretende-se comprovar que essa unidade linguística 
também pode ser alvo da expressão de realidades pragmáticas e 
discursivas, além de semânticas e morfossintáticas” (ALVES, 2006: 
694). 

 
Em nosso trabalho, os vários significados e sentidos atribuídos aos sufixos -inho, 

-inha e igualmente nos sufixos -ão e -ona foram constatados e são mais perceptíveis 
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+ + adivinha adivinha + - + - N - - - - - - 
+ + amarelinha amarela - - + - N + - + - - - 
- + devagarinho devagar - + - - Adv - - - + - - 
+ + mocinha moça - + + - N - + - - + - 

+ + xadrezinho xadrez - + + + 
N, 

Adj 
- - - - - - 
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quando analisados no corpus do NILC, onde estão contextualizados, pois acredita-se que 
o emprego dos sufixos em pauta “ressignifica” e intenciona, na grande maioria das 
vezes, toda uma oração. Assim, como também afirma Alves (2010, p. 700), “o Ato do 
Discurso se realiza não só nas unidades linguísticas tais como texto, episódio e oração, 
mas também no nível da palavra”. 

 
A tabela 3 nos mostra alguns exemplos retirados das tabelas criadas sobre os 

Falsos Aumentativos. 

Tabela 3. Lexemas terminados em -ão e -ona nos dicionários Aurélio e Houaiss 

 
 Como são poucos os estudos no português do Brasil sobre o tema, houve certa 

dificuldade para realizar estas classificações. Em relação ao estudo sobre os Falsos 
Aumentativos, pode-se afirmar que a anotação conta, além das classes gramaticais, com 
as seguintes entradas: Forma aumentativa; Forma Original; Original; Aumentativo; 
Falso Aumentativo; Sinônimo; Substantivo (N); Adjetivo (Adj.); Advérbio (Adv.); 
Numeral; Ato/Efeito; Intensidade e Apreciação. Também listamos os campos 
semânticos mais recorrentes (química, física e botânica).  

Os lexemas que se referem a elementos e processos químicos foram 
classificados como falso aumentativo e se enquadram no campo semântico da química, 

como é o caso de acetona, dipirona. Palavras analisadas como ato/efeito geralmente são 
derivadas de verbos e consideradas no presente trabalho como falso aumentativo: 

administração: ato, processo ou efeito de administrar, assim como outras palavras 
terminadas em -ção. Falso aumentativo também são os casos em que a forma original 
coincide com a forma aumentativa: amazona > amazona ou situações em que o sufixo -
ão ou -ona não possuem valor de aumentativo, mas de diminutivo: pontilhão > ponte: 

pequena ponte.  Casos como bonzão > bom: muito bom e capona > capa: capa grande 
são exemplos de aumentativos reais que representam intensidade e algo de grande 
dimensão, respectivamente. 

Para a elaboração das tabelas, foram considerados os lexemas presentes nos dois 
dicionários analisados. Anotou-se se a entrada do dicionário derivava de alguma palavra 
e se estabeleciam uma relação de sinonímia, sua classe gramatical (Substantivo (N); 
Adjetivo (Adj.); Advérbio (Adv.)) e os campos semânticos mais recorrentes.  
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+ + acetona acetona + - + - N + - - - - 
+ + administração  administração + - + - N - - - + - 
+ + almeirão almeiro - - + - N - - + - - 
+ + bonzão bom - + - - Adj - - - - + 
+ + pontilhão ponte - - + - N - - - - - 
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Análise do Corpus do NILC 
 
Em um segundo momento, sistematizamos como tais morfemas se apresentam 

em uso. Para isso, analisamos o Corpus do NILC/São Carlos – Núcleo Interinstitucional 
de Linguística Computacional, sediado na Universidade de São Paulo, em São Carlos.  
O presente corpus contém textos brasileiros do registro jornalístico, didático, epistolar e 
redações de alunos e está disponibilizado no site da Linguateca4 (Centro de recursos – 
distribuído – para o processamento computacional da língua portuguesa). A Tabela 4 
apresenta a quantidade de lexemas analisados. 
 
Tabela 4. Dados estatísticos dos lexemas no Corpus do NILC 

 
Falsos Diminutivos – Corpus NILC 

 
Falsos Aumentativos – NILC 

 
Lexemas terminados em -
inho 

693 Lexemas terminados em -ão 833 

Lexemas terminados em -
inha  

699 Lexemas terminados em -
ona  

132 

Total 1392 Total 965 
 
As tabelas 5 e 6 exemplificam algumas entradas anotadas.  
 

Tabela 5. Lexemas terminados em -inho e -inha no Corpus do NILC 
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cestinha cesta - + + - N - - - 
No jogo, foi o cestinha, fazendo 

29 dos 127 pontos 

caipirinha caipira - + + - N - - - 
Acompanhado de doses 

de caipirinha 

paradinha parada - + + - N - - - 
Todo jogador (destro) que dá 
paradinha na cobrança chuta 

naquele canto (esquerdo) 

povinho povo - + - - N - - + 
E porque este povinho, por fogo 
de vista, é pior que macaco por 

banana! 

                                                 
4 Linguateca: < http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS>, acesso em junho de 
2013.  
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No corpus do NILC, a maioria das entradas é da classe dos substantivos (574 -

inho e 607 -inha). Das 1392 entradas, 583 terminadas em -inho, e 530, terminadas em -
inha, se classificam como “diminutivos”. Entre elas, 502 (-inho) e 444 (-inha) 
apresentaram características exclusivas de “diminutivos”, sem se enquadrarem também 
aos falsos diminutivos, como é o caso de “capinha: capa pequena” e “bigodinho: 
pequeno bigode”. Sobre este último aspecto, a discrepância em relação ao número de 
“diminutivos” e “falsos diminutivos” observáveis nos dicionários e no corpus do NILC 
se deve, sobretudo à classificação dos “falsos diminutivos” decorrentes do processo de 
“sinonímia”.  

Como já fora mencionado, nos dicionários Aurélio e Houaiss muitas palavras 
foram classificadas como “falso diminutivo” por apresentarem uma definição sinônima 
à “forma original”, ou seja, à forma sem os sufixos derivacionais -inho e -inha. Já no 
corpus do NILC, ainda que muitas palavras também possuam o mesmo significado, 
como “artezinha” > “arte”, “bobinho” > “bobo”, o emprego de tais morfemas, de acordo 
com a situação, tende a transmitir uma informação de cunho subjetivo, apontando um 
juízo de valor, uma “apreciação”.  

Além disso, foi possível observar algumas expressões brasileiras que possuem 
lexemas terminados em -inho e -inha. É válido ressaltar que, em alguns contextos, tais 
lexemas também ocorrem nas mesmas expressões sem os sufixos em pauta, mas o seu 
uso é menos recorrente. Seguem alguns itens para exemplificação:  

 
“cavalinho”: “pode ir logo tirando o cavalinho da chuva”; 
“figurinha”: “as duas bandas trocavam muita figurinha no começo”; 
“lasquinha”: “muitos patos se aproximam, e tiram uma lasquinha”; 
“mãozinha”: “os bancos vêm dar uma mãozinha ao comprador”; 
“manguinha”: “começou a pôr as manguinhas de fora”; 
“sardinha”: “Puxando a sardinha”. 
 
Ainda em relação aos falsos diminutivos, encontramos alguns lexemas 

terminados em -inho e -inha que se referem a termos do esporte, sobretudo do futebol, a 
saber:  

 
 “carrinho”: “Viola, de carrinho, faz 3 x 0”; 
“cestinha”: “No jogo, foi o cestinha, fazendo 29 dos 127 pontos do time do 

Leste”; 
“chuveirinho”: “Cada cobrança vira chuveirinho para a área”; 
“fominha”: “De fominha, o Edmundo passou a ser o jogador que mais 

assistência dá às múltiplas finalizações corretas do Palmeiras”; 
“largadinha”: “Essa geometria simbólica pode ser entendida melhor no diagrama 

de uma jogada típica: saque, devolução, largadinha”; 
“paradinha”: “Romário deu a famosa paradinha antes de marcar o gol”; 
“peladinha”: “Mas das peladinhas da turma, o grupo não abre mão”; 
“peixinho”: “Klinsmann (Alemanha, pena que não marcou o gol de peixinho 

contra os búlgaros)”; 
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No corpus, mesmo havendo uma grande redução no número de entradas 
referentes aos falsos diminutivos, encontramos algumas ocorrências – como as 
supracitadas – bastante interessantes e peculiares. No caso dos termos do esporte, assim 
como das expressões listadas, é possível encontrar alguns lexemas em suas “formas 
originais” como sinônimos: “peladinha > pelada”; “tirar o cavalinho da chuva > tirar o 
cavalo da chuva”. Entretanto, as formas com os sufixos derivacionais são muito mais 
recorrentes. 

Já em relação aos falsos aumentativos, as principais características analisadas 
foram: Forma aumentativa; Forma Original; Original; Aumentativo; Falso Aumentativo; 
Sinônimo; Substantivo (N); Adjetivo (Adj.); Advérbio (Adv.); Numeral; Ato/Efeito; 
Intensidade (por exemplo: grande > grandão, muito grande); Apreciação (por exemplo: 
novela > novelão, uma novela muito boa); e Exemplos retirados do corpus. A Tabela 6 
nos mostra algumas ocorrências. 

 

Tabela 6. Lexemas terminados em-ão e -ona no Corpus NILC 
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bolona bola - + - - N - - - 
descer numa bolona como a 

Madonna 

bolão bola - + + - N - - - 
Já há um bolão de apostas entre 

parlamentares 
 

calorão calor - + - - N - + - dá sede e calorão 

carona carona + - + - N - - - 
Ciro deu carona a seu colega até 

o restaurante 
 

carrão carro - + - - N - - + 
Tem muita gente que passa 

de carrão importado 

 
  É válido ressaltar que, mesmo encontrando uma significativa quantidade de 

ocorrências, não classificamos os verbos (pois todos os verbos terminados em -onar, 
quando conjugados na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, terão a 
terminação -ona), tampouco analisamos nomes próprios.  

Como o sufixo -ão aparece em muitas palavras pelo seu caráter de ato/efeito e/ou 
por derivar de verbos, viu-se a necessidade de extrair do corpus apenas as mil primeiras 
ocorrências dos lexemas terminados com este sufixo. Alguns casos, tidos como 
interessantes na análise dos dicionários, não foram computados nesta primeira busca 
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então realizamos uma nova tabela para acrescentá-los. Na primeira análise das mil 
palavras estudadas, sistematizamos 777 e na busca realizada posteriormente, agregamos 
56 entradas ao nosso trabalho.  

Em seguida, apresentamos alguns casos de falsos aumentativos terminados em -
ão que não possuem forma original idêntica à forma aumentativa e apresentam mudança 
de gênero da palavra. Exemplos:  

 
(o) calção > (a) calça: “só o calção do surfista resistiu”;  
(o) orelhão > (a) orelha: “Vejo o orelhão: não adianta chamar quem não atende” 
(o) portão > (a) porta: “A massa flamenguista deu com a cara no portão”;  
(o) telão > (a) tela: “Durante a partida, assistida em um telão, os estudantes 

serviram cerveja”. 
 
Entendemos que o aumentativo não apenas designa algo de tamanho grande, mas 

também pode denotar intensidade (bonzão: muito bom; chuvão: chuva forte) e 
apreciação (mãezona: mãe boa). Assim, anotamos como aumentativos lexemas como: 
capona: capa grande; cestão: cesto ou cesta de grandes proporções; assim como 
caladona: muito calada; tardão: muito tarde; etc.  

Já os falsos aumentativos podem ocorrer, sobretudo, nas seguintes situações:  
 
i) quando os sufixos -ão e -ona não denotam apenas algo de tamanho grande, 

intensidade ou apreciação: bandejão > bandeja: restaurante que serve refeição à preço 
popular; macacão > macaco: roupa, traje informal;  fogão > fogo: aparato usado para 
cozinhar; papelão > papel: papel bastante grosso e rígido; quentão > quente: bebida 
preparada com aguardente.  

ii) quando os sufixos -ão e -ona são inerentes ao lexema, ou seja, a forma 

aumentativa é igual à forma original: almeirão, avião, batalhão, poltrona, vulcão;  
iii) quando a forma original e a forma aumentativa possuem uma relação de 

sinonímia: purona > pura (cachaça). Tal classificação, no entanto, não se aplica à 
análise do corpus, pois em uso os sufixos aumentativos, mesmo possuindo um 
significado similar à sua forma original, tendem a transmitir um juízo de valor.  

iv) quando o acréscimo dos sufixos aumentativo (-ão/-ona) tem valor de 
diminutivo: caravelão > caravela: caravela pequena; escotilhão > escotilha: escotilha 
de pequenas dimensões;  

 
 
Considerações Finais 
 

Pode-se afirmar que os resultados obtidos foram satisfatórios, pois as listas 
geradas conseguiram aprofundar o problema dos falsos aumentativos e dos falsos 
diminutivos no português do Brasil, evidenciando a amplitude de tal fenômeno. 

As listas, que contem lexemas de várias classes gramaticais (substantivos, 
adjetivos, advérbios e numeral), geram informações a respeito dos “diminutivos” (algo 
de tamanho reduzido, denotação de intensidade, juventude e/ou apreciação) e dos 
“falsos diminutivos” que, além de abrangerem lexemas como “bandeirinha”, 
“boquinha”, “caipirinha”, “cursinho”, “pedalinho”, também se referem a campos 
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semânticos mais específicos, como plantas, aves, peixes e sinonímia de “aguardente”, 
observáveis nos dicionários Aurélio e Houaiss e expressões e termos esportivos, 
encontrados no corpus. 

As listas também apresentam informações a respeito dos aumentativos (algo de 
tamanho grande, denotação de intensidade e/ou apreciação) e dos falsos aumentativos que, 
além de possuirem lexemas como “carona”, “poltrona”, “bandejão”, “orelhão”, “roupão”, 
também se referem a campos semânticos como o da química, física, botânica, e podem 
sugerir a ideia de ato/efeito observáveis nos dicionários Aurélio e Houaiss e no corpus. 

A análise dos dados do corpus do NILC foi fundamental para constatar como tais 
morfemas se apresentam em uso e, desse modo, evidenciar que o acréscimo dos morfemas -
-ão, -ona e -inho e -inha às palavras possuem uma intenção, mesmo que seja a de enfatizar, 
ironizar e/ou demonstrar carinho.  

Desse modo, constatamos que os aumentativos e diminutivos, em uso, apresentam 
uma grande quantidade de acepções que se fazem claramente compreendidas de acordo 
com o contexto em que são expressas. Já a questão dos falsos aumentativos e falsos 
diminutivos, em número bastante elevado, se associa a campos semânticos mais específicos 
(listados, sobretudo, nos dicionários). 

Pode-se afirmar que os resultados obtidos foram satisfatórios, pois as listas geradas 
conseguiram aprofundar o problema dos falsos aumentativos e falsos diminutivos no 
português do Brasil, evidenciando a amplitude de tais fenômenos.  

Com os resultados das listagens, procura-se contribuir para enriquecer os 
dicionários eletrônicos do software Unitex (PAUMIER, 2002; MUNIZ, 2004), permitindo 
um maior refinamento nas buscas e evitando ambiguidades desnecessárias. Além dessa 
aplicação específica, o resultado da pesquisa também poderá vir a ser utilizado por 
pesquisadores – colaborando com a descrição de outros fenômenos da língua em níveis 
superiores, como a sintaxe e o discurso.  

 
 
Palavras-chave: morfologia, processamento de linguagem natural, tipologia. 
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NEOLOGISMOS COMO PODER CRIATIVO DA LINGUAGEM NA MÍDIA 
CARIOCA 
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1; Anderson da Silva Ribeiro

2 
 
 
Introdução 
 
            O II Colóquio Brasileiro de Morfologia homenageia Margarida Basilio. Nada, 
pois, mais oportuno do que revisitar um dos assuntos que, entre outros, despertou o 
olhar cuidadoso da pesquisadora em relação à língua materna: a formação de palavras 
no português do Brasil. Desse modo, partindo dessa área de interesse, o objetivo 
principal do presente trabalho é mostrar como o profissional da mídia impressa carioca, 
na condição de usuário da língua portuguesa, faz uso adequado de sua sensibilidade e 
criatividade linguísticas na criação de neologismos oportunos e, ao mesmo tempo, 
instigantes. O corpus do trabalho é formado por construções extraídas dos jornais O 
Globo, O Dia e Meia Hora. Para dar conta da temática, as ocorrências selecionadas 
foram confrontadas com um corpus de exclusão: o Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa (2009) e o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009). Com as 
análises, foi possível verificar o poder profícuo de criação do falante, bem como o 
caráter interacionista da linguagem, o qual permite conceituar o homem como um ser 
cercado de textos por todos os lados. Com esses textos interage, influenciando-lhes a 
produção e sendo por eles influenciado. A diversidade de textos, bem como a variedade 
lexical que apresentam implicam a capacidade de o indivíduo perceber os propósitos 
existentes em cada um dos materiais produzidos, do mesmo modo que determina o 
desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas que lhe vão permitir 
interagir socialmente de modo eficaz. No caso específico da utilização de neologismos, 
constata-se que, parafraseando João Cabral de Melo Neto, no poema Catar feijão, tais 
formações neológicas açulam “a atenção do leitor”, uma vez que impedem a “leitura 
fluviante flutual”, pela condição de “pedra” que trazem em si mesmas. O efeito 
surpresa, muitas vezes, passa a ser o motivador da leitura. 
            Ao contrário dos neologismos literários, que costumam ficar restritos ao seu 
nascedouro, ou seja, ao espaço da obra em que foram criados, aqueles oriundos da mídia 
impressa circulam com tal rapidez entre os membros da comunidade linguística, que 
não só passam a fazer parte do vocabulário cotidiano, como também ampliam, em 
muitos casos, sua base significativa, criando, por sua vez, novos neologismos, trazendo 
como consequência o aumento da quantidade dos itens lexicais constitutivos da língua 
portuguesa. Destaca-se aqui no fato de a introdução, assimilação e circulação dos 
neologismos estarem sujeitas principalmente a fatores históricos e socioculturais 
(AZEREDO, 2008), como poderá ser constatado adiante. 
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            Segundo Basílio (2013, p.9), “... a língua é ao mesmo tempo um sistema de 
classificação e um sistema de comunicação.” e que “o papel do léxico está diretamente 
ligado a essa dupla função da língua”. Por conseguinte, o léxico “categoriza as coisas 
sobre   as  quais   queremos  nos   comunicar,  fornecendo   unidades  de  designação, as  
palavras, que  utilizamos na construção de enunciados.” Como a busca de invenções e o 
caminho  para possíveis descobrimentos estão sempre abertos em função  de 
constituírem traços da existência  humana, é sempre possível estar a sociedade diante da 
necessidade de  designar  novos seres,  objetos,  padrões  de comportamento,  novas  
relações. Desse modo, “... precisamos  de um sistema  dinâmico, capaz de  se expandir à 
medida que se manifesta a necessidade de novas unidades de designação e construção 
de enunciados..” (BASILIO:2013, p.9). É, portanto, natural o aumento frequente dos 
itens lexicais de uma língua de cultura, dado o dinamismo que a caracteriza. Afinal, um 
língua é viva pelo fato de existirem indivíduos que dela fazem uso, seja falando, seja 
escrevendo, como instrumento de interação social e de representação simbólica do 
mundo. No dizer de Basílio (2013, p.9), “O léxico, portanto, não é apenas um conjunto 
de palavras.”; mais do que isso, “... apresenta estruturas a serem utilizadas em sua 
expansão ...’, que constituem os processos de formação de palavras, os quais “... 
permitem a formação de novas unidades no léxico como um todo e também a aquisição 
de palavras novas por parte de cada falante.”, demonstrando a mobilidade linguística, 
essencialmente nesse campo de estudos. 
            A palavra constitui o ponto de encontro e de contato entre o homem e o meio. 
Na necessidade de interação entre os sujeitos, quase sempre estará presente o léxico, 
mediando as relações e até, de certa forma, servindo de veículo para a materialização 
e/ou categorização do pensamento por meio de um sistema simbólico, como aponta 
Azeredo (2008, p.116). Segundo ele, a palavra com que comunicamos nossas 
percepções não constitui um “espelho fiel” do mundo, mas uma representação dele. A 
necessidade de comunicação inerente à faculdade humana remete-nos, por sua vez,  ao 
pensamento de Barthes (1997, p.14), quando, em aula inaugural no Colégio de França, 
pondera: “... a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária nem 
progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é 
obrigar a dizer”. Essa afirmativa tão polêmica e verdadeira toca no ponto chave do 
dinamismo lexical: como falantes nativos, temos de dar conta linguisticamente daquilo 
que nos rodeia e do nosso estar no mundo, criando e evocando vocábulos no fragor da 
interlocução, sob o custo de, se assim não for feito, sermos exilados da sociedade que vê 
na palavra falada e escrita “o seu penhor e a sua fonte de produção” (BARCELLOS DA 
SILVA, 2000, p. 143). É a palavra que, nas sociedades letradas, eternizam pensamentos, 
contratos, relações de amor e de amizade, por exemplo. Assim, a língua exibirá ao 
falante seu caráter fascista na medida em que obrigará aquele a lançar mão de estruturas 
linguísticas estabelecidas “a serem utilizadas em sua expansão” (BASILIO, 2000, p.9). 
A obediência a essas estruturas garantirá ao usuário a apropriação tanto do léxico 
externo, que corresponde ao conjunto de palavras presentes nos dicionários, quanto do 
léxico interno ou mental, que corresponde “não apenas às palavras que um falante 
conhece, mas também ao conhecimento de padrões gerais de estruturação, que 
permitem a interpretação ou produção de novas formas” (BASILIO, 2013, p.10).  
            No dizer de Barcellos da Silva (2000), em todas as línguas chamadas vivas, o 
léxico é essencialmente marcado pela mobilidade, já que palavras e expressões surgem, 
desaparecem, perdem ou ganham significações, no intuito de promover o encontro 
marcado do falante com a realidade do mundo biossocial que o acolhe, razão pela qual, 
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segundo a autora, “o homem e o mundo encontram-se no signo”. No presente trabalho, 
conforme exposto anteriormente, interessam-nos especialmente apreciar as criações 
vernáculas formais ou neologismos morfológicos, as criações vernáculas semânticas ou 
neologismos semânticos e os estrangeirismos, especificamente os xenismos, as 
adaptações e as siglas. 
            Ao conjunto de processos de renovação lexical de língua, afirma Azeredo 
(2007), dá-se o nome de neologia, e às formas e acepções criadas ou absorvidas por esse 
léxico, neologismos. É certo que a criação e a ressignificação de palavras e expressões 
não ocorre a esmo; ao contrário, necessidades de ordem essencialmente expressiva são 
as determinantes de tal criação. Não se cria, portanto, uma palavra se já existe na língua 
outra que contempla o efeito de sentido desejado. O bloqueio é, desse modo, um 
princípio auxiliar de outro princípio mais geral, qual seja a economia linguística 
(AZEREDO, 2008). Sempre que algum fato ganha relevância no cotidiano da 
sociedade, seja no campo da política, do esporte, da economia, da informática, das artes, 
tal momento se torna oportuno para a criação ou ressignificação de formas na língua. Se 
determinado assunto se destaca em um certo momento, o natural interesse que o leitor 
demonstra em relação tanto à manchete, quanto à notícia, à reportagem, ao artigo de 
opinião, entre outros gêneros textuais encontrados no domínio discursivo jornalístico, é 
facilmente intensificado pela presença da neologia, constituindo, no contexto em que se 
encontra inserida, no dizer de cabralino, o “seu grão mais vivo”. 
 
 
Estruturas para expansão lexical: os processos de formação de palavras 
 
            A possibilidade que os membros de uma comunidade linguística têm de 
combinar morfemas para criar novos itens lexicais torna-lhes menos penosa a 
necessidade de memorizá-los. Cabe lembrar que essa combinação de morfemas está 
sujeita a regras dentro de uma perspectiva paradigmática. Segundo Azeredo (2008, 
p.396), “o conjunto dos morfemas, as regras que os combinam em palavras e as próprias 
palavras daí resultantes fazem parte do que se chama a ‘competência lexical’ de uma 
pessoa em uma determinada língua”.  
            Basicamente, dois são os processos de formação de palavras: a derivação e a 
composição.  
            A derivação constitui um processo que dá origem a novas palavras por meio de 
afixos, processo este que, por sua vez, se subdivide em derivação prefixal e derivação 
sufixal. Ocorre derivação prefixal sempre que o afixo (no caso, o prefixo) vem colocado 
antes do radical, enquanto, na derivação sufixal, o afixo (no caso, o sufixo) aparece 
depois do radical. No caso da derivação prefixal, cabe assinalar a produtitividade tanto 
do advérbio “não” quanto da preposição “sem” utilizados como prefixos e, por 
conseguinte, formando novas palavras por derivação prefixal. Cabe ainda considerar a 
possibilidade de uma palavra ser formada pelo uso simultâneo e interdependente de 
prefixo e de sufixo, que vai constituir o caso de derivação parassintética, circunfixação 
ou parassíntese. Trata-se de um caso singular na derivação, uma vez que o prefixo pode 
não apresentar significado algum, o que se mostra relevante em relação a esse morfema 
pelo fato de, na maioria das ocorrências, o prefixo ser dotado de significação externa. 
            Na composição, a nova palavra que se forma resulta da união de dois radicais. 
Quando esses radicais se colocam lado a lado, conservando acentuação própria e, 
portanto, não havendo redução de nenhum dos elementos mórficos dos itens que se 
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reúnem, tem-se o caso de composição por justaposição. Se, no entanto, a união dos 
radicais causa a perda da acentuação própria de um deles como consequência da 
subtração de algum elemento, ocorre a composição por aglutinação. 
            No que diz respeito aos estrangeirismos, dá-se o nome de xenismo ao 
estrangeirismo que conserva sua forma gráfica de origem, enquanto a adaptação decorre 
do fato de o estrangeirismo submeter-se à morfologia da língua que dele faz uso, no 
caso, o português. Com relação à sigla, remete à palavra formada pelas letras iniciais de 
um sintagma. Segundo Henriques (2007, p.137), encontra-se entre os casos de 
“vocábulos formados sob condições específicas, as quais envolvem princípios de 
influência linguística, necessidade expressiva ou simplicidade”. 
            A criação neológica decorre dos mesmos processos, que constituem as bases de 
expansão do léxico da língua. Por esse motivo, é compreendida pelo usuário da língua, 
apesar do estranhamento causado quando do primeiro contato do ouvinte/leitor com o 
novo item. Desse modo, segundo Valente (2012, p. 13), “Os neologismos não se criam 
aleatoriamente, mas sim a partir do sistema linguístico (a Língua), visto que nele estão 
previstos”. Para se criar, pois, uma palavra, é necessário, ainda no dizer de Valente, 
“partir da combinação de seus elementos estruturais que se distribuem no que, 
linguisticamente, denominamos campo ‘aberto’ (ou infinito) e campo ‘fechado’ (ou 
finito). A diferença existente entre esses dois campos se faz em função do elemento 
mórfico relacionado a cada um deles. No campo aberto, encontram-se os radicais, 
enquanto, no fechado, estão as desinências nominais, as desinências verbais, as vogais 
temáticas e os afixos (prefixos e sufixos). 
            De acordo com Martins (2008, p.145), “Os processos de formação de palavras, 
essenciais ao enriquecimento lexical, vêm atendendo às necessidades expressivas de 
falantes e escritores, desde os começos da língua, como também acontecia no latim...”. 
Segue a autora sua explanação: “... Mas é a partir do século XIX que ficcionistas e 
poetas, de Portugal e do Brasil, passaram a explorar mais intensamente o léxico virtual, 
reunindo radicais e afixos em novas formas. No modernismo, acentua-se o gosto...”. 
Embora não seja esse o foco desta produção, é importante deixar registrado o amplo 
campo que se apresenta aos estudos referentes às criações neológicas no discurso 
literário. 
            Quanto à utilização no discurso não literário, afirma Valente (2012, p.21) que 
“O Jornalismo é, atualmente, uma das maiores fontes de enriquecimento do nosso 
léxico (...) – principalmente o impresso – cria novas palavras ou incorpora algumas 
inventadas pelo povo”. Os textos midiáticos mostram-se, portanto, importante objeto de 
estudo, principalmente, pelo fato de atingirem um percentual significativo de usuários 
da língua portuguesa. No momento em que o olhar do pesquisador se volta para a 
análise dessa particularidade do léxico da língua, torna-se fundamental que “... se 
identifiquem os recursos linguístico-discursivos utilizados...” (VALENTE, 2012, p.63)  
e, no caso de um trabalho desenvolvido, por exemplo, nas aulas de Língua Portuguesa 
da Educação Básica, “...se comentem tanto os que têm valor expressivo como aqueles 
que servem como instrumentos de manipulação” (VALENTE, 2012, p.63). A 
maturidade leitora e a competência discursiva desenvolvem-se, pois, no usuário da 
língua, a partir do momento em que lhe é possível perceber o porquê das escolhas 
lexicais presentes em determinado texto, entre elas, o emprego de neologismos, na 
produção de sentido. 
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Criações neológicas na mídia escrita carioca 
 
            As ocorrências selecionadas e que serão analisadas na presente seção 
exemplificam casos de neologismo semântico, neologismo morfológico e 
estrangeirismo, que, como anteriormente afirmado, constituem o foco do presente 
estudo. 
 
  
 Neologismo semântico 

 
            O neologismo semântico envolve a ampliação de sentido de uma determinada 
palavra ou expressão, ou seja, significados novos para significantes já existentes. No 
corpus analisado, encontram-se os seguintes enunciados, que remetem a esse tipo: 
 

● “Novo em folha”   (Revista de O Globo, 07 de julho de 2013) 
 

            Tal construção nominal remete-se, na matéria jornalística em questão, ao detalhe 
presente em uma folha de antúrio amazonense plantado no Sumaré, local em que o papa 
Francisco ficará hospedado durante sua visita à cidade do Rio de Janeiro. O conteúdo da 
matéria chama a atenção do leitor para a diferença existente entre a folha do antúrio 
normalmente encontrada no Rio de Janeiro e aquela oriunda do estado do Amazonas. 
Em que consiste, nesse caso, a criação neológica? O enunciado explora a quebra do 
emprego conotativo da expressão empregada e faz valer a evidência do sentido 
denotativo. Assim, do ponto de vista da conotação, o sintagma “novo em folha” remete 
a algo que nunca fora usado até um determinado momento. O termo “em folha”, por sua 
vez, intensifica o adjetivo “novo”, fazendo com que a referida expressão possa 
corresponder a “novíssimo”, grau superlativo absoluto sintético do adjetivo em questão.  
            Na chamada da matéria jornalística, porém, tal sentido não se faz presente. O 
que se tem, efetivamente, é a constatação de alguma novidade ou de alguma marca 
específica presente em uma das partes do vegetal antúrio: a folha. 
            A substituição da conotação pela denotação traz ao leitor um estranhamento 
inicial, que é imediatamente superado no momento em que tal enunciado passa a ser 
relacionado à matéria que encabeça. 
 
     ● “O sol é para todos ... do Setor D”  (jornal O Globo, caderno Esportes, 18 de junho 
de 2013) 
 
            O mesmo procedimento acima exposto ocorre neste segundo enunciado: a 
quebra do sentido conotativo e emprego da expressão em seu sentido denotativo. 
            A frase-feita “O sol é para todos” conota otimismo, ou seja, a todos, 
indistintamente, é possível encontrar a felicidade, realizar seus desejos. No enunciado 
jornalístico, porém, tal expectativa de sentido é quebrada, em parte pela expressão 
presente após as reticências: “do Setor D”. O próprio emprego desse sinal de pontuação 
é responsável por um diminuto suspense que se cria no correr da leitura. 
            É, no entanto, no momento em que o leitor toma conhecimento do subtítulo da 
matéria – “Durante 20 minutos, a luz atrapalha a visão do torcedor no estádio” –, que 
ele percebe que o Setor D do recém-reformado Maracanã não está favorecendo a visão 
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do torcedor. O efeito de humor trazido pelo jornalista busca, entre outras possíveis 
finalidades, conseguir a adesão do leitor em relação ao problema detectado. 
 
 
 Neologismo morfológico e estrangeirismo 

 
            Ao conjunto dos neologismos morfológicos pertencem as criações formadas por 
composição e por derivação. Com relação ao emprego de estrangeirismo, como 
anteriormente afirmado, o corpus de estudo é constituído de xenismos, adaptações e 
siglas.  
 
  Composição e estrangeirismo 
 
            Os grupos que seguem são formados por criações neológicas formadas pelo 
processo de composição por justaposição e por aglutinação, bem como pelo 
estrangeirismo, sob forma de xenismo, de adaptação e pela sigla. Uma vez que os 
conceitos foram anteriormente expostos, apresentamos, a seguir, as ocorrências 
selecionadas. 
 
  Composição por justaposição, presença de  xenismo e sigla 
            
      ● “Depois da ‘Maria-prefácio’, as mulheres que cercam escritores em Paraty, e da 
‘Maria-nanquim’, as que estapeiam pelos cartunistas, eis que um editor identificou um 
novo este ano na Flip: a ‘Maria-quarta capa’: ‘São aquelas que correm atrás dos editores 
para publicar seus contos, poesias, textos de blog’, comentou um dos perseguidos da 
festa.”    (jornal O Globo, 05 de julho de 2013)     
 
            No trecho acima, encontramos “Maria-prefácio”, “Maria-nanquim” e “Maria- 
quarta capa”, que exemplificam as criações  neológicas formadas por justaposição, 
todas elas pertencentes ao campo semântico de livro. O emprego da palavra “Maria” em 
cada uma delas remete à metáfora da mulher. O antropônimo “Maria”, por ser comum, 
representa a mulher também comum, do povo, sem qualquer traço especial. As 
expressões destacadas são formadas por analogia a outras já existentes, tais como 
“Maria-chuteira”, “Maria-gasolina”, “Maria-ninguém”. Com relação aos 
especificadores de “Maria”, respectivamente, “prefácio”, “nanquim” e “quarta capa”, 
percebe-se a relação metonímica entre estes e o nome próprio ao qual se ligam, uma vez 
que cada um desses especificadores traz consigo sua função específica no objeto 
representado: livro, cartum e livro.  
            Dentro do foco do estudo, cabe destacar também a utilização do estrangeirismo 
“blog”, que, pelo fato de conservar sua grafia original, constitui um caso de xenismo. 
Cabe destacar também a utilização da sigla “Flip”, que remete a um significado de 
cunho institucional: Festa Literária Internacional de Paraty. O conhecimento de mundo 
do leitor dispensa o desdobramento da sigla, com a consequente indicação das palavras 
que cada letra representa. Assim, Flip passa a constituir um signo, dotado de 
significante e significado. 
 
   ● “No dia do orgulho LGBT, ‘cura gay’ mobiliza Rio” (jornal O Globo, 29 de junho 
de 2013) 
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            A formação neológica “cura gay” constitui exemplo de composição por 
justaposição: os radicais “cura” e “gay”, um verbo e um substantivo, respectivamente. O 
significado lexical se relaciona ao conteúdo do projeto do deputado federal Marcos 
Feliciano. Entende o deputado que o indivíduo que se afasta de sua natureza masculina 
ou feminina se encontra doente e, em função disso, pode ser curado.  
           Em relação ao substantivo “gay”, representa um xenismo, ou seja, o 
estrangeirismo que mantém sua grafia original. 
            Destaca-se a presença da sigla LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros –, utilizada para representar todas as orientações sexuais 
minoritárias e manifestações de identidades de gênero divergentes do sexo designado no 
nascimento. À semelhança do comentário anteriormente feito em relação à sigla Flip, 
LGBT também constitui um signo, dotado de significante e significado, compreendido, 
portanto, pelo leitor. 
 
  Composição por aglutinação, presença de xenismo e adaptação 
 
   ● “O mulatólogo”         (jornal O Globo, coluna Gente Boa, 08 de junho de 2013) 
   
            O título acima refere-se a comunicado sobre o cartunista Lan, que daria um 
depoimento para a posteridade no Museu da Imagem e do Som no dia 19 de junho. O 
conhecimento de mundo do leitor faz com que este relacione o cartunista ao neologismo 
“mulatólogo”: nos cartuns produzidos por Lan, a figura principal é sempre uma mulata, 
representada em proporções exageradas, que marcam um tom de elogio. O referido 
neologismo é formado pelos radicais “mulata” e “logo”, em cuja fusão se faz perceber a 
queda da desinência de gênero “a”, e tem como significado “o especialista em mulatas”. 
Tal criação neológica se estabelece por analogia, uma vez que decorre de formas já 
existentes na língua, como “psicólogo”, “filólogo”, entre outras. 
 
   ● “Você vai se surpreender com o promessômetro.”  (jornal O Globo, 02 de outubro 
de 2010) 
 
            O título da chamada, publicada no período das eleições, a qual levava o eleitor a 
refletir acerca das promessas dos candidatos no período de campanha eleitoral – Quem 
prometeu o quê? ; Quais as promessas de campanhas mais apoiadas pelos leitores? ; 
Você concorda com o que seu candidato anda prometendo? – surpreende o leitor com o 
emprego da palavra “promessômetro”, que combina “promessa” com “metro”, no 
processo de composição por aglutinação. Formada por analogia com outras formas 
existentes, tais como “gasômetro”, “barômetro”, “termômetro”, entre outras, encerra em 
si o significado “medidor de promessas”, promessas essas relacionadas aos candidatos 
que se apresentavam. O efeito, além do tom de humor que apresenta, também embute 
um tom pejorativo, como que chamasse a atenção dos leitores para promessas nas quais 
ele não deveria confiar plenamente. 
 
   ● “Uma tuiteratura? 
     As novidades sobre o twitter já não cabem em 140 toques (...) Também se fala das 
possibilidades literárias desse meio que se caracteriza pela concisão. (...)”    (jornal O 

Globo, Zuenir Ventura, 17 de abril de 2010) 
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            O título e o trecho acima foram extraídos de uma crônica do autor citado. A 
criação neológica “tuiteratura” é formada pela aglutinação de “tuiter” com “literatura”, 
na qual ocorre perda da primeira sílaba da segunda palavra. O significado do termo 
encerra a ideia de produção de um texto literário com o número de toques característico 
do twitter. Cabe destacar o fato de o cronista, no título da crônica, haver feito uso da 
forma “tuiter”, que constitui caso da adaptação do estrangeirismo twitter ao padrão 
gráfico da língua portuguesa. No texto, porém, o cronista utiliza o estrangeirismo em 
sua forma original, o que pode levar a se pensar que a intenção de fisgar a atenção do 
leitor se encontrava no título, funcionando como chamamento para a leitura da crônica. 
Assim, no texto em si, onde tal propósito já não se fazia presente, a opção foi o uso do 
xenismo. 
 
   ● “Neymarmania e neymarketing”    (jornal O Globo, Zuenir Ventura, 05 de junho de 
2013) 
 
            A passagem acima foi, à semelhança do exemplo anterior, constitui o título de 
uma crônica de Zuenir Ventura. A partir do nome do jogador de futebol Neymar, o 
cronista brinca com o processo da composição, fazendo uso das duas possibilidades 
existentes: a justaposição e a aglutinação. 
            No caso de “Neymarmania”, ocorre a justaposição dos elementos “Neymar” e 
“mania”, mantendo, cada um deles seu acento próprio. Já em “Neymarketing”, a 
aglutinação é empregada como processo de formação, deixando ao leitor a escolha do 
elemento que perdeu uma sílaba. Assim, é possível considerar tanto “Ney + marketing” 
quanto “Neymar + keting”. 
            A motivação dos neologismos “Neymarmania” e “Neymarketing” foi a mesma: 
a imagem do jogador exposta com frequência na mídia. Em relação a “Neymarmania”, 
o significado refere-se à mania de diferentes publicitários fazerem uso do jogador como 
apelo junto ao leitor/telespectador para consumo dos produtos anunciados, o que, por 
sua vez, implica o “marketing” que se associa ao jogador – “Neymarketing”. 
            É importante também destacar o uso do estrangeirismo “marketing” como 
xenismo, muito mais apelativo do que sua possível adaptação como “márquetim”, o que 
acarretaria, certamente, um tom pejorativo ao sentido, não sendo, efetivamente essa a 
intenção do cronista. 
 
    Sigla 
 
      ●  “Cariocas apelidaram banheiro público da Central: 
                         M.A.N.J.A. 
           A UFA (Unidade Fornecedora de Alívio), que deixa o usuário parcialmente 
exposto, virou Muita Água No Joelho Acumulada.”  ( jornal Meia Hora, 26 de 
fevereiro de 2013) 
 
            Meia Hora é um jornal popular que tem como característica marcante as 
manchetes sensacionalistas, que, de forma alguma passam impunes pelos leitores em 
geral.  
            Na ocorrência acima, a manchete está ligada ao fato de a Prefeitura do Rio de 
Janeiro haver instalado, em alguns pontos da cidade, banheiros públicos sui generis, 
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denominados pelas próprias autoridades UFA, sigla que aparece impressa em uma das 
paredes. A sigla formada remete, efetivamente, à sensação de alívio, presente no 
significado da interjeição “ufa!”, de uso cotidiano pelo usuário da Língua Portuguesa. 
Indiscutivelmente a sigla traz um tom de humor adequado tanto ao contexto de uso 
quanto ao gosto do carioca. 
            Não satisfeito com o efeito produzido, o carioca, segundo o Meia Hora, resolveu 
intensificar o humor anteriormente referido, valendo-se da expressão popular “água no 
joelho”, que remete à vontade de urinar, e dela resultando na criação da sigla 
M.A.N.J.A.  
            Não se pode garantir, até o presente momento, se esta última sigla irá perdurar, 
ou se vai ter, apenas, efeito momentâneo, dada a novidade da instalação. No que se 
refere à primeira, é possível que permaneça, dado o caráter oficial do “batismo” que 
esses novos banheiros públicos receberam.   
 
 
 Derivação 
            O processo de formação de palavras por derivação, como anteriormente referido, 
se subdivide em três grupos. No caso do presente trabalho, ilustraremos somente dois 
deles: a derivação prefixal ou prefixação e a sufixal ou sufixação. 
 
   
  Prefixação e sigla 

 
  ●  “Super-Mario 
       Diante de 73.123 torcedores (cerca de 76% de moradores do Rio, segundo a Fifa), a 
Itália venceu o México por 2 a 1 e viu o público vibrar e gritar os nomes de Pirlo e 
Mario Balotelli (...)”       (jornal O Globo, caderno Esportes, 17 de junho de 2013) 
 
            O título da notícia traz um neologismo formado pelo prefixo “super” e o 
antropônimo “Mario”, nome de um jogador de futebol italiano. Em termos de 
significado, o neologismo remete à posição de destaque do jogador em relação aos 
demais membros do time ao qual pertence. A anteposição de “super” a um nome 
próprio não constitui regra geral de uso, produzindo, assim, no caso em questão, efeito 
expressivo, com valor de intensificação. 
            É relevante considerar o emprego da sigla Fifa – Federação Internacional de 
Futebol Associado, organização que controla o futebol em todo o mundo. Assim como 
nos dois casos anteriormente apresentados, Fifa também constitui um signo linguístico. 
O leitor mostra-se tão familiarizado com a palavra, que, possivelmente, até se esquece 
de que se trata de uma sigla, como ocorre, por exemplo, com Petrobras. 
 
   ● “Os pré- minotauros 
     Nas décadas de 60, 70, Tigre Paraguaio, Verdugo e, principalmente, Ted Boy 
Marino, que morreu anteontem, aos 72 anos, foram bem mais populares que lutadores 
do MMA de hoje, como Minotauro (...)”    ( jornal O Globo, 29 de setembro de 2012) 
 
            A compreensão do título por parte do leitor só é possível após a leitura do início 
da notícia. Somente nesse momento é que o leitor percebe que a palavra “minotauro” 
não se refere ao ser mitológico, mas ao lutador Minotauro, do MMA. O uso da letra 
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minúscula se mostra intencional: o objetivo inicial é desorientar o leitor em relação ao 
assunto a ser abordado: nomes que se destacaram nas famosas lutas-livres das décadas 
de 1970 e 1980, cada qual por seu tipo de atuação. Assim, Tigre Paraguaio, Verdugo e 
Ted Boy Marino são precursores de Minotauro, o que justifica o emprego do prefixo 
“pré”, que indica anterioridade. 
 
   ● “Os sem-televisão 
      Internautas reclamam (...) de queda de luz na hora da novela ‘Avenida Brasil’” 
                  (jornal O Globo, Ancelmo Gois, 4 de outubro de 2012) 
 
            A preposição “sem” com valor de prefixo (ou prefixoide) revela alto grau de 
produtividade, significando “privação”. A utilização do referido prefixo altera a classe 
gramatical da base, que passa de substantivo a adjetivo. Assim, a expressão “sem-
televisão” adjetiva o indivíduo que, por algum motivo, está privado de uso do aparelho, 
ou por não possuir um, ou, como no caso da informação trazida pelo colunista, não 
poder utilizá-lo por algum motivo específico. No contexto, tal motivo deveu-se à falta 
de luz no momento em que era exibido o capítulo da novela. 
            No caso do título em estudo, é possível perceber a anteposição do artigo 
definido “os” à forma “sem-televisão”, o que a torna um substantivo, constituindo, 
portanto, um caso de derivação imprópria ou conversão.  
 
   ● “Supermegahiper FEIRÃO Citröen”              (jornal O Globo, 29 de junho de 2013) 
       
            A chamada do texto publicitário faz uso de dois processos de formação lexical.    
  Em “supermegahiper”, ocorre a justaposição de três prefixos: “super”, “mega” e 
“hiper”, num processo que pode ser denominado superprefixação, que conota uma ideia 
mais do que superlativa em relação ao substantivo que a acompanha. Uma intenção 
possível do publicitário é trazer ao leitor a ideia de que uma série de vantagens poderá 
ser constatada quanto à aquisição de veículos da Citröen, incomparáveis àquelas 
oferecidas em eventos promovidos por outras montadoras de veículos. Na linguagem da 
criança e do adolescente, é comum a utilização desse recurso quando desejam passar a 
seu(s) interlocutor(es) a importâcia ou a superior qualidade de algo que possuem ou que 
desejam possuir; a excepcional experiência vivida numa determinada situação, entre 
outras oportunidades de avaliação. 
            Quanto ao neologismo “feirão”, tem-se que, ao radical de “feira” foi 
acrescentado o sufixo “ão”, com valor superlativo. Não se trata, assim, de uma feira 
grande em tamanho, mas uma feira importantíssima, que ninguém deverá perder em 
função das vantagens que vai oferecer àqueles que se interessarem em adquirir um 
veículo da marca Citröen. Além do emprego do neologismo em si, a maneira como a 
palavra aparece grafada, com todas as letras maiúsculas, reforça, visualmente, a 
importância do evento. 
 
    
   Sufixação e sigla 
 
   ●  “ O proibidão de Oscar Wilde 
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        Inédito por mais de um século, original de ‘O retrato de Dorian Gray’ ganha edição 
em português, evidenciando teor homossexual que chocou a sociedade vitoriana.”   
(jornal O Globo, Segundo Caderno, 14 de junho de 2013) 
 
            O título da matéria em pauta traz o neologismo “proibidão”, formado pelo 
adjetivo “proibido”, a cujo radical foi acrescentado o sufixo “ão”. O leitor 
imediatamente percebe o valor de intensificação, bastante usual nas variedades 
informais da língua, que o sufixo empresta ao adjetivo, correspondendo em significado 
à forma “proibidíssimo”. O texto da matéria à qual o título se relaciona confirma essa 
ideia. 
            Cabe ainda acrescentar que, contextualmente, a forma “proibidão” assume valor 
substantivo, pelo fato de estar posposta ao artigo definido “o”. 
 
    ●  “Vou viralizar 
       Surgiu novo verbo entre os divulgadores que trabalham com internet e mídias 
sociais: viralizar. Foi ouvido anteontem um “me fale se você vai querer publicar a foto, 
senão eu vou dar uma viralizada.”    ( jornal O Globo, coluna Gente Boa, 05 de junho de 
2013) 
 
            Do adjetivo “viral”, cujo significado é “relativo a vírus ou causado por ele” 
(HOUAISS, 2009, p.1949), ao qual é acrescido o sufixo “izar”, é criado o verbo 
“viralizar”, um neologismo. Sabe-se que o sufixo “izar” é extremamente produtivo na 
formação de palavras da língua portuguesa e conduz à ideia de ação relacionada ao 
conteúdo da base: ação de tornar x; na caso da ocorrência acima, “ação de tornar viral”. 
            Ocorre que, em “viralizar”, palavra que vem sendo empregada, com frequência, 
nas redes sociais, não está, necessariamente, presente o traço negativo que marca o 
substantivo “vírus” e, em decorrência, o adjetivo “viral”. Ao contrário, os usuários das 
redes sociais o utilizam com conotação negativa ou positiva, uma vez que “viralizar” 
algo tem como objetivo principal atingir o maior número possível de usuários por meio 
da internet. Assim, uma grande quantidade de internautas terá acesso a esse algo, 
repudiando-o ou elogiando-o. 
            Além do verbo, o texto da nota apresenta outro neologismo, formado a partir de 
viralizar: “viralizada”, contextualmente, um substantivo formado pelo radical de 
“virilizar”, ao qual se junta o sufixo “ada”, que significa “ato segundo o meio com que é 
praticado”. 
 
   ● “ – Então vamos lá: ‘Adeus, pibinho velho... feliz pibão novo’” ( jornal O Globo, 
charge de Chico Caruso, janeiro de 2013) 
 
            As criações neológicas “pibinho” e “pibão” são formadas, por derivação, a partir 
da sigla PIB – Produto Interno Bruto – , a qual,  por sua condição de signo, dotado de 
significante e significado, funciona como radical ao qual são acrescidos, 
respectivamente, os sufixos “inho” ( valor de diminutivo)  e “ão” (valor aumentativo).  
           O produto interno bruto refere-se à soma da produção de bens e serviços dentro 
do território nacional, durante um ano civil. Desse modo, está diretamente associado à 
geração de empregos no país. O propósito dos governos é ter sempre grande oferta de 
empregos, o que não aconteceu em 2012 no Brasil. Ainda que o interesse da presidente 
Dilma Roussef e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que, na charge, aparecem 
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vestidos de branco e brindando com champanhe, tivesse sido atingir um “pibão”, a 
realidade trouxera um “pibinho”. 
           O humor de Chico Caruso se constrói tanto pelas criações neológicas, quanto 
pela paródia feita com a canção frequentemente ouvida na chegada do Ano Novo: 
“Adeus, ano velho / feliz ano novo / que tudo se realize / no ano que vai nascer...”, da 
qual o chargista utilizou somente os dois primeiros versos. 
 
   ● “Renando contra a maré...”   ( jornal O Dia, charge de Aroeira, junho de 2011) 
 
            A ilustração da charge em questão traz a figura do Presidente do Senado Federal, 
Renan Calheiros, remando um barco no sentido contrário à maré. A crítica do chargista 
relaciona-se ao fato de o senador tentar se proteger contra as acusações que lhe estavam 
sendo feitas. É evidente o tom parodístico em relação à frase popular “Remando contra 
a maré”. A semelhança fônica entre a forma verbal “remando” e o neologismo 
“renando” facilita a aproximação. 
            Aroeira cria a forma nominal de gerúndio (“Renando”) de um criado verbo 
“renar”, que, por sua vez, alude a Renan. É interessante observar que o próprio 
antropônimo Renan está contido na expressão gerundiva, o que aumenta o tom 
humorístico da charge. 
   
 
Considerações finais 
 
            A abrangência do estudo do léxico da língua portuguesa é imensa. Várias 
perspectivas podem ser assumidas no intuito de buscar respostas adequadas para um 
corpus estabelecido. No presente trabalho, a intenção foi fazer um estudo acerca do uso 
de  neologismos trazidos à tona pela voz de jornalistas cujos textos são publicados em 
jornais que circulam no Rio de Janeiro. 
            A criatividade é um traço que, em geral, marca o profissional da mídia impressa, 
o qual, com tal recurso, é capaz de não só trazer novas palavras à boca do público leitor, 
como também ampliar o léxico da língua portuguesa, na medida em que, pela 
frequência de uso, uma forma que, em um determinado momento, foi considerado um 
neologismo, pouco tempo depois, pode deixar de sê-lo, pelo fato de, ao ser registrado 
no(s) dicionário(s), passa a ser reconhecido e incorporado como  vocábulo da língua 
portuguesa. 
            O estudo dos processos de formação de palavras e, consequentemente, o das 
criações neológicas, ultrapassa, e muito, o simples reconhecimento do processo 
empregado e a identificação dos elementos mórficos presentes na palavra. De acordo 
com Basílio (1995, p.15), “... Seguindo um modelo clássico, as gramáticas tradicionais 
não se ocupam da questão da formação de palavras, limitando-se, o mais das vezes, a 
enumerar processos e listar exemplos.”. Ainda que concordemos com a autora, não se 
pretende, neste espaço, polemizar acerca do posicionamento assumido pela tradição 
gramatical. Cabe, no entanto, destacar que os estudos morfológicos no campo dos 
processos de formação lexical têm de ser considerados, levando em conta  
procedimentos que ultrapassam a memorização.  
            Na seção 2 do presente trabalho, abordou-se, entre outros assuntos, a 
importância do estudo lexical no desenvolvimento da competência leitora de alunos da 
Educação Básica. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) dos Ensinos 



 
 

Anais do II Colóquio Brasileiro de Morfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
 

 

231

Fundamental e Médio, o aluno deve ser colocado em contato com textos de diferentes 
gêneros, a fim de que, entre outros propósitos, se torne capaz de perceber o papel social 
que a leitura e a escrita desempenham. Assim, entre os meios de que o professor dispõe 
para a consecução desse objetivo, o jornal apresenta-se como recurso de grande valor, 
uma vez que proporciona o contato com textos de natureza e finalidades específicas, 
trazendo consigo as marcas da criatividade de seus respectivos produtores.  
            Na medida em que o léxico interioriza a codificação da realidade extralinguística 
de uma comunidade de falantes, quanto maior for domínio lexical do usuário, maior 
será sua capacidade de interação com o outro. A leitura plena de um texto, atentando 
para as escolhas realizadas, visando à produção de sentido, passa, portanto, entre outros 
níveis, pelo conhecimento lexical.  
            Desse modo, neologismos, intertextualidades, estrangeirismos mostram-se, no 
texto jornalístico, instrumentos importantes na interação autor-leitor. Nessa perspectiva, 
deve o professor, em sua função de mediador, fazer o aluno perceber a importância dos 
recursos expressivos relacionados ao léxico, consideradas as intenções comunicativas de 
cada gênero textual. A descrição dos aspectos linguísticos constitui, portanto, peça 
chave nos procedimentos relacionados ao ensino  da língua materna. 
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