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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo precípuo fornecer alguma contribuição para as investigações de 

morfologia histórica, ao abordar o fenômeno da formação de palavras via prefixação em registros 

escritos remanescentes da produção primitiva em português (séculos XII, XIII e XIV). É fruto de uma 

pesquisa em nível de mestrado, de teor descritivo-analítico, cujo escopo foi o rastreamento do 

paradigma prefixal do português em sua primeira sincronia medieval, incidindo sobre um extenso 

corpus textual do português arcaico — englobando suas manifestações na documentação jurídico-

notarial, na prosa literária e na lírica trovadoresca. Com base em diversos estudos, da pena de autores 

nacionais ou de outros países, realizou-se uma revisão da literatura e da fundamentação teórica 

existentes que incidiam sobre algumas questões centrais da morfologia ou que a ela eram pertinentes: 

os conceitos de palavra, de morfema e de formação de palavras; a fronteira entre derivação e 

composição; os tipos de elementos afixais da margem esquerda do vocábulo (prefixos, prefixoides ou 

pseudoprefixos); a fronteira entre sincronia e diacronia e suas implicações para o estudo morfológico; 

a prefixação na língua latina e sua influência na constituição do arcabouço léxico-morfológico do 

vernáculo. Afora isso, e sob uma perspectiva histórico-descritiva, pretendeu-se analisar o estatuto 

semântico-morfolexical dos vocábulos prefixados encontrados em edições dos 92 textos medievais 

perscrutados, bem como tecer algumas reflexões sobre a produtividade e vitalidade dos prefixos 

encontrados e algumas considerações sobre sua etimologia. Buscou-se também observar fenômenos 

atinentes a este tipo de derivação afixal, como a superposição prefixal, a parassíntese, a substituição de 

prefixos no decorrer do eixo temporal e a alomorfia e alografia ativadas nas operações genolexicais 

constituídas por esses elementos mórficos da margem esquerda do vocábulo. A análise individual de 

cada prefixo, subsidiada pelos quase 2 mil vocábulos complexos (excluindo-se deste cômputo as 

flexões de cada vocábulo) advindos de inúmeras operações prefixais depreendidas dos textos 

consultados, em 526 bases léxicas distintas, reproduzidas em um Morfemário (Tomo II desta 

dissertação), constituiu o cerne deste estudo, pois a partir dele foi possível estabelecer o paradigma 

prefixal da língua portuguesa em sua primeira sincronia arcaica. Foi delineada, quando possível, uma 

correlação histórico-linguística geral entre os usos prefixais e suas características em três momentos 

distintos da história da língua: o prefixo no latim, sua forma correspondente na primeira fase do 

português arcaico e seu uso no período hodierno. Foram ainda sistematizados em tabelas os vocábulos 

cuja datação mais antiga foi atestada pela presente pesquisa, bem como os casos de palavras que se 

arcaizaram e foram substituídas na história da língua. Pensa-se que uma descrição histórica da 

prefixação, alicerçada nos primórdios da expressão escrita em português, além de oferecer dados 

importantes para o estudo diacrônico da língua, poderá prestar-se ao esclarecimento de fenômenos 

tidos como abstrusos quando observados sob a luz de uma análise puramente sincrônica. 

 

Palavras-chave: Prefixação. Português Arcaico. Semântica morfolexical. Etimologia.                                        
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ABSTRACT 

 

This study aims to provide some contribution to the investigations of historical morphology, by 

approaching the phenomenon of word formation via prefixing in written records remaining from 

primitive production in Portuguese (XII, XIII and XIV centuries). It is the result of a descriptive and 

analytical master‘s research, whose scope was the tracking of prefixal paradigm of Portuguese in their 

first medieval synchrony, focusing on an extensive textual corpus of archaic Portuguese — embracing 

its manifestations in the legal and notarial documents, in literary prose and troubadour lyric. Based on 

several studies, including national authors as well as authors from other countries, we did a review on 

the literature and the theoretical framework focused on some key issues of morphology or those that 

were relevant to it: the concepts of word, morpheme and formation of words; the boundary between 

derivation and composition; the types of affixal elements of the left margin of the word (prefixes,  

prefixoides or pseudoprefixes); the boundary between synchrony and diachrony and its implications 

for the morphological study; prefixation in the Latin language and its influence on the formation of 

lexical-morphological framework of the vernacular. Aside from that, and under a historical-descriptive 

perspective, we intended to analyze the semantic-morpholexical status of prefixed words found in 92 

editions of medieval texts scrutinized, as well as make some reflections on the productivity and vitality 

of the prefixes found, and some considerations about their etymology. We also sought to observe the 

phenomena related to this type of affixal derivation as the prefixal superposition, the parasynthesis, the 

substitution of prefixes during the time axis and the allomorphy and allography activated in the 

genolexical operations constituted  by those morphic elements of the left bank of the word. The 

individual analysis of each prefix, subsidized by the almost 2000 complex words (excluding from this 

computation the inflections of each term) proceeding from numerous prefixal operations inferred from 

texts consulted in 526 distinct lexical bases, reproduced in a Morfemário (Volume II of this 

dissertation), constituted the core of this study, since from that, it was possible to establish the prefixal 

paradigm of Portuguese in its first archaic synchrony. When possible, we outlined a general historical-

linguistic correlation between the prefixal uses and their characteristics in three different moments in 

the history of the language: the prefix in Latin, its corresponding form in the first phase of archaic 

Portuguese and its use in today's period. The words whose oldest dating was attested by this research 

were also systematized in tables, as well as cases of archaized words replaced in the history of the 

language. It is thought that a historical description of prefixing, rooted in the origins of the written 

expression in Portuguese, besides providing important data for the diachronic study of language, can 

lend itself to clarify phenomena considered abstruse when observed under the light of a purely 

synchronic analysis. 

 

Keywords: Prefixing. Archaic Portuguese. Morpholexical Semantics. Etymology. 
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene el objectivo precipuo de fornecer una contribución a la investigación de morfología 

historica, al abordar el fenómeno de la formación de palabras a través de la prefijación en registros 

escritos reminiscentes de la producción primitiva en portugués (siglos XII, XIII y XIV). Resulta de 

una investigación de máster, de naturaleza descriptiva y analítica, cuyo escopo primordial fue el 

rastreo del paradigma prefixal del portugués en su primera sincronía medieval, incidiendo sobre un 

extenso corpus textual del portugués arcaico — englobando sus manifestaciones en la documentación 

jurídica y notarial, en la prosa literaria y en la lírica trovadoresca. Basado en varios estudios, de 

autores nacionales y de otros países, se hizo una revisión de la literatura teórica existente, centrándose 

en algunos aspectos claves de la morfología: los conceptos de palabra, de morfema y de formación de 

palabras; la frontera entre la derivación y la composición; los tipos de elementos afijales del margen 

izquierdo del vocablo (prefijos, seudo-prefijos o prefijoides); el límite entre sincronía y diacronía y sus 

implicaciones para el estudio morfológico; la prefijación en la lengua latina y su influencia en la 

formación del marco léxico-morfológico de la lengua vernácula. Aparte de eso, y bajo una perspectiva 

histórico-descriptiva, este trabajo tuvo el escopo de analizar el estatuto semántico-morfolexical de las 

palabras prefijadas presentes en ediciones de 92 textos medievales reminiscentes, además de promover 

algunas reflexiones sobre la productividad y la vitalidad de los prefijos encontrados y algunas 

consideraciones con respecto a su etimología. Se trató también de observar fenómenos relacionados a 

este tipo de derivación afijal, como la superposición prefijal, la parasíntesis, la sustitución de prefijos 

en en la historia de la lengua y la alomorfia y alografia generadas a través de estos elementos mórficos 

de la margen izquierda del vocablo. El análisis individual de cada prefijo, subvencionado por casi 

2.000 palabras complejas (excluídas las flexiones de cada término), que surgieron de numerosas 

operaciones prefijales analisadas en los textos consultados, en 526 bases léxicas distintas, reproducidas 

en un Morfemário (Volumen II de esta disertación), constituyó el núcleo de este estudio, puesto que 

partindo de él fue posible establecer el paradigma prefijal de la lengua portuguesa en su primera 

sincronía arcaica. Se promovió, cuando posible, una correlación histórico-linguística general entre los 

usos prefijales y sus características en tres periodos distintos en la historia de la lengua: el prefijo en el 

latín, su forma correspondiente en la primera fase del portugués arcaico y su uso en el período actual. 

Además, se sistematizó en tablas los vocablos cuya datación más antigua fue atestada por esta 

investigación, como también las palabras que se arcaizaron y fueron sustituidas en la historia de la 

lengua. Se piensa aquí que una descripción histórica de la prefijación, incidiente en los orígenes de la 

expresión escrita en portugués, además de proporcionar datos importantes para el estudio diacrónico 

de la lengua, podrá prestarse a aclarar los fenómenos considerados abstrusos cuando observados bajo 

el prisma de un análisis puramente sincrónico. 

 

Palabras clave: Prefijación. Portugués Arcaico. Semántica morfolexical. Etimología.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 01. Esboço de um continuum tipológico para os morfemas do português.              80        

Figura 02. Esboço de um continuum léxico-gramática para o português.                           85 

Figura 03. Esboço de um continuum mórfico para o português.                                         87 

Figura 04. Continuum flexional léxico-semântico-sintático  

do português (GONÇALVES, 2011a).                                                                                 89                                                                                           

Figura 05. Continuum mórfico compositivo-derivativo para o português,  

proposto por Gonçalves & Andrade (2012).                                                                         91 

Figura 06. Esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo em português.        92                                                            

Figura 07. Gráfico do TermNeo referente aos percentuais correspondentes  

a cada fenômeno de formação de palavras neológicas no português contemporâneo.        104                                                            

Figura 08. Esquema ilustrativo de uma família léxica derivacional  

de matiz prefixal no latim clássico.                                                                                      148                                                            

Figura 09. Os ―dialetos‖ ou gramáticas parciais do português arcaico, nos termos  

de Mattos e Silva (2010 [1989], p.39).                                                                                 200 

Figura 10. Exemplo de levantamento lexical verbo ad verbum realizada  

sobre a edição do Livro das Aves (ROSSI et al., 1965, p.29).                                              234                

Figura 11. Gráfico do cômputo geral das operações prefixais no português arcaico  

quanto à sua natureza semântica.                                                                                          259                

Figura 12. Gráfico do cômputo geral das operações parassinteticogênicas no PA.            278                                                                                                                        

Figura 13. Gráfico do paradigma prefixal da primeira fase  do português arcaico.            332                                                                                                

Figura 14. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formação envolvendo prefixos  

no português arcaico.                                                                                                            333 

Figura 15. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formação prefixais herdados do latim. 334                                                                                                           

Figura 16. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formações prefixais estritamente 

vernaculares no português arcaico.                                                                                       334 

 



12 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01. Quadro elementar da periodização da história do português.                                34 

Tabela 02. Segmentação de nomes personativos neológicos formados via sufixação.           70 

Tabela 03. Segmentação de nomes personativos neológicos formados via composição.       71 

Tabela 04. Quadro sinóptico-comparativo-terminológico concernente às unidades  

básicas do léxico.                                                                                                                     97 

Tabela 05. Juízo de alguns morfologistas sobre o caráter derivativo  

ou compositivo da prefixação na língua portuguesa.                                                             128 

Tabela 06. Juízo de alguns latinistas sobre o caráter derivativo  

ou compositivo da prefixação em latim.                                                                                151 

Tabela 07. Conjunto documental textual constitutivo do corpus da pesquisa.                     202 

Tabela 08. Exemplo de uma entrada do Morfemário.                                                          238 

Tabela 09. Esboço de uma sistematização da alomorfia e alografia prefixais  

registradas no corpus da pesquisa.                                                                                         246 

Tabela 10. Classificação semântica geral dos elementos afixais  

da margem esquerda do vocábulo.                                                                                         255  

Tabela 11. Paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico.                                328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

* Informação etimológica hipotética, assim indicada em algum dos dicionários etimológicos 

consultados. 

** Informação etimológica hipotética, conjecturada na presente pesquisa. 

/   / Fonema 

<  > Grafema 

X > Y ou X→ Y ‗x‘ deu origem a ‗y‘, transformou-se em ‗y‘, evoluiu para ‗y‘. 

[X] Base do processo genolexical 

Adj. Adjetivo 

Adj. part. Adjetivo participial 

Adv. Advérbio 

ár. Árabe 

CA Classe-alvo 

CF Classe-fonte 

CL Consoante(s) de ligação 

CO Classe da ocorrência 

DM Determinado 

DT Determinante 

esp. Espanhol 

fr. Francês 

it. Italiano 

lat. Latim 

MD Morfema(s) derivacional(is) 

med. Medieval 

MFG Morfema flexional de gênero 

MFMT Morfema(s) flexional(is) modo-temporal(is) 

 



14 

 

MFN Morfema flexional de número 

MFNP Morfema(s) flexional(is) número-pessoal(is) 

MG Morfema(s) gramatical(is) 

MLB Morfema(s) lexical(is) básico(s) 

MLS Morfema(s) lexical(is) subsidiário(s) 

PA Português Arcaico 

PC Português Contemporâneo 

PP Particípio passado 

PPres. Particípio presente 

RAE Regra de análise estrutural  

RFP Regra de formação de palavras 

SL Segmento(s) de ligação 

Subst. Substantivo 

Verb. Verbo 

VL Vogal(is) de ligação 

VT Vogal temática 

VTI Vogal temática interna 

VTN Vogal temática nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

SUMÁRIO 

 

TOMO I 

 

 INTRODUÇÃO     21 

 

1 

 

A LÍNGUA PORTUGUESA: DAS ORIGENS AO PERÍODO 

ARCAICO 

 

 

   29 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

 

4 

 

A FRONTEIRA ENTRE SINCRONIA E DIACRONIA E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA O ESTUDO DA MORFOLOGIA HISTÓRICA 

 

UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO CONCEITO DE MORFEMA E 

DE ESTABELECIMENTO DE CONTINUA MÓRFICOS PARA A 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO CONCEITO DE MORFEMA 

ESBOÇOS DE CONTINUA LÉXICO-MORFOLÓGICOS PARA A 

LÍNGUA PORTUGUESA  

O continuum léxico-gramatical 

O continuum mórfico 

O continuum flexão-derivação 

O continuum morfolexical 

 

O FENÔMENO DA PREFIXAÇÃO 

 

 

   45 

 

 

 

   54 

 

   55 

 

   81 

   84 

   85 

   88 

   90 

 

   94 

 

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

 

  

 

PROLEGÔMENOS  

PREFIXOS: FORMAS QUE SELECIONAM OU NÃO AS BASES A QUE 

SE AGREGAM? 

HÁ PREFIXOS TRANSCATEGORIZADORES EM PORTUGUÊS? 

A PREFIXAÇÃO: PROCESSO DERIVATIVO OU COMPOSITIVO? 

PREFIXOS, PREFIXOIDES, PSEUDOPREFIXOS 

 

 

 

   94 

 

  110 

  116 

  126 

  135 

 

 

 



16 

 

5 

 

 

5.1 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

 

5.5 

 

6 

 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

 

 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

6.5 

 

 

A FORMAÇÃO DE PALAVRAS VIA PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA 

LATINA 

 

PROLEGÔMENOS 

PERSCRUTANDO A PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA LATINA  

Definição e caracterização  

Composição ou derivação? A caracterização da prefixação em manuais e 

estudos específicos de latim 

TRAÇANDO UMA ROTA PARA A PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA 

LATINA  

UMA SUCINTA ESQUEMATIZAÇÃO DA MORFOFONOLOGIA E DA 

MORFOSSEMÂNTICA PREFIXAL LATINA  

Inventário dos prefixos latinos, com seus respectivos alomorfes 

Fenômenos morfofonológicos em operações prefixais latinas 

Breve sistematização das relações semânticas incidentes nos prefixos 

latinos 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

SEMÂNTICA MORFOLEXICAL 

 

PROLEGÔMENOS 

AS RELAÇÕES SEMÂNTICAS 

RELAÇÕES SEMÂNTICO-LEXICAIS VERSUS RELAÇÕES 

SEMÂNTICO-MORFOLÓGICAS 

CONSIDERAÇÕES DESCRITIVO-ANALÍTICAS SOBRE FENÔMENOS 

MORFOSSEMÂNTICOS ATUANTES EM PROCESSOS DERIVATIVOS 

NO PORTUGUÊS ARCAICO 

A polissemia 

O homomorfismo 

O sinmorfismo 

O antinomorfismo 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

 

 

  145 

 

  145 

  146 

  146 

 

  151 

 

  153 

 

  157 

  158 

  162 

 

  168 

  170 

 

  172 

 

  172 

  174 

 

  178 

 

 

  179 

  179 

  182 

  184 

  187 

  189 

 

 

 



17 

 

7 

 

7.1 

7.2 

 

7.2.1 

7.2.1.1 

7.2.1.2 

7.2.1.3 

7.2.1.4 

7.2.1.5 

7.2.1.6 

7.2.1.7 

7.2.1.8 

7.2.1.9 

7.2.1.10 

7.2.1.11 

7.2.1.12 

7.2.2 

7.2.2.1 

7.2.2.2 

7.2.2.3 

7.2.2.4 

 

7.2.3 

7.2.3.1 

7.2.3.2 

7.2.3.3 

7.2.3.4 

7.3 

 

 

7.4 

 

METODOLOGIA 

 

CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS  

EXPOSIÇÃO DESCRITIVA SUMÁRIA DOS DOCUMENTOS 

PERSCRUTADOS  

Documentação em prosa não-literária (textos jurídico-notariais) 

Documentos notariais portugueses editados por Martins (2001a; 2001b) 

Documentos notariais portugueses editados por Costa (1975) 

Documentos notariais portugueses editados por Maia (1986) 

Documentos portugueses da Chancelaria de D. Afonso III 

Tempos dos Preitos 

Textos notariais editados por Stephen Parkinson (1980?) 

O Foro Real, de Afonso X 

As Inquirições de D. Dinis 

Os Foros de Castelo Rodrigo 

Os Foros de Garvão 

Os Costumes de Santarém 

A Primeira Partida, de Afonso X  

Documentação em prosa literária 

Vidas de santos de um manuscrito alcobacense 

A Crônica Geral de Espanha 

O Orto do Esposo 

Os Manuscritos Serafim da Silva Neto: o Livro das Aves, o Flos Sanctorum 

e os Diálogos de São Gregório 

Documentação poética (Cancioneiro medieval português) 

O Cancioneiro da Ajuda 

As Cantigas d‘ escarnho e de mal dizer 

As Cantigas d‘amigo 

As Cantigas de Santa Maria 

O CORPUS HISTÓRICO CONSTITUÍDO E A MORFOLOGIA 

DERIVACIONAL DO PORTUGUÊS ARCAICO: UMA RICA 

INTERSECÇÃO 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS SUBJACENTES À COLETA E 

À ANÁLISE DOS DADOS 

  190 

 

  194 

 

  207 

  208 

  212 

  212 

  214 

  215 

  215 

  216 

  216 

  217 

  217 

  218 

  219 

  219 

  220 

  220 

  221 

  221 

 

  222 

  225 

  226 

  227 

  228 

  228 

 

 

  229 

 

  232 

 



18 

 

8 

 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

 

8.4 

 

8.5 

 

8.6 

 

8.7 

 

8.8 

 

 

8.8.1 

8.8.2 

8.8.3 

8.8.4 

8.8.5 

8.8.6 

8.8.7 

8.8.8 

8.8.9 

8.8.10 

8.8.11 

8.8.12 

8.8.13 

8.8.14 

8.8.15 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

OS TRÊS TIPOS DE FORMANTES AFIXAIS DA MARGEM 

ESQUERDA NO PORTUGUÊS ARCAICO 

OS FENÔMENOS DA ALOMORFIA E DA VARIAÇÃO GRÁFICA: 

SUA INCIDÊNCIA SOBRE OS PREFIXOS NO PORTUGUÊS ARCAICO 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA SEMÂNTICA 

DOS PREFIXOS NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

A QUESTÃO DA PRODUTIVIDADE E VITALIDADE DOS 

CONSTITUINTES MÓRFICOS: O CASO DOS PREFIXOS 

SUBSTITUIÇÃO DE PREFIXOS, DO PORTUGUÊS ARCAICO AO 

PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO 

A PARASSÍNTESE LATO E STRICTO SENSU NA PRIMEIRA FASE DO 

PORTUGUÊS ARCAICO 

A SUPERPOSIÇÃO PREFIXAL NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS 

ARCAICO 

ANÁLISE INDIVIDUAL DOS PREFIXOS: UMA CONTRIBUIÇÃO 

PARA A DESCRIÇÃO DO PARADIGMA PREFIXAL DA PRIMEIRA 

FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

Prefixo a-1 

Prefixo abs- 

Prefixo al-2 

Prefixo an-1 

Prefixo ante- 

Prefixo apo- 

Prefixo arce- 

Prefixo circũ- 

Prefixo com- 

Prefixo de-1 

Prefixo des-2 

Prefixo en-2 

Prefixo emtre- 

Prefixo es-2 

Prefixo in-2 

  240 

 

 

  240 

 

  242 

   

  251 

   

  264 

   

  269 

   

  272 

   

  278 

   

 

  283 

  283 

  286 

  287 

  290 

  291 

  292 

  293 

  294 

  295 

  297 

  299 

  301 

  304 

  305 

  307 

 



19 

 

8.8.16 

8.8.17 

8.8.18 

8.8.19 

8.8.20 

8.8.21 

8.8.22 

8.8.23 

8.8.24 

8.8.25 

8.8.26 

8.8.27 

8.8.28 

8.8.29 

8.8.30 

8.9 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 

 

Prefixo ob- 

Prefixo per-1 

Prefixo pos- 

Prefixo pre-2 

Prefixo pro- 

Prefixo re- 

Prefixo sobre- 

Prefixo sub- 

Prefixo tra-1 

Prefixo tra-2 

Prefixoide bem- 

Prefixoide contra-1 

Prefixoide mal-1 

Prefixoide nõ- 

Elementos prefixais que se comportam como bases léxicas 

O PARADIGMA PREFIXAL DA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS 

ARCAICO  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS DO CORPUS 

REFERÊNCIAS GERAIS 

  308 

  309 

  311 

  311 

  312 

  313 

  315 

  316 

  317 

  319 

  319 

  320 

  321 

  323 

  326 

   

  328 

 

  335 

 

  337 

 

  337 

  339 

TOMO II 

 

 

 INTRODUÇÃO AOS APÊNDICES   387 

 

 

 

APÊNDICE I — MORFEMÁRIO (EXEMPLÁRIO COMPLETO COM 

AVERBAÇÕES) 

 

PARTE I — PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

 

 

  391 

 

  391 

 



20 

 

PARTE II — PREFIXOIDES OU SEMIPREFIXOS 

PARTE III — PREFIXOS QUE SE COMPORTAM COMO BASES DA 

DERIVAÇÃO 

  907 

 

  921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II — CONTRIBUIÇÕES AO LABOR ETIMOLÓGICO: 

VOCÁBULOS CUJO EMPREGO MAIS ANTIGO FOI ATESTADO PELA 

PRESENTE PESQUISA 

 

APÊNDICE III — ROL DE VOCÁBULOS COLETADOS DO PORTUGUÊS 

ARCAICO QUE CAÍRAM EM DESUSO AO LONGO DA HISTÓRIA DA 

LÍNGUA E FORAM SUBSTITUÍDOS POR NOVAS FORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  931 

 

 

 

  938 

 

 

 



21 

 

INTRODUÇÃO 

 

[...] um estudo sistemático dos processos derivacionais no período 

arcaico espera um autor. (MATTOS E SILVA, 1993, p.20). 

 

O estudo dos mecanismos de derivação prefixal em Português está por 

fazer, quer pela insuficiência de dados verificados, quer pela confusão 

patente em algumas obras, nomeadamente nos dicionários. 

(FERREIRA, 1989, p.238). 

 

A análise e a compreensão histórica dos fatores linguísticos que identificam os atores 

sociais através dos tempos são importantes meios para se tentar desvendar marcas e rumos da 

ação humana. Dessa forma, o estudo da constituição histórica da língua portuguesa em pleno 

século XXI por si só já corrobora sua importância, tornando-se ainda melhor justificado 

quando se tem como postulado constatável que a observação de traços do passado de uma 

língua é um instrumento profícuo para a compreensão de sua configuração no presente, tal 

como afirmou Mattos e Silva (2006b)
1
. 

Se se pensa o tempo como algo cíclico (e não rigidamente linear), em que se dá certa 

conexão ou intersecção entre estágios decorridos e hodiernos ou, como na concepção de 

Gabriel García Márquez, em Cien años de soledad (2007, p.255), de algo ―[...] que da vueltas 

en redondo.‖
2
, pode-se postular que a observação de fenômenos do presente pode iluminar a 

constituição de estágios primitivos da língua, e estes, por sua vez, podem esclarecer 

fenômenos aparentemente contraditórios sob a luz de uma análise estritamente sincrônica. 

É consensual a ideia de que o estudo de traços pretéritos do português é de suma 

importância para se compreender mais proficuamente os percursos que envolvem a 

constituição dessa língua histórica. Sendo geral seu alcance, tal postulado atinge também os 

processos de formação de palavras e, mais especificamente, a prefixação, um âmbito da 

morfologia que ainda hoje possui facetas obscuras, sendo uma delas a descrição geral de seu 

paradigma no período da gênese da documentação escrita em vernáculo. Inserindo-nos nesse 

contexto, é que buscamos aqui delinear os aspectos cardeais de uma proposta de estudo sobre 

                                            
1
Na verdade, esse postulado se aplica a todos os campos da ciência e do conhecimento humano, pois, tal como 

afirma Muchembled (2001, p.06), para todo e qualquer campo do saber se faz necessário ―[...] compreender cada 

vez melhor o passado para tentar decifrar nosso tumultuado presente.‖. 
2
―[...] que dá voltas em círculo.‖ [Tradução nossa]. 
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os prefixos, lançando um olhar reflexivo sobre a constituição e funcionamento do paradigma 

prefixal da língua portuguesa em sua primeira fase arcaica (séculos XII a XIV). 

A prefixação, em linhas gerais, pode ser concebida como a adjunção de um elemento 

mórfico formativo a uma base, sempre em posição anterior a ela, tal como o próprio termo 

explicita. Situa-se, para a maioria de estudiosos da área, no rol dos fenômenos derivativos, 

ainda que, para alguns, trate-se de uma formação compositiva. Os prefixos também são 

denominados morfemas lexicais subsidiários, por fornecerem uma informação semântica 

complementar ao núcleo mórfico das formas livres a que se coadunam. Para Coelho (2004), 

são formas presas aditivas que podem ser rotuladas como morfemas léxico-gramaticais, pois 

comportam, algumas vezes, uma função gramatical aliada a uma função lexical. O conteúdo 

significativo (carga semântica extralinguística) de tais morfemas pode apresentar-se mais ou 

menos explícito, tendo os prefixos a competência, em alguns casos, de definir a inserção do 

novo vocábulo derivado em uma determinada classe morfossintática. 

Ainda que nos últimos anos se verifique certa ampliação quantitativa na produção de 

estudos centrados em aspectos mórficos da língua portuguesa, observamos que tal 

alargamento não contempla satisfatoriamente a formação de palavras via prefixação, processo 

que, mesmo sendo recorrente e substancial para a estrutura do português, tem sido muitas 

vezes deixado à margem da produção científica e metalinguística, em descompasso com o que 

ocorre com o estudo da derivação de novos vocábulos mórficos via sufixação, que vem 

apresentando um número ascendente de pesquisas linguísticas em desenvolvimento. 

Sendo poucos os trabalhos que assumem dentro dos estudos morfolexicais uma 

abordagem histórica ou diacrônica, mormente no que concerne ao fenômeno da prefixação, 

sempre menos estudado que a sufixação, tal como assevera Basílio (2009), persistem 

determinados questionamentos e entraves na definição e caracterização dos prefixos, como, 

exempli gratia, se sua natureza é derivativa ou compositiva; se comportam a propriedade de 

mudar a classe da palavra que serve de base para a formação prefixal; ou mesmo se 

selecionam rigidamente as bases a que se coadunam. Pensamos que uma descrição histórica, 

alavancada nos primórdios da língua portuguesa, pode servir de lastro para se tentar delinear 

uma resposta a essas imprecisões e questionamentos que perduram na análise dos processos 

morfológicos de formação de palavras. 

Ainda que sejam raros os estudos de morfologia histórica sobre a prefixação, há alguns 

autores que a abordam, como, por exemplo, Campos (2004a), que investigou, em sua pesquisa 

de doutoramento, os prefixos negativos na história do português. Contudo, o estado da 
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questão prefixal no âmbito dos primórdios do vernáculo ainda se encontra inconcluso, 

principalmente quando se pensa que até o momento não há sequer uma proposta de descrição 

(baseada em dados empíricos) do paradigma prefixal do português para esse período histórico 

e tampouco uma análise linguística geral que logre considerar com a devida apuração as 

multifacetadas características, peculiaridades e funções que perpassam esses constituintes 

mórficos, que se circunscrevem em um ―[...] espaço de confluência e de interatividade, no 

qual se identificam diferentes níveis de organização e se reconhece a interação de diferentes 

secções e dimensões da língua.‖ (RIO-TORTO, 1998a, p.81).  

Segundo Coelho (2004, p.35), ainda hoje pululam polêmicas quanto à definição e 

limites da prefixação, ao que se pode acrescentar igualmente as indefinições quanto às 

subclassificações desses morfemas aditivos. Se tal estado se aplica ao estudo sincrônico, mais 

ainda o é para as pesquisas de cunho histórico-diacrônico. Destarte, torna-se patente a 

necessidade de propostas que, através de uma minuciosa revisão da literatura, visem a 

estabelecer um rigor conceitual para a prefixação, situando, de igual forma, a descrição de 

suas características e funções mórfico-semânticas, com o intuito de se poder transitar com 

mais segurança em uma análise mais substancial dos matizes extra ou intralinguísticos que 

marcam a derivação prefixal em português. 

As investigações no âmbito do português arcaico possibilitam a constituição de um 

diálogo eficiente, em que se torna viável ―[...] articular fatos e dados do passado e do presente 

para construir uma compreensão histórica da língua que usamos.‖ (MATTOS E SILVA, 

2006a, p.249). É sob esse prisma que delineamos em nosso estudo uma rota investigativa 

debruçada sobre a prefixação, lançando um olhar reflexivo sobre a constituição e 

funcionamento do paradigma prefixal da língua portuguesa entre os séculos XII e XIV, 

correspondendo à perspectiva de estudiosos de renome no âmbito dos estudos morfológicos, 

tal como Basílio (2009, p.06), como é possível observar no excerto abaixo: 

 

[...] considero bem-vinda a maior atenção que se tem dado à prefixação, já que 

trabalhos anteriores [...] se fixaram quase exclusivamente na sufixação, por causa da 

relevância gramatical da mudança de classe. É altamente positiva, ainda, a 

investigação de fenômenos morfológicos em análises que utilizam corpora 

considerados médios ou grandes, utilizando ferramentas computacionais. 

Finalmente, começam a despontar estudos morfológicos de cunho histórico.  

 

Pautando-se numa visão científica de que a compreensão de fatos linguísticos 

pretéritos pode clarear o traçado dos usos da língua em estados hodiernos, torna-se evidente 
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que não se deve ignorar os aspectos históricos na análise morfolexical, visto que oferecem 

dados valiosos para o esclarecimento de eventos linguísticos questionáveis ou dubitativos, tal 

como preceitua Rio-Torto (1998a, p.18), assegurando que: 

 

[...] a análise e a morfologia das palavras não podem ignorar as vicissitudes da 

gênese e da história destes. Assim sendo, é natural que nem todas as palavras 

possam caber nas malhas apertadas de uma análise meramente sincrônica.  

 

O lastro teórico que permeia este estudo, imbricando-se numa conjetura de associação 

entre descritividade e reflexão teórica para se depreender a caracterização mórfica, a 

produtividade, a vitalidade e as relações de sentido surgidas dos prefixos, possui uma natureza 

heterogênea, no sentido dado por Mattos e Silva (2008a, p.28-29), de que ―[...] para a 

interpretação de factos linguísticos do passado e em um estudo geral sobre o português 

arcaico, devem-se conjugar teorias e métodos conviventes na linguística contemporânea, a 

depender do facto sob análise e da bibliografia disponível a ele referente‖. O postulado desta 

eminente linguista corrobora, assim, a necessidade de se recorrer a vários domínios de estudo 

da linguagem a fim de se poder ter em mãos ferramentas de observação e análise linguísticas 

que possibilitem uma apuração minuciosa, cuidada e científica da prefixação no português, 

em sua primeira fase medieval. 

Tencionamos submeter à apreciação um plano de investigação histórico-descritivo 

sobre a prefixação, lançando um olhar analítico sobre a constituição e funcionamento do 

paradigma prefixal da língua portuguesa em sua primeira fase de expressão documental 

escrita remanescente. Este estudo, ao realizar a descrição morfológica, semântica e funcional 

dos prefixos em português — depreendidos através de dados empíricos analisados 

sistematicamente —, propenderá a fornecer contribuições para o preenchimento de uma 

lacuna que já era apontada em 1911-1912 por Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1911-1912, 

p.45), quando alegou que: ―A História da sufixação, prefixação e composição portuguesa está 

por escrever.‖ e também procura corresponder ao anseio de nossa saudosa mestra Rosa 

Virgínia Mattos e Silva (2008a, p.313), quando se queixava do fato de ―[...] não existir um 

estudo geral sobre a prefixação no português arcaico [...]‖. É, pois, com o intuito de se 

construir um trabalho que seja relevante no âmbito das investigações morfológicas e tendo um 

modus operandi rigorosamente traçado, que nos lançamos a abordar criteriosamente aspectos 

da história da prefixação na fase primeva da escrita em português. 
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O estudo que aqui se delineia, debruçando-se sobre o português arcaico, tenciona 

fornecer alguma contribuição para o conhecimento da constituição intralinguística dessa 

língua histórica no primeiro momento de sua manifestação sob a forma de registro escrito na 

qualidade de expressão em vernáculo. Através de uma incidência direta sobre edições 

filológicas de textos medievais portugueses, e sob uma perspectiva histórico-descritiva, 

desenvolve-se um conjunto de escólios morfolexicais, semânticos e etimológicos sobre dados 

linguísticos empiricamente observados em um conjunto de 92 textos remanescentes da 

primeira sincronia do português medieval. 

Pretendemos realizar, dessa forma, por meio de um corpus representativo de dados da 

primeira fase do português arcaico, um estudo descritivo-analítico sobre o fenômeno 

morfológico da prefixação nesse período da língua. Para tanto, adotamos os seguintes passos: 

 

a. levantamento, através de um corpus representativo da primeira fase do português 

medieval, dos prefixos e da gama de lexias formadas por tais partículas, 

descrevendo o paradigma prefixal dessa língua histórica; 

 

b. caracterização dos prefixos sob os fenômenos da produtividade, da vitalidade e da 

apreciação etimológica; 

 

c. análise dos aspectos semântico-morfolexicais que marcam a prefixação no período 

recortado; 

 

d. delineamento, quando possível e necessário, da correlação histórico-linguística 

entre os usos prefixais e suas características em três momentos distintos da história 

da língua: o prefixo no latim, sua forma correspondente encontrada na primeira 

fase do português arcaico e seu uso no período hodierno. 

 

Eximindo-nos da presença de hipóteses prévias, buscamos responder cientificamente, 

partindo da ―realidade‖ exposta pelo conjunto de dados empíricos que utilizamos, os pontos 

seguintes: 
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a. como se comportam formalmente — mormente sob o prisma da alomorfia e da 

variação gráfica —  e paradigmaticamente os prefixos registrados na primeira 

sincronia do português arcaico? 

 

b. como se caracterizam as formas prefixais recolhidas, quando analisadas sob o 

ângulo da produtividade, da vitalidade e da etimologia? 

 

c. como operam os fenômenos de homomorfismo, polissemia e sinmorfismo nos 

processos formadores de palavras por prefixo no português medieval? 

 

d. despontam, de forma evidente, correspondências ou diferenciações entre o sistema 

de prefixação na primeira fase do português medieval e sua configuração 

contemporânea? 

 

As seis primeiras macrosseções do primeiro tomo desta dissertação comportam a sua 

fundamentação teórica, desenvolvida de forma crítica, de tal maneira que, em vários casos, 

apresentamos reformulações conceptuais ou terminológicas ou aprofundamos a discussão 

sobre determinados pontos complexos ou elusivos. Buscamos desenvolver esse lastro teórico 

baseando-nos em estudos e propostas já consagrados no âmbito da linguística, mas também 

trazendo a contribuição de novas pesquisas e reflexões, desenvolvidos e/ou publicados nessa 

última década. Na sétima macrosseção deste escrito delineamos a metodologia utilizada como 

alicerce aos nossos propósitos investigativos, situando como se realizou a constituição do 

corpus, caracterizando-o, bem como buscando explicitar os procedimentos e técnicas 

subjacentes à coleta e análise dos dados dele depreendidos. Por sua vez, a oitava macrosseção 

expõe a análise dos dados, em suas mais diversas facetas, contemplando os fenômenos 

morfofonológicos, morfossemânticos e genolexicais que foram perscrutados, encontrando-se 

em seu cerne o delineamento e a descrição do paradigma prefixal do português em sua 

primeira sincronia arcaica. Há, no fim do Tomo I desta dissertação, as considerações finais 

sobre o estudo realizado, funcionando como arremate do que foi desenvolvido em suas laudas. 

Como último item, há o arrolamento das referências utilizadas, sendo mencionadas apenas as 

que forneceram citações diretas ou indiretas a esta dissertação. 

O Tomo II desta dissertação comporta, por sua vez, os apêndices. O primeiro deles é o 

Morfemário, que é o exemplário completo dos prefixos depreendidos no corpus textual 

destrinchado, em que também se apresentam todas as averbações (contexto oracional) em que 
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tais partículas mórficas se inseriam. O Morfemário é subdividido em três partes: a primeira, 

contemplando os prefixos autênticos (prototípicos); a segunda, considerando os prefixoides 

(ou semiprefixos); a terceira e última, apontando os prefixos que se comportam como bases da 

derivação e não como simples afixos. No Apêndice II arrolamos todos os vocábulos cujo 

emprego mais antigo foi atestado pela presente pesquisa. Já no Apêndice III, exibimos todos 

os vocábulos observados no português arcaico, mas que não mais subsistem no léxico geral da 

sincronia hodierna, haja vista que se arcaizaram. Por fim, o último apêndice contempla os 

itens lexicais que se fizeram presentes no corpus textual do português arcaico, mas que caíram 

em desuso, sendo substituídos por novas formas, essas sim vigentes na sincronia atual.  

Nada mais almejamos, portanto, do que nos achegarmos à morfologia do português 

arcaico, tendo desde o princípio a certeza de que, tal como preconizou Mattos e Silva (2008a, 

p.13), toda proposta de estudo de fatos de língua de períodos historicamente longínquos 

constituir-se-á sempre uma aproximação à verdadeira realidade da língua
3
. Todo o 

conhecimento do português medieval será sempre parcial e fragmentário, pela própria 

natureza das fontes testemunhais disponíveis. Por isso consideramos nosso trabalho como 

uma rota (de várias possíveis) para o estudo do português arcaico, uma espécie de escavação 

arqueológica sobre o terreno da língua, em busca de ―fósseis linguísticos‖ que possam 

elucidar algo do complexo mosaico da morfologia histórica do português, uma disciplina 

implexa, para a qual o estudioso necessita possuir destreza, dispor de um saber organizado e 

ter um conhecimento considerável de história da língua, de fonética histórica e de fonética e 

morfologia latina (PENA, 2009). 

Em suma, cabe reiterar que pretendemos analisar o estatuto semântico-morfolexical 

dos vocábulos prefixados encontrados em edições dos 92 textos medievais perscrutados, bem 

como tecer algumas reflexões sobre a produtividade e vitalidade dos prefixos encontrados e 

algumas considerações sobre sua etimologia. Buscamos também observar fenômenos 

atinentes a este tipo de derivação afixal, como a superposição prefixal, a parassíntese, a 

                                            
3
Temos consciência de que a objetividade absoluta é um mito, nunca sendo perfeita ou total (MUCHEMBLED, 

2001), já que toda e qualquer pesquisa dita científica se vê entrelaçada — em menor ou maior grau — nas 

malhas da subjetividade. À realidade propriamente dita não chegaremos, pois se trata de ciência, portanto de 

constructos teóricos, situados em um tempo e em um espaço, além de serem ideologicamente marcados. Assim 

sendo, caminhamos no estudo do português medieval (tal como seria em qualquer incursão científica) tal como 

se observássemos a língua e os seus utentes a partir de ―[...] frinchas nas muralhas da ilusão, através das quais 

penetram feixes de luz vindos de um mundo de verdades que não podemos alcançar por nossos próprios 

esforços.‖ (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000, p.73). Tomamos como verossímil a percepção de que o passado só 

pode ser concebido como é verdadeiramente, e não como foi (WALLERSTEIN, 1989 apud FERNÁNDEZ-

ARMESTO, 1999), o que se liga inevitavelmente à constatação de que ―Assim como o espaço e o tempo se 

contraem ou se expandem segundo a velocidade do observador, a verdade histórica parece assumir diferentes 

formas e disfarces, de acordo com o ângulo de abordagem.‖ (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 1999, p.31). 
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substituição de prefixos no decorrer do eixo temporal, e a alomorfia e alografia ativadas nas 

operações genolexicais constituídas por esses elementos mórficos da margem esquerda do 

vocábulo. A análise individual de cada prefixo, subsidiada pelos quase 2 mil vocábulos 

complexos (excluindo-se deste cômputo as flexões de cada vocábulo) advindos de inúmeras 

operações prefixais depreendidas dos textos consultados, em 526 bases léxicas distintas, 

reproduzidas em um Morfemário (Tomo II desta dissertação), constituiu o cerne deste estudo, 

pois a partir dele foi possível estabelecer o paradigma prefixal da língua portuguesa em sua 

primeira sincronia arcaica. Delineamos, quando possível, uma correlação histórico-linguística 

geral entre os usos prefixais e suas características em três momentos distintos da história da 

língua: o prefixo no latim, sua forma correspondente na primeira fase do português arcaico e 

seu uso no período hodierno. Foram ainda sistematizados em tabelas os vocábulos cuja 

datação mais antiga foi atestada pela presente pesquisa, bem como os casos de palavras que se 

arcaizaram e foram substituídas na história da língua. Pensa-se que uma descrição histórica da 

prefixação, alicerçada nos primórdios da expressão escrita em português, além de oferecer 

dados importantes para o estudo diacrônico da língua, poderá prestar-se ao esclarecimento de 

fenômenos tidos como abstrusos quando observados sob a luz de uma análise puramente 

sincrônica. 
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1 A LÍNGUA PORTUGUESA: DAS ORIGENS AO PERÍODO ARCAICO 

 

As línguas naturais, independentemente do ramo genético-tipológico a que se 

adscrevem
4
, definem-se, constituem-se e se delineiam através da história, ou seja, deixam 

entrever o percurso temporal trilhado, ainda que de forma nem sempre muito clara, dada a 

existência de inúmeras lacunas históricas que esse trajeto apresenta. Através da linha oblíqua 

e ondulante que o tempo traceja e que, muitas vezes, comporta-se sob efeitos cíclicos, as 

línguas naturais formatam seus percursos, deixando pegadas que podem ser vislumbradas 

pelos seus utentes através de estudos científicos — ou mesmo amadores, motivados por 

simples curiosidade — de natureza diacrônica. Assim sendo, para a língua portuguesa, tal 

como para qualquer outra, é possível delinear um percurso temporal que englobe a sua 

gênese, a evolução de seu sistema intralinguístico e sua definição e difusão como língua de 

cultura, envolta hodiernamente numa realidade plurinacional. 

Pode-se afirmar que a gênese da língua portuguesa arrima-se na expressão oral latina 

transportada à Península Ibérica e lá utilizada pelos conquistadores romanos (e demais utentes 

do latim peninsular) desde o início da romanização dessa região, iniciada na primeira quadra 

do séc. III a.C., em decorrência da terceira guerra púnica. O processo de romanização da 

Península Ibérica somente se completaria no séc. III d.C. (c. 216 d.C.), com a conquista 

definitiva do noroeste peninsular, correspondente à atual Galícia e ao norte de Portugal. 

Segundo Coelho (2004), a complexidade relativa à gênese do português e das demais 

línguas românicas pode ser constatada ao se observarem os diversos fatores que envolveram a 

difusão do latim nas zonas conquistadas e a sua posterior diferenciação nas línguas 

descendentes, que passaram a constituir sistemas linguísticos independentes da língua de 

origem. São exemplos desses fatores, por exemplo, a diversidade dos substratos étnicos 

ibéricos (povos celtas, lusitanos, vascos etc.), as diferentes correntes de romanização, a 

origem social e geográfica dos agentes romanizadores, o modo de romanização, a diversidade 

dos superstratos associados às invasões ocorridas a partir do séc. V, com os vândalos, suevos, 

alanos e visigodos, além do contato com os adstratos árabes e berberes. 

Apontar o latim vulgar, que se difunde através da romanização ibérica, como estrato 

linguístico basilar constitutivo do português não significa, contudo, deixar de lado as línguas 

                                            
4
Ou, em outros termos, sua classificação genética (genealógica) ou tipológica, donde são levados em 

consideração os padrões de ordenação, o alinhamento morfossintático e seu caráter sintético ou analítico, tal 

como indica Eliseu (2008). 
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de substrato e superstrato, adotando um ponto de vista equivocado que tende a ver a deriva 

intrínseca do latim como único fator constitutivo das línguas neolatinas, tal como é postulado 

por Nunes (1975) e por Vasconcelos (1911-1912) a respeito do português, considerada nada 

mais do que uma transformação lenta, progressiva e secular da língua latina. Pelo contrário, 

adotamos uma perspectiva que observa a formação e a constituição dos domínios românicos 

como um processo complexo (WARTBURG, 1971), que envolve fatores de várias ordens 

(BASSETO, 2005), sejam eles intralinguísticos (exempli gratia, a contribuição do estrato 

latino e dos substratos e superstratos) ou extralinguísticos (aspectos sociais, culturais, 

geográficos etc.).  

Observa-se com certa regularidade a adoção dos conceitos de substrato, superstrato e 

adstrato como simples e pontuais contribuições dessas línguas ao estrato basilar constitutivo 

do sistema linguístico descendente, sobretudo envolvendo campos léxicos específicos. Assim, 

as línguas de substrato e superstrato são associadas a uma função de mero apoio vocabular ao 

estrato linguístico principal, tal como se fossem acessórias e até dispensáveis. Ao observamos 

o quadro da contribuição do adstrato árabe ao sistema intralinguístico do português, por 

exemplo, é recorrente encontrarmos nos manuais de história da língua apenas uma listagem de 

arabismos relacionados aos campos léxicos do vocabulário comum, da agricultura, dos pesos 

e medidas, das ciências ou da toponímia (FAULSTICH & CARVALHO, 2006), quando essa 

influência parece ter sido mais profunda, conforme aponta Frías Conde (2002). Segundo este 

último, o árabe forneceu contribuições ou influenciou a consolidação de fenômenos de 

natureza morfológica ou sintática (exempli gratia, prefixo/antepositivo árabe a(l)-, plurais 

duais típicos, impessoalidade verbal, construções oracionais sem cópula, infinitivo 

flexionado). 

Claro está que na formação das línguas romances obteve papel preponderante o latim, 

como sua matriz genolexical e estrutural primeva, mas isso não nos permite afirmar que as 

demais línguas com as quais manteve contato foram meros aportes para a constituição dos 

romances, já que favoreceram de forma substancial a diferenciação entre o latim e as línguas 

dele originadas. Concordamos, portanto, com Malmberg (1971), ao evidenciar a importância 

dos substratos para a explicação das transformações linguísticas, sendo um importante fator 

atuante na evolução histórica das línguas. De igual forma, aderimos também ao pensamento 

de González (2002, p.30), quando sinaliza que:  
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Ainda que a maioría dos restos de substrato e superestrato coñecidos na lingua actual 

pertencen ó léxico, por ser este o ámbito no que é máis fácil identifica-la orixe [sic], 

non hai dúbida de que tamén na fonética e na morfosintaxe as linguas de substrato e 

de superestrato tiveron que deixar tamén as súas pegadas.
5
 

 

É interessante a visão desenvolvida por Mattos e Silva (2011), em que, ao observar a 

natureza sociolinguística (contexto socioeconômico e político) e intralinguística (a ordem 

(S)OV, a perda morfológica das flexões nominais, a perda do gênero neutro, a perda da 

passiva sintética em proveito de formas analíticas, a perda das marcas de concordância verbal) 

das línguas românicas (e também do inglês), enquadra-as numa classe de formação histórica 

do tipo crioulo (ou seja, frutos de um processo de crioulização), similar aos estágios 

imputados aos crioulos pós-quinhentos. Observa-se que a supracitada medievalista não é a 

única a defender esse ponto de vista, já que é preconizado por estudiosos de renome, como 

Glissant (1996) e Dewulf (2005), que chegam a defender que ―[...] todas as línguas, sejam 

elas o português, o neerlandês, o papiamento ou o japonês, poderiam ser consideradas línguas 

crioulas, já que cada uma delas é, no fundo, o resultado de um processo secular de contacto e 

de mistura.‖ (DEWULF, 2005, p.307). 

Tomando como lastro engatilhador a perspectiva desenvolvida por Mattos e Silva 

(2011), ponderamos que talvez seja possível falar na existência de uma situação de 

transmissão linguística irregular na formação das línguas românicas (e, consequentemente, 

do português), visto que no surgimento desses sistemas linguísticos novilatinos encontravam-

se as condições tidas como caracterizantes desse processo histórico-linguístico, a saber: a) um 

contato maciço entre povos falantes de línguas tipologicamente diferenciadas; b) a existência 

de situações em que a língua do grupo dominante (língua-alvo) se impõe, de modo que os 

falantes das línguas autóctones são forçados a adquiri-la em condições precárias de 

aprendizado, em situações de sujeição ou marginalização; c) a ocorrência de um aumento na 

frequência de uso de formas não marcadas, bem como a sua generalização paradigmática; d) a 

formação de variedades mais ou menos defectivas de segunda língua (com lacunas, 

simplificações, eliminações ou reanálises em relação aos mecanismos gramaticais da língua-

alvo, sobretudo a perda — drástica ou mais amena — de morfologia flexional) moldadas 

nessas condições de contato e subjugação e que acabam fornecendo os modelos para a 

aquisição da língua materna para as novas gerações de falantes, na medida em que os grupos 

                                            
5
―Ainda que a maioria dos restos de substrato e superestrato conhecidos na língua atual pertençam ao léxico, por 

ser este o âmbito no que é mais fácil identificar sua origem, não há dúvida de que também na fonética e na 

morfossintaxe as línguas de substrato e de superstrato deixaram também as suas pegadas.‖ [Tradução nossa].  
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dominados vão abandonando as suas línguas nativas (LUCCHESI & BAXTER, 2009; 

LUCCHESI, 2009a; LUCCHESI, 2009b). 

Conjugando a ilação proposta por Mattos e Silva (2011) com os subsídios teóricos 

expostos por Lucchesi & Baxter (2009) e Lucchesi (2009a; 2009b), adotamos, ao menos por 

ora, uma perspectiva hipotética na qual a gênese e a formação histórica das línguas neolatinas 

podem ser encaradas como tendo sido ocasionadas por um processo de transmissão linguística 

irregular
6
, que, por sua vez, poderá ter originado uma das duas situações (próximas, mas 

distintas) apontadas adiante: a) o surgimento de línguas crioulas, i.e., sistemas linguísticos 

historicamente novos (seria essa a situação postulada por Mattos e Silva (2011)); ou b) o 

surgimento de novas variedades históricas da língua-alvo, que continuariam apresentando 

processos de variação e mudança. Com Mattos e Silva (2011), achegamo-nos à primeira 

alternativa, observando-a como a mais provável de haver ocorrido
7
. 

Se o percurso histórico traçado pela evolução das línguas por si só já se apresenta 

como algo lacunar, com diversos hiatos e obumbramentos para o linguista, necessariamente 

todo intento de periodização se vê envolvido por esse contexto. Toda e qualquer proposta de 

periodização linguística é, por conseguinte, um construto epistemológico (ou um artifício 

metodológico, adotando o rótulo empregado por Mattos e Silva (2010 [1989]), um expediente 

teórico elucubrado a posteriori, fruto de uma determinada perspectiva cognoscente, uma 

tentativa de sistematização da história da língua, não um quadro objetivo definitivo que reflete 

com completa similitude a sua realidade histórica, que por si só é resvaladiça, labiríntica e 

multifacetada. Comungamos, portanto, da postura adotada por Schmidt-Riese (2002), quando 

afirma que as periodizações constituem projetos ideológicos que refletem não a estrutura do 

                                            
6
Lucchesi & Baxter (2009, p.117) afirmam que da transmissão linguística irregular emergem dois níveis de 

estruturação da variedade gerada: a) um mais profundo, responsável pela constituição das estruturas basilares da 

gramática, ―[...] em que concorrem os dispositivos da faculdade da linguagem com as estruturas das línguas de 

substrato e do superstrato que, consoante o contexto sócio-histórico, vão fornecer o input para o processo de 

expansão, e eventualmente, de nativização.‖; e b) outro plano, também constitutivo dessas estruturas, em que 

ocorre ―[...] a seleção dos itens lexicais que vão desempenhar suas funções e expressar seus valores.‖. Todas 

essas condições (além das quatro outras presentes na página anterior desta dissertação) parecem ser observadas 

na formação das línguas românicas, ao menos nas ibéricas, entre as quais se encontra o português. Daí 

apontarmos hipoteticamente que seu surgimento tenha sido plasmado via um processo de transmissão linguística 

irregular e, possivelmente, também sob um processo de crioulização. 
7
Pensamos não ser supérfluo salientar e esclarecer que não visamos a atribuir a nós nesse estudo um status de 

crioulistas, ou de investigadores experientes dessas questões. Como se pode perceber, a formação sociohistórica 

do português e das demais línguas novilatinas é extremamente complexa, exigindo do historiador da língua anos 

a fio de pesquisa séria sobre os meandros que envolvem a gênese e constituição das línguas românicas. O que 

buscamos fazer nessa seção quanto a esse tema foi simplesmente observar o ponto de vista adotado por linguistas 

renomados e, a partir disso, tecer nossas próprias considerações e conclusões imediatas, baseadas, é claro — ao 

menos em parte —, nas contribuições desses estudiosos, tais como Mattos e Silva (2011), Dewulf (2005), 

Lucchesi (2009a; 2009b), Lucchesi & Baxter (2009) e Glissant (1996). 
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próprio tempo, mas a temporalidade e a territorialidade do grupo periodizante, tendo o escopo 

fundamental de servir para finalidades didáticas. Ainda que sempre se configurem como 

construtos epistemológicos provisórios, consideramos com Maia (1999) que as periodizações 

são úteis e até mesmo indispensáveis para os estudos linguísticos debruçados sobre diacronias 

parciais e para o tratamento da mudança das línguas no tempo
8
. 

Segundo Mattos e Silva (2008a), para as delimitações temporais nas propostas de 

periodização das línguas, geralmente são levados em consideração fatores externos (sócio-

históricos) e internos (linguísticos). Tal dicotomia é complexificada por Schmidt-Riese 

(2002), que a converte em um esquema tetrafatorial, que comporta desde o que é mais 

extrínseco à língua ao que é mais intrínseco a ela: a) fatores de cunho externo-externo 

(alterações políticas, demográficas, sociais e culturais); b) fatores de cunho externo-interno 

(alterações de necessidades comunicativas e discursivas; na avaliação das modalidades; do 

escopo demográfico, i.e., nível das línguas); c) fatores de cunho interno-externo (alteração na 

avaliação das variantes); d) fatores de cunho interno-interno (alterações das estruturas 

linguísticas). 

Mattos e Silva (1991; 2006b) aponta uma síntese periodizante da história da língua 

portuguesa, com a qual concordamos; nesta, o tempo que precede o português arcaico é 

denominado de período pré-literário, podendo ser subdividido em pré-histórico (antes do séc. 

IX) — quando ainda não são detectáveis na documentação escrita remanescente em latim 

traços do futuro galego-português — e proto-histórico (do séc. IX ao XI), quando tais traços 

já podem ser detectados no latim tabelionesco escrito. O período arcaico, por sua vez, se 

assenta no arco temporal que recobre desde fins do século XII até meados do século XVI. 

Reproduzimos a seguir um quadro sinóptico que ilustra a perspectiva periodizante adotada 

pela supracitada linguista: 

 

 

 

 

                                            
8
Pertinente a essa discussão é a contribuição oferecida por Cardeira (1999, p.14), ao assinalar que ―A história de 

uma língua torna, pela sua própria natureza, artificial qualquer tentativa de divisão cronológica precisa — 

podemos, mesmo, questionar a compatibilidade entre os conceitos ‗periodização‘ e ‗língua‘ — mas as vantagens 

que uma tal divisão apresenta para os estudiosos, enquanto instrumento de trabalho, têm conduzido à 

materialização de diversos ensaios de periodização.‖. 
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PERÍODO PRÉ-LITERÁRIO PERÍODO LITERÁRIO 

Período Pré-

Histórico 

Período Proto-

Histórico 

Português Arcaico Português 

Moderno/Clássico 

Até o séc. IX Séc. IX a meados do 

séc. XII 

Fins do séc. XII a 

meados do séc. XVI 

A partir da 2ª metade 

do séc. XVI 

Tabela 01. Quadro elementar da periodização da história do português, com base em Mattos e Silva 

(2008a; 2006b; 1991). 

 

De acordo com Vasconcelos (1911-1912) e Nunes (1975), é impossível fixar com 

exatidão o marco inicial do surgimento do português ou das demais línguas românicas e, 

muito menos, determinar a época precisa em que os sons do latim vulgar se transformaram 

nos sons galego-portugueses correspondentes. O que se pode garantir, segundo esse último 

estudioso, é que o processo de transformação do latim em romance não foi discreto nem 

repentino, mas paulatino e gradual, com sucessivas e lentas modificações. Contudo, é 

consabida e adotada pelos linguistas a observação de que a partir dos séculos V ou VI o latim 

começa a se fracionar em diversos dialetos românicos (SILVA NETO, 1986; LAPESA, 1981) 

e que, no século IX, no noroeste da Península Ibérica, a língua falada já se manifestava assaz 

diferenciada do latim, já podendo ser considerada verdadeiro romance, ou seja, o galego-

português (TEYSSIER, 1997; MACÊDO, 1996; NUNES, 1975). 

Enquanto na modalidade oral o galego-português já se manifestava como língua 

veicular geral da população do noroeste peninsular ibérico pelo menos desde o séc. IX, só a 

partir do séc. XII é que aparecem os primeiros registros documentais escritos por completo ou 

quase por completo nessa língua (as cantigas trovadorescas e, de forma mais incipiente, a 

documentação notarial, que começava a ser registrada em vernáculo), já que ―[...] o latim 

continuava a ser a língua de cultura dos documentos legais, da liturgia, do ensino, não só na 

Gallaecia, senão em toda a Europa medieval.‖ (MACÊDO, 1996, p.165). Nunes (1975) chega 

a afirmar que no século IX, na escrita tabelionesca do noroeste peninsular, já havia nos textos 

latinos o registro esparso de vocábulos de feição notavelmente galego-portuguesa. 

Há que se ter a consciência, tal como sinaliza Mateus (1986), de que um pressuposto 

de identificação absoluta (ou seja, o pertencimento a uma mesma unidade linguística) entre 

dialetos que compartilham características em comum envolve vários fatores, sobretudo os de 

ordem linguística, histórica, cultural e política. Referimo-nos à língua falada no noroeste 
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peninsular ibérico a partir do séc. IX como galego-português pautando-nos em diversos 

linguistas que defendem a existência de uma fase inicial em que o galego e o português se 

manifestavam como uma só língua, configurando uma mesma unidade linguística diacrônica 

(MATTOS E SILVA, 2006b; 1998b; COELHO, 2004; MAIA, 2002b; LORENZO, 1993; 

MATEUS, 1986; VASCONCELOS, 1911-1912).  

Mattos e Silva (2006b), ao analisar a questão da aludida unidade inicial do galego-

português, um aspecto que até hoje suscita debates nos estudos linguístico-filológicos, entre 

os meandros das diversas explicações e hipóteses defendidas pelos estudiosos da língua, 

afirma que o mais sensato a propor é que a dicotomia galego/português é de caráter não 

apenas diacrônico, mas também diatópico, tendo a ver com a possível diferenciação dialetal 

da língua falada.  Haveria, assim, como já mencionamos, uma primeira fase, caracterizada por 

uma unidade galego-portuguesa
9
, refletida na documentação escrita, que, a posteriori, daria 

lugar a uma outra etapa, em que já se poderia vislumbrar a distinção entre o diassistema do 

galego e do português, distinção esta propiciada por fatores históricos e definitivamente 

estabelecida já na segunda metade do séc. XIV (1350)
10

. 

A unidade galego-portuguesa — ou seja, a constituição de uma mesma área linguística 

em oposição a outras áreas dialetais ibero-românicas —, refletida na modalidade oral desde o 

séc. IX e na modalidade escrita desde o séc. XII, mantém-se firme até a primeira metade de 

trezentos (mais especificamente até 1350), quando ocorre uma gradual diferenciação, que leva 

a uma distinção entre o diassistema do galego e do português, ou seja, uma individualização 

do português frente ao galego, motivada por razões linguísticas e sócio-históricas (MATTOS 

E SILVA, 2006b; COELHO, 2004), sobretudo pelo fato de o galego passar a castelhanizar-se, 

enquanto o português começava a se expandir irrefreadamente. Esse quadro histórico é muito 

bem sintetizado por Vasconcellos (1888 apud HERMIDA, 1987, p.490) no trecho 

reproduzido a seguir:  

 

 

 

                                            
9
Mateus (2012, p.15) também comunga dessa perspectiva, já que atribui ao galego e ao português um status de 

gêmeos unicelulares que posteriormente foram se separando, de forma paulatina. 
10

Essa concepção é também adotada por Basseto (2002, p.26), quando assevera que ―Inicialmente, como se sabe, 

[o galego] constituía uma unidade com o português; o galego-português foi o veículo de expressão literária dos 

cancioneiros desde a primeira metade do século XIII [sic]. Posteriormente, porém, vicissitudes políticas 

separaram em dois ramos a língua comum.‖. 
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[...] o latim, trazido pelos Romanos para a Lusitania, transformou-se aquí numa 

lingua que, se não sería, mesmo no seu principio, completamente uniforme em todo 

o territorio, mantinha comtudo uma certa individualidade a respeito dos de mais 

idiomas peninsulares: ésta lingua era o português-gallego, que se pode apreciar 

muito bem na rica litteratura dos Cancioneiros. Com a separação de Portugal e da 

Galliza no séc. XII, e em virtude dos destinos que os dois países depois tiveram, o 

português-gallego scindiu-se em duas línguas: português e gallêgo, que se foram 

diferenciando com o tempo cada vez mais até hoje. Todavía esta differença não é 

demasiada: o português e o gallego, quando se colocam um deante do outro, 

mostram bem o seu íntimo parentesco.‖ [Grifos no original]. 

 

Cabe apontar, contudo, que a conjuntura teórico-epistemológica descrita nos 

parágrafos anteriores e que é a adotada nesta dissertação não constitui uma unanimidade entre 

os estudiosos
11

, havendo os que defendem a existência de outros quadros evolutivos, como 

Bagno (2011), que não apenas recusa a proposta de unidade inicial galego-portuguesa, mas 

ainda vai além, postulando que o português originou-se de uma língua a ele anterior, que seria 

o galego, esse sim advindo do latim, havendo, portanto, a suposta evolução latim ˃ galego ˃ 

português
12

, e não o quadro histórico evolutivo latim ˃ galego-português, que é o adotado por 

nós nesta dissertação, visto que consideramos o galego e o português línguas intimamente 

aparentadas, devido ao seu passado e gênese comuns, em que mantinham com o latim o 

mesmo tipo de filiação direta e imediata. 

Mattos e Silva (2008a), considerando a delimitação do português arcaico e se 

utilizando do esquema tetrafatorial de Schmidt-Riese (2002), alega que a questão do limite 

inicial desse período associa-se a fatores de natureza externo-interna, enquanto o limite final 

de tal período coaduna-se a fatores de ordem interno-externa e interno-interna. Afirma 

também que os diversos estudiosos que se dedicaram à delimitação dos limites iniciais do 

português arcaico pautaram-se na história externa e interna, com predomínio da primeira, já 

que a língua portuguesa não usufrui ainda da descrição de uma cronologia seriada alicerçada 

estritamente em fenômenos intrínsecos. 

                                            
11

Afirma Lagares Diez (2008, p.73): ―Sobre a origem do termo galego-português, as versões que encontramos 

resultam contraditórias, ainda que todas coincidam em afirmar que se trata de uma denominação criada no final 

do século XIX. Para Eugenio Coseriu (1987), essa denominação teria sido invenção de romanistas alemães. 

Segundo Freixeiro Mato (2005), teria sido introduzida por eruditos portugueses. Por outro lado, nem sequer 

existe um acordo unânime entre todos os autores sobre a relativa unidade lingüística medieval. A variação 

atestada nos documentos já foi interpretada por alguns autores galegos como a prova de uma antiga separação 

entre galego e português.‖. 
12

Eis o que afirma Bagno (2011, p.35): ―[...] a verdadeira origem do português, sua real genealogia, é a de ser 

uma língua derivada, não do latim clássico, nem sequer do latim vulgar, mas sim uma língua derivada do 

galego.‖. Em outra parte de seu estudo (2011, p.37-38), reafirma essa sua visão — a nosso ver equivocada — de 

que existe uma família de línguas derivadas do galego, na qual se insere o português, que não adviria do latim, 

mas que seria apenas uma continuação histórica da língua galega.  
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Observa-se que é o surgimento dos primeiros documentos escritos em português (um 

fator externo-interno no esquema tetrafatorial de Schmidt-Riese (2002)) que se adota 

comumente como indicador do marco inicial do português arcaico, sendo seu final 

determinado por fatores de natureza externo-externa (cf. SCHMIDT-RIESE (2002)). A base, 

portanto, para se afirmar que o período arcaico do português tem início no séc. XII assenta-se 

no fato de ser nesta época ubicado o aparecimento do mais antigo documento escrito 

subsistente em galego-português. 

Até 1977, a filologia admitia que o Auto de partilhas (1192) e o Testamento de Elvira 

Sanches (1193), ambos os documentos do Mosteiro de Vairão, eram os mais antigos 

documentos particulares em português. Com os estudos de Cintra (1963) e Costa (1975) foi 

demonstrado que tanto o Auto de partilhas quanto o Testamento de Elvira Sanches eram 

cópias tardias ―[...] dos fins do século XIII, sendo sim, os seus originais em latim dos fins do 

séc. XII.‖ (MATTOS E SILVA, 1991, p.33). Com isso, passou-se a considerar desde então (e 

até 1999) a Notícia de torto (1214-1216) como o mais antigo documento particular 

remanescente e o Testamento de Afonso II (1214) — em suas duas versões conhecidas, a do 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e a do Arquivo da Catedral de Toledo — 

como o mais antigo documento oficial e régio subsistente em língua portuguesa. Com o 

estudo de Costa (1977), em que editou a segunda versão do Testamento de Afonso II, 

encontrada por António García de Luján na Catedral de Toledo, desfez-se a dúvida quanto à 

autenticidade de tal manuscrito régio, visto que a cópia encontrada em Toledo apresentava 

fragmentos de seu selo pendente. 

Foi unânime, portanto, por mais de vinte anos (1977-1999), entre filólogos e 

historiadores a opinião de que o início do português arcaico situava-se nos princípios do séc. 

XIII, visto que era dessa época a datação dos primeiros textos escritos em português de que se 

tinha conhecimento empírico. Contudo, a partir de 1999, começa a se esboçar uma nova 

datação para o limite inicial do português arcaico, ligada ao estudo publicado por Martins 

(1999), intitulado Ainda ‗os mais antigos textos escritos em português‘: documentos de 1175 

a 1252, em que noticia a descoberta da Notícia de fiadores, documento particular datado de 

1175, considerado desde então — porém não consensualmente — o mais antigo texto 

remanescente em galego-português. Destarte, o marco inicial do português arcaico, 

inexoravelmente associado à datação do primeiro documento escrito remanescente em 

vernáculo, deixa de ser o início do séc. XIII, recuando para a segunda metade do séc. XII, o 
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que é plenamente aceito por Mattos e Silva (2008a; 2008d)
13

, sobretudo quando assevera que, 

ao se  buscar firmar marcos temporais para o estabelecimento de sincronias pretéritas, deve-se 

levar em conta como fator primordial a documentação remanescente, que se materializa como 

a manifestação concreta mais importante dessas sincronias instituídas (MATTOS E SILVA, 

2010 [1989]).  

Os primeiros textos escritos em português, encontrados e editados em 1999 por 

Martins — responsáveis pelo recuo do marco inicial do português arcaico do séc. XIII para o 

séc. XII — são do tipo notícias, fintos e testamentos, produzidos em scripta conservadora, ora 

próximos às práticas escriturais latinas, ora apresentando recursos escriturais próprios ao 

galego-português. A questão que surge dessa dúbia natureza de tais manuscritos é: são ainda 

estruturas do latino-romance (i.e., do período pré-literário) ou já podem ser reputados como 

textos em galego-português? 

Martins (2007; 2001a) — apesar das argumentações refutatórias de estudiosos como 

António Emiliano (2003; 1997)
14

 — assevera que tais documentos já se enquadram no 

sistema de escrita galego-português, pois apresentam uma morfossintaxe não mais latina, mas 

sim, portuguesa. Assim sendo, balizando-se por essa hipótese, é possível considerar o ano de 

1175 como marco inaugural (ao menos provisório) da escrita remanescente mais recuada 

temporalmente em português e, portanto, o indicador empírico que inaugura o período 

arcaico. Com base nas informações acima, pode-se aceitar que já se escrevia em galego-

português na segunda metade do século XII
15

, sendo a Notícia de Fiadores de Paio Soares 

Romeu (1175) o primeiro documento particular remanescente escrito nessa língua; o 

Testamento de Afonso II (1214), sendo o primeiro documento oficial régio em galego-

português; e a cantiga de escárnio Ora faz ost‘ o senhor de Navarra (1196), de Joam Soares 

de Paiva como a primeira manifestação poética subsistente do galego-português escrito 

(CAMPOS, 2004a). 

                                            
13

E também por Mateus (2012, p.15), pois afirma que as ―[...] bolhas autonómicas surgidas nos escritos a partir 

do século XII permitem falar já de galaico-português [...].‖. 
14

Emiliano (2003, p.275) não considera a Notícia de Fiadores de 1175 o primeiro texto escrito em português, 

mas sim ―[...] um texto proto-português, ou seja, um documento notarial latino-português com um grau muito 

elevado de romanceamento scriptográfico.‖. Esse filólogo (2003, p.275) defende, assim, que o Testamento de 

Afonso II e a Notícia de Torto continuam sendo os mais antigos textos conhecidos escritos em português. Vê-se, 

portanto, que ainda há um caloroso debate sobre o marco inicial do português arcaico, mas a isso não nos 

dedicaremos a fundo neste estudo, já que nos fiamos no juízo expedido por Mattos e Silva (2008a), que se filia à 

proposta de Martins (1999). 
15

Martins (2007, p.161-162) assevera: ―O português escrito é observável a partir da segunda metade do século 

XII [...], sendo os mais antigos textos que o atestam a Notícia de Fiadores de Paio Soares Romeu, a Anotação de 

despesas de Pedro Parada, e o Pacto entre Gomes Pais e Ramiro Pais, o primeiro datado de 1175, os dois 

últimos não datados mas presumivelmente próximos de 1175.‖. Basseto (2005, p.187) também aceita essa 

proposta, pois afirma que ―Em português, os primeiros documentos escritos começaram a surgir no século XII.‖. 
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Mattos e Silva (1991; 2010 [1989]) adota uma subdivisão do português arcaico em 

duas fases ou sincronias: a primeira se estende do surgimento dos primeiros documentos (séc. 

XII) até 1385; a segunda contempla o arco temporal que se desdobra de 1385 até meados do 

séc. XVI. A adoção do ano de 1385 como marco divisor das duas fases do português arcaico é 

defendida por Vasconcellos (1959), pois foi quando se deu a Batalha de Aljubarrota, episódio 

histórico que conduziu a Dinastia de Avis ao trono real português, mudança responsável por 

reconfigurações político-culturais que propiciaram uma diferenciação cada vez maior entre o 

galego e o português (COELHO, 2004). Essa subperiodização reflete em si as fases da 

unidade linguística original galego-portuguesa (que corresponde à primeira sincronia do 

português arcaico) e a da posterior individualização dessas duas línguas (que corresponde à 

segunda sincronia do português arcaico). 

Abordando a questão do limite final do português medievo, Mattos e Silva (2008a) 

afirma, como já mencionamos, que geralmente são fatores de natureza extrínseca que são 

tomados como sinalizadores do limite final do português arcaico na tradição filológica, fim 

este indicado por propostas que oscilam entre os inícios do séc. XVI e o ano de 1572 

(publicação de Os Lusíadas).  

Castro (1991) propõe como marco derradeiro do português arcaico o ano de 1536, 

baseando-se nos seguintes fatores de ordem interno-externa ocorridos nesta data: 1) a 

impressão da Grammatica da lingoagem portuguesa, de Fernão de Oliveira; 2) a 

reapresentação do último auto de Gil Vicente; 3) a morte de Garcia de Rezende; 4) a 

transferência da Universidade de Lisboa para Coimbra. Além desses fatores extrínsecos, 

também se baseia em fatores alicerçados em mudanças nos níveis fônico e/ou mórfico (i.e., de 

natureza interno-interna) para caracterizar o fim do português arcaico e início do português 

moderno: 1) a convergência das nasais finais [-õ, -ã] e do ditongo [ãu] na direção deste 

último; 2) a redução dos hiatos arcaicos a ditongos crescentes e decrescentes, tritongos, vogal 

epentética e vogal simples, resultante da crase; 3) a perda do <-d-> intervocálico do morfema 

número-pessoal em formas verbais na 2ª pessoa do plural; 4) a simplificação do sistema 

arcaico de 4 sibilantes. 

Mattos e Silva (1994; 2004), com o intuito de propor uma periodização do português 

medieval sob um prisma intralinguístico, que incluísse dados morfossintáticos e sintáticos, 

toma alguns fenômenos de tal natureza como parâmetros para a demarcação temporal do 

português arcaico. São eles: 1) o sistema binário de dêiticos demonstrativos e locativos; 2) os 

anafóricos ende / en / hi; 3) conjunções arcaicas; 4) a variação ser / estar; 5) a variação haver 
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/ ter; 6) o tempo composto; 7) a ordem sintática dos constituintes na sentença; 8) as regras de 

posição dos clíticos. 

A demarcação do limite final do português arcaico é considerada nesta dissertação 

como situada em 1536/1540 (MATTOS E SILVA, 2002; MACHADO FILHO, 2011), em 

virtude do início do processo de normativização gramatical e de reflexão metalinguística 

sistemática da língua portuguesa. Dessa forma, adotamos aqui que o português arcaico 

corresponde ao período da língua iniciado na segunda metade do séc. XII e findado em 

meados do séc. XVI (FONTE, 2010; MATTOS E SILVA, 2008a; 2006b). Segundo Williams 

(1961), ao fim do séc. XVI já havia desaparecido quase todas as características distintivas do 

português arcaico, passando a língua a paulatinamente se estruturar de forma a se configurar 

como o português moderno. Cabe apontar que, além de fatores intralinguísticos, Mattos e 

Silva (2008a; 2002) julga necessário considerar fatores de ordem sociocultural. São quatro os 

aspectos socioculturais inter-relacionados, segundo a referida autora, que constituem fatores 

distintivos da fase arcaica em contraposição com a fase moderna da língua portuguesa 

(iniciada no séc. XVI): 1) a ampliação do universo documental a partir do séc. XVI (com a 

difusão do livro impresso e do ensino das línguas vulgares); 2) a ampliação da recepção do 

texto escrito a partir do séc. XVI; 3) advento de novos mecanismos de controle do uso 

linguístico do português (com o surgimento de normatização através das primeiras gramáticas 

— séc. XVI); 4) o alargamento do campo literário e a figura do autor vista diferenciadamente 

a partir do séc. XVI. 

Após haver desenvolvido esses sinópticos comentários e reflexões sobre a gênese e o 

percurso histórico do português, bem como sobre a problemática que encapsula a sua 

periodização, procuraremos ainda nesta seção tecer algumas considerações sobre dois pontos 

importantes para uma compreensão verossímil do português arcaico e de sua morfologia 

derivacional: a) a relação entre fala e escrita e suas implicações para o estudo do português 

medieval; e b) a expressiva variabilidade gráfica observada nos registros escritos desse 

período recuado da língua. 

A respeito da relação entre fala e escrita no período medieval, Mattos e Silva (2008a; 

2008b; 2006b; 1991) afirma que é intensa a discussão sobre a ideia de ser ou não possível 

chegar à fala através da documentação escrita. Ressalta, inclusive, a complexidade que 

envolve a relação entre a representação da escrita de uma língua e a realidade oral que a ela 

subjaz. Contudo, essa mencionada linguista (2008a; 2008b) defende que, sendo a escrita 

medieval portuguesa destituída de uma normativização (orto)gráfica e de um controle 
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gramatical prescritivo, era uma representação convencional da fala, permitindo obter 

conclusões seguras a respeito do nível fônico-mórfico. Assim, ―[...] se o que está escrito 

procura espelhar a voz e esta nos falta, pelo escrito se pode depreender, embora não 

integralmente, a língua no seu uso primeiro, em qualquer dos níveis em que se pode estruturá-

la: fônico, mórfico, sintático, discursivo.‖ (MATTOS E SILVA, 1991, p.39). Comungando da 

perspectiva defendida por Maia (2002a), Mattos e Silva (2008a) declara que há, sem dúvida, 

certa correspondência geral entre a grafia do português medieval e o seu sistema fonológico-

fonético
16

.  

Pensamos que seja plenamente possível adotar como pressuposto teórico para o estudo 

linguístico do português arcaico essa perspectiva preconizada por Mattos e Silva (1991; 

2008a), que postula uma similitude genérica entre o escrito e o oral, ou seja, uma proposição 

epistemológica que dá margem a que, a partir dos registros escritos medievais portugueses, 

torne-se possível vislumbrar e até mesmo reconstituir hipoteticamente — de forma parcial, 

mas também verossímil e atilada — a configuração da sua modalidade oral. Essa perspectiva 

se lastreia, sem dúvida, por uma visão que, em vez de considerar a escrita e a oralidade como 

fenômenos dicotômicos, passa a concebê-los como duas modalidades ou instâncias da 

expressão linguística (ROMAINE, 1982), diferentemente relacionadas em épocas e 

comunidades diversas (WRIGTH, 1998), inseridas no continuum tipológico das práticas 

sociais, sendo as suas diferenças geradas no interior das práticas sociocomunicativas de 

coprodução linguística (KOCH & ELIAS, 2008).  

Contudo, é evidente, tal como destaca Maia (2012), que o material linguístico 

empírico extraído dos registros escritos que chegaram até nós não se compara, sob um ponto 

de vista epistemológico e sociolinguístico, aos que o investigador hodierno consegue recolher 

através dos falantes vivos, visto que esses dados apresentam características mais verossímeis e 

comprováveis, sobretudo quando se tem em vista atestar a agramaticalidade de certas 

construções linguísticas. Ainda assim, levando em consideração a realidade inexorável que se 

impõe ao linguista medievalista de formação epistemológica empiricista, ou seja, o fato de 

somente conseguir se achegar à língua de outrora através dos textos escritos remanescentes 

(essencialmente fragmentários, mas assaz importantes para a reconstrução da língua), deve-se 

valorizar positivamente ―[...] o que a sua análise permite compreender em relação à língua de 

                                            
16

Daí se poder classificar como período fonético a fase de produção dos primeiros documentos redigidos em 

galego-português, visto que ―[...] o objetivo a que visavam os escritores ou copistas da época era facilitar a 

leitura, dando ao leitor a impressão, tanto quanto possível exata, da língua falada.‖ (COUTINHO, 1976, p.71-

72). 
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épocas anteriores, nomeadamente no que diz respeito à variação da língua em sincronias 

pretéritas e à sua relação com processos históricos de mudança.‖ (MAIA, 2012, p.535). 

Particularmente para este nosso estudo acerca da morfologia lexical no português arcaico, é 

importante sinalizar, como assegura Maia (2002a), que essa associação fidedigna entre o 

registro textual escrito e sua correspondente existência na língua oral habitualmente se deixa 

entrever no domínio léxico e morfossintático, podendo-se, inclusive, ir além, pois a partir do 

exame grafemático torna-se possível rastrear os processos que afetaram o nível fônico da 

língua (MAIA, 2002a). 

Havendo discorrido concisamente sobre a relação entre fala e escrita e suas 

implicações para o estudo do português medieval, para encerrar essa seção, teceremos alguns 

comentários sobre outra característica substancial do português arcaico, antigo ou medieval: a 

expressiva variabilidade gráfica observada nos registros escritos desse período de nosso 

vernáculo. Iniciamos esclarecendo que a variabilidade linguística acentuada não é algo restrito 

a períodos iniciais da língua nem se confunde com uma anomalia, mas, pelo contrário, é uma 

riqueza advinda da heterogeneidade e diversidade das línguas e de seus utentes. Como bem 

pontua Martins (2003, p.11), ―[...] ‗variar‘ decorre da natureza das línguas e ‗normalizar‘ da 

vontade dos homens que as falam.‖. 

É consabido que na fase arcaica do português dominava a variação, existindo nos 

textos produzidos nesse período e, muito particularmente, na documentação primitiva 

(correspondente ao período das origens do português sob a forma de registro escrito), profusas 

variações de grafia ou, em outros termos, um polimorfismo gráfico acentuado
17

, que somente 

começaria a se enfraquecer e a rarear a partir do estabelecimento de tradições gráficas, que 

vão lentamente se moldando a partir do séc. XIII (TEYSSIER, 1997). Mattos e Silva (2010 

[1989], p.45) chega a expor o juízo — a nosso ver, apropriado e empiricamente corroborável 

— de que a documentação do português arcaico tem como característica particularizante 

essencial e primeva ―[...] a sua instabilidade natural, isto é: os textos em que se manifesta uma 

obra apresentam, pelo jogo de variantes [gráficas] remanescentes e dos seus remanejamentos, 

uma incessante instabilidade.‖. 

                                            
17

Essa perspectiva é consensual não apenas entre os linguistas, mas também entre filólogos, paleógrafos e 

historiadores. Marques (2001, p.196), por exemplo, assevera que o português medieval ―[...] foi uma época [da 

língua] de grande variação ortográfica [sic]. Coexistiam uma tradição fonética, que grafava a partir da pronúncia, 

uma corrente normalizadora que tentava estabelecer regras uniformes, e uma influência latinista e humanista 

cada vez mais acentuada, que procurava aproximar, tanto quanto possível, do latim e da etimologia, a ortografia 

[sic] do português. O próprio alfabeto, de 21 a 24 caracteres, não estava estabilizado, usando-se 

concomitantemente letras de formas várias, onde a tradição competia com a cursividade.‖. 
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Verifica-se, para o português arcaico, que a instauração de uma plena variação gráfica 

foi favorecida por uma conjuntura sociocultural cujo cerne se plasmava no fato de a 

representação gráfica dos textos da época estar condicionada ―[...] à capacidade de registro e 

entendimento de cada escriba, face à sonoridade da língua, para além de sua formação 

intelectual, origem e segmento dialetal a que pertencesse.‖ (MACHADO FILHO et al., 1998, 

p.74). A respeito desse quadro variacional que perpassa o português em sua fase arcaica, 

pertinente é a colocação exposta por Maia (2002a, p.238), que reproduzimos a seguir: 

 

Quando a análise linguística incide sobre textos escritos da Idade Média, o 

investigador dá-se imediatamente conta de que não só a variabilidade (gráfica e 

linguística) é uma característica geral desses textos, como, por outro lado, que 

quanto mais esses textos se aproximam da fase inicial da fixação escrita em 

romance, maior é a riqueza de variantes que oferecem. A história dos sistemas 

gráficos medievais (e o seu percurso no sentido de uma futura ortografia) traduz-se 

pela eliminação progressiva de muitas dessas variantes gráficas e pela afirmação de 

um determinado tipo de forma gráfica. Sob o ponto de vista linguístico, desenvolve-

se, ao longo do tempo, um processo paralelo de estandardização. 

 

É inegável o efeito pujante que a onipresente variação gráfica estabelecida na 

produção textual do português arcaico mobiliza na morfologia flexional ou derivacional desse 

período: a partir desse contexto intralinguístico é que se explica e se justifica a ampla gama de 

alomorfes e alógrafos depreendida da morfologia lexical dessa sincronia da língua portuguesa. 

Para Mateus (2012, p.15), essas variações gráficas incidentes sobre a morfologia do português 

arcaico não são arbitrárias ou pontuais, mas se moldam, indubitavelmente, como ―[...] 

fragmentos do esforço do escriba para transmitir aspectos da língua falada que não se 

compaginam com a escrita em latinorromance.‖.  

A situação mencionada acima fica comprovada quando se observa, por exemplo, que o 

prefixoide (ou semiprefixo) bem- podia ser representado na primeira fase do português 

arcaico ao menos através de seis formas gráficas distintas: be- ~ bẽ- ~ bem- ~ ben- ~ bene- ~ 

beni-. O prefixo ante-, por sua vez, registra-se, nessa mesma fase da língua, ao menos sob oito 

formas alógrafas ou alomórficas: ante- ~ ant- ~ ente- ~ hẽnte- ~ an-2 ~ am- ~ en-1 ~ ap-. Se se 

compara então a produção textual circunscrita ao português arcaico com a sua atualização 

moderna, pautada em uma normativização ortográfico-gramatical generalizada e plenamente 

adotada, chega-se à conclusão constatável de que a escrita nos estágios iniciais da língua 

portuguesa era bem mais livre e flexível do que no período hodierno, de maneira similar ao 

que também ocorreu com o espanhol (SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, 1992) e, muito 



44 

 

provavelmente, com as demais línguas novilatinas, dada a ausência de explicitação dos 

padrões de uso prestigiado prescritos pela normativização gramatical (MATTOS E SILVA, 

2010 [1989]; 2006b) e também a inexistência de uma ortografia balizadora, que, para o 

português, só viria efetivamente a firmar-se em inícios do séc. XX (MACHADO FILHO, 

2012; 2009; 2001). 

Por fim, cabe sinalizar que, para além das variantes gráficas ou alomórficas, o 

português arcaico, para o componente morfológico da língua, apresenta um rol de outros tipos 

de variabilidade linguística, expressada, sobretudo, através de um número considerável de 

ocorrências de doublets mórficos
18

 (através de prefixos ou sufixos sinmórficos) e formas 

homonímicas, que se fazem notar nos dados depreendidos de textos remanescentes da 

primeira sincronia arcaica do português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

São vocábulos a cuja base (MLB) se agregam afixos (prefixais ou sufixais) etimológica e formalmente 

diferentes, mas que apresentam significação similar ou idêntica. O número de doublets mórficos no português 

arcaico é consideravelmente mais expressivo do que na fase contemporânea da língua. 
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2 A FRONTEIRA ENTRE SINCRONIA E DIACRONIA E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA O ESTUDO DA MORFOLOGIA HISTÓRICA 

 

A sincronia, enquanto conceito teórico é um procedimento científico 

extremamente válido, mas é, antes de tudo, um método e não um 

modelo. Já a história faz parte da própria essência da língua, sendo 

verificável tanto na ontogenia do falante — que fala diferentemente 

aos três e aos setenta anos —, quanto na filogenia do sistema [...]. 

(VIARO, 2012a, p.279). [Grifos nossos]. 

 

É de conhecimento geral para os linguistas o fato de que a partir da divulgação do 

pensamento de Ferdinand de Sausurre, exposto na obra Cours de Linguistique Générale 

(publicada pela primeira vez em 1916), acirrou-se o embate entre duas macroperspectivas de 

estudo científico sobre a língua
19

: a abordagem sincrônica e a diacrônica. Desde então, para 

diversas correntes linguísticas — inclusive (e mormente) as que incidem sobre o componente 

morfológico da língua —  tornou-se imperioso o estabelecimento de uma total separação entre 

as perspectivas sincrônica e diacrônica, com uma absoluta primazia da primeira
20

, algo que já 

havia sido preconizado pelo próprio Saussure (2004 [1916], p.105-106), como no excerto 

abaixo:  

 

A distinção entre o diacrônico e o sincrônico se manifesta em todos os pontos. Por 

exemplo — e para começar pelo fato mais evidente —, não tem importância igual. 

Nesse ponto, está claro que o aspecto sincrônico prevalece sobre o outro, pois, para a 

massa falante, ele constitui a verdadeira e única realidade
21

. Também a constitui 

para o lingüista: se este se coloca na perspectiva diacrônica, não é mais a língua o 

que percebe, mas uma série de acontecimentos que a modificam. 

 

                                            
19

Afirmamos que a oposição sincronia/diacronia acirra-se (e não começa) com Saussure em virtude de antes da 

publicação do Cours já se ter notícia do desenvolvimento (ao menos incipiente) dessa dicotomia, como em 

Gabelentz (MANOLIU, 1973). 
20

De tal forma que ficou estabelecida a hegemonia dos estudos sincrônico-descritivos, sendo relegados a um 

plano secundário e tangencial os estudos histórico-diacrônicos (MATTOS E SILVA, 2008b). 
21

Compartilhando o posicionamento de Jakobson et al. (1929 apud VITRAL, 2010, p.79), discordamos 

plenamente de Saussure (2004 [1916]) nesse ponto, visto que ―[...] num dado momento de uma língua, os 

falantes têm consciência de sua evolução, já que conseguem distinguir que formas são inovadoras e que formas 

são conservadoras.‖ Em outras palavras, os falantes têm uma noção — mais ou menos abrangente, a depender do 

nível de conhecimento linguístico e metalinguístico que possuem do seu idioma — de que a língua se constitui 

via um percurso histórico, com seus componentes a evoluir numa cadeia diacrônica, havendo aqueles que se 

circunscrevem apenas a sincronias pretéritas. Lembremo-nos, com Coseriu (1979, p.65), que ―A consciência 

humana é sempre consciência histórica [...].‖ [Grifos no original]. 
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A separação total entre uma e outra perspectiva de estudo da língua fica reforçada em 

diversos trechos da obra saussureana, como quando se alega que ―[...] o fenômeno sincrônico 

nada tem em comum com o diacrônico [...]‖ (SAUSSURE, 2004 [1916], p.107) ou, mais 

ainda, quando se assevera que ―Querer reunir na mesma disciplina fatos tão díspares [i.e., 

fatos sincrônicos e fatos diacrônicos] seria uma empresa quimérica.‖ (SAUSSURE, 2004 

[1916], p.101). Com Coseriu (1979) e com Vidos (1996), consideramos inadequado o 

estabelecimento de uma ênfase acentuada na separação dicotômica total entre diacronia e 

sincronia, já que isso não corresponde de forma verossímil à natureza da língua e à sua 

incontestável historicidade. Assim, nada mais acertado do que aquiescermos plenamente com 

Rangel (2007, p.12), em uma colocação através da qual manifesta que ―[...] como todo fato 

humano, e a despeito da abordagem imanente, a língua só existe em uso — e, portanto, na 

história.‖ (RANGEL, 2007, p.12). [Grifos no original].  

Pensamos aqui que a melhor forma de enfoque científico deve ―[...] basear-se na 

realidade do objeto estudado.‖ (COSERIU, 1979). [Grifo nosso]. Assim, sendo a língua um 

fenômeno social, nos termos de Bakhtin (2004), cuja ―realidade‖ se pauta em seu devir 

histórico, pensamos que a melhor postura epistemológica para o cientista da língua assenta-se 

no enfoque histórico-diacrônico
22

, pois a língua é, por natureza, um objeto histórico 

(COSERIU, 1979), moldado e configurado através das marcas e vicissitudes temporo-

espaciais. 

Cabe esclarecer melhor essa postura por nós adotada, que preceitua para o estudo 

linguístico de teor científico uma incontornável recorrência à história da língua e à sua 

evolução nesse mesmo plano temporal. Claro está que é possível fazer linguística sem o 

concurso da observação histórica
23

, tal como vem sendo realizado por diversos estudiosos da 

área, desde a difusão da teoria de Saussure até os dias coevos. Essa postura atrela-se, sem 

dúvida, à aceitação da antinomia sincronia/diacronia, tal como preconizada pelo mestre 

genebrino, mas que não se constitui em algo que caracteriza per se a ―realidade‖ idiomática, 

                                            
22

De certa forma, pensamos ser possível concordar com Paul (1966, p.28) a respeito da estreita identificação 

entre a linguística e a diacronia, negando-se a validade de qualquer método científico que se propõe a estudar a 

língua (e, a nosso ver, em especial a morfologia) fora de um eixo histórico: ―Aquilo que se considera como um 

método não histórico, e contudo científico, de estudar a língua, não é no fundo mais do que um método histórico 

incompleto, incompleto em parte por culpa do observador, em parte por culpa do material de estudo... E assim eu 

não faço ideia de como se pode reflectir com êxito sobre uma língua, sem averiguarmos um pouco qual foi a sua 

evolução histórica.‖.  
23

Ainda que Jakobson (1929 apud VITRAL, 2010, p.77) insista no fato de que ―[...] a descrição sincrônica não 

pode excluir a noção de evolução; pois, até mesmo num setor considerado do ponto de vista sincrônico existe a 

consciência da fase em vias de desaparecimento, da fase presente e da fase em formação. Os elementos 

estilísticos percebidos como arcaísmos e, em segundo lugar, a distinção entre formas produtivas e não produtivas 

são fatos de diacronia que não poderíamos eliminar da linguística sincrônica.‖. 
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mas sim o objeto de estudo concebido, tratando-se nada mais do que um ponto de vista 

epistemológico, uma perspectiva ou um recorte metodológico (COSERIU, 1980). A sincronia 

é um modus cogitandi, um método de análise. A diacronia, em contraposição, é uma 

realidade perceptível em qualquer sistema linguístico, e que necessariamente faz parte da 

essência das unidades das línguas. Eis o que nos diz Viaro (2012b, p.283-284) sobre isso:  

 

Se a postura sincrônica fosse uma realidade e se quiséssemos entender apenas o 

momento atual real, mesmo num recorte razoável de tempo, teríamos que fazer 

paradoxalmente incursões diacrônicas, para separar o trigo do joio. Veríamos que 

grande parte do que funciona numa língua seria subitamente visto como detrito de 

épocas passadas. Pairariam dúvidas justificáveis se é possível apenas estudar o que é 

de fato presente, por exemplo: (a) a maioria dos substantivos abstratos derivados por 

sufixação do português são de origem latina clássica ou francesa; (b) o hebraico foi 

reconstruído e hoje é língua materna de milhões de pessoas; (c) um substantivo de 

outra realidade pretérita permanece ainda hoje por causa da escrita que o congela na 

sua sincronia; (d) falamos de carruagens mas elas não existem mais a não ser nos 

livros, nos filmes e nos museus. O passado convive com o presente nos signos 

atuais. A sincronia é, como dissemos, uma ilusão ou, no máximo, um método. 

[Grifos no original]. 

 

Como bem pondera Viaro (2011, p.23), ―Toda língua viva pode ser definida como um 

sistema herdado em movimento. Abstrai-se dessa evidência que o sistema, por sua vez, foi 

herdado de outros sistemas pretéritos.‖ [Grifos no original]. Logo, para uma investigação 

acurada sobre a língua, cumpre satisfazer o requisito de aliar uma visão sincrônica a um lastro 

histórico-diacrônico (CUNHA, OLIVEIRA & VOTRE, 2012), ou seja, ―[...] ultrapassar a 

lógica disjuntiva em que assentava a antinomia diacronia/sincronia, e adotar uma filosofia de 

complementaridade [...].‖ (RIO-TORTO, 1998a, p.137), a fim de não se correr o risco de se 

deparar com obstáculos decorrentes de uma dicotomização artificial, de um convencionalismo 

(muitas vezes injustificável) que a delimitação — quer temporal, quer estrutural — de uma 

língua funcional e veicular implica (COELHO, 2004). 

Essa perspectiva de complementaridade entre sincronia e diacronia é igualmente tida 

como válida por Viaro (2012a, p.279), pois afirma, com justa razão, que indubitavelmente 

―[...] não há paradoxo, nem desdouro ao articularem-se sincronia e diacronia: o recorte 

sincrônico é um método, já a descrição diacrônica flagra a essência de um ser específico, 

denominado língua, a qual, por sua vez, é um objeto unificado pela nossa abstração.‖. 

Heckler, Back e Massing (1994) também legitimam essa simbiose entre a visão sincrônica e a 

diacrônica, afirmando, em outro momento, que ―[...] estas duas áreas do conhecimento 

lingüístico não estão muito distantes entre si.‖ (HECKLER, BACK, MASSING, 1984, p.XV). 
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Coadunando-nos ao pensamento de Pena (1995b, p.171), temos a plena consciência de 

que ―[...] una lengua natural es un sistema en parte formal y funcional y en parte también un 

sistema resultado de estados anteriores de lengua.‖
24

, o que imperiosamente nos leva a 

considerar os componentes lexical e morfológico de uma língua como instâncias de 

manifestação de sua história e de sua evolução, conduzindo-nos à realização de uma leitura 

muito mais histórico-diacrônica do que sincrônica, haja vista se tratar ―[...] de uma leitura 

acumulada de um mundo que não surgiu agora.‖ (GALVÃO, 2006, p.32). Adotamos essa 

postura não por mero sectarismo ou por uma vã inclinação teórico-metodológica, mas por 

considerá-la a mais adequada para o tratamento da morfologia lexical em português, 

sobretudo por termos consciência de que uma análise exclusivamente sincrônica apresenta 

para esse fim numerosas dificuldades, sobretudo na análise e classificação dos elementos 

formativos das palavras complexas (SANDMANN, 1991). Assim, apresentamos total 

aquiescência com o que é elucubrado por Santana Suárez et al. (2004, p.09), ao afirmarem 

que: 

 

Las palabras están plenamente ligadas a una historia, tanto en el aspecto morfológico 

como en el semántico, que determina generalmente su lexicografía y su semántica 

actuales, por lo que se hace laboriosa su catalogación sin tener en cuenta sus 

referencias etimológicas. Algunas palabras, ya obsoletas o bien pertenecientes a 

lenguas madres como el latín o griego, soportan información relevante del processo 

histórico-morfológico sobre una secuencia generacional de vocablos, que completa 

las conexiones o interferencias entre los distintos sistemas de formación del léxico 

actual.
25

 

 

Em geral, no âmbito da literatura linguística referente aos estudos de morfologia, tem-

se acatado a dicotomia diacronia/sincronia
26

, com a eleição da perspectiva sincrônica como a 

mais adequada e efetiva para a descrição e análise do nível morfológico da língua. Assim, tal 

como pontua Coelho (2004), se passarmos em revista alguns dos mais emblemáticos 

                                            
24

―[...] uma língua natural é um sistema em parte formal e funcional e em parte também um sistema resultante de 

estados anteriores da língua.‖ [Tradução nossa]. 
25

―As palavras estão plenamente ligadas a uma história, tanto no aspecto morfológico quanto no semântico, que 

determina geralmente sua lexicografia e sua semântica atuais, pelo que se faz penosa sua catalogação sem levar 

em conta suas referências etimológicas. Algumas palavras, já obsoletas, assim como as pertencentes a línguas-

mãe como o latim ou o grego, comportam informações relevantes acerca do processo histórico-morfológico 

sobre uma sequência geracional de vocábulos, que completa as conexões ou interferências entre os diferentes 

sistemas de formação do léxico.‖ [Tradução nossa]. 
26

Antinomia essa muitas vezes não somente acatada, mas, muito mais do que isso, proposta imperiosamente por 

alguns estudiosos como conditio sine qua non para a efetivação de uma descrição ou análise linguísticas 

acuradas. Basta-se observar o que postula Freitas (1997, p.09): ―Os fatos gramaticais devem ser descritos de 

acordo com a função dos elementos que compõem a estrutura de um sistema num determinado estado de língua. 

Torna-se, portanto, indispensável ao pesquisador adotar um método de trabalho: ou usa um critério sincrônico ou 

um critério diacrônico.‖. 
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expoentes da teorização sobre a formação de palavras, como Spencer (1991), Corbin (1987), 

Sciullo & Williams (1987), Bybee (1985), Aronoff (1984), Basílio (1980), Halle (1973), 

constataremos a generalizada e dominante adoção de um paradigma sincronicista-

contemporaneista, quando não até mesmo anti-histórica da geração lexical, da formação de 

palavras. Observando o arco temporal que recobre as últimas décadas, é possível notar apenas 

uma tímida produção científica a respeito da formação de palavras em português sob o ponto 

de vista exclusiva ou predominantemente histórico, principalmente com os estudos gerais ou 

específicos — um tanto quanto isolados — de Campos (2004a), Coelho (2004), Santos 

(2009), Rio-Torto (1998a) e Viaro (2012a, 2012b, 2010, 2009). 

Obviamente, a língua que utilizamos como veículo de comunicação e de cultura não 

surgiu hic et nunc, aqui e agora. Pelo contrário. Ela é fortemente subsidiada pelo material 

linguístico herdado de fases pretéritas de sua existência, sem o qual seria impossível qualquer 

intento de comunicação entre indivíduos de gerações distintas ou mesmo a aquisição da 

linguagem sob a forma de língua materna ou segunda língua. Assim, impraticável se torna 

desconsiderar a evidente associação entre língua e história, entre sistema linguístico e 

percurso diacrônico. Para um estudo aprofundado sobre a morfologia (flexional ou 

derivacional) do português faz-se ainda mais necessário um recurso ao lastro diacrônico, às 

camadas históricas sedimentares de estágios pretéritos da língua, que funcionam como 

alicerce genolexical para a constituição e configuração de sua atualização hodierna. O nível 

morfológico atrela-se visceralmente à história da língua, sobretudo na estruturação e no 

funcionamento dos processos de formação de palavras, o que é corroborado por Rio-Torto 

(1998a, p.138)
27

, quando assim discorre: 

 

 

 

                                            
27

E também por Pena (2009, p.16), pois assegura que ―La dimensión histórica de las lenguas naturales es muy 

perceptible en el campo de la formación de palabras. Ignorar este hecho al estudiar la morfologia léxica supone 

una carencia enorme que acarrea descripciones incompletas, cuando no deformaciones en la visión de los hechos 

morfológicos. Dicho con toda claridade, para investigar al menos con certo grado de profundidad el dominio de 

la formación de palabras de una lengua románica como el español [o el portugués], es necesario [...] tener buenos 

conocimientos de la historia de la lengua, de su gramática histórica, así como unos buenos conocimientos de 

latín.‖. Em vernáculo português: ―A dimensão histórica das línguas naturais é muito perceptível no campo da 

formação de palavras. Ignorar este fato ao estudar a morfologia léxica supõe uma carência enorme que acarreta 

descrições incompletas, quando não deformações na visão dos fatos morfológicos. Dito com toda clareza, para 

investigar ao menos com certo grau de profundidade o domínio da formação de palavras de uma língua românica 

como o espanhol [ou o português] é necessário [...] ter bons conhecimentos da história da língua, de sua 

gramática histórica, assim como bons conhecimentos de latim.‖ [Tradução nossa]. 
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Um dos domínios em que o concurso da perspectiva histórica e da perspectiva 

sincrónica se revela extremamente profícuo é o da formação de palavras. É que uma 

análise exclusivamente sincrónica pode, ao ignorar o passado, distorcer ou falsear a 

verdade histórica dos factos e, subsequentemente, do presente das unidades lexicais. 

O actual estatuto sincrónico destas pode mesmo ser deturpado por falta de 

informação histórica. Efectivamente, uma abordagem meramente sincrónica pode 

conduzir a incorreta análise da estrutura interna das palavras, atribuindo, por 

exemplo, o estatuto de produtos genolexicais a palavras que efectivamente não o 

têm, pese embora a sua estrutura (aparentemente) compósita, e pode ainda 

considerar indevidamente como construídos num dado momento produtos de fases 

mais recuadas. 

 

Para a compreensão de diversos pontos da morfologia da língua constata-se a 

necessidade compulsória de se recorrer à diacronia, pois se trata de um módulo linguístico que 

―[...] não raro não prescinde de explicações históricas, que evidenciam o percurso diacrónico 

dessa língua, feito tanto de continuidade quanto de mudanças, e que em larga medida ajudam 

a esclarecer o presente.‖ (RIO-TORTO, 1998a, p.137). Arrolamos a seguir alguns exemplos-

situações que ilustram essa realidade: 

 

a. Só a ponderação da origem, da história e da evolução paradigmática dos vocábulos 

mórficos permite diferenciar verdadeiros produtos morfolexicais das palavras não 

derivadas (COELHO, 2004). Somente esse ajuizamento propicia uma verdadeira 

diferenciação entre palavras efetivamente construídas em português de outras cuja 

estrutura morfolexical foi derivada em estágios anteriores, no latim ou no grego, 

mas verdadeiramente pertencentes ao léxico geral ou especializado do vernáculo, 

ou ainda em casos em que ―[...] a derivação é própria do português, contudo os 

componentes morfolexicais já existiam no sistema latino.‖ (COELHO, 2004, p.60). 

A própria noção de palavra primitiva e palavra derivada depende, forçosamente, 

de uma aceitação da perspectiva diacrônica de estudo da língua, de uma plena 

consideração de sua natureza incontestavelmente histórica
28

. 

 

b. Para a análise de vocábulos cuja base é fóssil no vernáculo, visto ser própria de um 

sistema linguístico anterior (o latim), é imprescindível o aporte a aspectos 

                                            
28

Trata-se justamente da mesma constatação explicitada por Viaro (2006, p.1444): ―Mesmo alguém que, hoje em 

dia, preconize ainda a primazia do elemento sincrônico, não poderia negar que, ao obter, por meio de comutação, 

um lexema {sapat} e um morfema {eir}, a partir de sapateiro, chamar isso de derivação não deixa de ser 

paradoxal. Pois derivar pressupunha, na visão tradicional de onde vem o termo, que uma palavra provinha da 

outra ou que vinha antes da outra: sapato surgiu primeiro e daí veio sapateiro. Mesmo quem postula a falta de 

necessidade diacrônica pensa assim hoje. A diacronia está, portanto, implícita na derivação, pois duas palavras 

não surgiram ao mesmo tempo.‖ [Grifos no original]. 
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históricos da constituição linguística. É o caso da seguinte tríade de famílias 

léxicas paradigmáticas: 1) aferir, auferir, conferir, deferir, disferir, inferir, 

preferir, proferir, referir etc.; 2) conceber, perceber, receber etc.; 3) atribuir, 

contribuir, retribuir etc. Para esses casos, ainda que seja possível identificar os 

segmentos prefixais atuais, não há como estabelecer na sincronia presente as bases 

lexicais desses verbos derivados, uma vez que elas não subsistiram de forma 

autônoma na língua. Somente através do percurso histórico torna-se possível 

reconstituir a significação de cada uma dessas bases. Essas palavras de origem e de 

estrutura erudita não são produtos derivacionais do português, mas palavras 

prefixadas no latim, e preservadas no vernáculo (daí o termo bases fósseis). Os 

segmentos mórficos que, em latim, comportam-se como bases, não têm esse 

mesmo estatuto em português. Da mesma forma, os segmentos prefixais nelas 

presentes não podem ser analisados senão à luz do valor que sempre apresentaram 

nos vocábulos mórficos a cuja base se agregaram. (COELHO, 2004). 

 

c. Na análise de determinados prefixos, como ab- e ob-, faz-se necessária uma 

intervenção do conhecimento diacrônico, em virtude do caráter fóssil de muitas 

bases a que se adjungem, além das mutações morfofonológicas ocorridas no 

decurso temporal, que não raro impedem uma identificação transparente desses 

formativos prefixais. Como afirma Duarte (1999a, p.113-114), ―Se fizermos tábula 

rasa dessas considerações diacrônicas que vêm, não para perturbar a descrição, 

mas para simplificá-la, caímos em artifícios logicigistas [...].‖. 

 

d. Numerosas alomorfias em português (da mesma forma que em espanhol e, 

provavelmente, nas demais línguas neolatinas) só logram ser devidamente 

explicadas quando se recorre à história interna da língua (DUARTE, 1999a). 

Como explicar a distribuição complementar e a alternância alomórfica vigentes na 

sincronia atual entre as bases chumb- (como no substantivo chumbo) e plúmb- 

(como no adjetivo plúmbeo) ou entre os vocábulos marfim e ebúrneo sem levar em 

consideração o aporte histórico-diacrônico? Partindo-se para algo ainda mais 

pertencente ao léxico comum, como seria possível explicar as irregularidades 

verbais sem o concurso da diacronia? Como explicar a variação alomórfica entre 

as bases das formas verbais sou, era, fui, fora, fosse, serei, morfemas lexicais 

básicos (MLBs) constituídos por diferentes segmentos fonéticos, mas possuidores 
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de idêntico significado? Nota-se, portanto, que mesmo se se atém à sincronia, uma 

referência à diacronia se interpõe na análise como um critério necessário e até 

mesmo obrigatório para se explicar fenômenos como o da alomorfia. 

 

e. Os aspectos mórficos referentes à constituição dos antropônimos na língua 

portuguesa somente se mostram compreensíveis a partir da consideração do 

processo histórico que lhes deu origem. Os antroponemas, ou seja, os morfemas 

imbrincados na formação morfológica dos nomes personativos (e sua carga 

semântica respectiva) são recuperáveis tão-somente através do plano histórico-

diacrônico (COELHO, 2012). 

 

f. A produtividade — denominada prolificidade por Viaro (2012a; 2010; 2006)
 
— 

em relação à formação de palavras só pode ser determinada quando se tem em 

mente uma perspectiva diacrônica. Como rastrear a força produtiva de um afixo, 

por exemplo, sem observar a sua trajetória no eixo temporal, ou seja, o rol de 

palavras derivadas que gerou no decorrer do tempo? Indubitavelmente, essa noção 

exige de forma imperiosa uma aproximação com o fenômeno da diacronia
29

.  

 

g. Uma captação verossímil das vogais temáticas nominais
30

 em português é 

decorrente apenas quando se toma como perspectiva observacional a diacronia, a 

evolução temporal do sistema intralinguístico. As vogais temáticas sempre 

implicaram em questões problemáticas e insolucionáveis para a descrição 

estritamente sincrônica.  

 

 Essa profusão de exemplos ilustra o que se constata empiricamente para qualquer 

estudo assisado sobre a morfologia: ainda que se eleja como lastro teórico uma visão 

sincrônica de observação do objeto linguístico, forçosamente se impõe a necessidade de se 

recorrer à diacronia, à evolução temporal da língua. Em outras palavras, os modelos de análise 

exclusivamente sincrônica, sejam de orientação estruturalista ou gerativista, não revelam 

                                            
29

―[...] para entender o funcionamento do código, para fazer acuradamente a descrição de sua estrutura, bem 

como para entender a neologia e a produtividade, o elemento diacrônico é imprescindível, sob pena de, não 

agindo assim, referir-se a um objeto ideal qualquer e não à língua per se.‖ (VIARO, 2012a, p.290). 
30

Também denominadas atualizadores léxicos (HENRIQUES, 2007). 
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adequação operatória suficiente para analisar convenientemente os diversos tipos de unidades 

e fenômenos morfolexicais. A morfologia não se estuda sem história
31

. 

Para concluir esta seção, em que adotamos a perspectiva de que os fatos linguísticos se 

sucedem no tempo e as formações das unidades lexicais não são processadas num único 

momento, o que impele a uma consideração do aspecto diacrônico (DOLINSKI, 1993), 

fazemos nossas as palavras de Viaro (2012a, p.279), que expressam de forma simílima a 

nossa concepção sobre a fronteira fluida entre sincronia e diacronia, bem como as suas 

implicações para o estudo da morfologia histórica do português: 

 

Rechaçar o conhecimento histórico, como ocorre por vezes na linguística sincrônica, 

é uma postura isolada em ciência. Equivaleria a um zoólogo fingir desconhecer os 

resultados da evolução em questões, por exemplo, sobre a fisiologia dos animais. 

Visar à ignorância, simulando-a como se fosse um homem de Marte, não parece ser 

uma postura científica, antes não tem auxiliado o entendimento do fenômeno 

‗língua‘. É inevitável observar que a língua real é um fenômeno essencialmente 

histórico [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31

A própria noção de estudo morfológico se identifica, no português, com a história da língua e com a diacronia. 

Basta observar que até a primeira metade do séc. XIX a morfologia e a etimologia constituíam uma mesma 

disciplina linguística, identificável pelo mesmo rótulo de Etymologia (MARÇALO, 2008-2009), o que deixa 

entrever sua plena associação ao estudo histórico-etimológico da língua. 
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3 UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO CONCEITO DE MORFEMA E DE 

ESTABELECIMENTO DE CONTINUA MÓRFICOS PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Hay que estudiar más reflexivamente lo que constituye el aparato 

conceptual básico de este componente gramatical [la morfología]: las 

unidades fundamentales del análisis morfológico y, en el ámbito de la 

morfología léxica, hay que examinar más de cerca los distintos 

sistemas y subsistemas de derivación […]. (PENA, 2009, p.14).
32

 

 

O excerto do estudo de Pena (2009) utilizado como epígrafe para esta seção ilustra 

exatamente o que pretendemos delinear nesta parte de nossa dissertação: uma reflexão inicial, 

mas necessária, sobre dois pontos basilares para qualquer estudo morfológico, sobretudo os 

atrelados à morfologia derivacional: o conceito/definição de morfema, unidade basal desse 

nível da língua e, derivado desse primeiro, a precisão do rol tipológico metalinguístico das 

diferentes unidades que emergem desse componente da língua, que, a nosso ver e na opinião 

de diversos morfologistas consagrados — como Gonçalves (2012a; 2011c) —, estabelece-se 

como uma escala gradiente, sob a forma de um continuum.  

Não somente o rol de elementos mórficos se estabelece como não-modular, ou seja, 

sob a forma de um continuum, mas também o que se pode considerar como morfema, como 

flexão, composição e derivação. O componente morfológico da língua se mostra como um 

sistema estruturado sob a forma de um continuum tipológico, em todas as suas facetas de 

manifestação, seja na estruturação interna dos vocábulos, seja na configuração das RFPs e 

RAEs, estabelecendo fronteiras fluidas e tênues entre uns e outros elementos que lhe 

pertencem. 

Na próxima subseção, visamos a oferecer alguma contribuição para a delimitação do 

conceito de morfema, realizando uma revisão crítica (não-exaustiva) da literatura existente e 

propondo algumas ideias de reformulação conceitual sobre a unidade elementar do nível 

morfológico. Na subseção ulterior a esta próxima, centrar-nos-emos na discussão conceitual 

sobre a morfologia, a palavra e a formação de palavras, inflectindo, daí, para uma reflexão 

teórica sobre os constituintes morfológicos, propondo para eles uma configuração gradiente 

                                            
32

―É preciso estudar mais reflexivamente o que constitui o aparato conceptual básico deste componente 

gramatical [a morfologia]: as unidades fundamentais da análise morfológica e, no âmbito da morfologia lexical, 

examinar mais de perto os diferentes sistemas e subsistemas de derivação [...].‖ [Tradução nossa]. 
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via estruturas de continuum, tomando por base recentes reflexões de expoentes dos estudos 

morfológicos (BYBEE, 1985; BAKER, 2000; PIZA, 2001; RALLI, 2007; GONÇALVES, 

2011a; GONÇALVES, 2004; GONÇALVES, 2012a; GONÇALVES & ANDRADE, 2012). 

 

3.1 UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO CONCEITO DE MORFEMA  

 

Ahora bien, que el morfema no es algo completamente preciso lo 

demuestra la pluralidad terminológica que en torno a él ha surgido 

(semantema, lexema, plerema, monema…) […]. Y es que la hipotética 

unidad mínima del plano morfosintáctico suscita múltiples problemas 

tanto en lo que atañe al significante como en lo que toca al 

significado.
33

 (GONZÁLEZ CALVO, 1990, p.133). 

 

É perceptível a diversidade terminológica — ou o cômputo inumerável de dissabores 

terminológicos, nas palavras de Viaro (2006) — reinante no campo da linguística
34

. 

Praticamente para cada corrente teórica ou para cada abordagem da língua temos um rol 

específico e distinto de termos, conceitos e definições utilizados, o que manifesta, 

inegavelmente, a confusão conceptual e terminológica
35

 vigente nesse âmbito do saber 

científico, que, quanto à terminologia e às conceptualizações, mais se assemelha a um 

entrelaçamento desordenado de fios multicolores ou mesmo ao Labirinto de Dédalo. Com 

Viaro (2009), defendemos que urge para a linguística a precisão de definições e de 

epistemologias seguras, que garantam um diálogo viável e mais proficiente entre as diversas 

teorias e métodos que se espraiam pelo âmbito do estudo da ciência da linguagem, pois sem 

esses recursos torna-se difícil precisar se os autores, ao abordar dado objeto de estudo, tratam 

de um mesmo fenômeno ou não (VIARO, 2010).  

A história das ciências é conceitual. Destarte, privilegiar o conceito significa valorizar 

a ciência como processo, já que a dinamicidade que caracteriza as conceituações faz da 

                                            
33

―Pois bem, que o morfema não é algo completamente preciso o demonstra a pluralidade terminológica que em 

torno dele há surgido (semantema, lexema, plerema, monema...) [...]. Isso se dá porque a hipotética unidade 

mínima do plano morfossintático suscita múltiplos problemas, tanto no que se refere ao significante quanto no 

que se refere ao significado.‖ [Tradução nossa]. 
34

De acordo com Viaro (2010), já houve, no domínio dessa ciência, algumas tentativas de unificação 

terminológica, das quais a única exitosa até o momento foi a que materializou o International Phonetic Alphabet 

(IPA), mundialmente difundido e adotado pelos estudiosos da língua. 
35

―El confusionismo conceptual repercute en la confusión terminológica.‖ (GONZÁLEZ CALVO, 1990, p.136). 

Em vernáculo português: ―A confusão conceptual repercute na confusão terminológica.‖ [Tradução nossa]. 
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ciência o domínio do operatório (MACHADO, 1981). Entendemos que o diálogo entre 

linguistas torna-se obliterado pela diversidade de conceptualizações e de variações semânticas 

incidentes sobre os termos técnicos dessa disciplina científica, tal como aponta Viaro (2012a). 

Trata-se, portanto, de algo que prejudica qualquer sistema epistemológico, qualquer ramo da 

ciência, devendo, por conseguinte, ser ao menos minimizado. Faz-se necessária, assim, a 

construção de uma metalinguagem o mais unificada possível, acima de escolas e correntes de 

estudo, com ―[...] uma série de definições consensuais que diminuam a excessiva polissemia 

na terminologia linguística.‖ (VIARO, 2010, p.187). 

Tendo em vista um tratamento mais acurado da terminologia linguística, ao menos no 

âmbito dos estudos morfológicos, objetivando estabelecer uma legítima aproximação ao 

fenômeno da formação de itens lexicais via prefixação no português arcaico (objeto primevo 

desta dissertação), consideramos cogente estabelecer um refinamento conceptual-

terminológico referente às categorias básicas que se irradiam sobre a nossa análise: o 

morfema, a palavra e a prefixação. Dessa forma, concordamos plenamente com a postura 

adotada por Albertuz (1996-1997, p.01), quando sustenta que ―Al igual que en cualquier otro 

ámbito, un acercamiento riguroso a las categorias morfológicas exige la fundamentación 

precisa de esta noción, la especificación de sus rasgos definitorios.‖
36

.  

Para o avanço de qualquer ciência, estudo ou pesquisa é essencial que as bases teórico-

conceptuais que os fundamentam sejam claramente definidas, bem como atualizadas quando 

necessário. Como bem pontua Viaro (2010, p.173), ―À medida que modelos teóricos tentam 

ampliar seu escopo de atuação, torna-se necessária alguma revisão de conceitos correntes ou, 

no caso extremo, o seu total refazimento.‖. Em linguística, tal necessidade se mostra 

pertinente quando os conceitos e definições não mais resultam em descrições da língua 

compatíveis com a compreensão que os estudiosos conseguem alcançar relativo a dado 

fenômeno. 

Se pararmos para refletir um pouco, constataremos que toda proposta de 

sistematização metalinguística é intrinsecamente complexa, pois se vê dialeticamente imersa 

numa linguagem ―[...] capturada em uma armadilha auto-referente, contorcendo-se sobre si 

mesma como uma serpente que morde a própria cauda.‖ (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000, 

p.262). Para o estudo da morfologia, quer em um viés sincrônico, quer em um viés diacrônico, 

é fundamental entender o que se pode delimitar como morfema, ou seja, identificar os 

                                            
36

―Assim como em qualquer outro âmbito, uma aproximação rigorosa às categorias morfológicas exige uma 

fundamentação precisa desta noção e a especificação de seus traços definitórios.‖ [Tradução nossa]. 
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elementos da primeira articulação da linguagem (COSERIU, 1980; 1979), que, atuando no 

nível morfolexical, permitem a compreensão e a produção de itens lexicais ou, em outras 

palavras, que são as peças-chave das quais emergem as Regras de análise estrutural (RAEs) e 

as Regras de formação de palavras (RFPs)
37

. Sem um mínimo de reflexão sobre o conceito de 

morfema, termo altamente polissêmico no domínio metalinguístico
38

, dá-se plena ocasião para 

a emergência de inconsistências teóricas e explicações ad hoc, coisas que, evidentemente, não 

queremos que se espraiem no estudo que desenvolvemos sobre a prefixação na história da 

língua portuguesa.  

Claro está que tal depuração conceitual sobre o morfema não é uma tarefa simples; 

pelo contrário, como assevera Galvão (2006, p.28), ―Nos estudos de morfologia da língua 

portuguesa, um dos aspectos de maior complexidade diz respeito à concepção básica para 

lidar com os constituintes imediatos da palavra.‖. Ainda assim, arrazoamos que se se é 

fincado em alicerces definidos clara e coerentemente, torna-se possível e viável incidir de 

forma organizada e progressiva sobre objetos teóricos complexos (VIARO, 2010), tal como o 

é o da morfologia. Não temos a pretensão infundada de aqui encerrar a discussão conceptual 

que orbita em torno da unidade básica da morfologia nem apresentar soluções definitivas — 

haja vista que ―[...] a maioria das afirmações e negativas é provisória, qualificativa ou 

condicional.‖ (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2000, p.128) —, mas apenas oferecer alguma 

contribuição, ao menos inicial, para essa enredada questão.  

Reza a mitologia grega que o Labirinto de Creta, erigido por Dédalo, foi concebido 

para ser tão intrincado e complexo que até mesmo seu idealizador e construtor teve 

dificuldades para dele sair. Respeitadas as devidas proporções, é isso mesmo o que ocorre 

                                            
37

Basílio (2010) elabora críticas pertinentes acerca do emprego do termo regra, segundo a teoria lexicalista, que 

se desenvolveu a partir de Chomsky (1970). De acordo com a autora: ―Em abordagens lexicalistas, o 

conhecimento lexical do falante corresponde a um conjunto de regras que definem relações lexicais (Jackendoff, 

1975), especificam as formações lexicais possíveis (Aronoff, 1976) ou formam palavras enquanto objetos 

morfológicos (Di Sciullo & Williams, 1987). Um dos problemas relativos à utilização de regras para a descrição 

de processos lexicais nesta abordagem está na imprecisão do conceito. Conforme observado em Basílio (1998), o 

conceito de regra não é explicitado de modo uniforme em seu uso na literatura de cunho lexicalista sobre 

formação de palavras. Esta é uma situação desconcertante, pois a ideia da previsibilidade estabelecida por regras 

permeia todo o desenvolvimento da gramática gerativa, sendo a gramaticalidade determinada pelo conjunto de 

regras que define a língua correspondente. Assim, é deveras problemática a imprecisão do termo no gerativismo 

lexicalista.‖ (BASÍLIO, 2010, p.02-03). Tais processos de compreensão e produção de palavras serão abordados, 

na corrente cognitivista, a partir de motivações semânticas e enciclopédicas, através de operações analógicas. 

Embora reconheçamos as implicações quanto ao uso do termo regras, aqui empregamos tal terminologia 

entendendo que não há ainda outros termos que possam melhor delimitar os processos de compreensão/análise 

estrutural e criação/produção morfolexical. 
38

O que não é, de forma alguma, algo positivo, pois essa prolificidade de conceituações a respeito do morfema 

―[...] têm gerado os mais díspares critérios na determinação das formas mínimas de primeira articulação, de 

acordo com o traço primordial de que se valha o lingüista: semântico, formal ou funcional.‖ (FREITAS, 1997, 

p.38). 
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com a definição da unidade básica da morfologia, o morfema
39

, de tal forma que até 

estudiosos de renome e de comprovado atilamento no estudo linguístico, chegam a cair em 

contradição, perdendo-se na rede labiríntica de suas propostas conceptuais. Assim ocorre, por 

exemplo, com Gleason Jr. (1985), que em um momento de sua apreciada obra An introduction 

to descriptive linguistics (1985, p.11) postula que os morfemas necessariamente apresentam 

um significado, atrelando-se ao plano do conteúdo — o que os diferenciaria dos fonemas —, 

mas admite, em outro momento de sua obra, a existência de certos morfemas totalmente ou 

em larga medida destituídos de matizes semânticos (1985, p.59). 

Se fizermos um breve apanhado a respeito de como os morfologistas definem o 

morfema, constataremos, tal como Gonçalves & Almeida (2008), que é quase consensual a 

indicação de que são formas mínimas dotadas de significação. Reproduzimos a seguir 

algumas definições para esse elemento linguístico, o que permite corroborar a situação 

apontada pelos dois autores supramencionados
40

:  

 

(i) Bloomfield (1933, p.120): ―O morfema é uma forma mínima recorrente 

(dotada de significado) que não pode ser analisada em formas recorrentes menores, 

sem prejuízo da significação.‖. 

 

(ii) Hockett (1958, p.123): ―A morpheme is the smallest individually meaningful 

element in the utterances of a language.‖
41

. 

 

                                            
39

Cabe-nos ressalvar que há uma prolífica discussão teórica acerca do que seria a unidade central da morfologia: 

a palavra ou o morfema. O geral dos estudiosos considera esta última (cf. listagem reproduzida nas três laudas 

subsequentes), mas há correntes que defendem uma perspectiva de análise mórfica em cujo cerne se situa a 

palavra, não o morfema, como para o modelo clássico Palavra e Paradigma de descrição gramatical (Gramática 

Tradicional) e para diversas teorias gerativistas, como a Teoria Padrão e a Hipótese Lexicalista original (cf. 

BASÍLIO, 2006; 2000). Autores como Trnka (1965) também tomam a palavra como unidade elementar do plano 

morfológico. Adotamos aqui uma perspectiva que observa a morfologia (e, principalmente a formação de 

palavras) como incidente sobre essas duas unidades linguísticas, concomitantemente: o morfema e a palavra. A 

morfologia incide sobre as partículas mórficas, que, por sua vez, somente têm valor quando imbricadas na 

constituição de itens lexicais. Portanto, a morfologia incide ao mesmo tempo sobre o morfema, de forma estrita, 

e sobre o lexema, de forma ampla, geral. Consideramos que a unidade mínima da morfologia seria o morfema, 

enquanto a sua unidade máxima seria a palavra (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). Daí o uso do termo morfologia lexical que fazemos 

quando nos referimos aos processos de formação de palavras stricto sensu. 
40

Arrolamos as definições de acordo com uma ordenação cronológica crescente das publicações que as contém. 

As definições reproduzidas em (i), (iii), (iv), (vii), (viii), (x) e (xii) foram extraídas do estudo de Gonçalves & 

Almeida (2008, p.28-29). As demais são fruto de um levantamento inicial que fizemos. 
41

―O morfema é o menor elemento individualmente significativo nas expressões de uma língua.‖ [Tradução 

nossa]. 
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(iii) Hjelmslev (1963, p.231): ―Apesar de o morfema corresponder ao plano do 

conteúdo, há casos em que elementos formais, apesar de vazios de significação, 

levam a morfemas por apresentarem uma clara função morfológica.‖. 

 

(iv) Togeby (1965, p.39): ―Morfema designa o elemento fundamental e mínimo da 

lingüística de conteúdo.‖. 

 

(v) Pottier (1968, p.105): ―Morfema es el elemento distintivo mínimo portador de 

sustancia semántica.‖
42

. 

 

(vi) Nida (1970, p.81): ―Minimal meaningful units of which the language is 

composed.‖
43

. 

 

(vii)  Matthews (1974, p.119): ―[...] formas mínimas dotadas de significação 

constituem morfemas.‖. 

 

(viii) Langacker (1977, p.71): ―Um morfema tem um significado claro e constante 

em todos os seus usos, embora seja relativamente fácil encontrar exceções.‖. 

 

(ix) Gleason Jr. (1985, p.58): ―Um morfema é a unidade mínima no sistema da 

expressão que pode ser correlacionada directamente com alguma parte do sistema 

do conteúdo‖. 

 

(x) Crystal (1985, p.175): ―Como todas as noções -êmicas, morfemas são 

unidades abstratas, realizadas por unidades discretas, conhecidas como morfes [...]. 

Providas de significado ou de função [...].‖. 

 

(xi) Carone (1986, p.21-22): ―A menor unidade significativa [...] é o morfema, que 

tem a propriedade de articular-se com outras unidades de seu próprio nível.‖. 

 

(xii)  Jensen (1991, p.05): ―Morfemas contribuem com algum tipo de significado – 

ou, pelo menos, função – nas palavras das quais são constituintes.‖. 

 

(xiii) Alvar & Pottier (1993, p.13): ―[...] consideramos el morfema como la 

mínima unidad significativa.‖
44

. 

                                            
42

―Morfema é o elemento distintivo mínimo portador de substância semântica.‖ [Tradução nossa]. 
43

―Unidades mínimas significativas das quais a língua é composta.‖ [Tradução nossa]. 



60 

 

 

(xiv) Laroca (1994, p.29): ―[...] é uma forma significativa mínima, i.e., mantém o 

mesmo traço semântico em todas as estruturas onde ocorre.‖. 

 

(xv)  Kehdi (1996, p.16): ―[São] unidades significativas [...]. Entre os morfemas e 

os fonemas, há uma diferença qualitativa: enquanto aqueles são significativos; estes 

são distintivos.‖. 

 

(xvi) Câmara Jr. (1997a, p.23): ―Morfemas são formas mínimas significativas 

que constituem o vocábulo formal unitário.‖. 

 

(xvii) Câmara Jr. (1998, p.170): ―Como forma lingüística o morfema tem um 

significante (o material fônico) e um significado, que é a noção gramatical que ele 

traz para o semantema.‖. 

 

(xviii) Azeredo (2000, p.69): ―Morfema é a menor unidade dotada de 

significado.‖. 

 

(xix) Freixeiro Mato (2000, p.26): ―O morfema é a unidade significativa mínima, 

que pode ir ligada ou libre [...].‖
45

. 

 

(xx)  Zanotto (2001, p.13): ―O morfema é unidade mínima elementar no âmbito da 

morfologia. É, portanto, unidade mínima significativa, pertencente à primeira 

articulação de Martinet.‖. 

 

(xxi) Monteiro (2002, p.13): ―[...] as menores unidades formais dotadas de 

significado [...] se denominam morfemas. [...] todo morfema se compõe de um ou 

vários fonemas, e destes difere, fundamentalmente, pelo fato de apresentarem 

significado. [...] em geral só existe o morfema quando a unidade mínima apresenta 

um significado.‖. 

 

(xxii) Varela (2005, p.17): ―[...] los elementos más pequeños de la lengua que 

tienen contenido significativo […].‖
46

. 

 

                                                                                                                                        
44

―[...] consideramos o morfema como a unidade mínima significativa.‖ [Tradução nossa]. 
45

―O morfema é a unidade significativa mínima, que pode ocorrer presa ou livre [...].‖ [Tradução nossa]. 
46

―[...] os menores elementos da língua que têm conteúdo significativo [...].‖ [Tradução nossa]. 
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Ao observarmos as 22 definições de morfema reproduzidas acima, extraídas de 

publicações de autores atrelados a diferentes perspectivas e correntes teóricas da linguística, 

verificamos que apresentam quase sempre como cerne conceptual um entendimento do 

morfema como entidade significativa indivisível, ainda que haja certa divergência entre esses 

autores quanto à ideia associada ao termo significação e à necessidade de inclusão de outros 

aspectos que igualmente definem a unidade central da morfologia (GONÇALVES & 

ALMEIDA, 2008). Mesmo sendo usual uma recorrência ao aspecto semântico para definir o 

que se entende por morfema, muitas vezes não se leva em consideração que sua concepção 

como unidade mínima de significação ―[...] acarreta problemas de descrição linguística, uma 

vez que, com alguma frequência, não é possível identificar claramente um significado ou 

função para uma forma mínima recorrente que não seja um fonema.‖ (COELHO, 2012, 

p.326). 

Diversos estudos morfológicos desenvolvidos no Brasil ou em outros países, quer 

referentes à descrição linguística da língua portuguesa, quer voltados para a compreensão de 

processos morfológicos do ponto de vista mentalista ou cognitivo, parecem não assumir 

qualquer necessidade de reflexão ou reformulação do conceito de morfema, admitindo 

unânime e pacificamente a definição tradicional, difundida pelo estruturalismo norte-

americano
47

, que, ainda hoje, é a que se apresenta, em geral, nas aulas de graduação dos 

cursos de Letras, a saber: o morfema é a unidade significativa mínima ou signo mínimo. 

É patente, contudo, que tal definição tem demonstrado, desde a sua proposição, 

problemas de aplicabilidade em termos de delimitação. Prova inconteste disso é a pluralidade 

terminológica que se gerou em torno do conceito em questão (morfema, morfe, monema, 

semantema, lexema, morfofonema, constituinte morfológico, formante, entre outros). Cabe, a 

esse respeito, ressaltar que a multiplicidade de termos relativos aos constituintes mórficos 

decorre, em grande parte, da fragmentação, por um lado, em torno dos níveis da língua, ou 

seja, o olhar de um semanticista será distinto do olhar de um fonólogo, bem como diferirá do 

olhar de um sintaticista e, assim, de um morfologista, e, por outro, em torno das diferentes 

correntes teóricas que acabam por conduzir o olhar do pesquisador para uma ou outra direção 

(GONZÁLEZ CALVO, 1990). 

                                            
47

Segundo a definição de Bloomfield (1933, p.161), o morfema resulta, de uma parte, da combinação de 

sequências fonológicas e, de outra, da incorporação de um valor significativo/sentido. Assim, entende o autor 

que o morfema é uma unidade linguística (dotada de uma carga semântica) que não apresenta semelhanças 

fonético-semânticas com qualquer outra forma. 
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Essas proposições de termos circundam a linguística e refletem posicionamentos 

teóricos distintos. Varela (2005, p.17) exemplifica esse fato ao afirmar que ―La unidad básica 

de la palabra se denomina raíz desde el plano de vista formal o del significante, y lexema — o 

semantema — desde el punto de vista semántico o del significado.‖ [Grifos no original].
48

 

Ora, se o morfema é entendido (por essa autora e por outros citados na listagem feita nessa 

seção) como um signo mínimo e, portanto, um elemento composto de duas faces, a expressão 

(significante) e o conteúdo (significado), como um mesmo elemento mórfico poderá ser 

analisado, delimitado e definido a partir de apenas uma dessas faces? Pena (1995a, p.129) 

aponta a incoerência dessa proposta, afirmando que:  

 

Dentro de esta concepción, la definición más extendida, la de ‗unidad significativa 

mínima‘, está formulada desde un punto de vista semasiológico: se define el 

morfema desde la perspectiva del significante. Si se quiere, sin embargo, considerar 

el signo como tal, en este caso el signo mínimo, hay que definirlo desde una 

perspectiva neutra, situada en la interacción entre ambos planos, pues es la que se 

atiene a la dimensión semiótica del signo.
49

 

 

Teorias linguísticas subsequentes assumiram, implícita ou explicitamente, o conceito 

de morfema proposto pela corrente estruturalista. Assim, na teoria lexicalista, em que se 

enquadra o estudo das estruturas mórficas na corrente gerativista, embora não se aponte ou se 

discuta o conceito de morfema, pelas análises propostas pode-se inferir que concebe tais 

elementos como signos mínimos. Recentemente, surgem estudos morfológicos vinculados à 

corrente cognitivista (CASTRO DA SILVA, 2012; BASÍLIO, 2010; BOTELHO, 2009; 

CARMO, 2009; SANTOS, 2009; GONÇALVES & ALMEIDA, 2006), mas, ao menos nessas 

obras que consultamos, também não se verificam propostas de reformulação do conceito de 

morfema. 

Ressaltamos, contudo, a existência de alguns estudos que promovem discussões 

teóricas críticas sobre a definição de morfema: Adrados (1969), González Calvo (1990), Pena 

(1995a; 2000). Dentre estes linguistas se sobressai Jesús Pena (1995a), que desenvolve um 

estudo crítico pertinente sobre o tema, sendo um dos principais lastros teóricos que adotamos 

                                            
48

―A unidade básica da palavra é denominada raiz sob o ponto de vista formal ou do significante, e lexema — ou 

semantema — sob o ponto de vista semântico ou do significado.‖ [Tradução nossa]. 
49

―Dentro desta concepção, a definição mais estendida, a de ‗unidade mínima significativa‘, está formulada sob 

um ponto de vista semasiológico: define-se o morfema a partir da perspectiva do significante. Se se deseja, no 

entanto, considerar o signo como tal, neste caso o signo mínimo, é preciso defini-lo a partir de uma perspectiva 

neutra, situada na interação entre ambos os planos, pois é a que se arrima na dimensão semiótica do signo.‖ 

[Tradução nossa]. 
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para fundamentar nossa proposta de revisão do conceito de morfema. O que nos chama a 

atenção é o fato de que, mesmo sendo sinalizados por esses teóricos os problemas que advêm 

da adoção do conceito tradicional de morfema (unidade mínima dotada de significado), 

mesmo havendo indicado novas e coerentes propostas definitórias, há a permanência de um 

status quo nesse âmbito, com a vigência quase absoluta da proposta clássica de definição da 

unidade básica da morfologia, herança do estruturalismo norte-americano bloomfieldiano.   

Retomemos, para discussão, o conceito de morfema proposto pelo estruturalismo. Esta 

corrente teórica o concebe como sendo toda unidade mínima dotada de significado, ou seja, 

toda unidade básica sobre a qual se pode analisar gramaticalmente (morfologicamente) um 

vocábulo. Primeiramente, isso quer dizer que elementos que se apresentam de forma 

recorrente na construção de itens lexicais podem ser segmentados como elementos mórficos, 

via comutação: 

 

Exs.:
50

     Huariapano        Glosa                          Huariapano         Glosa 

             piaca            ‗sobrinha‘       =>     piaca-bo         ‗sobrinhas‘ 

          shoma               ‗seio‘           =>    shoma-bo           ‗seios‘ 

           neme              ‗ventre‘         =>    neme-bo            ‗ventres‘ 

 

O processo de segmentação mórfica segue o princípio da comutação e consiste, a 

priori, em identificar, em um signo complexo, aqueles segmentos fonêmicos mínimos, 

portadores de um significado constante, que reaparecem em outras unidades sob a mesma 

forma e idêntico (ou similar) significado. Isso também quer dizer que o morfema é uma 

unidade significativa mínima ou um signo mínimo, gerando a ideia de que há uma relação 

biunívoca entre significante e significado
51

.  

É justamente sobre a compreensão de morfema como signo mínimo que reside o nosso 

problema teórico, afinal: 

 

a. todos os morfemas possuem significado?  

 

                                            
50

Dados sobre o idioma huariapano, extraídos de Parker (1992). 
51

Assim, o morfema, sob a perspectiva conceptual clássica herdada do estruturalismo de Bloomfield (1933), seria 

obrigatoriamente uma unidade biplana (dotada de expressão e conteúdo), enquanto os fonemas e semantemas 

seriam unidades monoplanas (estas dotadas apenas de conteúdo; aquelas, apenas de expressão). 
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b. o que se entende por significado? 

 

Pena (1995a) propõe uma reflexão acerca do que se entende por significado: a 

princípio a natureza do significado está associada, com mais frequência (nas concepções 

semânticas de base referencialista), à sua referenciação extralinguística, quer dizer, a um 

conteúdo semântico que se reflete no mundo biopsicossocial, quer de forma concreta, quer de 

forma abstrata. Assim, sob uma visão referencialista, dois signos têm significados diferentes 

se correspondem a entidades ou situações distintas na realidade extralinguística: 

 

              (1) galo1 ‗ave‘              galo2 ‗inchaço, calombo‘ 

              (2) tomar1 ‗pegar para si‘                tomar2 ‗beber‘ 

              (3) manga1 ‗fruta‘                          manga2 ‗parte da vestimenta que recobre o braço‘ 

              (4) cabo1 ‗posto militar‘                   cabo2 ‗extremidade de um utensílio‘ 

              (5) canto1 ‗S. ato de cantar‘             canto2 ‗V. ação de cantar‘ 

 

Observemos que a questão da significação se torna ainda mais complexa se levamos 

em consideração fenômenos semânticos como a polissemia — relacionada a processos 

metafóricos e metonímicos que atuam sobre os vocábulos, estendendo os seus sentidos, como 

se pode observar nos itens (1) e (2), e a homonímia — relacionada a percursos históricos 

convergentes em relação à forma, como no item (3), mas não somente, também relacionada a 

extensões de sentidos mais profundas, provocando o desligamento semântico da unidade 

anteriormente polissêmica, como no item (4), e, ainda, implicações morfossintáticas entre 

palavras pertencentes a classes descontíguas, isto é, que operam funções e flexões distintas, 

como em (5). 

Como podemos constatar, se nos limitamos ao significado apenas quando relacionado 

à dimensão representativa (referencial), restringimo-lo praticamente ao significado lexical 

(extralinguístico), à revelia, sem levar em consideração os outros tipos de conteúdos 

semânticos revelados pela complexa natureza da língua. 

Se pensarmos em termos de itens lexicais ou vocábulos mórficos, podemos distinguir 

níveis diferenciados de significação, possivelmente dentro de um continuum entre um pólo [+ 

lexical] e um pólo [+ gramatical], o que nos impele a comungar da perspectiva de que o 

significado linguístico se manifesta sob a forma de diferenciados matizes, desde os que 
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configuram como exclusivamente intralinguísticos até os que refletem as impressões 

cognoscíveis da esfera humana, biopsicossocial. 

Assim, pensando os morfemas como unidades sígnicas, devemos nos perguntar: 

 

a. que tipos de significação podem ser identificados nas diversas classes de morfemas 

da língua portuguesa?  

 

b. como essa variação de tipos quanto à significação pode ter relação direta com a 

problematização do conceito de morfema? 

 

Com o fim de constatarmos a complexidade que envolve esses dois questionamentos 

acima, observemos abaixo algumas classes de morfemas quanto à sua respectiva significação: 

 

a. morfemas que veiculam informações exclusivamente (?) gramaticais: 

 

 

cas.a cas.a.s 

gat.o gat.o.s 

part.e part.e.s 

 

 

 

 

 

Vexata quaestio I
52

: até que ponto as noções semânticas veiculadas por esses 

elementos destacados em negrito (vogais temáticas nominais e verbais, morfemas flexionais 

modo-temporais, morfemas flexionais número-pessoais) são exclusivamente gramaticais e 

apenas intralinguísticas? Porventura a noção de tempo não estaria também no mundo 

biopsicossocial? 

 

                                            
52

A exposição aqui neste escrito dessas vexatae quaestiones (ou seja, questões em debate, dotadas de alta 

complexidade, sobre as quais não há conclusões definitivas) dá-se com o escopo de exemplificar a natureza 

intrincada de determinadas questões que envolvem a morfologia. Não pretendemos, obviamente, fornecer 

respostas ou soluções conclusivas a essas questões, mas apenas apontar a sua existência e a sua persistência para 

os estudos debruçados sobre o sistema morfológico da língua. 

am a va Ø 

am a va s 

am a va Ø 

am á va mos 

am á ve is 

am a va m 

am á va mos 

am a re mos 

am á sse mos 

am a ría mos 
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b. morfemas que veiculam informações exclusivamente lexicais (MLBs e boa parte 

dos prefixos): 

 

co.agul.a.nt.e anti-co.agul.a.nt.e 

rom.an.o.s pré-rom.an.o.s 

norm.al a.norm.al 

leg.al i.leg.al 

 

É importante ressaltar que não é possível atribuir o valor semântico lexical a todos os 

elementos da classe dos morfemas lexicais básicos e dos prefixos. Uma aplicação categórica 

dessa afirmação poderia causar problemas na descrição e análise morfolexicais, como 

veremos posteriormente. 

 

c. Morfemas que veiculam informações gramaticais +/- lexicais (?) (abstratas): 

 

 

alegr.e alegr.e.ment.e 

divertid.o/a divertid.a.ment.e 

diret.o/a diret.a.ment.e 

 

 

 

 

 

 

 

Vexata quaestio II: ainda que de difícil identificação/delimitação, uma vez que são 

noções de extremado nível de abstração, de fato, é possível atribuir a esses morfemas uma 

significação extralinguística?  

 

 

 

 

norm.a 

norm.al 

norm.al.iz.a.r 

norm.al.iz.a.çã.o 

pens.a.r pens.a.ment.o 

de.clar.a.r de.clar.a.çã.o 

con.st.a.r con.st.â.nci.a 

feliz felic.idad.e 

trist.e trist.ez.a 

cult.o cult.ur.a 
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d. Morfemas que veiculam informações lexicais +/- gramaticais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

No caso dos sufixos acima, embora determinem a classe gramatical dos produtos, não 

operam a transcategorização, e modificam essencialmente a carga semântica lexical. No caso 

dos prefixos acima, a alteração do conteúdo semântico também é evidente, porém, eles 

operam a transcategorização, assumindo um traço +/- gramatical, uma vez que esta se realiza 

na fronteira tênue que existe entre substantivos e adjetivos.  

 

Vexata quaestio III: existem outros prefixos que operam a transcategorização?  

Seriam do tipo [+ gramaticais] e [+ lexicais] concomitantemente? 

 

e. Morfemas que veiculam informações [+ gramaticais] e [+ lexicais]: 

 

desej.a.r desej.á.vel 

not.a.r not.á.vel 

com.e.r com.í.vel 

       

Nesses casos, observa-se que os sufixos em questão operam a transcategorização e 

também agregam carga semântica de natureza lexical; seriam, destarte, os sufixos 

prototípicos.  

 

Castr.o anti.castr.o 

Lul.a pró.lul.a 

i.migr.a.nt.e anti.i.migr.a.nt.e 

Chacr.inh.a chacr.et.e 

em.prego em.pregu.et.e 

Pânic.o paniqu.et.e 

pedr.a pedr.eir.o 

livr.o livr.ari.a 

banan.a banan.al 

boi boi.ad.a 

língu.a lingu.agem 

árvor.e arvor.ed.o 

menin.o menin.ic.e 

 caval.o caval. ic.e 

 macac.o macaqu. ic.e 
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Vexata quaestio IV: em que medida podemos distinguir níveis de significação entre 

morfemas? Como identificar/distinguir casos de polissemia e homonímia (homomorfismo)? 

Como se observa no conjunto abaixo, parece haver implicações significativas desses 

fenômenos na análise das significações dos morfemas. 

 

-ADA1    →
  
  boiada, papelada        → ‗multidão, coleção de X‘ 

-ADA2    →  jornada, noitada         → ‗duração prolongada de X‘ 

-ADA3
     

→  bananada, feijoada     → ‗alimento feito de X‘ 

-ADA4    →  pincelada, canetada    → ‗ato praticado com X‘ 

-ADA5
     

→  colherada, punhado    →   ‗porção contida em X‘ 

           -ADA6
      

→  facada, dentada          → ‗ferimento praticado com X‘ 

 

Se pensarmos em termos exclusivamente semânticos, ignorando o aspecto etimológico 

que une a expressão do morfema -ada ao latim (-atus, -ata, -atum), poderíamos estabelecer 

que existem dois conjuntos polissêmicos, homônimos entre si, um primeiro que reuniria os 

morfemas -ada 1, 2, 3 e 5 sob um traço comum de ‗quantidade‘ e um segundo que uniria os 

morfemas -ada 4 e 6, sob um traço comum ‗ação‘. Vê-se, assim, que a delimitação da carga 

sêmica de um morfema não é algo tão simples e automático quanto se possa imaginar à 

primeira vista, não se restringindo aos sentidos expostos nas listagens oferecidas pelas 

gramáticas tradicionais. 

 

f. Morfemas (?) que não veiculam matizes semânticos (semanticamente vazios?): 

 

f1. Prefixos formadores de verbos: 

 

manhã a.manh.ec.e.r baixo a.baix.a.r 

noit.e a.noit.ec.e.r calma a.calm.a.r 

podr.e a.podr.ec.e.r barco a.barc.a.r 

frac.o en.fraqu.ec.e.r costa en.cost.a.r 

tard.e en.tard.ec.e.r cab.o en.cab.a.r 

louc.o en.louqu.ec.e.r cap.a en.cap.a.r 
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Observe-se que nesses casos de parassíntese stricto ou lato sensu
53

, o morfema 

responsável pelo matiz semântico de ‗ação processual, contínua‘ é o sufixo, não tendo o 

prefixo qualquer carga semântica nesses produtos morfolexicais, o que pode ser comprovado 

por sua ausência em alguns verbos derivados ou a alternância de lexema com ou sem prefixo, 

mas com idêntico significado. Exs.: padecer
54

, baixar ~ abaixar, *doidecer, levantar ~ 

alevantar, voar ~ avoar etc. 

 

Vexata quaestio V: todo prefixo vazio de significação configura-se como expletivo?  

 

f2. Consoantes ou vogais de ligação: 

 

bambu bambu.z.al (f)
 55

 

café café.z.al (f) 

laranja laranj.al 

banana banan.al 

mangue mangue.z.al (s) 

 

Vexata quaestio VI: até que ponto considerar uma alomorfia (-al ~ -zal) seria algo 

produtivo do ponto de vista da descrição linguística? Não seria a consoante de ligação -z- um 

verdadeiro morfema, uma vez que se apresenta de forma recorrente, em posição previsível, 

precedendo qualquer sufixo iniciado por vogal (cajazeira, umbuzeira, bambuzinho, cafezito)? 

 

f3. Segmentos de ligação: 

 

bich.ar.ed.o 

chin.ar.ed.o 

serr.alh.eir.o 

 

Tais elementos, embora apresentem um caráter mais esporádico e menos sistemático 

que consoantes e vogais de ligação, por corresponderem a um agrupamento, isto é, a mais de 

um fonema, não podem ser identificados como pertencentes exclusivamente ao sistema 

                                            
53

A caracterização e a distinção entre esses dois tipos de parassíntese são discutidas pormenorizadamente na 

subseção 8.6 deste escrito. 
54

Do lat. *patĕscĕre, incoativo de păti. Caso de derivação sufixal no próprio latim. 
55

(f) = motivação fonológica; (s) = motivação semântica. 
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fonológico da língua portuguesa; além disso, a sua identificação como segmentos mórficos 

decorre de se estabelecer uma análise mórfica da língua e não fonológica, valendo o mesmo 

argumento para as vogais e consoantes de ligação. 

 

f4. Bases fósseis: 

 

re.ceb.e.r 

con.ceb.e.r 

per.ceb.e.r 

 

No que se refere a formas constituídas de prefixos e bases fósseis, ainda que se 

desejasse assumir tais formas como primitivas, a partir de um olhar exclusivamente 

sincrônico, ter-se-ia que destacar o papel distintivo assumido pelos elementos iniciais — 

prefixos — ao se agregarem a formas recorrentes como -ceber e -mitir. 

 

Vexata quaestio VII: segmentos fósseis (prefixos ou bases) podem ser considerados 

morfemas vazios? 

 

        f5. morfemas antroponímicos: 

 

DERIVAÇÃO 

Nome Posição 1 - inicial Posição 2 - medial Posição 3 -final 

Adnete Ad- ___ -nete 

Adilson Ad- -il- -son 

Adilton Ad- -il- -ton 

Adilvan Ad- -il- -van 

Tabela 02. Segmentação de nomes personativos neológicos formados via sufixação (corpus do 

projeto Todos os nomes – PROHPOR/UFBA). 
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COMPOSIÇÃO 

Nome Posição 1 - inicial Posição 2 - medial Posição 3 -final 

Marinalva Mari- ___ -nalva 

Marinês Mar(i)- ___ -inês 

Marissol Mari ___ -sol 

Marivaldo Mari- ___ -valdo 

Tabela 03. Segmentação de nomes personativos neológicos formados via composição (corpus do 

projeto Todos os nomes – PROHPOR/UFBA). 

 

Vexata quaestio VIII: como se dá o processo de apagamento semântico entre palavras 

e morfemas que migram do âmbito comum para o próprio (Aparecida, Brisa…)? 

 

Adotando o princípio da recorrência, não há como negar que, embora desprovidos de 

significação, os elementos descritos nessa última tipologia (itens f1 a f5) são formas 

integrantes do sistema da língua, motivadas fonológica, semântica ou historicamente, que 

operam no nível morfológico, uma vez que atuam/atuaram em operações genolexicais. 

Pena (1995a) afiança que a definição de morfema como signo mínimo é simples e 

coerente, mas pode resultar inadequada quando na análise da palavra se delimitam unidades 

gramaticais mínimas (elementos formativos de palavras) que nem sempre podemos identificar 

como signos, uma vez que não são biplanas (significante/significado). Do mesmo modo, Pena 

(1995a) e Gonçalves & Almeida (2008) ainda problematizam a questão da relação biunívoca 

dos morfemas, que nem sempre possuem um significado constante
56

: 

 

re.l.e.r re.corr.e.r re.alç.a.r re.colh.e.r re.duz.i.r 

re.eleg.e.r re.cid.i.r re.cont.ent.e re.t.e.r re.fer.i.r 

re.a.par.ec.e.r re.plic.a.r re.fulg.i.r re.tra.i.r re.ceb.e.r 

 

De fato, as unidades gramaticais mínimas tendem a dessemantizar-se, convertendo-se 

em simplesmente distintivas e, às vezes, nem mesmo isso, uma vez que desempenham apenas 

um papel formal na construção mórfica do significante da palavra (PENA, 1995a). É o caso 

                                            
56

Rio-Torto (1998a, p.15) compartilha esse mesmo juízo, pois assevera que ―A realidade empírica torna patente 

que nem todos os segmentos de uma unidade lexical são portadores de significação.‖. 
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do prefixo re-, que apresenta o matiz semântico ‗repetição, iteração‘ nos lexemas da primeira 

coluna; o sentido de ‗retrocesso, retorno, recuo‘ nos itens lexicais da segunda coluna; o matiz 

semântico ‗reforço, intensificação‘ nos itens lexicais da terceira coluna; a noção de 

‗movimento para si‘ nos lexemas da quarta coluna; mas nenhuma carga semântica 

depreensível (da sincronia do português arcaico até as hodiernas) nos vocábulos da última 

coluna, apresentando neles apenas a função de constituintes genolexicais.  

Assim, notamos que quando analisamos os elementos que recorrentemente formam 

palavras, por vezes encontramos unidades mínimas que não são signos, porém, também não 

são meras unidades monoplanas da expressão (fonema) ou do conteúdo (semema). Essas 

formas não podem ser consideradas como elementos da expressão (fonologia) simplesmente 

porque não as depreendemos a partir de análise do nível fonológico, mas sim de uma 

apreciação no nível morfológico: como resultado de decompor uma palavra como signo 

(segmentando unidades mínimas a partir de sentidos e/ou funções). 

Pena (1995a) distingue, então, duas opções possíveis (e opostas) para a 

conceptualização de morfema: 

 

a. caracterizar como morfemas as unidades mínimas da análise da palavra, sejam signos 

ou não; para isso faz-se necessário alterar a definição de morfema como signo mínimo 

e convertê-la para algo mais amplo, de modo que abarque toda unidade mínima obtida 

em uma análise mórfica da palavra, seja ou não biplana.  

 

b. manter a definição de morfema como signo mínimo e buscar outro conceito para 

definir aquelas unidades mínimas que, não sendo signos, tampouco são unidades 

monoplanas.  

 

Em ambos os casos, o problema persiste.  

Ainda segundo Pena (1995a), para a definição de morfema, dois problemas 

fundamentais se impõem: 

 

a. Qual a unidade básica da descrição e análise morfológicas: a palavra ou o morfema? 

 

b. Entre as unidades mínimas obtidas na análise do vocábulo algumas são morfemas e 

outras não ou todas são morfemas em graus distintos? 
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Sobre a primeira questão cabe ressaltar o seguinte: aqueles que defendem que a 

palavra é a unidade básica da morfologia têm em perspectiva os casos em que um morfema 

não possui uma significação constante. Por sua vez, aqueles que concebem o morfema como 

unidade básica da morfologia, em geral, só consideram morfemas os elementos que veiculam 

algum tipo de informação semântica, seja de teor lexical ou gramatical (PENA, 1995a). Sobre 

a segunda questão, veem-se, em González Calvo (1990), algumas tentativas de emprego de 

outras terminologias, no tentame de se delimitar a natureza do morfema quanto ao tipo de 

significação veiculada.  

Por fim, chegamos à ideia de que as proposições de Pena (1995a) poderiam ser 

resgatadas a fim de dar conta da gama de objetos linguísticos a que se pode denominar de 

morfema. Segundo esse autor, se queremos agrupar como morfemas unidades gramaticais a) 

com significado; b) sem significado, mas com função distintiva; e c) sem significado nem 

função distintiva; não há outro remédio que considerar a noção de morfema como algo 

complexo, multidimensional, integrada por várias propriedades, a respeito das quais as 

unidades mínimas segmentadas serão, em maior ou menor grau, morfemas, à medida que 

apresentem maior ou menor número de propriedades caracterizadoras. 

Tomando como lastro a tipologia dos morfemas apresentada por Pena (1995a), 

podemos depreender do português os seguintes espécimes diferenciados: 

 

a. um morfe recorrente associado a um significado recorrente (re- em reler e 

reaparecer, que veicula a ideia de ‗reiteração‘); 

 

b. dois ou mais alomorfes parcialmente diferentes associados a um significado 

recorrente (livr- ~ libr- em livro e librário); 

 

c. dois ou mais alomorfes totalmente diferentes associados a um significado 

recorrente (er- ~ so- ~ fu- em éramos, somos e fui);  

 

d. um morfe recorrente com função distintiva, sem significado recorrente (re- em 

referir, reduzir); 

 

e. Um morfe recorrente com significado zero, mas posição previsível (-ar- em 

fogaréu, escarcéu; a- em alevantar, avoar, alembrar, amostrar; es- em esfalecer; 

em- em empendurar; -z- em manguezal, bambuzal, cafezal). 
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f. Um morfe recorrente com expressão zero, mas capaz de veicular um conteúdo 

gramatical (cas.a.Ø – cas.a.s ; gat.o.Ø – gat.a) 

 

Acreditamos, com Pena (1995a), que uma definição de morfema que abarque todas 

essas possibilidades não pode se basear em pressupostos redutores e excludentes, nem 

tampouco podemos nos esquivar de encarar a problemática que tal definição nos impõe. 

Assim, assumimos a proposta desse estudioso, para quem um morfema pode apresentar as 

seguintes propriedades definitórias: 

 

1. ser constituinte mórfico do significante da palavra, figurando em uma posição 

previsível na concatenação estrutural da lexia (item resultante de uma análise 

mórfica do vocábulo como unidade sígnica
57

); 

 

2. apresentar recorrência; 

 

3. apresentar função distintiva; 

 

4. associar-se a um dado significado; 

 

5. apresentar correspondência biunívoca entre significante e significado. 

 

A primeira propriedade (exposta em 1.) seria a condição mais básica (conditio sine 

qua non) para a identificação da unidade como morfema, seguida pela condição exibida em 2. 

(e assim sucessiva e hierarquicamente), e os morfemas mais prototípicos (exemplares 

centrais) seriam aqueles que apresentam, concomitantemente, as cinco propriedades. Observa-

se, portanto, uma situação em que o elemento básico do nível morfológico se estabelece via 

sistemas gradientes, ou seja, um continuum, em cujo núcleo há uma unidade prototípica
58

, 

circundada por elementos mais ou menos periféricos. Como afirma Escandell Vidal (2008, 

p.173), 

 

                                            
57

Atentando-se para o fato de que, para a perspectiva que adotamos — cujo escopo é realizar uma recolha 

coerente e exaustiva dos morfemas —, é considerado como constituinte mórfico todo e qualquer elemento 

mínimo depreensível e resultante dos processos de segmentação mórfica e comutação (BASÍLIO, 2006). 
58

Silva (1996a, p.403) define o protótipo como ―[...] a representação mental da instância típica em relação à qual 

as outras, (mais ou menos) periféricas, são assimiladas como pertencentes à mesma categoria.‖. 
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[...] las categorías se organizan alrededor de un prototipo, es decir, de un miembro 

central que constituye el mejor ejemplar de la clase; el resto de los miembros que se 

asocian a la categoría lo hacen en función de su grado de semejanza con respecto al 

prototipo. El prototipo de una categoría es una representación abstracta que contiene 

los rasgos más destacados y característicos, que resultan de aplicación a la mayor 

parte de los ejemplares, pero no constituyen condiciones necesarias y suficientes.
59

  

 

Em detrimento de uma perspectiva mais tradicional, que preceitua módulos estanques, 

inflexíveis ou arcabouços dicotômicos para os níveis intralinguísticos, associamo-nos a uma 

perspectiva que se arrima nos pressupostos da linguística cognitiva, já que tem como princípio 

básico a existência de certa contiguidade entre as categorias cognitivas humanas, sejam elas 

linguísticas, perceptivas ou culturais (OLIVEIRA, 2008; SALOMÃO, 2009). Afirma Ferrari 

(2011, p.23): ―[...] a linguística cognitiva assume a hipótese da não modularidade da 

linguagem, assumindo uma perspectiva integradora em relação aos módulos tradicionalmente 

estabelecidos.‖. 

Por se constatar a existência, na morfologia do português, de situações que não 

espelham uma correspondência unívoca entre forma e significado, já que há unidades de 

conteúdo que não são representadas foneticamente (como os morfemas Ø; os morfemas 

subtrativos; os morfemas advindos da alternância vocálica morfêmica, submorfêmica ou de 

tonicidade; e os morfemas latentes) e, por outro lado, sequências fônicas morfologicamente 

segmentáveis que não correspondem a unidades de conteúdo (GONÇALVES & ALMEIDA, 

2008), sendo uma espécie de unidades monoplanas inversas, como os prefixos expletivos 

(dentre os quais se encontram aqueles que participam na formação de verbos parassintéticos 

lato ou stricto sensu), os índices temáticos, as vogais e consoantes de ligação, os segmentos 

de ligação, os interfixos, as bases e prefixos fósseis e os morfemas antroponímicos (quiçá 

também os toponímicos). Por conseguinte, identificar os morfemas como segmentos fônicos 

recorrentes dotados de conteúdo semântico constante torna-se uma postura incongruente, não 

se sustentando ao se levar em consideração dados linguísticos empíricos.  

A existência de partículas mórficas que são destituídas de carga semântica 

identificável, leva-nos a divergir de um ponto de vista conceptual que adota a presença de 

                                            
59

―[...] as categorias se organizam ao redor de um protótipo, ou seja, de um membro central que constitui o 

melhor exemplar da classe; o resto dos membros que se associam à categoria o fazem em função de seu grau de 

semelhança em relação ao protótipo. O protótipo de uma categoria é uma representação abstrata que contém os 

traços mais destacados e característicos, que resultam de aplicação à maior parte dos exemplares, mas não 

constituem condições necessárias e suficientes.‖ [Tradução nossa]. 
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significado como conditio sine qua non para a identificação e definição dos morfemas
60

. Em 

outras palavras, nem sempre os morfemas apresentam-se como unidades biplanas (expressão 

+ conteúdo), como entidades sígnicas de dupla face (SILVA, 2004). Em nossa postura, 

achegamo-nos mais à perspectiva de Lyons (1968), que considera o morfema como unidade 

distribucional constituinte dos vocábulos no eixo paradigmático, prescindindo para tal 

definição de um recurso compulsório ao significado do item mórfico. Assim, aderimos 

integralmente ao que postula Pena (2000, p.4320), fazendo nossas as palavras desse 

morfologista, reproduzidas a seguir: 

 

[...] el análisis formal de la palabra puede dar también como resultado unidades 

gramaticales mínimas carentes de significado. Lo que quiere decir que la definición 

del morfema como ‗signo mínimo‘ o ‗unidad significativa mínima‘ resulta 

inadecuada por ser demasiado restrictiva y no poder así caracterizar la totalidad de 

las unidades obtenidas en el análisis formal de la palabra, relevantes en su estructura 

o constitución morfológica. La descripción morfológica debe ser exhaustiva y 

adecuada a la realidad de los hechos de la lengua objeto de estudio. En este sentido, 

descartaremos la definición de morfema como signo mínimo y optaremos por la 

segunda de las definiciones propuestas al comienzo del apartado: el morfema como 

‗unidad gramatical mínima‘
61

. Esta definición es adecuada pues, al no incluir la 

propiedad ‗significativa‘ como parte de la definición, resulta lo suficiente amplia 

para poder aplicarse a toda unidad mínima, con y sin significado.
62

 

 

Buscando pautar-nos em critérios que primem pela tangibilidade e pela 

operacionalidade (DUARTE, 1999), postulamos que os morfemas são elementos dotados de 

patente recorrência em posições esperadas no interior da estrutura interna do vocábulo, ou 

seja, entidades que ocupam posições previsíveis dentro da concatenação sintagmática 

vocabular, podendo ser isoladas e depreendidas através da observação das séries 

paradigmáticas, dotadas de certa exemplaridade, em que se fixam
63

. Eis o que expõe González 

                                            
60

―[...] Aronoff (1976) procura demonstrar que os morfemas são unidades linguísticas, às quais pode ou não estar 

associado um significado [...].‖ (VILLALVA, 2000, p.88). 
61

Trask (2004, p.198) parece adotar essa mesma visão, pois define o morfema como ―A menor unidade 

gramatical que se pode identificar.‖. 
62

―[...] a análise formal da palavra pode dar também como resultado unidades gramaticais mínimas desprovidas 

de significado. O que quer dizer que a definição do morfema como ‗signo mínimo‘ ou ‗unidade significativa 

mínima‘ resulta inadequada por ser demasiadamente restritiva e não poder, portanto, caracterizar a totalidade das 

unidades obtidas na análise formal da palavra, relevantes para a sua estrutura ou constituição morfológica. A 

descrição morfológica deve ser exaustiva e adequada à realidade dos fatos da língua objeto de estudo. Neste 

sentido, descartaremos a definição de morfema como signo mínimo e optaremos pela segunda das definições 

propostas ao começo da seção: o morfema como ‗unidade gramatical mínima‘. Esta definição é adequada, pois, 

ao não incluir a propriedade ‗significativa‘ como parte da definição, resulta suficientemente ampla para poder 

aplicar-se a toda unidade mínima, com e sem significado.‖ [Tradução nossa].  
63

Varela (2005, p.19-20) parece adotar uma postura similar quanto à observação da recorrência e da inserção em 

posições esperadas no interior do vocábulo como os principais traços identificadores dos morfemas, pois expõe o 

seguinte: ―¿Cómo procederemos a identificar y aislar los morfemas que contiene la palabra compleja? El dato 
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Calvo (1990, p.140) sobre isso, cujo posicionamento reflete o que adotamos neste nosso 

estudo:  

 

―[...] los morfemas son unidades sucesivas, como los fonemas (los rasgos 

fonológicos son elementos simultáneos, no sucesivos). En suma, se podría pensar 

que el morfema (mejor, su representación fónica o morfo) es un segmento de palabra 

(in-móv-il), un segmento que tiene una posición en la palabra.‖
64

 

 

Todo morfema se apresenta de forma mais ou menos recorrente numa posição 

esperada no eixo paradigmático e no sintagmático, concomitantemente. Esse fator, muito mais 

do que a carga semântica, é o responsável pela caracterização dessas partículas. A ocorrência 

em série (paradigma) e o encaixamento em posição esperada na cadeia interna do vocábulo 

(sintagma) para gerar e formar itens lexicais são os dois principais atributos dos morfemas, 

distinguindo-os dos fonemas. É a recorrência o principal fator que permite identificar um 

morfema, mas não o exclusivo. O que faz de um segmento fônico qualquer um morfema (e 

não apenas um espécime representante da segunda articulação da linguagem) é a sua 

capacidade de constituir paradigmas mórficos, ou seja, sua capacidade de atuar 

recorrentemente em paradigmas genolexicais, gerando novos vocábulos. 

Definimos, assim, o morfema como uma unidade recorrente que se encaixa em uma 

posição esperada na cadeia sintagmática interna do vocábulo, passível de ser depreendida 

como formativo através da análise mórfica via comutação e, geralmente (portanto, não 

sempre), apresentando uma carga semântica, que pode ser de matiz gramatical (funcional), 

categorial, lexical, contrastivo (distintivo) ou modificacional. 

                                                                                                                                        
más importante en el que debemos fijarnos es su ‗recurrencia‘, esto es, el hecho de que el presunto morfema 

aparezca en otra u otras palabras […]. Al tiempo que identificamos un elemento como morfema de la lengua, 

reconocemos dentro de la palabra una posición en la que pueden colocarse otros morfemas del mismo tipo. Esta 

posibilidad de ‗intercambio‘ es otra de las características del morfema.‖. Em vernáculo português: ―Como 

procederemos para identificar e isolar os morfemas que uma palavra complexa possui? O dado mais importante 

em que nos devemos fixar é sua ‗recorrência‘, ou seja, o fato de que o suposto morfema apareça em outra ou 

outras palavras [...] Ao mesmo tempo que identificamos um elemento como morfema da língua, reconhecemos 

dentro da palavra uma posição em que podem ser inseridos outros morfemas do mesmo tipo. Esta possibilidade 

de ‗intercâmbio‘ é outra das características do morfema.‖ [Tradução nossa]. Em outro momento de sua obra, 

Varela (2005, p.27) ratifica seu posicionamento, ao afirmar que ―Como ya sabemos, los morfemas se identifican 

por su aparición en otras palabras, por lo que llamamos su ‗recurrencia‘.‖. Em vernáculo português: ―Como já 

sabemos, os morfemas são identificáveis pela sua aparição em outras palavras, o que denominamos de sua 

‗recorrência‘.‖ [Tradução nossa].  
64

―[...] os morfemas são unidades sucessivas, como os fonemas (os traços fonológicos são elementos 

simultâneos, não sucessivos). Em suma, se poderia pensar que o morfema (ou melhor, sua representação fônica 

ou morfe) é um segmento da palavra (in-móv-il), um segmento que tem uma posição na palavra.‖ [Tradução 

nossa]. 
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Poder-se-ia objetar tal enfoque na recorrência como fator primordial de identificação 

dos morfemas defendendo que os fonemas também são dotados de recorrência. Contudo, 

nota-se que a diferença entre esses dois tipos de segmento linguístico, entre esses dois 

espécimes da dupla articulação da linguagem (MARTINET, 1970), centra-se na 

funcionalidade diferente que apresentam: o morfema se presta à formação de palavras, 

enquanto o fonema restringe-se à função de atribuir-lhe substância fônica, não substância 

léxica. Se tomamos como ilustração os prefixos expletivos, por exemplo, como nas formas 

alevantar e avoar, poder-se-ia dizer que o a- inicial se trataria somente de uma prótese 

fonética. Contrapomo-nos a essa postura por três razões. A primeira é que extrair um fonema 

a partir de uma análise mórfica é algo no mínimo incoerente, já que ―[...] o morfema designa o 

elemento que não pode ser dividido sem que se passe ao nível fonológico ou gráfico [...].‖ 

(HENRIQUES, 2007, p.10). Em outras palavras, o que se depreende de uma análise mórfica 

são morfemas, não fonemas, pois somente aqueles se caracterizam como formativos 

morfológicos e genolexicais, sendo elementos que figuram e atuam nos processos de 

formação de palavras.
65

 A segunda é que esses segmentos são utilizados na construção de 

formações em série, integrando o sistema da língua, o que ratifica a inserção dessas unidades 

no âmbito morfológico das RAEs e das RFPs, o que é corroborado pelo fato de o falante 

comum (e ainda mais o estudioso da língua), valendo-se de sua capacidade analítica de 

depuração morfológica, semântica e lexical (CALÇADA, 1991), poder identificar — indutiva 

ou dedutivamente — o caráter morfológico dessas partículas. A terceira, talvez a mais 

importante, é que, para os morfemas, há uma inserção recorrente em posições previsíveis pelo 

sistema morfológico, diferentemente dos fonemas, que não possuem uma distribuição 

paradigmática tão estruturada. 

Rematando essa tentativa preliminar e incipiente de revisão definitória do conceito de 

morfema, reafirmamos que se torna contraproducente observar a unidade básica da 

morfologia em termos de definições estritas e fechadas (como se os níveis da língua se 

estabelecessem exclusivamente sob sistemas de bifurcações ou apreensíveis apenas sob uma 
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―Si en un extremo colocamos el signo mínimo y en el otro el fonema, como unidades discretas pertenecientes a 

dos modos de articulación distintos (la articulación de los signos y la articulación de las unidades monoplanas de 

la expresión, respectivamente), se ve que los determinados morfemas no siempre son signos, pero de ningún 

modo fonemas o grupos de fonemas porque, como queda indicado, son unidades mínimas que resultan de 

analizar la palabra como signo.‖ (PENA, 1995a, p.137). Em vernáculo português: ―Se em um extremo 

colocamos o signo mínimo e no outro o fonema, como unidades discretas pertencentes a dois modos de 

articulação distintos (a articulação dos signos e a articulação das unidades monoplanas da expressão, 

respectivamente), observa-se que os que se denomina por morfemas nem sempre são signos, mas de nenhum 

modo são fonemas porque, como fica indicado, são unidades mínimas que resultam de uma análise da palavra 

como signo.‖ [Tradução nossa]. 
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espécie de maniqueísmo metalinguístico), pois dão margem a diversas proposições ad hoc, 

indissolúveis sob uma perspectiva tradicional que concebe o sistema linguístico como 

constituído por estruturas estanques e isoladas. Com Escandell Vidal (2008), pensamos, pelo 

contrário, que a pertença a uma dada categoria não se estabelece simplesmente como uma 

questão binária e discreta, mas sim como algo gradual: há espécimes mais típicos que outros, 

o que traz como consequência uma assimetria entre os elementos circunscritos a uma dada 

classe, havendo aqueles que são melhores que outros como representantes dessa mesma 

categoria. 

Assim, a nosso ver, à categoria morfema corresponde um rol de elementos distintos 

(mas semelhantes, com um ou mais traços característicos em comum), sob o prisma do 

significante ou sob o prisma do significado, configurando uma escala gradativa de 

prototipicidade, que engloba desde os morfemas mais típicos, biplanos, dotados de um 

conteúdo (extra ou intralinguístico) e de uma realização acústica, até aqueles monoplanos, em 

que se encontra ausente (ou opaca) a face significante ou a face do significado. Destarte, o 

continuum conceptual da unidade basilar da morfologia englobaria em seu eixo gradiente: a) 

as unidades significativas [+ prototípicas]; b) as unidades distintivas [+/- prototípicas]; e c) as 

unidades recorrentes carentes de significação ou de valor distintivo [+ periféricas].
66

 Os 

elementos pertencentes a essas três classes seriam, portanto, constituintes morfológicos, 

apresentando, de forma hierárquica e gradativa, uma ou mais das seguintes características 

(PENA, 2000; 1995a), sendo as duas primeiras cogentes: 

 

a. o princípio da integração na concatenação mórfica sintagmática da estrutura 

interna do vocábulo, o que licencia a depreensão das partículas elementares através 

do processo de análise mórfica, ratificando a pertença de tais partículas ao plano 

morfológico da língua
67

; 

 

b. o princípio da recorrência, que possibilita depreender, via comutação, as unidades 

mórficas, distinguindo-as dos elementos da segunda articulação da linguagem; 
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Seria o morfema, então, uma unidade linguística complexa que participa de um contínuo que vai do mais 

significativo até ao apagamento semântico gerado ao longo da história. 
67

Nas palavras de Pena (1995a, p.137): ―Para que una unidad mínima pueda considerarse morfema, la propiedad 

básica o indispensable será la de ser constituyente mórfico del significante de la palabra como signo (en 

contraposición a ser constituyente fonológico de las unidades monoplanas de la expresión) [...].‖. Em vernáculo 

português: ―Para que uma unidade mínima possa ser considerada um morfema, a propriedade básica ou 

indispensável será a de ser constituinte mórfico do significante da palavra como signo (em contraposição a ser 

constituinte fonológico das unidades monoplanas da expressão) [...].‖ [Tradução nossa]. 
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c. o princípio de apresentação de uma função distintiva
68

; 

 

d. o princípio de vinculação a algum significado, seja léxico, expressivo, apelativo, 

categorial, classificatório ou relacional (PENA, 1995a); 

 

e. o princípio de veiculação de uma correspondência total e biunívoca entre 

significante e conteúdo semântico. 

 

Sob a estruturação de uma escala gradiente, teríamos como morfemas para o português 

as unidades tipológicas contidas no esquema que consta do quadro abaixo: 

 

Esboço de um continuum tipológico para os morfemas do português69 

 

   [+ periférico]                                                                                              [+ prototípico]                              

 

Expletivos | Opacos | Distintivos | Classificatórios | Gramaticais | Semantizados | Lexicais | Biunívocos 

 

 

Figura 01. Esboço de um continuum tipológico para os morfemas do português. 

 

A vantagem de uma concepção do morfema como categoria inserida em um 

continuum de unidades não-discretas permite observar esse constituinte basal da morfologia 

de forma verossímil e coerente, como uma noção complexa, integrada por várias 

propriedades, sancionando uma classificação gradual dos morfemas de acordo com o maior 

ou menor número de propriedades definitórias que apresentem (PENA, 1995a). Isso nos leva 

a pôr de lado o conceito de morfema como unidade mínima obrigatoriamente dotada de 

                                            
68

Adrados (1969) aponta o valor distintivo como o traço mais característico e enfático para a identificação de um 

morfema. Conforme Basílio (2006, p.469), ―[...] na segmentação morfológica de itens lexicais é enorme a massa 

de sequências fônicas a que se pode atribuir distintividade, mas não significado. Este é um problema crucial na 

análise morfológica, já que as oposições vêm a ser idênticas às que nos fazem identificar fonemas, isto é, 

elementos que constroem e diferenciam as formas significativas, mas que, por si, não apresentam significado.‖. 
69

Cabe ressaltar que essa ideia de continuum é uma proposta de caráter inicial, passível, a posteriori, de revisão e 

de refinamento teóricos. Assim, com esse esquema que propusemos, restaram algumas dúvidas e imprecisões: 

onde enquadrar os morfemas zero (que são gramaticais (?), mas não têm expressão)? E os interfixos, as 

consoantes, as vogais e outros segmentos de ligação, que se materializam no plano da expressão, mas não 

apresentam significado depreensível, não chegando a ser por isso expletivos, distintivos ou opacos? Subsistem 

esses questionamentos, que pretendemos discutir em trabalhos posteriores, crendo que a proposta apresentada 

aqui nessa dissertação, ainda que provisória, é coerente e plausível, apresentando a disposição relativa dos 

constituintes mórficos mais preponderantes na cadeia gradativa do continuum mórfico. 
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significado, o que acarretava descartar do quadro da morfologia tudo o que não apresentava 

esse traço prototípico, tudo o que não é produtivo, sistemático ou regular, ou seja, todas as 

unidades que se afastavam do espécime central de morfema, sendo mais marginais ou 

irregulares, mas mesmo assim, a nosso ver, não deixando de ser morfemas, dada a presença 

dos traços primordiais caracterizadores dessas partículas (participação na constituição mórfica 

do significante e a recorrência)
70

. Como afirma Pena (2000, p.4321), ―[...] al lado de las 

correspondencias simples o regulares, hay correspondencias complejas o irregulares, de las 

que también la descripción morfológica debe dar cuenta.‖.
71

 

 

3.2 ESBOÇOS DE CONTINUA LÉXICO-MORFOLÓGICOS PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

[...] nem sempre é simples rotular palavras [ou classificá-las], pô-las 

em gavetas nas quais elas fiquem bem comportadas e acomodadas 

[...]; parece que em morfologia é preciso conformar-se com a 

inexistência de fronteiras rígidas e bem definidas. (SANDMANN, 

1990 apud GONÇALVES, 2004, p.149). 

 

Para Dubois et al. (2001, p.560), a língua deve ser considerada como um sistema, no 

sentido de que, para um dado nível (fonema, morfema, sintagma) ou para uma dada classe, 

existe, entre os elementos, um conjunto de relações que os liga uns aos outros. Essa 

concepção de língua, contudo, não pareceu vicejar entre os estudos formalistas, modelos 

linguísticos patententemente privilegiados no século XX. Tanto no estruturalismo quanto no 

gerativismo, cada nível linguístico mereceu estudos sob um prisma de isolabilidade e 

particularização, nos quais há pouca reflexão acerca das interpenetrações de um nível a outro, 

de uma classe a outra ou de uma categoria a outra. Esses modelos de interpretação da língua 

estão vinculados ao desenvolvimento do pensamento humano a partir da visão cartesiana, 

difundida no século XVII, acerca do conhecimento científico. Para Descartes, ―[...] toda 

ciência é conhecimento certo e evidente.‖ (CAPRA, 1997, p.53). Na concepção científica 

hodierna, o maior problema gerado pelo cartesianismo é que nos proporcionou uma 

                                            
70

―Com efeito, se identificarmos como morfes apenas os elementos aos quais podemos atribuir um significado, 

uma série de sequências morfologicamente identificáveis serão deixadas à margem.‖ (BASÍLIO, 2006, p.468-

469). 
71

―[...] ao lado das correspondências simples ou regulares, há correspondências complexas ou irregulares, das 

quais também a descrição morfológica deve dar conta.‖ [Tradução nossa]. 
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fragmentação do conhecimento, alimentando a crença de que todos os aspectos dos 

fenômenos complexos podem ser compreendidos se reduzidos às suas partes constituintes, ou 

seja, o conhecimento passou a ser dividido e organizado por disciplinas estanques. 

Em relação à linguística, o cientificismo cartesiano teve como fruto o desenvolvimento 

de uma concepção de língua bipartida ou tripartida, exemplificável através das dicotomias 

saussurianas, como langue/parole, sincronia/diacronia, significante/significado, 

paradigma/sintagma (ainda presentes nos dias atuais) e ainda a visão coseriana de língua 

subdividida em sistema, norma e fala
72

. 

Contudo, ultimamente, o cenário da linguística contemporânea aponta uma nova 

direção, que corresponde a uma compreensão da organização da linguagem verbal humana a 

partir de cadeias contínuas em que já não existem fronteiras nítidas e discretas. Assim, ao que 

tudo indica, inicia-se uma nova trajetória em torno da concepção de língua para uma direção 

em que poderão ser melhor elucidados muitos problemas, que não o eram outrora, pois eram 

observados apenas sob uma visão tradicionalista, intrinsecamente cartesiana e dicotômica. 

Embora a linguística cognitiva seja a corrente que atualmente é responsável pela 

difusão dessa nova modalidade de pensamento linguístico, a noção de língua como um 

encadeamento e interrelação entre estruturas e níveis linguísticos, parece já ter sido, ao menos 

intuída, embora não sistematizada, pela linguística histórica, sobretudo quando se considera o 

desenvolvimento de estudos acerca do processo de gramaticalização, que vieram a demonstrar 

que na história das línguas é muito menos raro do que se pensava o fluxo de elementos do 

léxico para a gramática, já que, pelo contrário, esse parece ser o processo essencial de 

constituição dos sistemas linguísticos. 

A linguística cognitiva — que vem sendo alçada hodiernamente ao status de um dos 

modelos mais privilegiados no âmbito dos estudos científicos sobre a língua — tem 

contribuído para a inserção da fluidez categorial como componente da gramática das línguas. 

Para cognitivistas, por exemplo, léxico e sintaxe não constituem módulos rigidamente 

separados, mas formam um continuum de construções, tendo como parâmetro a não-

modularidade semântica das unidades.  

Em suma, podemos observar que tem ocorrido na linguística contemporânea uma 

maior recusa a formulações de teorias generalizantes que se apoiam em uma compreensão das 
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Coseriu (1980; 1979), já sob outras influências, quebra uma visão dicotomizada, mas não chega à 

multidimensionalidade. 
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categorias linguísticas como imutáveis e engessadas. Como postula Borba (2003, p.171), 

―Não há dúvida de que a linguagem é categorizada, mas há evidências de que essa 

categorização é não-discreta, com delimitação imprecisa, com definições contínuas e 

contingentes.‖. Erige-se, assim, uma nova compreensão do sistema linguístico, como algo 

heterogêneo, que além de plural e cambiante, incorpora as características de fluidez e 

contiguidade entre níveis e categorias.  

Mais coerente, então, do que se propor as clássicas divisões (meta)linguísticas em 

níveis isolados, seria adotar pontos de vista mais verossímeis e depurados, calcados na 

constatação da irrefutável natureza interfacial da constituição do sistema intralinguístico de 

qualquer idioma. Concordamos in totum com Langacker (1987), quando defende que os 

níveis da língua formam um continuum de fronteiras não demarcadas — indubitavelmente 

constituídas ―[...] por intersecções de um número, às vezes razoável, de propriedades ou 

traços característicos ou típicos, propriedades que tendem estatisticamente a coincidir, mas 

que nem sempre coincidem de forma absoluta.‖ (BORBA, 2003, p.171) —, em detrimento de 

uma perspectiva epistemológica que vê na língua um sistema de elementos discretos e 

estanques, visão essa criticada por Gonçalves (2012a, p.21), ao afirmar o seguinte: 

 

A categorização do tipo aristotélica, baseada no ‗tudo ou nada‘, pode levar a dois 

problemas descritivos, fundamentalmente. O primeiro é manter sob o mesmo rótulo 

unidades com propriedades e funcionalidades bastante distintas, que, talvez, 

deveriam estar separadas e não juntas num mesmo grupo. O segundo seria reunir, 

sob o mesmo rótulo, apenas elementos com propriedades e funções idênticas. 

Embora pareça mais acertada, a segunda solução talvez seja ainda mais problemática 

que a primeira: se colocássemos em grupos distintos apenas elementos com as 

mesmas propriedades, certamente aumentaríamos em demasiado o número de 

categorias morfológicas [ou lexicais], além de, inevitavelmente, cairmos no 

inconveniente descritivo de criar classes com número pouco expressivo de 

elementos. 

 

Os elementos lexicais e morfológicos (bem como os de qualquer outro nível 

linguístico) não se enquadram perfeitamente em categorias modulares e bem calhadas, dadas a 

fluidez e a mutabilidade que caracterizam tais unidades, independentemente de sua 

subclassificação léxica ou morfológica. Assim, tomando por base a noção de 

prototipicidade
73

, é possível vislumbrar que esses elementos morfológicos, bem como suas 

respectivas categorias, encontram-se ubicados em uma estrutura fluida, gradiente, escalar: o 
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Segundo Silva (1996b), a concepção prototípica das categorias linguísticas e culturais desenvolveu-se com os 

trabalhos psicolinguísticos de Eleanor Rosch, a partir de meados da década de 1970. 
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continuum, que por si só acaba demonstrando que a diferença entre os constituintes 

linguísticos e entre as diversas classes léxico-morfológicas é sutil e fluida (GONÇALVES, 

2012a; BYBEE, 1985).  

 

3.2.1 O continuum léxico-gramatical
74

 

 

As categorias linguísticas podem ser organizadas a partir da perspectiva semântica, 

considerando-se a natureza da sua significação ou relevância, como propõe Bybee (1985). 

Porém, antes mesmo de chegar a ler a obra de Bybee (1985), como apontamos anteriormente, 

já intuíamos de alguma forma a existência de relações de contiguidade entre estruturas 

lexicais e gramaticais, através do estudo dos processos de gramaticalização. Assim, podemos 

pressupor um continuum léxico-gramática em cujo interior observaríamos: a) elementos 

apropinquados às fronteiras lexicais, que seriam aqueles que dentro do sistema cognitivo 

estabelecem relações mais explícitas entre a língua e o mundo extralinguístico 

(biopsicossocial); e b) elementos achegados às fronteiras gramaticais, sendo aqueles que, sem 

fazer referência ao mundo extralinguístico — possuem um caráter mais abstrato —, 

possibilitam o funcionamento interno da língua, em qualquer nível sistêmico. 

Segundo Perini (2006, p.155), ―Léxico e gramática são muito intimamente ligados, 

porque as características dos itens léxicos são em grande parte expressas em termos de 

categorias gramaticais.‖. Coadunando-nos à visão desse linguista, concebemos um possível 

(ou provável) continuum léxico-gramatical, no qual itens das denominadas classes de palavras 

poderiam se distinguir entre níveis diferenciados de significação, ocupando diferentes 

posições numa escala gradiente em cujos extremos prototípicos encontram-se um pólo [+ 

lexical] e um pólo [+ gramatical]: 

   

                                            
74

Esse nosso esboço visa a englobar exclusivamente as formas livres e as formas dependentes da língua 

portuguesa. Pode ser caracterizado, por conseguinte, como um continuum tipológico lexical stricto sensu, i.e., 

que engloba apenas itens lexicais da língua (sejam eles lexemas ou gramemas). 
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Esboço de um continuum léxico-gramática para o português75 

    [+ lexical]                                                                                                    [+ gramatical] 

 

Subst.             Adv.               Conj.             Prep.            Clíticos          Artigos 

Verbos 

Adj. 

 correr  hoje   porém  sem  lhe      o 

casa  bem  portanto de              te      as  

bonito (?) não  se  para  me      um 

 

Figura 02. Esboço de um continuum léxico-gramática para o português. 

 

Esse esboço, discernido após uma reflexão inicial, permite-nos demonstrar que as 

categorias morfossintáticas, consideradas discretas por um viés tradicional, podem de fato 

fazer parte de um continuum que partiria de itens mais lexicais para itens mais gramaticais —

como se prevê no fluxo da gramaticalização
76

 — e que as fronteiras que delimitam tais 

categorias podem ser ultrapassadas sem que haja rupturas sistemáticas ou comportamentos 

excepcionais, como até hoje se tratou em estudos da tradição gramatical. Com Silva (1996a, 

p.402), defendemos que ―Gramática e léxico formam um continuum de unidades simbólicas, 

só arbitrariamente divisíveis em componentes separadas [...].‖, o que evidencia a existência de 

fronteiras que não são rígidas nem discretas, mas sim fluidas e tênues. 

 

3.2.2 O continuum mórfico 

 

Do ponto de vista da morfologia, as dicotomias têm sido abundantemente exploradas 

para a descrição das línguas. A oposição entre léxico e gramática, composição e derivação, 

                                            
75

Observe-se que, em termos de vocábulos, qualquer item da língua parece ter um nível mínimo de significação, 

não sendo identificados itens vocabulares ou vocábulos mórficos desprovidos de sentido e/ou função, ainda que, 

às vezes, seja difícil precisar os traços semânticos ou funcionais de determinados elementos. 
76

De acordo com Barreto (2012, p.409), a gramaticalização pode ser caracterizada como o processo segundo o 

qual ―[...] itens lexicais com referências extralinguísticas desenvolvem significados gramaticais ou itens já 

gramaticais se tornam ainda mais gramaticais. A gramaticalização parte do léxico em direção à gramática, 

abrangendo mudanças fonológicas, morfológicas e sintáticas.‖. Quanto a essa caracterização do fenômeno da 

gramaticalização, similarmente parece concebê-la Fernández Jaén (2009). 
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sintagma e paradigma, flexão e derivação tem sido algo basilar para os estudos morfológicos 

da língua, desde o gramático latino Varrão (116 a.C – 27 d.C), que distinguiu as formas 

vocabulares complexas entre derivatio naturalis e derivatio voluntaria. É patente, contudo, 

que essas divisões até então difundidas têm gerado inúmeros problemas de descrição 

linguística. 

Na descrição da morfologia (ou morfossintaxe) do português, é particularmente 

inquietante a definição e identificação de certos elementos linguísticos, que apresentam 

comportamento semelhante, mas não idêntico e, no entanto, são enquadrados como 

pertencentes a uma dada categoria linguística previamente definida. Por exemplo, elementos 

que ora podiam se comportar como núcleo do SN e ora como modificadores, estavam 

arbitrariamente descritos como pertencentes a uma ou outra classe: substantivos e adjetivos. 

Perini (1995), em sua Gramática Descritiva do português, aponta, quanto aos 

problemas para a definição de classes um possível continuum entre substantivos e adjetivos, 

estabelecendo para a categoria dos chamados nomes um feixe de traços que opunham três 

categorias: substantivos de uma tipologia I, substantivos de uma tipologia II e adjetivos 

(prototípicos), cabendo no que chama de substantivos tipo II elementos fronteiriços do tipo: O 

fazendeiro nordestino sofre com a seca. / O nordestino fazendeiro sofre com a seca. /O 

nordestino sofre com a seca. / O fazendeiro sofre com a seca. Tal proposição, ainda que 

inacabada, teve por mérito apontar uma direção no sentido de buscarmos compreender a 

língua não mais a partir de elementos encaixotados em categorias estanques, mas sim, como 

um sistema fluido capaz de possibilitar o intercâmbio e o fluxo de itens de uma categoria a 

outra. A formulação de Perini (1995) não difere de outras propostas para solucionar um 

problema de descrição linguística criado pela visão dicotômica, isto é, a introdução de uma 

categoria intermediária, ou uma terceira via.  

A terceira via também foi a saída proposta por Câmara Jr. ao introduzir as chamadas 

formas dependentes na dicotomia léxico-mórfica bloomfieldiana constituída por oposições 

entre formas livres e formas presas. De uma dicotomia, passou-se a uma estrutura trifacial, em 

que as formas dependentes mostrariam-se como intermediárias entre as livres e as presas. A 

respeito dessa nova categoria, chama a atenção a inclusão dos clíticos, que claramente 

estariam na fronteira entre formas dependentes e presas. 

No nível dos morfemas, é possível observar que a proposição de um continuum se 

complexifica, pois este passa a ter o escopo de abarcar uma gama bem mais heterogênea de 

elementos, quando comparado ao continuum léxico-gramatical. A significação veiculada (ou 
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não) pelos morfemas varia em termos mais complexos, definindo uma tipologia classificatória 

mais multifacética, tal como expomos no esquema reproduzido a seguir, fruto de nossas 

primeiras reflexões sobre essa questão: 

 

Esboço de um continuum mórfico para o português77 

   [+ lexical]                                                                                                    [+ gramatical] 

                   
 

 MLB (radicais)         MLS            MD                            MG       Interfixos 

                                                                                                  MFMT               SL 

      livres        pseudoprefixos        sufixoides                           MFNP             CL 

        presos            prefixoides                   sufix. semânticos                   MFG              VL 

          fósseis               prefixos lexicais          sufix. semântico-funcionais     MFN             

      prefixos gramaticais     sufix. funcionais                     VT  verbal 

         prefixos distintivos       sufixos de grau                       VTI 

                                    prefixos expletivos                                                      VTN 

                                                                                                                  Zero 

 

 

Figura 03. Esboço de um continuum mórfico para o português. 

 

No âmbito do estudo da morfologia, quando aludimos a um nível [+ lexical], o que 

estamos querendo fazer é uma referência ao campo da estruturação genolexical, em que se 

assentam as informações semânticas relacionadas ao contexto extralinguístico, associadas ao 

que Câmara Jr. (1997a) denomina de conceitos biopsicossociais. Em contrapartida, quando 

nos referimos a um nível [+ gramatical] remetemos a um âmbito em que se agregam as 

informações estritamente linguísticas, que dizem respeito à estruturação e ao funcionamento 

da língua enquanto sistema (COELHO, 1999). Cabe apontar, contudo, que não há uma 

separação discreta entre esses dois níveis prototípicos, já que, no interior do quadro tipológico 

                                            
77

Esse nosso esboço visa a englobar exclusivamente as formas presas da língua portuguesa, ou seja, os 

constituintes mórficos (a única exceção, que ocorre para ilustrar a prototipicidade, é a inserção da categoria dos 

radicais livres ou MLBs livres). Pode ser caracterizado, dessa forma, como um continuum tipológico mórfico 

stricto sensu, i.e., que engloba apenas os morfemas da língua (sejam eles flexivos ou derivativos). 
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da morfologia portuguesa, ―Alguns morfemas podem se instaurar na fronteira entre a 

gramaticalidade e a lexicalidade. É o caso principalmente de sufixos e prefixos que podem 

desempenhar simultaneamente os dois papéis, ou ora um ora outro [...].‖ (COELHO, 1999, 

p.26). 

Através do esquema reproduzido imediatamente acima, é perceptível que quanto mais 

achegados à esquerda do continuum mórfico, mais lexicais (extralinguísticos) se mostram os 

constituintes morfológicos, sendo os mais prototípicos os morfemas lexicais básicos livres, 

envolvidos em processos genolexicais de teor compositivo. Por sua vez, quanto mais 

próximos da direita do continuum, mostram-se mais gramaticais ou mais gramaticalizados os 

morfemas, sendo os mais prototípicos os que se relacionam a processos flexivos. À extrema 

direita há os interfixos, que não são dotados de carga semântica depreensível e que, portanto, 

de certo modo chegam até a afastar-se de qualquer um dos pólos prototípicos, da mesma 

forma que os segmentos de ligação (incluindo-se entre eles as vogais e consoantes de ligação) 

e as partículas prefixais expletivas. 

 

3.2.3 O continuum flexão-derivação 

 

Foi Câmara Jr. (1997a) que introduziu o questionamento do tratamento das partículas 

mórficas de expressão do grau, que, após as considerações acerca da regularidade e 

sistematicidade, relevância sintática e obrigatoriedade, deixaram de ser apontadas com 

participantes de mecanismos flexionais, vindo a ser entendidas como processadoras de 

derivação. Em que pese a tendência dos morfemas de grau para a face lexical e derivacional 

do sistema linguístico, ressaltemos que de forma alguma podemos admitir que esses 

morfemas se comportam identicamente a sufixos prototípicos
78

.  

Assim, transladar os morfemas de grau da categoria flexional para a derivacional, sem, 

contudo, estabelecer uma relação contígua entre essas faces, tem gerado problemas 

consideráveis de descrição linguística. Ao considerar os morfemas de grau como 

derivacionais em sua prototipicidade, diríamos que estes formariam novas palavras, ou seja, 

casa e casinha seriam vocábulos formais distintos e não formas variantes de um mesmo 

                                            
78

Vale salientar, contudo, que o que se entende como um sufixo prototípico está ainda por se estabelecer.  
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vocábulo. Seriam mesmo? Outra questão: como tratar o sufixo -inho (~ -zinho) como 

derivacional, já que este apresenta alto grau de aplicabilidade na língua portuguesa?
79

  

Tais questões apontam para a ineficácia de apenas fazer transitar elementos entre duas 

categorias até então entendidas como discretas: a flexão e a derivação. 

A flexão e derivação foram encaradas até finais do século passado como fenômenos 

morfológicos opostos; um dado elemento mórfico seria ou flexional ou derivacional, sem 

possibilidade de interpretações para além dessa relação binária. Critérios como regularidade e 

sistematicidade, obrigatoriedade em oposição à opcionalidade, implicação em fenômenos 

sintáticos, entre outros, foram empregados para tentar distinguir os dois fenômenos e com 

isso, decidir se dado elemento linguístico pertencia a uma ou outra categoria.  

Tal concepção, como dito anteriormente, provocou uma série de incongruências na 

descrição e análise de estruturas morfológicas das línguas, haja vista os problemas referentes 

ao pertencimento das marcas de categorização de grau e de gênero à categoria flexional. 

Atualmente, contudo, novas propostas de interpretação — não mais opositivas — têm 

possibilitado compreender a flexão e a derivação como integrantes de uma cadeia contínua de 

um mesmo fenômeno, assumindo que a diferença entre esses dois fenômenos não é discreta e 

que os afixos flexionais não apresentam comportamento idêntico, pois não propiciam, de 

forma sempre análoga, modificações semânticas às bases lexicais a que se adjungem, havendo 

diferenças de status morfológico entre esses itens (GONÇALVES, 2011a). Bybee (1985) 

apresenta uma concepção gradual das categorias envolvidas na cadeia flexional, indo do 

léxico à sintaxe, configurada, segundo Gonçalves (2011a, p.119), sob a forma do seguinte 

continuum: 

 

 

Figura 04. Continuum flexional léxico-semântico-sintático do português (GONÇALVES, 2011a, p.119).  

                                            
79

Como se pode ver, são mais outros dois casos de vexatae quaestiones. 
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Gonçalves (2004) afirma que existem ao menos doze parâmetros utilizados pelos 

teóricos para rigidamente separar a morfologia flexiva da derivativa. Em outro estudo (2012) 

sugere a utilização de oito critérios, que se diferenciariam em três níveis graduais: alto, médio 

e baixo, para delinear um continuum cujos pólos prototípicos seriam marcados pelos traços [– 

flexional] e [+ flexional]. Os critérios seriam: relevância semântica, grau de fusão, ordem, 

possibilidade de mudança de classe, generalidade, previsibilidade, posição na cabeça lexical e 

lexicalização. Com Gonçalves (2012a; 2011a; 2004) e com Gonçalves & Andrade (2012), 

defendemos a coerência e a verossimilhança que incidem sobre uma proposta esquemática 

que considere os morfemas como elementos inseridos em uma estrutura não-discreta, escalar, 

contemplando todos os níveis gradientes estabelecidos na flexão e na derivação. 

Cabe aqui dizer que os prefixos prototípicos correspondem aos critérios de 

aproximação ao pólo [+ derivacional], contudo, outras questões, para além da distinção 

flexão-derivação, interpõem-se na análise dos prefixos, uma vez que estes parecem 

encaixilhar-se em outro plano fronteiriço do continuum mórfico, no eixo da composição-

derivação, de que trataremos a seguir. 

 

3.2.4 O continuum morfolexical 

 

Os processos de formação de palavras, como sabemos, não se deixam entrever em sua 

plenitude através de uma perspectiva pautada na dicotomia eixo derivativo/eixo compositivo. 

Indubitavelmente, essa antinomia favorece o surgimento de problemas descritivos, que, por 

sua vez, fazem pulular explicações ad hoc. Assim, tomamos como possível e viável a defesa 

do estabelecimento de um sistema escalar para a formação de palavras em português, 

subsidiada por uma perspectiva que concebe a fronteira entre a derivação e a composição 

também como algo gradativo (GONÇALVES, 2012a), tendo em vista que ―[...] las unidades 

involucradas en la formación de palabras pueden ser dispuestas en un continuum morfológico 

determinado por propiedades estructurales y semánticas.‖
80

 (GONÇALVES & ANDRADE, 

2012, p.119). 

Gonçalves & Andrade (2012), pautados em uma visão epistemológica que considera a 

língua plasmada num esquema gradiente, propõem um continuum para os formantes 

derivacionais e compositivos, cujas fronteiras são observáveis como mais permeáveis quando 

                                            
80

―[...] as unidades envolvidas na formação de palavras podem ser dispostas em um continuum morfológico 

determinado por propriedades estruturais e semânticas.‖ [Tradução nossa]. 
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comparadas ao modelo tradicional que preconiza uma dicotomia derivação/composição. Eis o 

esquema do continuum derivação-composição proposto por esses dois morfologistas, 

desenvolvido a partir das ideias e modelos de Baker (2000): 

 

 

Figura 05. Continuum mórfico compositivo-derivativo para o português, proposto por Gonçalves & 

Andrade (2012, p.141). 

 

Compactuamos com Gonçalves & Andrade (2012), a respeito do cerne da perspectiva 

que esses autores defendem, por se distanciar de uma classificação linguística de cunho 

aristotélico-cartesiano, essencialmente dicotômico e modular, que simplesmente pressupõe 

que os elementos do idioma se definem por um conjunto de características e traços absolutos e 

suficientes, possuindo as suas categorias limites claramente estabelecidos e definidos, 

comportando itens com idêntica caracterização.
81

 Com esses estudiosos, afastamo-nos dessa 

visão mais tradicional, generalizada no âmbito dos estudos sobre a língua, adotando uma 

perspectiva de estabelecimento de um esquema gradiente — fundamentada na teoria de 

protótipos —, que, conforme Gonçalves & Andrade (2012, p.142), se manifesta de forma 

―[...] más consistente con la heterogeneidad del sistema tipológico de formación de palabras 

en portugués, ya que las fronteras entre los distintos tipos de constituyentes no son tan nítidas 

y algunos elementos se ajustan a una categoría con mayor  precisión que otros.‖.
82

 

Por seguirmos os pressupostos teóricos expostos em Gonçalves & Andrade (2012), de 

que as categorias linguísticas não se mostram bem demarcadas via fronteiras impenetráveis ou 

imutáveis, de que os elementos que nelas se encontram não apresentam sempre um mesmo 

comportamento, havendo alguns mais centrais — exibindo efeitos de prototipia, como aponta 

                                            
81

Afastamo-nos, portanto, de uma perspectiva platônica, apropinquando-nos a uma perspectiva wittgensteiniana, 

caso tomemos como base a explanação de Borba (2003, p.171) acerca do posicionamento teórico destes dois 

filósofos a respeito da categorização: ―Para Platão, as categorias do entendimento são discretas, absolutas e 

primitivas, e, para Wittgenstein, ao contrário, elas nem são discretas nem absolutas, mas têm limites vagos e são 

contingentes.‖. 
82

―[...] mais consistente com a heterogeneidade do sistema tipológico de formação de palavras em português, já 

que as fronteiras entre os diferentes tipos de constituintes não são tão nítidas e alguns elementos se ajustam a 

uma categoria com maior precisão do que outros.‖ [Tradução nossa]. 
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Salomão (2007) — e outros mais periféricos, podendo modificar sua natureza e seus traços 

caracterizantes com a passagem do tempo, dada a fluidez apresentada pelas fronteiras dessas 

mesmas categorias, propomos um esboço de um continuum morfolexical para a língua 

portuguesa, englobando as principais categorias mórficas imbrincadas nos processos 

genolexicais, na formação de palavras em vernáculo: 

 

 

Esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo em português83 

 

       [+ lexical]                                                                                                        [- lexical] 

                                    COMPOSIÇÃO                                         DERIVAÇÃO 

 

    Compostos
84

 | Pseudoprefixos | Prefixoides | Prefixos | Sufixoides | Sufixos | Morfes de sentido opaco | Expletivos 

 

                                 

Figura 06. Esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo em português. 

 

Esse esboço de um continuum mórfico compositivo-derivativo em português não 

apenas demonstra a não-modularidade entre as subcategorias mórficas (tal como ocorre nos 

demais níveis da língua), mas também uma linha gradiente que explicita um percurso que vai 

do mais compositivo [+ lexical] ao mais derivativo [- lexical], chegando até os itens mórficos 

destituídos de significação (morfemas de sentido opaco e morfemas expletivos). Assim, de 

certa forma, o continuum traz consigo a indicação de um percurso de gramaticalização na 

formação e evolução das partículas mórficas, ou seja, um processo intralinguístico de 

cristalização gramatical das estruturas linguísticas com mais expressiva produtividade na 

língua, sendo, destarte, uma rota processual diacrônica através da qual um item [+ lexical] vai 

paulatinamente se tornando mais gramatical — i.e., [- lexical] —, passando de uma classe 

mais aberta a uma mais fechada, ocorrendo com isso, geralmente, um enfraquecimento ou 

apagamento de seu conteúdo semântico, o que se dá nos morfes opacos e nos expletivos, 

respectivamente. 

                                            
83

Esse nosso esboço visa a englobar exclusivamente as formas presas da língua portuguesa envolvidas em 

processos genolexicais (derivativos ou compositivos). Pode ser caracterizado, portanto, como um continuum 

tipológico morfolexical, já que a formação de palavras se estabelece numa interface léxico/morfologia. 
84

Nessa categoria se incluiriam tanto os compostos constituídos com radicais livres, radicais presos ou radicais 

neoclássicos, cada um deles apresentando diferentes níveis de aproximação à prototipicidade compositiva. 
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Para exemplificar esse percurso podemos utilizar o item mórfico –latra, com base no 

estudo realizado por Nascimento (2012): trata-se de um elemento neoclássico, considerado 

pelas gramáticas tradicionais como um radical que participa do processo de composição, mas 

que vem sofrendo, numa perspectiva diacrônica, um processo de gramaticalização, afastando-

se de uma configuração como forma livre (como originalmente o era, no grego clássico) e 

assumindo, paulatinamente, um caráter mais abstrato e funcional, juntamente com uma 

opacidade semântica, com sentido recuperável apenas ao se anexar a uma base. Assim, tal 

partícula não mais se identifica como um elemento compositivo, por estar se aproximando, 

dentro de um continuum, do pólo derivacional. 

Tais tentativas de organização de um contínuo léxico-gramática podem vir a contribuir 

para uma melhor compreensão dos fenômenos morfológicos. Estes aqui expostos, como já 

dissemos, são apenas esboços, elaborados a partir de uma observação inicial a respeito da 

natureza do significado que esses elementos são capazes de veicular enquanto constituintes 

morfolexicais. 
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4 O FENÔMENO DA PREFIXAÇÃO 

 

4.1 PROLEGÔMENOS 

 

De maneira geral, os que se dedicam ao labor científico e, ainda de maneira mais 

marcada, os que se imiscuem por reflexões amadoras sobre os fenômenos cognoscíveis, 

tendem a enxergar as categorias e as conceptualizações e definições como coisas 

espontaneamente pré-estabelecidas, como se fossem absolutas, completas e naturais. Na 

verdade, todas elas se incluem no rol de procedimentos e categorizações mentais, advindos da 

capacidade cognoscente humana. Pelo que parece, muito do que observamos e apreendemos 

via atividades e elocubrações de teor sensório-motor, emocional ou psíquico emerge de 

construtos e imagens mentais, viabilizados por nossa capacidade de raciocínio, inata à nossa 

espécie. A realidade, então, seria um construto, não algo naturalmente disposto. Destarte, 

como exemplifica Fernández-Armesto (2007), as espécies biológicas que concebemos como 

tipos naturais seriam, efetivamente, meros conjuntos ou categorias nas quais, por 

conveniência, agrupamos os seres, de tal forma que ―Pertencer a uma espécie é pertencer a 

uma classe, e não revelar uma essência; em certo sentido, é uma condição temporária, sujeita 

a revisão, e não um destino eterno e inevitável.‖ (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p.12). 

De forma similar ao que se aponta para a biologia, em linguística — e, em nosso caso 

particular, em morfologia e em lexicologia — nenhuma conceptualização, definição ou 

classificação de unidades ou processos se dá de forma automática, tal como se se firmasse ab 

ovo. Pelo contrário. São, sem dúvida, construções teóricas, surgidas da necessidade humana 

de categorização e compartimentação, fundamentos do raciocínio e da percepção sensorial. 

Assim, os diversos fenômenos com os quais lidamos (formação de palavras, continuum, 

derivação, composição, prefixação, sufixação, parassíntese, produtividade, vitalidade, 

alomorfia, alografia etc.), bem como as diversas unidades que descrevemos e analisamos 

(paradigma, sintagma, palavra, morfema, prefixo, sufixo, alomorfe etc.) não passam de 

construtos (mutáveis, no tempo, no espaço e na cultura) advindos de abstrações teóricas, que, 

ainda que relativas e fluidas, são absolutamente necessárias para a construção de uma 

linearidade de raciocínio, visando à compreensão coerente das coisas e dos seres. 

É perceptível que a reflexão linguística, assim como as associadas a outros campos do 

saber, efetua-se através de operações cognitivas em cadeia, de tal modo que a concepção 

sobre determinado fenômeno acaba gerando, de forma automática e incontornável, 
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implicações para o entendimento de outros a eles ligados, direta ou indiretamente. Com a 

morfologia não poderia ser diferente: o estudo da prefixação mantém-se ligado, 

aprioristicamente, a uma dada concepção da formação de palavras; esta, por sua vez, mostra-

se involucrada, também aprioristicamente, à própria concepção de palavra. Sendo assim, em 

morfologia, nada se encontra disjunto ou isolado, mas sim, em uma espécie de concatenação 

conceptual que atua sob um esquema de mosaico, cujo resultado é a compreensão geral do 

processamento paradigmático-sintagmático que perpassa o interior do vocábulo mórfico, 

possibilitando a sua composição intralinguística e a sua análise metalinguística. 

Como é consabido, o fenômeno da prefixação vincula-se ao âmbito dos processos de 

formação de palavras, domínio que se situa na intersecção entre os níveis lexical e 

morfológico da língua. Pensamos ser necessário, tal como fizemos com o conceito de 

morfema, estabelecermos alguma elucidação sobre os conceitos que se imiscuem mais 

visceralmente em nosso estudo, quais sejam: o conceito de morfologia, o conceito de palavra, 

o conceito de formação de palavras e o conceito de prefixação. Não é supérfluo salientar que 

as reflexões ora realizadas possuem um caráter marcadamente sintético, dada a natureza do 

estudo que realizamos, no qual não buscamos, obviamente, dar conta de todas as nuances e 

especificidades que envolvem as complexas noções básicas da morfologia e da formação de 

palavras em português. 

O termo morfologia, segundo Viaro (2010), foi empregado na terminologia linguística 

pela primeira vez em 1859, por August Schleicher. Conforme Marçalo (2008-2009), em 

português aparece pela primeira vez dicionarizada como termo gramatical em 1891, na 8ª 

edição do Dicionário da Língua Portuguesa, composto pelo Padre Rafael Bluteau, reformado 

e acrescentado por António de Morais Silva, com a acepção de ―A formação e a 

transformação das palavras; o estudo d‘esta parte da linguística.‖. A morfologia é um ramo da 

gramática que se debruça sobre os elementos e sobre os princípios que regem a estrutura 

interna das palavras
85

, seja pela formação de novos vocábulos (morfologia derivacional ou 

léxica), seja pela distribuição e classificação das formas mínimas, seja pela sua flexão 

(morfologia flexiva), seja pelas relações paradigmáticas que os elementos mórficos 
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Nas palavras sintéticas de Matthews (1991, p.09), ―If we wish to begin with a definition, we can say that 

morphology is, briefly, the branch of grammar that deals with the internal structure of words.‖ Em português: 

―Se quisermos começar com uma definição, podemos dizer que a morfologia é, resumidamente, o ramo da 

gramática que trata da estrutura interna das palavras.‖ [Tradução nossa]. 
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estabelecem no interior da estrutura interna dos vocábulos
86

 (HENRIQUES, 2007; VILELA 

& KOCH, 2001; AZEREDO, 2000; MATTHEWS, 1974; SCLIAR-CABRAL, 1973). Em 

suma, podemos assumir, com Pena (2000, p.4307), que: 

 

La morfología tiene, pues, como objeto de estudio la estructura interna de la palabra 

y como objetivos: a) delimitar, definir y clasificar las unidades del componente 

morfológico; b) describir cómo tales unidades se agrupan en sus respectivos 

paradigmas; y c) explicitar el modo en que las unidades integrantes de la palabra se 

combinan y constituyen conformando su estructura interna.
87

 

 

A definição de morfologia, que buscamos delinear acima, mostra-se bem mais pacífica 

do que a de palavra, segundo objeto de nossa reflexão conceptual nessa subseção. Se há um 

consenso entre os pesquisadores quanto ao conceito da unidade que é considerada como 

central e prototípica para a ciência linguística (SCHINDLER, 2002), dá-se, justamente, na 

percepção de que se trata de algo marcadamente complexo e resvaladio. É o que nos aponta 

Henriques (2007), Basílio (2004; 2003, 2000), Welker (2004), Vilela & Koch (2001), 

Azeredo (2000), Pena (2000), Galisson & Coste (1976). Da expressiva polissemia que 

envolve o conceito de palavra, surge um considerável número de termos usados para se tentar 

delimitar sua definição e aplicação conceptual: vocábulo, vocábulo mórfico, vocábulo formal, 

vocábulo morfossintático
88

, lexema, lexia, item lexical, unidade lexical, monema, semantema, 

forma livre etc., sem contar as diversas especificações sobrevindas através de adjetivações 

(palavra/vocábulo lexical, gráfico(a), fonológico(a), gramatical, sintático(a)). 

A noção de palavra apontada exclusiva e suficientemente como unidade gráfica, 

adotada por Marçalo (2008-2009) e Perini (2006) como a mais adequada para um estudo 

linguístico, pode até ser utilizada para estudos de cunho sincrônico, mas se torna inviável para 

estudos de natureza histórica, dada a falta de normativização ou unificação gráficas que 

caracterizavam a escrita em língua portuguesa até inícios do século XX, quando do 

surgimento da primeira proposta de ortografia oficial para o português. 
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―[...] a morfologia encontra seu objeto de estudo nas relações paradigmáticas ou do eixo vertical da linguagem, 

nas relações que se podem estabelecer entre elementos que não estão todos simultaneamente presentes numa 

frase ou texto.‖ (SANDMANN, 1997, p.16). 
87

―A morfologia tem, pois, como objeto de estudo a estrutura interna da palavra e como objetivos: a) delimitar, 

definir e classificar as unidades do componente morfológico; b) descrever como tais unidades se agrupam em 

seus respectivos paradigmas; e c) explicitar o modo pelo qual as unidades integrantes da palavra se combinam e 

se constituem, conformando sua estrutura interna.‖ [Tradução nossa]. 
88

Termo adotado por Azeredo (2000). 



97 

 

Adota-se recorrentemente uma definição de palavra como uma unidade autoformal 

(i.e., uma sequência fonética completa) e auto-sêmica — i.e., possuidora de um sentido 

completo, passível de ser transmitido inteligivelmente (HECKLER, BACK & MASSING, 

1994). Vilela & Koch (2001, p.56), por sua vez, pensam ser possível delinear tal elemento 

metalinguístico como sendo ―[...] a unidade menor potencialmente isolável, autônoma, 

portadora de significado e função, que é separada, como sequência de grafemas (ou letras), de 

outras palavras e que, no caso das palavras flexionais, dispõe de várias formas.‖. Dessa 

definição de Vilela e Koch (2001), torna-se perceptível que é designado como palavra o que 

geralmente se denomina de lexema. E por aí se poderia dar continuidade às disparidades 

terminológicas e conceptuais presentes nas descrições e análises linguístico-gramaticais.  

 

QUADRO COMPARATIVO DA TERMINOLOGIA ATINENTE ÀS UNIDADES 

BÁSICAS DO LÉXICO  

    Definições e                  

termos usados 

 

 

AUTORES 

Unidade virtual; termo geral; 

termo que designa a classe de 

unidades léxicas, relacionadas 

de determinada maneira, e que 

geralmente aparece como 

entrada nos dicionários. 

Forma individual e específica, 

com uma representação gráfico-

fonológica única. 

FREITAS (2010) PALAVRA LEXICAL PALAVRA LEXICAL 

HENRIQUES (2007) PALAVRA / VOCÁBULO PALAVRA / VOCÁBULO 

PERINI (2006) LEXEMA PALAVRA 

BASÍLIO (2004) LEXEMA VOCÁBULO 

WELKER (2004) LEXEMA / LEXIA PALAVRA / VOCÁBULO 

BORBA (2003) PALAVRA VOCÁBULO 

VILELA & KOCH 

(2001) 

 

PALAVRA 

 

PALAVRA 

AZEREDO (2000) VOCÁBULO PALAVRA 

BASÍLIO (2000) PALAVRA PALAVRA 

PENA (2000) PALAVRA PALAVRA 
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AZUAGA (1996) LEXEMA PALAVRA MORFOSSINTÁTICA 

BARBOSA (1995) LEXEMA VOCÁBULO 

VILELA (1995) PALAVRA VOCÁBULO 

LYONS (1979) LEXEMA PALAVRA 

MULLER (1977) LEXEMA VOCÁBULO 

GALISSON & 

COSTE (1976) 

 

LEXEMA 

 

VOCÁBULO 

Tabela 04. Quadro sinóptico-comparativo-terminológico concernente às unidades básicas do léxico. 

 

Como se pode observar no quadro sinóptico acima, não há, de forma alguma, um 

consenso entre os estudiosos quanto à terminologia empregada para se referir às unidades do 

léxico da língua, sejam suas unidades gerais virtuais (para o que são usados, a depender do 

autor que consultamos, os termos lexema, lexia, palavra, vocábulo ou palavra lexical), sejam 

suas unidades individuais em aplicação real, contextualizada no uso linguístico específico 

(para o que são usados, a depender do autor que consultamos, os termos palavra, vocábulo ou 

palavra lexical ou palavra morfossintática). Há, portanto, entre os estudiosos, uma grande 

fluidez terminológica, o que pode ser considerado como algo negativo para o estudo 

linguístico de teor científico
89

. Buscando fugir desse labiríntico emaranhado terminológico, 

tendo em vista que por ora não lograríamos estabelecer uma revisão aprofundada da questão, 

preferimos neste nosso estudo considerar e utilizar como sinonímicos (seja em um plano 

virtual e geral; seja no uso contextual e específico) os termos palavra, vocábulo, lexema, 

lexia, vocábulo mórfico, vocábulo formal, item lexical, unidade lexical e elemento lexical, 

estabelecendo, contudo, uma explanação definitória sobre o que concebemos ser esses itens, 

sobre a noção que deles temos. Ainda que pareça ser um expediente superficial o que 

adotamos, cabe salientar que um número considerável de teóricos da morfologia derivacional 

não se imiscui nessa discussão sobre a definição e a nomenclatura das unidades centrais do 

                                            
89

Há, inclusive, casos de autores que, a depender de cada obra que compôs, adota uma terminologia específica e 

díspare. É o caso de Vilela & Koch (2001), em que adotam indistintamente o termo palavra para as unidades 

virtuais do léxico e para a sua atualização/materialização contextual, sendo que antes, em obra de 1995, Vilela 

fazia a distinção entre palavra e vocábulo, que corresponderiam, respectivamente, à unidade virtual e à unidade 

materializada do léxico. O mesmo se dá com Basílio (2004; 2000), que ora (2000) utiliza tão-somente o termo 

palavra e em outro momento faz a distinção entre lexema e vocábulo (2004). 
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componente lexical
90

, alguns deles sequer apontando qualquer menção sobre o conceito de 

palavra ou vocábulo. 

Borba (2003, p.19), discorrendo sobre o elemento fundamental do nível léxico, arrola 

três características definitórias quanto ao termo palavra:  

 

[...] seus traços definitórios básicos são os seguintes: (i) forma livre mínima, isto é, 

forma que não admite outras subdivisões em outras formas livres; (ii) configuração 

fônica estável, isto é, bloco fônico que não permite inserção de outros elementos 

mórficos; (iii) expressão de um conteúdo significativo único ou amalgamado; (iv) 

preenchimento de funções gramaticais específicas. 

 

Discordamos inteiramente desse estudioso do léxico quanto à adoção desses traços 

como definidores do item palavra (ou vocábulo), pois trazem consigo alguns problemas 

espinhosos, que podem em muito enlear uma reflexão coerente sobre o componente lexical da 

língua portuguesa. Observemos, por exemplo, que o traço assinalado no item (i) torna-se 

contestável quando tomamos como pauta as palavras compostas, que, não deixando de ser 

palavras, são formadas pela combinação de uma ou mais formas livres (se adotamos a 

característica expressa em (i), as palavras compostas não seriam palavras ou vocábulos, pois 

são formas livres que licenciam subdivisões em outras formas livres). A característica exposta 

no item (ii) também é controversa, pois ao se asseverar que a palavra é um bloco fônico que 

não permite inserção de outros itens mórficos, esse postulado cai por terra, pois uma palavra, 

com a inserção de morfemas flexionais (que é possível e licenciada pelo sistema), continua 

sendo a mesma palavra, ainda havendo a inserção desses itens e especificações semânticas de 

cunho gramatical (bolso → bolsos; professor → professora; canto → cantamos). Quanto à 

característica presente em (iii), facilmente se torna refutado ao ser confrontado com o 

fenômeno da polissemia, tão prolífico nas línguas. E, por fim, nem toda palavra apresenta de 

forma patente e indiscutível funções gramaticais específicas, como é o caso das denominadas 
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É o caso de Freitas (2010, p.133), que em um estudo seu afirma o seguinte: ―Não entraremos na discussão do 

saber o que é uma ‗palavra‘; utilizaremos, nesse trabalho, o termo significando ‗palavra lexical‘, isto é, portadora 

de significado lexical e categorizável numa das categorias maiores da gramática (substantivo, adjetivo, verbo ou 

advérbio) com o intuito de observarmos sua formação e significado, assim como seu uso contextual [...].‖. 

Também Borba (2003), ainda que teça distinções entre os termos palavra e vocábulo, não vê como algo negativo 

a utilização indistinta de alguns termos para se referir à unidade central do léxico. É o que se constata através do 

seguinte excerto: ―[...] sobretudo quando se trata da modalidade escrita, cuja delimitação é nítida por causa da 

grafia entre dois espaços em branco, não há grandes dificuldades em utilizar o termo palavra, equivalente de 

lexia e lexema, mesmo porque essa unidade ocupa um nível determinado dentro da hierarquia gramatical.‖ 

(BORBA, 2003, p.19). 
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palavras denotativas ou de alguns marcadores discursivos (VALLE, 2000), o que não valida 

de forma absoluta o princípio exposto em (iv). 

Dos estudos que consultamos, destacamos as contribuições (definitórias ou não) 

presentes em quatro deles (HENRIQUES, 2007; BASÍLIO, 2004; 2000; PENA, 2000), a fim 

de, com esse lastro fundamental, ser-nos possível explanar a ideia que temos a respeito do 

conceito de palavra, propondo uma definição provisória (em construção), mas pertinente e 

necessária, para o estudo que desenvolvemos nesta dissertação. Lembremo-nos, com Basílio 

(2000, p.10), que a definição desse termo apresenta enormes dificuldades, de tal forma que 

―[...] a possibilidade de uma real definição do termo está longe de constituir um projeto viável 

a curto prazo.‖. 

Assim, pautando-nos na base teórica mencionada no parágrafo anterior, entendemos 

por palavra
91

 neste nosso estudo a unidade de nível intermediário entre o sintagma e o 

morfema, aplicável às modalidades oral e escrita da língua, sendo dotada de um rol de 

características específicas enquanto item que se enquadra na cadeia sintagmática oracional — 

possibilidade de cambiar sua posição na sequência frasal; separabilidade gráfica; pausa 

potencial — e outro número de traços caracterizantes enquanto unidade morfológica, dotada 

de estruturação paradigmática e sintagmática interna — ordem fixa dos morfemas que a 

constituem, excluindo-se qualquer possibilidade de reordenação; admissão exclusivamente de 

adições com formas presas; inseparabilidade dos morfemas que a integram; rejeição de 

interrupções por pausas na conversação normal —. A palavra apresenta, então, enquanto 

unidade lexical, uma sequência fônica que apresenta de modo mais ou menos estável um rol 

de propriedades semânticas, sintáticas, morfológicas, pragmáticas e discursivas.
92

 

Já apontadas as características mais salientes do elemento palavra, passemos, então, 

para a definição de formação de palavras. O que parece ser um fenômeno já consabido e 

firmado, mostra-se, na realidade, como algo muito mais complexo, com extrema diversidade 

empírica, sendo, como aponta Rio-Torto (1998a, p.51), ―[...] uma área de actividade 

linguística cuja especificidade e cujo lugar têm sido e continuam a ser objeto de concepções 
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Ou vocábulo, lexema, lexia, item lexical, vocábulo mórfico, vocábulo formal, unidade lexical etc., já que não 

fazemos uma distinção de nomenclatura para este termo, mas apenas uma proposta inicial de revisão teórica 

conceitual. 
92

Uma caracterização da palavra enquanto unidade lexical também é exposta por Lewandowski (1995 apud 

HENRIQUES, 2007), podendo ser usada para complementar a que utilizamos neste nosso escrito. Afirma esse 

estudioso: ―Os traços fundamentais da palavra são sua estruturação morfemática, o fato de ser portadora de 

significado, sua ligação dentro de campos ou paradigmas, sua valência semântico-sintática (conectabilidade 

sintagmática, congruência semântica, compatibilidade), sua funcionalidade estilística, sua pertinência a um 

paradigma gramatical-morfológico, uma determinada forma fonêmica e gráfica, que pode variar na fala [ou na 

escrita].‖ (LEWANDOWSKI, 1995 apud HENRIQUES, 2007, p.06). 
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substancialmente diversas.‖, fazendo-se necessário, portanto, o estabelecimento de 

delimitações conceituais. Seguimos, assim, uma indicação expressa por García Platero (1998, 

p.72), ao afirmar que: 

 

En principio, habría que delimitar el propio concepto de formación de palabras, ya 

que se puede adoptar una posición más o menos estricta. En un sentido amplio, se 

podría tener en cuenta la inclusión en este campo de estudio de todos los 

mecanismos utilizados para crear nuevos significantes ante realidades inéditas, que 

hasta el momento no han encontrado su expresión linguística. Desde esta 

perspectiva, habría que recordar las cuatro ‗vías lexicogenésicas‘ expuestas por 

Pierre Guiraud: la composición y derivación, el cambio de sentido, el préstamo y la 

onomatopeya.‖.
93

 

 

Enfocamos aqui a formação de palavras em sentido estrito, ou seja, englobando 

exclusivamente os processos morfológicos que propiciam (propiciaram ou propiciarão) a 

gênese de novos itens lexicais na língua. Trata-se, portanto, de uma área de intersecção entre 

dois domínios linguísticos: o da gramática e o do léxico (PENA, 1995b). Entendemos que os 

outros processos que originam novas palavras (mudança semântica, empréstimos e 

estrangeirismos, onomatopeias etc.) são de caráter exclusivamente lexical, não se 

relacionando de forma total e indiscutível ao que tradicionalmente se concebe como 

procedimentos morfológicos de formação de palavras, que são, a nosso ver, a composição (em 

suas diversas manifestações), a prefixação, a sufixação, a circunfixação (ou parassíntese) e a 

derivação regressiva
94

. 

Claro está que, mesmo os processos stricto sensu de formação de palavras são 

intrinsecamente multiformes, alcançando diversas instâncias da língua e, concomitantemente, 

sendo por elas influenciados, não se limitando, por conseguinte, a aspectos formais e 

operações aditivas entre bases e afixos, mas plasmando-se nos domínios morfológico e 

lexical, em coarticulação com a fonologia, a semântica, a sintaxe e a pragmática, uma vez que 

os processos derivativos e compositivos implicam categorizações e recategorizações 

                                            
93

―Em princípio, faz-se necessário delimitar o próprio conceito de formação de palavras, já que se pode adotar 

uma posição mais ou menos estrita. Em um sentido amplo, poder-se-ia levar em conta a inclusão neste campo de 

estudo de todos os mecanismos utilizados para criar novos significantes frente a realidades inéditas, que até o 

momento não encontraram sua expressão linguística. Desde esta perspectiva, seria necessário recordar as quatro 

‗vias lexicogênicas‘ expostas por Pierre Guiraud: a composição e a derivação, a mudança semântica, o 

empréstimo e a onomatopeia.‖ [Tradução nossa]. 
94

Com Villalva (2008), consideramos como recursos não-morfológicos de formação de palavras o redobro, as 

palavras onomatopaicas, a amálgama, a eponímia, a extensão semântica, o truncamento, a acronímia, a  

siglagem, a abreviação, o cruzamento vocabular e a hipocorização. Segundo essa morfologista, tratam-se de ―[...] 

fenômenos de criação de palavras que por vezes são apresentados também como domínio da morfologia, mas 

que, em rigor, não o são.‖ (VILLALVA, 2008, p.52). 



102 

 

fonológicas, morfológicas, lexicais, semânticas, sintáticas e pragmático-discursivas. 

Adotamos, destarte, uma postura que concebe a formação de palavras como inscrita na 

morfologia, mas em contínua interação com os demais níveis da gramática (DEPUYDT, 

2009; SILVA, 2006). Constituem, nos termos de Rodrigues (2000), relações abstratas 

(preferimos denominá-las de relações virtuais) associadas a processos cognitivos, que 

licenciam a organização de regras lexicogênicas. Entendemos, com Basílio (2012, p.01), que 

―Construções lexicais são complexos de propriedades sintáticas, semânticas, morfológicas, 

fonológicas e pragmáticas, que se associam ao conhecimento enciclopédico.‖. Trata-se, 

portanto, de um setor policêntrico e polidimensional, domínio de confluência de diversos 

componentes da gramática, possuindo grande complexidade, tanto pela capacidade gerativa 

que apresenta quanto pelo rol de variáveis com que opera (CAMPOS, 2004a). 

Como explanado por Coelho (2012), as línguas se organizam em subsistemas 

dinâmicos — que estão em constante processo de reestruturação — sendo neles observáveis 

padrões gerais de organização de suas estruturas, manifestados, principalmente, através dos 

processos de formação de palavras, que licenciam a produção e a interpretação de itens 

lexicais. ―Más que conjuntos de palabras y reglas para combinar palabras, las lenguas son 

conjuntos de procedimientos semánticos y formales que permiten fabricar palabras, oraciones 

y textos.‖
95

 (MORERA, 2007, p.01). Como se observa, as ideias expressas por esses dois 

linguistas ora mencionados não deixam dúvidas quanto ao caráter precípuo da formação de 

palavras (procedimentos semântico-formais ou, em outros termos, morfolexicais) na 

configuração lexicogênica e estrutural da língua, sendo um setor de intersecção e confluência 

entre distintos domínios do sistema linguístico, em um processo constante no devir histórico, 

cuja riqueza se concentra no fato de se poder construir com um número limitado (ainda que 

muito extenso) de bases léxicas e com um número restrito de afixos — plasmados por regras e 

esquemas morfológicos de concatenação e combinação — um número infinito de palavras 

(BASÍLIO, 2012; 2004; MORERA, 2007; COELHO, 2004; PANTE & MENEZES, 2003; 

PENA, 2000; RIO-TORTO, 1998a; FERREIRO, 1997). 

No âmbito das reflexões teóricas sobre o componente morfológico, basicamente são 

duas as frentes de trabalho que se vislumbram para a apreciação metalinguística: a abordagem 

dos fenômenos flexivos (nominais ou verbais) e a abordagem dos fenômenos derivativos, 

através dos quais se formam novos vocábulos (composição e derivação). A principal distinção 

                                            
95

―Mais que conjuntos de palavras e regras para combinar palavras, as línguas são conjuntos de procedimentos 

semânticos e formais que permitem fabricar palavras, orações e textos.‖ [Tradução nossa]. 
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entre um e outro domínio se concentra, sobretudo, no fato de que a flexão propicia a formação 

de formas variantes de uma mesma palavra, enquanto a derivação licencia e favorece a 

formação de novos vocábulos, através da anexação de afixos (prefixais e/ou sufixais) ou da 

combinação de lexemas (composição por aglutinação ou por justaposição).
96

 Por conseguinte, 

pode-se afirmar, em conformidade com Mattos e Silva (2008a, p.307), que a composição e a 

derivação são os principais processos atuantes na atualização e renovação do léxico 

português. 

No âmbito dos processos de formação de palavras, adquirem relevo a prefixação
97

 e a 

sufixação (MARONEZE, 2012), sendo responsáveis sozinhas, nas línguas neolatinas, pela 

constituição de cerca de quatro quintos do acervo lexical românico, sendo a formação de 

unidades por meio de partículas prefixais e sufixais o mais fecundo processo para o aumento 

do acervo lexical dessas línguas (ALVES, 2000). No português arcaico era consideravelmente 

pujante o desempenho da prefixação na formação de palavras, muitas das quais herdadas do 

latim. No português contemporâneo, na formação de itens lexicais (neológicos, sobretudo), 

mais intensiva ainda é a atuação desse fenômeno derivativo, correspondendo, segundo o 

TermNeo (Observatório de Neologismos do Português Brasileiro Contemporâneo)
98

, a quase 

um terço de todo o léxico coletado no corpus perscrutado
99

, sendo o que possui maior 
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A distinção entre flexão e derivação é algo que há muito se vem discutindo nos círculos de reflexão sobre as 

línguas. No Ocidente, por exemplo, Varrão, gramático latino, já fazia menção, no séc. II a. C., sobre essa 

distinção, ao propor os processos de derivatio naturalis (correspondente à flexão enquanto formação natural de 

palavras) e derivatio voluntaria (correpondente à derivação enquanto processo voluntário/opcional de formação 

de palavras). Ainda assim, tal diferenciação ainda suscita debates teóricos, não se tendo chegado, absolutamente, 

a um consenso sobre a linha limítrofe que separa um e outro fenômeno, haja vista os recentes debates acerca da 

marcação de gênero em português (para alguns seria um morfema derivacional; para outros, flexional). 
97

Pois se trata de ―[...] uno de los mecanismos más rápidos y eficaces para formar nuevas palabras.‖ 

(MONTERO CURIEL 1999, p.96). Em vernáculo português: ―[...] um dos mecanismos mais rápidos e eficazes 

para formar novas palavras.‖ [Tradução nossa]. 
98

Projeto desenvolvido na Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profª. Drª. Ieda Maria Alves, 

fundado em 1988 e tendo o escopo de coletar e analisar a neologia geral, científica e técnica do português 

brasileiro contemporâneo. Endereço eletrônico: http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/index.php. 
99

O TermNeo apresenta como os processos de formação de palavras mais frequentes a derivação prefixal (30%) e 

a composição por subordinação (19%). Os estrangeirismos correspondem a 17% das unidades lexicais 

neológicas. Observe-se, contudo, que, caso se restringisse apenas aos processos morfológicos stricto sensu de 

formação de palavras (ou seja, excluindo-se do cômputo os estrangeirismos), a prefixação saltaria de 30% para 

aproximadamente 40%, o que ainda mais marcaria esse fenômeno como o mais importante para a morfologia 

lexical do português, manifestando, incontestavelmente, altíssima produtividade na formação de itens neológicos 

nessa língua. Esse fato também é comprovado por Ferraz (2007, p.56), que, ao investigar — a partir de dados 

empíricos — as formações neológicas na publicidade impressa brasileira (analisou quase três mil impressos 

publicitários, detectando 413 unidades lexicais neológicas), chegou à conclusão de que ―[...] a maior parte das 

unidades (27%) é constituída por derivação prefixal.‖. 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/index.php
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produtividade entre os processos de formação de novas palavras
100

, como se pode verificar 

através do gráfico abaixo reproduzido: 

 

 

Figura 07. Gráfico do TermNeo referente aos percentuais correspondentes a cada fenômeno de 

formação de palavras neológicas no português contemporâneo.
101

 

 

Restringindo-nos ao que consuetudinariamente concerne à derivação propriamente 

dita, deixando um pouco de lado, portanto, a composição
102

, podemos considerar que são três 

os seus principais processos atuantes na formação de palavras: a prefixação, a sufixação e a 

circunfixação (também denominada parassíntese). Na ativação desses três processos 

concorrem os morfemas léxico-gramaticais (afixos prefixais e sufixais), assim denominados 

por Coelho (1999), em virtude de ordinariamente acrescentarem conteúdo semântico 
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Corroborando, através de dados empíricos, o que apontaram Iordan & Manoliu (1972, p.12), quando 

afirmaram que ―[...] en comparación con las épocas más antiguas, las lenguas románicas recurren hoy a la 

derivación con prefijos (y seudo-prefijos) más frecuentemente que a la derivación con sufijos.‖. Em português: 

―[...] em comparação com as épocas mais antigas, as línguas românicas recorrem hoje à derivação com prefixos 

(e pseudoprefixos) mais frequentemente que à derivação com sufixos.‖ [Tradução nossa]. 
101

Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/dados_termneo.php. Acesso em: 21 mar. 2012. 
102

Retomaremos, mais à frente, a questão da fronteira entre composição e derivação, que, a nosso ver, não é 

estanque, mas fluida. 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/dados_termneo.php


105 

 

extralinguístico à base a que se agregam, concomitante à adição de algum matiz gramatical
103

. 

Pena (2000, p.4323) reforça essa ideia, ao preconizar que:  

 

[...] los afijos derivativos se sitúan precisamente en una zona de transición entre lo 

léxico y lo gramatical, al participar en cierto modo de las propiedades de los dos 

significados situados a ambos extremos.
104

 

 

Ainda com base em Coelho (1999), podemos afirmar que o caráter gramatical dos 

prefixos e sufixos se revela pela sua capacidade de modificar a classe gramatical dos 

vocábulos de que são formadores, o que ordinariamente se dá com a sufixação e, muito 

extraordinariamente, com a prefixação (e.g., postura anti-FHC; correr : corredor). Já o 

caráter lexical dos prefixos e sufixos se expõe quando propiciam, no produto, alguma 

alteração efetiva do conteúdo semântico da base (e.g., escrever : reescrever; madeira : 

madeireira), o que recorrentemente ocorre. 

A prefixação tem de complexa o quanto tem de produtiva, assim podemos dizer, 

metaforicamente. Tanto a respeito de sua caracterização, quanto a respeito do rol de 

elementos que circunscreve, não há consenso entre os estudiosos, havendo, outrossim, uma 

vasta rede de ilações divergentes sobre esse processo. Talvez o único consenso existente entre 

todos os linguistas quanto a esse processo é de que se fundamenta na afixação de partículas 

mórficas à margem esquerda da base a que se adjungem. Fora isso, tudo passa para o plano 

das infindas discussões, incidentes a) sobre a natureza derivacional ou composicional da 

prefixação; b) sobre se produz ou não efeitos transcategorizadores; c) se selecionam as bases a 

que se ligam; d) sobre se pode ou não englobar partículas que também funcionam como 

vocábulos autônomos (formas dependentes) na oração etc. Há ainda as problemáticas 

questões envolvendo as subcategorizações, com os prefixoides e pseudoprefixos, nem sempre 

aceitos como partículas prefixais. Disso tudo se observa a complexidade que envolve a 

definição e a caracterização da prefixação em português. 
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Leve-se em consideração, entretanto, que nem sempre prefixos e sufixos apresentam concomitantemente uma 

carga lexical e outra gramatical. Geralmente os sufixos apresentam ambas, em concomitância, mas há casos em 

que sua significação extralinguística se tornou opaca e de difícil apreensão (é o caso, p. ex., dos alomorfes 

sufixais –dade e –idade nas palavras lealdade e felicidade). Já os prefixos, por sua vez, na maioria das ocorrêcias 

em que atuam, fornecem carga semântica, mas muito raramente propiciam mudanças heterocategoriais (i.e., 

mudança de classe gramatical). Há casos, inclusive, em que a prefixação aparenta não atribuir qualquer carga ou 

função, seja gramatical, seja lexical. É o que ocorre nos denominados prefixos expletivos, já mencionados neste 

escrito. 
104

―[...] os afixos derivativos situam-se precisamente em uma zona de transição entre o âmbito lexical e o âmbito 

gramatical, participando em certo modo das propriedades dos dois significados situados em ambos extremos.‖ 

[Tradução nossa]. 
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Obviamente, o critério de ubicação da partícula na cadeia sintagmática interna do 

vocábulo é uma característica importante para qualquer proposta de definição do item 

prefixal, ainda que não constitua sozinho um critério suficientemente sólido para determinar 

tal demarcação conceptual, pois também partículas prototipicamente compositivas (formas 

livres) regularmente conseguem encaixar-se na mesma posição esperada de um prefixo. 

Em nosso entendimento, a prefixação é o processo adjuntivo de partículas mórficas 

(em geral formas presas ou dependentes) na margem esquerda do vocábulo que lhes serve de 

suporte categorial e léxico (geralmente um verbo ou um nome), ordinariamente fornecendo a 

essa base a que se agregou um conteúdo semântico subsidiário (podendo ser de natureza 

lexical, funcional (gramatical), distintiva, categorial ou modificacional)
105

, que matiza ou 

precisa sua significação, não engatilhando essa adjunção, na maior parte das vezes, um 

processo de transcategorização
106

. Tal como afirma Rio-Torto (1998), a operação prefixal 

pode geralmente ser formalizada no esquema [X]y → [prefixo [X]y] y, em que X representa a 

base, e Y a categoria sintática desta. Exemplificando: [contar]V → [des- [contar]V]V. O 

prefixo pode se associar a uma palavra independente (antinatural, descuidar, inadmissível, 

predisposição) ou a um tema ou raiz presa (amorfo, antígeno, inerte, micróbio, progênie). 

Se nos atemos à função sintática interna, quase sempre, como afirma Sandmann (1997; 

1992), ocorre uma sequência DT (determinante) — DM (determinado), em que o prefixo 

desempenha o papel de adjunto adnominal ou adverbial, constituindo o determinante da 

palavra complexa gerada. A maioria dos prefixos em português e em espanhol não costuma 

modificar a estrutura argumental de suas bases léxicas
107

. 
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Cabe sinalizar que há diversas operações morfológicas em que um suposto prefixo (ou prefixoide), em vez de 

apresentar apenas uma carga semântica subsidiária à formação, comporta-se — quanto ao conteúdo semântico —

como o morfema responsável pela significação principal do vocábulo (tal como o morfema lexical básico). Essa 

é uma situação que geralmente ocorre em operações prefixais cuja base lexical é fóssil. É o caso, por exemplo, 

do que ocorre nos vocábulos contrário, maldade, benigno, circundar etc. 
106

São esporádicos, mas existentes, os casos em que os prefixos operam processos heterocategoriais. Ocorre, 

exempli gratia, em anti-FHC (classe fonte: subst.; classe-alvo: adj.) ou em sem-terra (classe fonte: subst.; classe-

alvo: adj.). Atendo-se às operações mais prototípicas e generalizadas da prefixação e sufixação, podemos cogitar 

que esses dois tipos de morfemas léxico-gramaticais (denominação adotada por COELHO, 1999) engatilham 

fenômenos dispostos como em um reflexo especular, pois o primeiro ordinariamente atribui uma carga semântica 

lexical à base, sem normalmente mudar-lhe sua classe gramatical original; já o segundo, normalmente provoca 

uma determinação/mudança categorial, geralmente oferecendo um novo matiz semântico ao morfema lexical 

básico a que se agrega. 
107

―A diferencia de los sufijos, los cuales suelen cambiar la estructura argumental de sus bases léxicas, la 

mayoría de los prefijos del español mantienen los mismos argumentos del predicado léxico al que se unen. Sólo 

unos pocos prefijos producen alguna alteración en la estructura argumental de la base léxica, si bien estos 

cambios argumentales no se producen de forma general y sistemática en todas las palabras complejas que 

incluyen el prefijo con ese determinado valor semántico. Hay prefijos que añaden simplemente un argumento 

(Juan calla > Juan acalla los rumores), con la posibilidad adicional de convertir un complemento argumental del 

predicado simple en un argumento implícito, que puede omitirse (Juan vive en Madrid > Juan convive (en 



107 

 

Como apontado por Alves (2000), a origem dos prefixos condiciona de certa forma a 

sua função junto à base a que se coadunam, de tal forma que os prefixos preposicionais 

(oriundos de uma preposição) funcionam como complemento subentendido dessa unidade, a 

exemplo de contraveneno, i.e., ‗remédio contra veneno‘. Exercem função distinta, portanto, 

dos prefixos adverbiais, equivalentes semanticamente a um advérbio, já que modificam o 

significado da base lexical a que se juntam: redizer denota ‗dizer novamente‘. (ALVES, 

2000).
108

 Segundo Gonçalves (2012a), os prefixos, ao contrário dos sufixos, jamais funcionam 

como cabeças semânticas (ou seja, não seriam tão densos semanticamente como os sufixos, 

que equivalem, em termos semânticos, a substantivos, segundo esse autor), já que seus 

significados assemelham-se aos veiculados por adjetivos (como em sub-humano, 

                                                                                                                                        
Madrid) con su novia). En otros casos, el prefijo cambia la proyección sintáctica del argumento del predicado 

simple, el cual puede ser un complemento bien regido (El clavo ha pasado por la pared > El clavo ha 

traspasado la pared; El piloto vuela sobre el lago Ontario > El piloto sobrevuela el lago Ontario) bien opcional, 

en cuyo caso lo convierte en complemento regido por el predicado complejo (Sacaron las bolas negras (de entre 

las brancas) > Entresacaron las bolas negras *(de entre las blancas)).‖ (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 

2000, p.4999). Em vernáculo português: ―Diferentemente dos sufixos, que costumam cambiar a estructura 

argumental de suas bases léxicas, a maioria dos prefixos do espanhol mantêm os mesmos argumentos do 

predicado léxico a que se unem. Somente uns poucos prefixos produzem alguma alteração na estrutura 

argumental da base léxica, se bem que essas mudanças argumentais não se produzem de forma geral e 

sistemática em todas as palavras complexas que incluem o prefixo com esse valor semântico determinado. Há 

prefixos que acrescentam simplesmente um argumento (Juan calla > Juan acalla los rumores), com a 

possibilidade adicional de converter um complemento argumental do predicado simples em um argumento 

implícito, que pode ser omitido (Juan vive en Madrid > Juan convive (en Madrid) con su novia). Em outros 

casos, o prefixo modifica a projeção sintática do argumento do predicado simples, que pode ser um 

complemento obrigatoriamente regido (El clavo ha pasado por la pared > El clavo ha traspasado la pared; El 

piloto vuela sobre el lago Ontario > El piloto sobrevuela el lago Ontario) ou opcional, em cujo caso o converte 

em um complemento regido pelo predicado complexo (Sacaron las bolas negras (de entre las brancas) > 

Entresacaron las bolas negras *(de entre las blancas)).‖ [Tradução nossa]. 
108

Observando esse matiz adverbial presente em alguns prefixos, funcionando como uma espécie de modificador 

da base a que se unem, pensamos ser possível concordar com Botelho (2004 apud SANTOS, 2009, p.239), 

quando afirma que ―[...] os processos de formação lexical são, de fato, compressões de diferentes historinhas.‖. 

Assim, como expõe Santos (2009, p.236-237), ao exemplificar essa possível compressão informacional lexical, 

―[...] há uma ‗compressão‘ de uma cena nas construções X-nte: se o falante entra numa loja para comprar um 

hidratante, não há necessidade de que ele explique ao vendedor que hidratante é um creme que possui a 

propriedade de hidratar algo, visto que toda a ‗historinha‘ está comprimida na construção.‖. Raciocínio 

semelhante é desenvolvido por Carmo (2009, p.207), ao tratar das construções agentivas denominais em X-ista: 

―De fato, as construções agentivas mórficas, pela sua natureza sintética, COMPRIMEM toda a cena enquadrada 

pela construção em seu argumento principal — o ATOR. Assim é que, em tratorista ou lixeiro, por exemplo, 

temos, na nomeação de um AGENTE, a evocação de uma cena causativa plena: tratorista ou aquele que dirige o 

trator.‖ [Grifos no original]. De forma análoga, podemos afirmar que os prefixos prototípicos (dotados de carga 

semântica lexical) são espécies de partículas de significado comprimido: em arquiabade comprime-se uma 

informação que distendida seria algo como ‗abade de categoria hierárquica superior‘; em desestressar, há a 

compressão de uma informação que, estendida, seria algo parafraseável em ‗acabar com o stress ou minorá-lo‘. 

Observa-se, assim, que a formação de palavras via prefixação e sufixação corresponde a fenômenos expressivos 

para a alegada economia linguística, como defende Prudencio (2001, p.37): ―Um dos aspectos mais importantes 

da derivação em qualquer sincronia é a sua relação com a economia linguística, pois ao serem formadas novas 

palavras a partir de outras e, ao mesmo tempo, ao serem utilizados sufixos [ou prefixos] para tal feito, tem-se 

dois lados da economia, tanto da forma primitiva quanto dos afixos que a elas se anexam.‖. 
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minimercado, megaempreendimento), advérbios (como em recapturar, antessala, pré-natal, 

pós-parto) e preposições (como em coautoria, intravenoso, entressafra).
109

 

Afirma Viaro (2009, p.59) que ―O inventário dos prefixos e a própria definição de 

prefixo também depende sobretudo de modelos e pressupostos assumidos pelos autores.‖. Por 

nos basearmos em nosso estudo numa compreensão das categorias morfológicas como um 

domínio sob a forma de um continuum, como já ficou explicitado na macrosseção anterior, 

torna-se natural (e até mesmo cogente) concebermos os elementos prefixais como inseridos 

numa escala gradiente, que recobre desde o que é [+ prototípico] ao que se mostra como [+ 

periférico]. Assim, consideramos que pode resultar satisfatório para uma análise linguística 

científica adotar uma concepção não discreta das categorias, observando-as como ―[...] 

flexibles, de tal manera que más que hablar de pertenencia o no a una categoria hay que 

hablar de mayor o menor grado de pertenencia.‖
110

 (MUÑOZ NÚÑES, 1995, p.250). Para 

nós, tanto os prefixos propriamente ditos quanto os expletivos, os prefixoides e os 

pseudoprefixos são categorias que se encaixam no rol do fenômeno prefixal, cada um desses 

apresentando características comuns entre si, mas também alguns traços diferenciadores. Para 

tanto, fundamentamo-nos igualmente em Basílio (2010, p.07), que assevera: 

 

[...] a rigidez no estabelecimento de dicotomias, a colocação de propriedades 

absolutas na definição de categorias e unidades trazem muitos problemas para a 

descrição lexical. De particular interesse para a formação de palavras é o 

estabelecimento de categorias graduais, em vez de separações abruptas, entre 

gramática e léxico; regras e representações; bases e afixos; palavras derivadas e 

compostas; classes de palavras, etc.  

 

Cremos, com Sandmann (1990, p.77), que a classificação do produto resultante de um 

processo de formação lexical constitui, muitas vezes, uma cruz notória para o morfologista, o 

lexicólogo ou lexicógrafo. Como nos pautamos em uma pespectiva de análise via continuum, 

com Alves (2000) adotamos uma classificação não-restritiva das partículas prefixais, 

incluindo nesse rol elementos de diferente natureza. Assim, identificamos como formantes 

prefixais itens que: 
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Exemplos como benigno, circundar, contrário, entranhas, entrar, estranho, inferior, inferno, maldade, 

maligno e superior nos levam a refutar essa generalização proposta por Gonçalves (2012a), de que os prefixos 

nunca se comportam como o núcleo significativo do vocábulo, visto que, nesses exemplos, os prefixos realmente 

funcionam como cabeça semântica, comportando-se como morfemas lexicais básicos. 
110

―[...] flexíveis, de tal maneira que falar de pertença ou não a uma categoria deve-se falar de maior ou menor 

grau de pertença.‖ [Tradução nossa]. 
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Podem ser tônicos (pós-, pré-) ou átonos (a-, in-) e, quanto ao número de sílabas, são 

monossílabos (des-) ou dissílabos (anti-, super-). Podem atuar apenas como formas 

presas (anti-, des-) ou, pelo fato de terem sido preposições (in-, sub-), advérbios 

(bem-, não-) ou ainda radicais (mega-, micro-) nas línguas latina e grega, podem 

funcionar também, ou eventualmente, como formas livres. Desse modo, integram 

nossa lista de formantes prefixais os elementos que as gramáticas, os dicionários e 

os estudos filológicos do português incluem entre os de cunho prefixal, mesmo que 

alguns, como intra-, apresentem apenas uma ou duas ocorrências. Incluímos ainda 

alguns formantes que são diferentemente classificados (elementos de composição, 

compostos ou radicais gregos e latinos, pseudoprefixos, prefixóides) e que em geral 

se referem a uma língua de especialidade. Assim, formantes latinos ou gregos que 

ultrapassaram os limites de uma língua de especialidade, em geral científica, e são 

contemporaneamente empregados na língua geral foram por nós classificados como 

prefixais. (ALVES, 2000, p.126). 

 

Consistindo a derivação prefixal na união de um prefixo a uma base mórfica lexical 

(presa ou livre), possibilitando o surgimento de novos significados (COLETI & ALMEIDA, 

2010), graças ao conteúdo subsidiário do prefixo e à sua combinação (nem sempre sob a 

forma de composicionalidade semântica) ao significado da base a que se adjungiu, são os 

prefixos ―[...] partículas independentes ou não-independentes que, antepostas a uma palavra-

base, atribuem-lhe uma idéia acessória e manifestam-se de maneira recorrente, em formações 

em série (ALVES, 2007a, p.15). Coleti & Almeida (2010) apontam em seu estudo alguns 

exemplos retirados da terminologia da nanociência e da nanotecnologia: absorção, adsorção, 

biotecnologia, decomposição, infravermelho, semicondutor, nanoestrutura, microesfera etc. 

O excerto do estudo de Alves (2007a) reproduzido acima é por nós tomado como 

ponto forte para corroborar nossa definição de prefixo (e, em geral, de morfema) como 

partícula que se manifesta recorrentemente, em formações em série
111

, e em pontos esperados 

da estrutura interna do vocábulo (ou seja, em sua periferia esquerda), em detrimento da sua 

caracterização como partícula necessariamente portadora de carga semântica extralinguística. 

Com essa definição mais aberta, é-nos possível agregar à classe de formantes prefixais os 

prefixos mais prototípicos e aqueles que se comportam como formantes mais periféricos no 

interior gradiente da escala mórfica da formação de palavras. 

Consideramos, portanto, que a prefixação é um fenômeno multifacético e complexo, 

que inclui em suas operações formantes (ou partículas) prefixais que podem ser de distinta 

natureza, dado o seu grau de prototipicidade relativa a um continuum mórfico em cujos 

extremos figuram o que é mais prototipicamente compositivo e o que é mais prototipicamente 
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São, sem dúvida, formantes ―[...] disponíveis para a formação de novas unidades lexicais e, assim, são ou 

foram relativamente produtivos, fato que determina a criação em série de novas unidades.‖ (ALVES, 2002, 

p.164). 
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derivativo, envolvendo, é claro, uma caracterização [+ lexical] ou [+ gramatical]. 

Interpretamos como mais prototípicos os prefixos dotados de carga semântica expressiva (mas 

subsidiária) que são exclusivamente formas presas, dotados da propriedade de constituição de 

paradigmas morfolexicais (formações em série, o que se associa à recorrência e à 

produtividade e vitalidade)
112

 e que não se enquadram como operadores heterocategoriais. 

Seriam, por conseguinte, os mais achegados ao pólo [+ derivacional]. A partir desse protótipo, 

central e mais representativo da classe dos prefixos, irradiam-se classes de formantes prefixais 

mais ou menos periféricos, com uma ou mais características diferentes da classe nuclear 

prototípica: (i) os prefixos expletivos, (ii) os prefixos opacos, (iii) os prefixos 

transcategorizadores (ou heterocategoriais), (iv) os prefixos com comportamento de bases 

lexicais, (v) os prefixoides e (vi) os pseudoprefixos. 

Nas próximas subseções exporemos algumas considerações mais pormenorizadas 

sobre a propriedade de os prefixos selecionarem ou não as bases a que se aglutinam, sobre a 

existência ou não de prefixos heterocategoriais (transcategorizadores), sobre a inserção das 

partículas mórficas no continuum composição-derivação, além de fundamentarmos alguma 

reflexão a respeito das categorias de itens mórficos passíveis de se encaixar no rol dos 

formantes lexicais.  

 

4.2 PREFIXOS: FORMAS QUE SELECIONAM OU NÃO AS BASES A QUE SE 

AGREGAM?
113

 

 

Através de estudos de morfologistas que se debruçam sobre a prefixação, percebe-se a 

existência de três pontos de vista diferentes quanto à capacidade de seleção de bases pelos 

prefixos: (i) há os que defendem que os prefixos não selecionam as bases a que se coadunam, 

tendo plena liberdade de adjunção na periferia esquerda dos vocábulos mórficos 

(MEDEIROS, 2010; PENA, 2000); (ii) há os que, em contraposição, defendem que os 

prefixos selecionam rigorosamente as bases léxicas a que se unem (GONÇALVES, 2012a; 
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Mais uma vez salientamos que é a recorrência em posição esperada na cadeia combinatória da estrutura 

interna (i.e., morfológica) do vocábulo, bem como sua relação com os demais morfemas que formam famílias de 

palavras, que acabam por caracterizar um formante morfológico e, portanto, um prefixo. É por essa razão que 

consideramos o a- tido como protético, o a(l)- árabe ou as demais partículas expletivas que se agregam à 

margem esquerda do vocábulo como itens verdadeiramente prefixais. 
113

Nesta subseção nos restringiremos a uma breve e sistemática reflexão teórica sobre essa suposta propriedade 

dos prefixos, com base em estudos que consultamos, incidentes sobre o léxico geral do português 

contemporâneo. Quanto à verificação geral dessa propriedade nas operações prefixais que coletamos no corpus 

textual da primeira fase do português arcaico, será reproduzida na subseção 8.8, quando da exposição sobre a 

análise individual de cada prefixo encontrado. 
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009; SCHNEIDER, 2009; SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; 

SANTANA SUÁREZ et al., 2004; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000); e, por fim, (iii) 

há estudiosos que defendem que cada prefixo possui comportamentos específicos quanto a 

essa propriedade de seleção, havendo os que elegem com rigor as bases a que se agregam e os 

que apresentam plena maleabilidade no processo de adjunção (ALBUQUERQUE, 2010a; 

DEPUYDT, 2009; VARELA, 2005; VILLALVA, 2008; 2003; RODRÍGUEZ PONCE, 2002; 

MIRANDA, 1994).  

Entre os três pontos de vista acima distinguidos, consideramos mais apropriado adotar 

o que vai expresso em (iii), pois contempla a natureza heterogênea dos prefixos na língua 

portuguesa. Assim, haveria os formantes prefixais que elegeriam com certo rigor as bases a 

que se agregam e, por sua vez, outras partículas que apresentariam, em contraste com as 

primeiras, uma maior liberdade no processo de adjunção às bases lexicais. Um ponto 

importante a ser elucidado a respeito dessa seleção das bases pelos prefixos diz respeito 

justamente à natureza da seleção operada, que pode ser categorial, semântica ou até mesmo de 

dúbio caráter, como preconizam Silva & Mioto (2009, p.02): ―[...] defendemos aqui que 

prefixos selecionam a base com a qual combinam e que a seleção envolve tanto a categoria 

como certas características semânticas da base.‖. 

Além de Silva & Mioto (2009), vários outros linguistas defendem a existência de uma 

seleção de teor semântico promovida pelos prefixos ao se adjungirem a suas bases 

morfolexicais. É o caso de Gonçalves (2012a), Medeiros (2010), Depuydt (2009), Varela 

(2005), Oliveira (2004), Varela & Martín García (2000). Schneider (2009, p.79) oferece, 

sinteticamente, uma explicação para a seleção prefixal de ordem semântica: ―Os prefixos, por 

terem uma carga semântica predeterminada, selecionam a base à qual se unem.‖. Na Nueva 

Gramática de la Lengua Española, ao se discorrer sobre as restrições semânticas vinculadas 

as prefixos, chega-se a se afirmar que ―Por lo general, las bases con las que se combinan los 

prefijos se agrupan más claramente por sus propiedades semánticas que por su categoría 

gramatical [...].‖
114

 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p.674). Fundamentando-nos nas reflexões teóricas 

promovidas por esses estudiosos, sistematizamos abaixo, como ilustração, algumas das 
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―Em geral, as bases com as quais se combinam os prefixos se agrupam mais claramente pelas suas 

propriedades semânticas que pela sua categoria gramatical [...].‖ [Tradução nossa]. 
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principais restrições semânticas atuantes na seleção de bases por um número representativo de 

prefixos em português:
115

 

 

anti- → adscreve-se apenas a bases nominais que denotam algo passível de ser evitado 

ou prevenido, como em antibacteriano, antiaderente, anticaspa, antiterror, antifurto, 

antipoluente, antiderrapante etc. (OLIVEIRA, 2004). 

 

des- (reversativo) → adjunge-se apenas a bases verbais de processo
116

 ou a formas 

deverbais, que denotam ação passível de ser revertida, como em desabastecer, 

desabotoar, desfazer, desmontar, desligar, desnivelar, desconstruir, desarrumar, 

desembarque, desesperança etc. Não se combina com formas verbais que não 

denotam processo ou que marcam processos irreversíveis, de tal forma que são 

agramaticais os produtos *desmorrer, *deschegar, *deslavar, *desdesejar, *desnadar, 

*dessonhar (SILVA & MIOTO, 2009; GONÇALVES, 2005; VARELA, 2005; 

VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). 

 

in- (negativo) → une-se produtivamente sobretudo a adjetivos qualificativos 

(permanentes ou imperfectivos, mas não a desinentes ou perfectivos), como em 

inculto, imberbe, ingrato, insípido, insuportável, inseguro etc.; também se adjunge 

recorrentemente a substantivos abstratos, como em incerteza, indiscrição, insegurança 

etc.
 
(VARELA, 2005; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). 

 

inter- / intra- → associam-se produtivamente a adjetivos relacionais (denominais), 

como em internacional, interdisciplinar, interprovincial, intramuscular, 

intragaláctico, intrabucal, intramolecular etc. (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 

2000). 

 

mini- → seleciona substantivos em geral, sendo ainda mais produtivo com aqueles que 

possuem marcas dimensionais, como em minisaia, minibolsa, minifúndio, 

minibiblioteca etc.
 
(VARELA, 2005). 
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Não é supérfluo salientar que não se trata de uma sistematização exaustiva sobre as restrições semânticas 

veiculadas pela prefixação — o que seria inviável realizar aqui, dada as peculiaridades e os múltiplos liames 

semânticos que essa operação comporta —, mas apenas uma consideração inicial e geral sobre o fenômeno. 
116

Para Medeiros (2010, p.96), ―[...] o prefixo des- faz, sim, uma seleção, mas é uma seleção de natureza 

semântica, modificando somente verbos cujos significados envolvam um elemento com interpretação estativa.‖. 
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mono- → seleciona substantivos e, mais produtivamente, adjetivos denominais, como 

em monograma, monarquia, monossilábico, monodimensional, monofásico, 

monogâmico etc.
 
(VARELA, 2005). 

 

re- (iterativo) → adscreve-se apenas a bases verbais (ou a formas deverbais) que 

licenciam a retomada da ação expressa, como reconfigurar, recontar, reconduzir, 

refazer, reler, reimplantar, reescrever, reencadernação etc. (ANDRADE, 2006; 

VARELA, 2005; OLIVEIRA, 2004). 

 

re- (intensificador) → une-se produtivamente a adjetivos qualificativos e a alguns 

verbos, como em recontente, refulgente, realçar etc.
117

 

 

semi- → agrega-se preferencialmente a bases adjetivais qualificativas, como em 

semiseco, semiverdadeiro, semilimpo, semivolátil etc. (VARELA & MARTÍN 

GARCÍA, 2000). 

 

Afirma Depuydt (2009, p.25): 

 

 ―Se puede también clasificar los prefijos según la categoría funcional de la palabra 

con que se combinan. De esta manera, existen prefijos que se unen preferentemente 

con nombres, adjetivos, verbos o adverbios. Por lo tanto, es posible clasificar los 

prefijos en nominales, adjetivales, verbales o adverbiales. Es obvio que no siempre 

se puede dividir los prefijos de tal manera, puesto que un mismo prefijo puede 

combinarse con diferentes clases de palabras. En general, la mayoría de los prefijos 

tienden a integrarse en una clase específica [...].‖.
118

 

 

Após termos buscado sistematizar alguns casos de restrições de natureza semântica 

imposta pelos prefixos às bases a que se agregam, passemos agora à observação ilustrativa de 

restrições seletivas de ordem categorial vinculadas por alguns prefixos. Para tanto, adotamos 

como fundamento teórico as contribuições advindas da leitura dos estudos de Gonçalves 

(2012a), Albuquerque (2010a), Depuydt (2009), Real Academia Española & Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2009), Silva & Mioto (2009), Villalva (2008; 2003), 

                                            
117

Com esse valor reforçativo e agregando-se a bases adjetivais, o prefixo re- é consideravelmente produtivo no 

espanhol: rebonito, reguapa, refácil, retebueno, requetebién etc. (VARELA, 2005). 
118

―É possível também classificar os prefixos segundo a categoria funcional da palavra com que se combinam. 

Desta maneira, existem prefixos que se unem preferencialmente a nomes, adjetivos, verbos ou advérbios. Por 

tanto, é possível classificá-los como nominais, adjetivais, verbais ou adverbiais. É óbvio que nem sempre é 

possível dividir os prefixos de tal maneira, posto que um mesmo prefixo pode combinar-se com diferentes 

classes de palavras. Em geral, a maioria dos prefixos tende a integrar-se em uma classe específica [...].‖ 

[Tradução nossa]. 
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Andrade (2006), Varela (2005), Oliveira (2004), Santana Suárez et al. (2004), Varela & 

Martín García (2000), Miranda (1994). 

 

ab(s)- → associa-se geralmente a bases verbais, mas também se agrega a algumas 

poucas nominais: aborígene, abster, abstrair, abnegar, absímile, absconso etc. 

(SANTANA SUÁREZ et al., 2004). 

 

a(l)- árabe → selecionava quase que exclusivamente bases nominais substantivas, 

como em açucena, alambique, alfavaca, armazém, azeite etc. (SANTANA SUÁREZ 

et al., 2004). 

 

a(n)- (privativo ou negativo) → coaduna-se apenas a bases nominais (substantivas ou 

adjetivas), como em acatólico, acalórico, acefalia, anaeróbio, analfabeto etc. 

(VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). 

 

anti- → adscreve-se apenas a bases nominais (substantivas ou adjetivas, mas 

principalmente as primeiras), como em antigripe, antiácido, antioxidante, antidrogas; 

não se acopla a verbos (GONÇALVES, 2012a; SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 

2004). 

 

arqu(e/i)- ~ arc(e)- (intensificador) → unem-se apenas a bases nominais 

(principalmente a substantivos, mas também a  alguns poucos adjetivos), como em 

arquiconfraria, arquidiocese, arcanjo, arcediago, arquimultitudinário, arcipotente 

etc.
 
(DEPUYDT, 2009). 

 

circu(m)- → adjunge-se a adjetivos, verbos e, excepcionalmente, substantivos: 

circunflexo, circuncêntrico, circum-navegação, circuncidar, circundar, circungirar 

etc. (SANTANA SUÁREZ et al., 2004). 

 

contra- → agrega-se a diferentes categorias gramaticais, como substantivos 

(contrarrevolução, contramestre, contrapeso), adjetivos (contraintuitivo) ou verbos 

(contradizer, contra-argumentar) (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; 

VILLALVA, 2008). 
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des- (negativo) → agrega-se mormente a adjetivos e substantivos (desonra, desamor, 

desordem, desunião, descortês, desonesto, desigual, desleal etc.), mas também a 

muitos verbos (desconfiar, desconsiderar, desprezar etc.) (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

2009). 

 

in- (negativo) → associa-se a diferentes categorias gramaticais, como substantivos 

(inverdade, indisciplina), adjetivos (injusto, incapaz, imperfeito) ou verbos (indeferir, 

impedir) (VILLALVA, 2003). 

 

re- (iterativo) → coaduna-se apenas a bases verbais, como em repensar, rever, 

reconsiderar, reler etc.; rejeita substantivos e adjetivos primitivos (GONÇALVES, 

2012a; SILVA & MIOTO, 2009; ANDRADE, 2006; OLIVEIRA, 2004). 

 

semi- → liga-se apenas a bases nominais (seminovo), adjetivais (semitransparente) e, 

principalmente, verbais (semiadaptar, semicerrar, semidivinizar) (DEPUYDT, 2009; 

HOUAISS, 2009). 

 

sobre- (locativo) → adjunge-se a adjetivos (sobreagudo, sobre-humano, sobrenatural) 

e a alguns substantivos (sobrancelha, sobreloja), mas mostra toda a sua produtividade 

ao selecionar bases verbais, como em sobressair, sobressaltar, sobrevir etc. 

(DEPUYDT, 2009; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). 

 

super- (intensificador) → aplica-se a diferentes categorias gramaticais, como 

substantivos (super-homem, supermercado), adjetivos (superfácil, superinteressante, 

superlotado) ou verbos (supervalorar, superfaturar) (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

2009; VARELA, 2005; VILLALVA, 2003; MIRANDA, 1994). 

 

ultra- (intensificador) → coaduna-se produtivamente a bases nominais 

(principalmente a adjetivos, mas também a  alguns poucos substantivos) e a alguns 

verbos, como em ultraliberal, ultramoderno, ultracompetente, ultrarradical, ultrasom, 

ultraconfiança, ultrapassar, ultrajar etc.
 
(DEPUYDT, 2009). 
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Cabe ressalvar que, para alguns autores, como Silva (2006), são as bases que 

licenciam ou não a inserção dos prefixos, não tendo as partículas prefixais qualquer 

propriedade de seleção: ―No processo de formação de palavras, os lexemas têm uma 

característica principal: combinarem-se exclusivamente com certos prefixos, ou seja, é preciso 

que a base permita o acréscimo do significado do prefixo.‖ (SILVA, 2006, p.177). Assim, os 

prefixos não seriam dotados da faculdade de selecionar as bases a que se adjungem, mas sim, 

as bases é que selecionariam os prefixos possíveis de serem nelas encaixados. Contudo, ao 

analisar essa situação, essa diferença não seria apenas causada por uma divergência de 

perspectiva ao observar as operações prefixais? Seria algo semelhante a se perguntar: é a sina 

da lagarta converter-se em mariposa ou é a sina da mariposa advir de uma lagarta? Algo 

similar parece se aplicar a essa questão. A seleção se daria pelo prefixo ou pela base? 

Pensamos que essa resposta manifesta apenas uma perspectiva de análise, que por si mesma é 

pluridimensional, mas que acaba desembocando em uma mesma realidade. O importante é 

admitirmos que boa parte dos prefixos atua nas formações derivacionais a partir de uma 

seleção prévia, impondo restrições de teor morfológico, sintático ou semântico, não se 

adjugindo aleatoriamente, portanto, a toda e qualquer base (SILVA & MIOTO, 2009). 

 

4.3 HÁ PREFIXOS TRANSCATEGORIZADORES EM PORTUGUÊS? 

 

Entre os traços fundamentais que em um número considerável de manuais de 

morfologia e de estudos específicos dessa área são apontados como caracterizadores da 

prefixação encontra-se a impossibilidade de promover a transcategorização
119

, ou seja, seria 

uma operação morfológica que, ao contrário do que geralmente ocasiona a sufixação, não 

alteraria a classe gramatical do vocábulo derivado, que permaneceria idêntica a do vocábulo 

primitivo, o que transparece no esquema geral básico já anteriormente exposto: [BASE 

LÉXICA]X → [prefixo [BASE LÉXICA]X]X. Reproduzimos a seguir o juízo exposto em 

estudos de alguns linguistas (sobretudo morfologistas) a respeito dessa questão: 

 

                                            
119

Nos estudos de morfologia do português a transcategorização também é denominada de alteração/mudança 

categorial ou heterocategorização. Faitelson-Weiser (1982) a denomina de precategorización 

(precategorização, em português). Fábrega, Gil, Varela (2011) usam simplesmente o termo categorización 

(categorização, em português).  
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(i) Bechara (1966, p.206): ―Ao contrário dos sufixos, que assumem valor morfológico, 

os prefixos têm mais força significativa, podem aparecer como formas livres e não 

servem, como aqueles, para determinar uma nova classe de vocábulos.‖. 

 

(ii) Basílio (1989, p.29): ―[...] os prefixos nunca mudam a classe da palavra a que se 

adicionam.‖. 

 

(iii) Alves (1991, p.75): ―O morfema prefixal não altera a classe gramatical da palavra-

base a que se associa.‖. 

 

(iv) Dolinski (1993, p.18): ―Os prefixos, porque não alteram a classe gramatical da base à 

qual se afixam, possuem essencialmente função semântica pré-determinada.‖. 

 

(v) Vilela (1994, p.86): ―[...] é específico dos prefixos, além da posição, o facto de não 

alterarem a categoria gramatical da palavra base.‖. 

 

(vi) Moreno de Alba (1996, p.15): El prefijo jamás modifica la classe gramatical del 

radical.‖
120

. 

 

(vii)  Ferreiro (1997, p.67): ―A diferenciación entre derivación prefixal e sufixal baséase 

non somente na posición do prefixo (antes da base) e do sufixo (depois da base), mais 

tamén na posibilidade de a sufixación transcategorizar as novas palabras, xa que 

frecuentemente estas pertencen a unha categoria diferente á da base (substantivo > 

adxectivo, adxectivo > substantivo etc.).‖
121

. 

 

(viii) Duarte (1998, p.84): ―Quanto ao propalado caráter não transcategorizador do 

prefixo, reconhecemos que ele apresenta tamanha saliência, que parece 

inquestionável.‖. 

 

(ix) Rio-Torto (1998a, p.87): ―As bases sobre as quais operam os processos de prefixação 

são palavras, pelo que a sua estrutura formal e a informação categorial a cada uma 

associada se mantêm inalteradas aquando da adjunção de um prefixo.‖. 

                                            
120

―O prefixo jamais modifica a classe gramatical do radical.‖ [Tradução nossa]. 
121

―A diferença entre a derivação prefixal e a sufixal se baseia não somente na posição do prefixo (antes da base) 

e do sufixo (depois da base), mas também na possibilidade da sufixação transcategorizar as novas palavras, já 

que frequentemente estas pertencem a uma categoria diferente à da base (substantivo > adjetivo, adjetivo > 

substantivo etc.).‖ [Tradução nossa]. 
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(x) Rocha (1998, p.158): ―Via de regra, quando se anexa um prefixo a uma base, não se 

dá a mudança de classe.‖. 

 

(xi) Varela & Martín García (2000, p.4996): ―[...] los prefijos no afectan 

‗gramaticalmente‘ a la palabra a la que se unen [...].‖
122

. 

 

(xii) Villalva (2000, p.357): ―[...] os prefixos não possuem informação relativamente à 

categoria sintáctica (visto que não podem percolar essa informação).‖. 

 

(xiii)  Pante & Menezes (2003, p.52): ―[...] ao contrário dos sufixos, os prefixos não são 

capazes de modificar a classe gramatical das palavras. Assim, a sua junção criará 

novas palavras, com diferentes significados, ainda que pouco nítidos, mas não terá a 

propriedade de alterar a classe gramatical da base: ver/rever, olhar/entreolhar, 

amor/desamor, feliz/infeliz, quieto/inquieto/desinquieto.‖. 

 

(xiv) Villalva (2003, p.942): ―Os prefixos não interferem no cálculo da categoria sintática 

da palavra em que ocorrem.‖. 

 

(xv) Basílio (2004, p.31): ―Há, no entanto, muitos processos derivacionais que não 

mudam a classe das palavras [...]. Dentre esses, toda a derivação prefixal e os 

formadores de nomes de agente a partir de substantivos.‖. 

 

(xvi) Oliveira (2004, p.22): ―[...] os prefixos não mudam a classe gramatical das palavras 

a que se adjungem.‖. 

 

(xvii) Silva (2004, p.05): ―Os sufixos não ocorrem independentemente na língua, 

emprestam uma ideia acessória ao vocábulo a que se juntam e determinam a classe a 

que este pertence (o sufixo -dade, por exemplo, forma substantivos abstratos a partir 

de adjetivos: igualdade, crueldade etc.). Na prefixação, não há mudança na classe da 

palavra.‖. 

 

(xviii) Santana Suárez et al. (2005, p.323; 2004, p.11): ―Independientes de la flexión de 

la palabra, los prefijos no producen cambios de categoría gramatical [...].‖
123

. 

                                            
122

―[...] os prefixos não afetam ‗gramaticalmente‘ à palavra a que se unem [...].‖ [Tradução nossa]. 
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(xix) Varela (2005, p.57): ―Los prefijos, a diferencia de los sufijos, no pertenecen a una 

categoría gramatical mayor (nombre, verbo o adjetivo), ni cambian la categoría 

gramatical de la base léxica a la que se aplican (ventanaN > contraventanaN, meterV > 

entremeterV, finoA > extrafinoV), sino que se limitan a añadir precisiones al significado 

del lexema al que preceden.‖
124

. 

 

(xx) Štěpánková (2007, p.06): ―La prefijación es un proceso durante el cual la palabra 

base recibe un elemento que le antecede sin que cambie el acento de esta palabra o su 

categoría léxica.‖
125

. 

 

(xxi) Villalva (2008, p.131): ―[...] estas formas [os prefixos] não têm qualquer intervenção 

na determinação das propriedades gramaticais das formas que integram: nunca alteram 

a categoria sintáctica, nem o género, nem o número, o tempo-modo-aspecto ou a 

pessoa-número.‖. 

 

(xxii)  Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española 

(2009): ―Es frecuente que los sufijos alteren la categoría gramatical de la base cuando 

forman una palabra derivada. Los prefijos, en cambio, suelen mantenerla [...].‖
126

. 

 

(xxiii) López Viñas & Caetano (2010, p.07): ―[...] [os prefixos] não alteram a categoria 

sintáctica da base e, por isso, só intervêm em processos de adjectivação deadjectival, 

nominalização denominal e verbalização deverbal [...].‖. 

 

(xxiv) Fábregas, Gil & Varela (2011, p.360): ―[...] en español — y quizá universalmente 

— los prefijos son especificadores o adjuntos a otras categorías y, como tales, nunca 

                                                                                                                                        
123

―Independentes da flexão da palavra, os prefixos não produzem mudanças de categoria gramatical [...].‖ 

[Tradução nossa]. 
124

―Os prefixos, diferentemente dos sufixos, não pertencem a uma categoria gramatical maior (nome, verbo ou 

adjetivo), nem modificam a categoria gramatical da base léxica a que se aplicam (ventanaN > contraventanaN, 

meterV > entremeterV, finoA > extrafinoV), mas sim, limitam-se a acrescentar precisões ao significado do lexema 

a que precedem.‖ [Tradução nossa]. 
125

―A prefixação é um processo em que a palavra base recebe um elemento que lhe antecede sem que modifique 

o acento dessa palavra ou sua categoria léxica.‖ [Tradução nossa]. 
126

―É frequente que os prefixos alterem a categoria gramatical da base quando formam uma palavra derivada. Os 

prefixos, ao contrário, costumam mantê-la [...].‖ [Tradução nossa]. 



120 

 

pueden cambiar la categoría gramatical de la base, en contraste con los sufijos, que son 

núcleos.‖
127

. 

 

(xxv) Gomes & Souza (2012, p.49-50): ―PREFIXO — elemento afixado na margem 

esquerda de um MLB com conteúdo semântico pleno, não interfere no cálculo da 

categoria sintática da palavra, não determina o valor das categorias morfológicas, 

morfossintáticas e/ou morfossemânticas [...].‖. 

 

(xxvi) Gonçalves (2012a, p.16): ―[...] os prefixos, ao contrário dos sufixos, não 

modificam a classe das palavras a que se adjungem, isto é, não constituem cabeça 

categorial da palavra derivada [...].‖. 

 

(xxvii) Gonçalves (2012b, p.177): ―O esquema da prefixação expressa que essa operação 

morfológica é neutra categorialmente, sendo a classe gramatical das palavras 

prefixadas idênticas à de sua base, que constitui a cabeça. No caso da sufixação, no 

entanto, o elemento preso carrega informação sintática e constitui cabeça lexical, por 

determinar tanto a categoria sintática quanto o gênero do produto.‖. 

 

Percebe-se claramente, a partir dos 27 excertos acima reproduzidos, que é 

representativo o número de linguistas que caracterizam a prefixação como um processo 

isocategorial, que não promove qualquer mudança em relação à classe sintática do produto 

quando comparado com a base da operação morfológica. Cabe atentar, com Nunes (2005), 

que é essa uma característica utilizada inclusive para distanciar a prefixação da sufixação, 

como o fazem Gonçalves (2012a; 2012b), Fábregas, Gil & Varela (2011), a Real Academia 

Española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2009), Varela (2005), Silva 

(2004), Pante & Menezes (2003), Ferreiro (1997) e Bechara (1966). Contudo, para a 

morfologia (e para a investigação científica como um todo), raras são as situações em que se 

pode afirmar categórica e absolutamente um postulado como sendo de alcance irrestrito. Ao 

contrário da religião, não se faz ciência com dogmatismos. Isso também se aplica, por 

exemplo, quanto à transcategorização engatilhada pela prefixação, considerada, por uma parte 

considerável dos teóricos, tal como vimos acima, como algo impossível ou, ao menos, 

extremamente raro. 

                                            
127

―[...] em espanhol — e talvez universalmente — os prefixos são especificadores ou adjuntos a outras 

categorias e, como tais, nunca podem modificar a categoria gramatical da base, contrastando com os sufixos, que 

são núcleos.‖ [Tradução nossa]. 
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Em primeiro lugar, concordando com Coelho (1999, p.47), que categoricamente 

afirma que ―[...] existem, sim, prefixos que condicionam a classe gramatical de um 

vocábulo.‖, divergimos da postura que tende a afastar a prefixação da derivação (e da 

sufixação, portanto) e que se baseia na alegação de que a adjunção de partículas sufixais 

sempre promove a transcategorização, enquanto a prefixação não. Isso não corresponde ao 

que se observa através dos dados empíricos, pois há casos de prefixação que realmente 

promovem alteração categorial, da mesma forma que também há sufixos que não a ocasionam 

(DUARTE, 1998).  

Principiemos com uma análise da sufixação. Pode-se cogitar que, na maioria das 

ocorrências, o acréscimo de um sufixo a uma base resulta em um produto derivacional 

transcategorizado, o que faria desse tipo de operação morfolexical um processo que em geral 

apresenta uma natureza heterocategorial.
128

 É o que se observa, por exemplo, nos seguintes 

casos: amorSubst. → amorosoAdj., ampliarVerb. → amplitudeSubst., atuarVerb. → atuaçãoSubst., 

caminharVerb. → caminhadaSubst., civilAdj. → civismoSubst., correrVerb. → correriaSubst., 

dormirVerb. → dormitórioSubst., formaSubst. → formalAdj., formarVerb. → formaturaSubst., 

isolarVerb. → isolamentoSubst., lutarVerb. → lutadorSubst., mudarVerb. → mudançaSubst., 

mulherSubst. → mulherengoAdj., ótimoAdj. → otimizarVerb., sensatoAdj. → sensatezSubst.. Não 

obstante, ―[...] conviene recordar que no siempre la sufijación presenta um carácter 

modificativo de la clase gramatical a la que pertenece el vocablo.‖
129

 (GARCÍA PLATERO, 

1998, p.74). Portanto, há sim sufixos a que lhes está negada a função de promover a 

heterocategorização, como nos seguintes casos: açougueSubst. → açougueiroSubst., árvoreSubst. 

→ arvoredoSubst., balançoSubst. → balanceteSubst., campoSubst. → camponêsSubst., cárcereSubst. → 

carcereiroSubst., churrascoSubst. → churrascariaSubst., ferroSubst. → ferraduraSubst., iniciarVerb. → 

inicializarVerb., mataSubst. → matagalSubst., papelSubst. → papeladaSubst., penaSubst. → 

penugemSubst., surfSubst.  → surfistaSubst., tristeAdj. → tristonhoAdj..  

                                            
128

Admitimos, contudo, que não contamos com uma informação precisa (advinda de um estudo científico 

sistemático e baseado em dados empíricos) sobre um percentual de produtos heterocategoriais advindos da 

sufixação no português contemporâneo. Isso necessitaria ser feito com o português e com as demais línguas 

românicas para termos um conhecimento mais preciso sobre essa propriedade sufixal e sobre sua aplicação 

quantitativa e qualitativa. Assim, será mesmo que, na maior parte dos casos, os sufixos transcategorizam suas 

bases? Fica aberta essa questão para outro estudo futuro, a ser realizada por nós ou por outrem. Cabe ressaltar 

que Coelho (2004), em sua tese de doutoramento, ao analisar mais de 4 mil vocábulos das duas fases do 

português arcaico, constatou que a maioria dos produtos genolexicais formados via sufixação nesse período da 

língua era isocategorial, o que relativiza sobremaneira toda e qualquer afirmação categórica sobre a natureza 

intrinsecamente heterocategorizante dos formantes sufixais.  
129

―[...] convém recordar que nem sempre a sufixação apresenta um caráter modificador da classe gramatical a 

que pertence o vocábulo.‖ [Tradução nossa]. 
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Atentemos ainda para o fato de que, como oportunamente sinalizam a Real Academia 

Española & Asociación de Academias de la Lengua Española (2009, p.628), ―[...] las palabras 

formadas con afijos apreciativos mantienen la categoría gramatical de la base (casa > casita), 

como sucede con las voces flexionadas.‖
130

. Essa informação é importante porque se refere a 

uma classe inteira de sufixos que nunca promovem a transcategorização: os sufixos 

apreciativos (avaliativos), que são os envolvidos na marcação da categoria de grau 

(diminutivos e aumentativos, regulares ou irregulares
131

), como nos exemplos a seguir: 

balaSubst. → balaçoSubst., barbaSubst. → barbichaSubst., beiçoSubst. → beiçolaSubst., cabeçaSubst. → 

cabeçorraSubst., caféSubst. → cafezinhoSubst., carroSubst. → carrãoSubst., chuvaSubst. → 

chuviscoSubst., corpoSubst. → corpanzilSubst., eleganteAdj.→ elegantérrimaSubst., festaSubst. → 

festançaSubst., forteAdj. → fortíssimoAdj., gordoAdj. → gorduchoAdj., gostosaAdj. → gostosonaAdj., 

gotaSubst. → gotículaSubst., grandeAdj. → grandalhãoAdj., meninoSubst. → meninoteSubst., 

padreSubst. → padrecoSubst., ricoAdj. → ricaçoAdj..
132

 Cabe dizer, portanto, que, de fato, a 

sufixação nem sempre modifica a categoria gramatical da base, mas determina (aponta) essa 

categoria no produto. Modificar e sinalizar são coisas muito diferentes. 

Ressalvadas as devidas proporções, podemos afirmar que algo inversamente 

proporcional ocorre com a prefixação: trata-se de uma operação morfolexical que geralmente 

não propicia alterações categoriais no produto (quando comparado ao radical primitivo)
133

, 

mas que algumas vezes chega, sim, a promovê-las (PEREIRA, 2006; SANTANA SUÁREZ et 

al., 2005; 2004; ARIM & FREITAS, 2003; BOMFIM, 2002; COELHO, 1999; ALVES, 1991; 

1990). Concordamos com Ferreira (1989, p.238) quando assevera que ―A existência desses 

prefixos transcategorizadores vem pôr em causa todas as concepções tradicionais relativas à 

derivação prefixal.‖. Basta observar que a existência de partículas prefixais 

heterocategorizadoras põe por terra as generalizações quanto à caracterização dos prefixos 

                                            
130

―[...] as palavras formadas com afixos apreciativos mantêm a categoria gramatical da base (casa > casinha), 

como sucede com as palavras flexionadas.‖ [Tradução nossa]. 
131

São considerados diminutivos e aumentativos regulares os que são formados a partir dos sufixos prototípicos 

de marcação de grau (-ão ~ -zão / -inho ~ -zinho); os demais casos, com a utilização de outros sufixos 

apreciativos, são denominados de irregulares. 
132

A partir da observação de todos esses exemplos, não há como não admitir que ―[...] alguns sufixos, 

particularmente os chamados avaliativos, não determinam a categoria sintáctica, nem os valores das categorias 

morfológicas, morfo-sintácticas e morfo-semânticas das palavras em que ocorrem.‖ (VILLALVA, 2003, p.943). 

Isso aproximaria, então, a prefixação da sufixação, tornando-os, ao menos para os itens mais prototípicos, 

representantes da derivação afixal.  
133

―Esa regularidad en el mantenimiento de la base explica que los prefijos no se suelan clasificar por las 

categorías gramaticales a las que dan lugar (a diferencia de los sufijos: derivación nominal, adjetival, etc.), sino 

por los significados que expresan.‖ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p.674). Em vernáculo português: ―Essa regularidade na manutenção da base 

explica o fato de os prefixos não serem geralmente classificados pelas categorias gramaticais a que dão lugar 

(diferentemente dos sufixos: derivação nominal, adjetival etc.), mas sim pelos significados que expressam.‖ 

[Tradução nossa]. 
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expostas pelos autores listados anteriormente, pois há casos (ainda que não tão frequentes) em 

que operações prefixais podem, sim, promover a transcategorização. Destarte, é-nos possível 

concordar in totum com Nunes (2005, p.61-62), já que ―[...] o carácter não transcategorizador 

dos prefixos é algo a questionar. De facto, se ele é aplicável a alguns prefixos, parece-nos 

contudo que a sua aplicabilidade não abrange todos os elementos prefixais.‖. 

Podemos assinalar como causativos potenciais de transcategorização os prefixos anti- 

(álcoolSubst. → antiálcoolAdj., corrosãoSubst. → anticorrosãoAdj., choqueSubst. → antichoqueAdj., 

EstadoSubst. → antiEstadoAdj., FHCSubst. → antiFHCAdj., limoSubst. → antilimoAdj., míssilSubst. → 

antimíssilAdj., poluiçãoSubst. → antipoluiçãoAdj., rugasSubst. → antirrugasAdj.), extra- (pautaSubst. 

→ extrapautaAdj., murosSubst. → extramurosAdj.), inter- (cidadesSubst. → intercidadesAdj., 

empresasSubst. → interempresasAdj.), pós- (Vaticano IISubst. → pós-Vaticano IIAdj.), pró- 

(imigrantesSubst. → pró-imigrantesAdj., militaresSubst. → pró-militaresAdj., ReaganSubst. → pró-

ReaganAdj.) e sem- (tetoSubst. → sem-tetoAdj., terraSubst. → sem-terraAdj., camisaSubst. → sem-

camisaAdj.)
134

. Villalva (2003) ainda aponta um exemplo mais de prefixo transcategorizador: o 

a- negativo, em acaule. Observe-se que se tratam sempre de alterações da categoria 

substantivo para a categoria adjetivo, classes sintáticas contíguas, que geralmente são 

incluídas em um conjunto maior, a dos nomes. Com Ferreira (1989), cogitamos que dentre 

todas as partículas prefixais, a que é mais produtiva como item transcategorizador é o prefixo 

anti-, que revela um comportamento bastante ‗livre‘, acoplando-se a bases nominais de 

diferentes tipos e que ―[...] surge sobretudo ligado aos domínios da experiência da ideologia e 

da política [...] e ainda às novas criações e aperfeiçoamentos da ideologia e da técnica [...].‖ 

(FERREIRA, 1989, p.233).  

Sob uma análise quantitativa, é perceptível que a transcategorização prefixal não é 

muito produtiva, ocorrendo eventualmente com alguns poucos prefixos, ―[...] más por la 

forma de uso que por el propio proceso de prefijación.‖
135

, segundo Santana Suárez et al. 

(2004, p.13). Pensamos que quando esses morfólogos hispanistas atentam para o fato de a 

transcategorização prefixal ser fomentada mais pela forma de uso dos produtos do que pela 

própria operação afixal, estão considerando itens como os observados em minas antitanque, 
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A maior parte dos exemplos foi extraída do estudo de Ferreira (1989), detectados por essa autora em um banco 

de dados de neologismos coletados de periódicos impressos. Também utilizamos alguns exemplos presentes no 

artigo de Alves (2007b), que também foram itens neológicos detectados na imprensa escrita. Ferreira (1989) 

também insere no rol dos transcategorizadores os prefixos micro- e pré-, apontando para cada um deles apenas 

um exemplo: pré-adesão e micro-ondas. Contudo, não vemos uma operação heterocategorial nessas prefixações, 

haja vista que ondasSubst. → micro-ondasSubst.; adesãoSubst. → pré-adesãoSubst. O mesmo podemos dizer a respeito 

da consideração da forma aborígene como fruto de transcategorização prefixal, como apontam Santana Suárez et 

al. (2004). Trata-se, na verdade, de uma operação isocategorial (origemSubst. → aborígeneSubst). 
135

―[...] mais pela forma de uso do que pelo próprio processo de prefixação.‖ [Tradução nossa]. 
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tratamento antirrugas, uniforme tricolor, versos octassílabos, período pré-nomeação, forno 

micro-ondas, em que, ao contrário do que se pensaria, não é a prefixação em si que promove a 

mudança de classe gramatical, mas, simplesmente, a aposição da forma nominal prefixada 

(que funciona como adjetivo na sentença) ao nome que atua como núcleo do sintagma, tal 

como preconiza Varela (2005). Seriam, então, casos de uma espécie de adjetivação precária, 

assemelhando-se de certo modo à derivação conversiva (ROCHA, 1998). Para comprovar 

isso, pode-se observar que, retirando o núcleo de cada um dos SNs acima, a forma prefixada 

se converte em substantiva: o antitanque, o antirrugas, o tricolor, os octassílabos, a pré-

nomeação, o micro-ondas. Eis o que a respeito disso pondera Henriques (2007, p.19): 

 

A possibilidade de um prefixo (incluindo aqui os chamados ‗prefixóides‘) alterar a 

classe gramatical da base se limita à passagem de substantivos a adjetivos (exs.: 

sentido anti-horário, atitude sem-nome, pomada multiuso, ônibus monobloco), o que 

representa, a rigor, uma mudança mais funcional do que morfológica.  

 

Assim, como se pode perceber, segundo Santana Suárez et al. (2004) e Henriques 

(2007), a transcategorização operada por alguns prefixos seria algo de natureza mais sintática 

(a eterna questão sobre nomes que se comportam tanto como substantivos quanto como 

adjetivos, a depender do contexto frásico) do que necessariamente morfológica.
136

 

Como abaliza Rocha (1998), ao lado das formações prefixais neológicas em que se dá 

a alteração categorial, há também algumas raras formações cristalizadas do português em que 

esse fenômeno ocorre, moldando-se uma transposição de categoria lexical em decorrência da 

operação prefixal. É o caso das formas demente (de- + -mente), inglório (in- + -glória), 

imberbe (im- + -barba), disforme (dis- + -forma), prefixo (pre- + -fixo), inúmeros (in- +        

-números), entre outras. 

Quanto à discussão sobre a prefixação incitadora de operações heterocategoriais, há 

ainda uma questão importante: nos processos de circunfixação (que preferimos denominar 

parassíntese lato ou stricto sensu)
137

, em que há a formação de verbos a partir de bases 
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Ainda assim, a questão de aposição sintática não consegue elucidar por completo esses casos. Observe-se que, 

caso retiremos os prefixos das bases respectivas, os SNs tornam-se agramaticais e, mais ainda, são destituídos da 

alteração categorial: *minas tanque, *tratamento rugas, *uniforme color, *versos sílabos, *período nomeação, 

*forno ondas, *atitude nome, *pomada uso, *ônibus bloco. Permanece, assim, a dúvida: ainda para esses casos, 

não seriam os prefixos os responsáveis pela alteração da categoria gramatical dos produtos genolexicais? Parece 

que é possível responder esse questionamento com uma afirmação positiva... 
137

Pela leitura que fizemos dos estudos de Castro da Silva (2012; 2011; 2010) e Rio-Torto (1994), concluimos 

que o termo circunfixação assinala um ponto de vista conceptual que vê na parassíntese a atuação de um só afixo 

derivacional, mas descontínuo (a...ecer, e/N/...ecer), e não dois afixos, ou seja, um prefixo e um sufixo 

concomitantes (a- / -ecer, e/N/- / -ecer), tal como a tradição gramatical e linguística têm concebido. Os morfes 

descontínuos, seriam, portanto, ―[...] formas que se dividem para a inserção de uma outra forma em seu interior. 

No caso da circunfixação, a base (como barco) seria o ‗recheio‘ (de embarcar) inserido entre o circunfixo en-X-
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nominais (ou seja, verbalizações deadnominais ou deadjetivais), o prefixo desempenharia 

algum papel na transcategorização?  

A nosso ver, são os sufixos (para os casos de parassíntese stricto sensu) e os morfemas 

verbais (para os casos de parassíntese lato sensu) os únicos responsáveis pela 

transcategorização originada pelo processo morfolexical parassintético, bem como pela carga 

semântica iterativa ou incoativa que se manifesta nos produtos resultantes dessa operação 

mórfica. Assim, em verbos como adormecer, apodrecer, esvoaçar, espairecer, esquartejar, 

esbravejar, são os sufixos -ec-e-r, -aç-a-r ou -ej-a-r as partículas que promovem a alteração 

categorial dos produtos, bem como a inserção de um matiz iterativo ou incoativo neles. Já 

quanto à parassíntese lato sensu, em detrimento da proposta preconizada por autores como 

Nunes (2005), Rio-Torto (2004), Pereira (2002), Corbin (1987) ou Cabré (1988), que dotam 

os prefixos de uma capacidade de converter as bases adjetivais e nominais em verbos, 

seguimos a mesma linha de pensamento de Castro da Silva (2012, p.42), manifestada na 

afirmação de que ―Em verbos como ‗arriscar‘, ‗amassar‘, ‗enroscar‘ e ‗entortar‘, a terminação 

‗-ar‘ é responsável por reenquadrar [...] a base nominal à categoria verbal.‖
138

. Observe-se, tal 

como sinalizaram Varela & Martín García (2000), que caso se aponte o prefixo como o 

elemento transcategorizador, o sufixo (ou os morfemas verbais) das operações parassintéticas 

se converteria em um elemento redundante ou destituído de significado, o que se opõe 

claramente à sua função de sufixo verbalizador (ou de morfemas verbais) nas formações em 

que não há prefixos, como nos vocábulos carbonizar, bracejar, parafusar etc. 

Rejeitamos a proposição de que os prefixos atuantes na parassíntese são, com os 

sufixos, também responsáveis pela heterocategorização resultante desse processo, já que 

existem pares vocabulares sinonímicos com e sem prefixo
139

, em que a ausência do elemento 

                                                                                                                                        
ar.‖ (CASTRO DA SILVA, 2011, p.01). Ainda que em nosso estudo ora nos refiramos ao processo como 

parassíntese, ora como circunfixação, não compartilhamos desse ponto de vista adotado por Castro da Silva 

(2012; 2011; 2010), pois consideramos a existência de dois afixos concomitantemente operantes. Assim, 

denominamos de parassíntese stricto sensu o processo morfológico de formação de palavras em cuja 

estruturação atuam, concomitantemente, um prefixo e um sufixo, gerando — sobretudo a partir de bases 

substantivas ou adjetivas — produtos verbais. Seria o caso das formas enlouquecer, entristecer, amadurecer, 

adoecer etc. Ao lado dessas formas parassintéticas em sentido estrito, há aquelas em que não há concurso de 

sufixos, mas apenas a presença de um prefixo, da base léxica e de morfemas verbais, ocasionando uma espécie 

de parassíntese em sentido lato. Seria o caso de amassar, associar, avistar, despedaçar, entortar, enviuvar, 

esverdear etc. O que aqui neste estudo denominamos de parassíntese lato sensu, é denominado por Fábregas, Gil 

e Varela (2011) de construcción parasintética encubierta (correspondente, em português, a algo como 

construção parassintética oculta, ou não-manifesta). Uma discussão mais pormenorizada sobre as operações 

parassinteticogênicas vai exposta na subseção 8.6 desta dissertação. 
138

Para Fábregas, Gil e Varela (2011), nos casos de parassíntese lato sensu, é a vogal temática o único 

responsável pela mudança de categoria gramatical. 
139

As formações que contam com prefixo e sufixo seriam parassintéticas (em sentido lato ou estrito); já as que 

não contam com os prefixos seriam apenas casos de derivação sufixal para a formação de verbos, a partir de 

bases nominais (substantivas ou adjetivais), como aponta Bassani (2008). 
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prefixal em uma das formas não impede a alteração categorial e nem mesmo a marcação do 

traço semântico iterativo ou incoativo. É o que se dá nos seguintes exemplos: esbracejar ~ 

bracejar, espernear ~ pernear, empalidecer ~ palidecer, alimpar ~ limpar, aparafusar ~ 

parafusar, embaralhar ~ baralhar, emoldurar ~ moldurar etc. Além do mais, ainda que do 

ponto de vista da norma sejam inconcebíveis formas como doecer (em vez de adoecer), 

branquecer (em vez de embranquecer), do ponto de vista do sistema (e quiçá também do 

uso), nada impede que essas formas sem prefixo ocorram, ao menos em potencial, não 

devendo ser encaradas como agramaticais. Sobre a gramaticalidade desse último grupo de 

construções esporádicas e periféricas que não são dotadas da partícula prefixal e que 

geralmente concorrem com formas parassintéticas, discorre Medeiros (2010, p.118):  

 

[...] verbos como ossar ou cascar, aos quais os dicionários não fazem menção. 

Como lidar com isso? Seriam tais formas agramaticais? [...] Arrisco-me a dizer que, 

pelo menos em alguns casos, não há qualquer restrição gramatical que impeça a 

combinação direta dos dois nós mencionados; ou seja, os verbos ossar e cascar não 

são ―agramaticais‖, apesar de não serem, com as interpretações relevantes, 

dicionarizados. São palavras possíveis, mas que definem condições de verdade não 

facilmente encontradas no mundo. Segundo a discussão acima, ossar o frango 

denotaria algo como causar ou produzir um estado de posse inalienável (ou uma 

relação parte-todo) dos ossos pelo frango. O difícil é encontrar uma situação no 

mundo ou num mundo possível que seja compatível com tais condições de verdade. 

Existindo a situação, entretanto, não me parece haver qualquer problema com o 

verbo criado. 

 

Concordamos com o supracitado estudioso quanto a essa questão. Pensemos, por 

exemplo, em uma hipotética criação de androides no futuro em que fosse possível inserir na 

estrutura metálica desses construtos um conjunto de ossos (sintéticos, por exemplo). Nesse 

caso, nada impediria o surgimento e o uso efetivo do verbo ossar, referindo-se à 

propriededade de atribuir, construir ou inserir ossos na estrutura androide. Seria um verbo que 

a priori existiria (virtualmente) no sistema e passaria a configurar, a posteriori, no uso real da 

língua, sendo sua existência licenciada pelo próprio sistema linguístico, donde se enquadram 

as RFPs. 

 

4.4 A PREFIXAÇÃO: PROCESSO DERIVATIVO OU COMPOSITIVO? 

 

Eis uma questão de alta complexidade, que há muito tempo vem sendo debatida nos 

círculos linguísticos, de tal forma que Gonçalves (2012a) a denomina de uma antiga 

polêmica: se a prefixação caracteriza-se como processo derivativo (alinhando-se à sufixação) 
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ou compositivo. Tal como afirma Depuydt (2009, p.14), pode-se dizer que ―Uno de los 

problemas más discutidos en cuanto a la prefijación es el lugar que ocupa dentro de la 

formación de palabras.‖.
140

 

Primeiramente, cabe-nos salientar que ―As fronteiras entre derivação e composição 

[...] não têm sido delimitadas com muita nitidez.‖ (ALVES, 2000, p.75), de forma tal que um 

traço qualquer pode ser considerado por um linguista como caracterizante dos processos 

compositivos, enquanto é por outro considerado como divisa de processos derivativos. A 

situação é tal que sequer uma caracterização adequada e integral desses dois fenômenos já foi 

efetuada e, portanto, muito menos ainda generalizada. Como afirmam Silva & Mioto (2009, 

p.05), ―A rigor, para cada uma das distinções apontadas entre composição e derivação, 

existem contra-exemplos claros.‖. Disso decorre uma manifesta pluralidade definitória e 

conceptual, que acaba desembocando em uma multiplicidade terminológica, nada positiva 

para as reflexões científicas sobre a língua.  

Não nos causa estranhamento a existência dessa vacilação na determinação do status 

morfológico das operações prefixais, dada a gama de critérios e pontos de vista divergentes 

que permeiam essa questão. Basta se observar, por exemplo, que Varela & Martín García 

(2000), que estudam a prefixação na língua espanhola, ora dão mostras de que consideram os 

prefixos como partículas de composição, ora como de derivação e ora como um fenômeno 

peculiar, que não se enquadra de forma estanque e definida em nenhum dos dois tipos de 

processo. Se essa vacilação ocorre em um mesmo estudo, imaginemos como se dá a sua 

aplicação de autor para autor. Indubitavelmente, de forma bastante prolífica. 

Antes de passarmos a delinear nossa perspectiva a respeito da prefixação no âmbito 

dos processos de formação de palavras em português, mostramos a seguir uma tabela em que 

é exposto o julgamento feito pelos principais autores (cujos estudos consultamos) quanto à 

natureza compositiva ou derivativa dos prefixos: 
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―Um dos problemas mais discutidos a respeito da prefixação é o lugar que ocupa no interior da formação de 

palavras.‖ [Tradução nossa]. 
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JUÍZO DE ALGUNS MORFOLOGISTAS SOBRE O CARÁTER DERIVATIVO OU 

COMPOSITIVO DA PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA 

AUTORES COMPOSIÇÃO DERIVAÇÃO 

ALVES (2000)  X 

BASÍLIO (2004)  X 

CAMPOS (2004a)  X 

COELHO (2004; 1999)  X 

DEPUYDT (2009)  X 

DOLINSKI (1993)  X 

ELIA (1962) X  

FREITAS (1997)  X 

GARCÍA DE DIEGO (1970) X  

GOMES & CUNHA E SOUZA (2012)  X 

HENRIQUES (2007)  X 

KEDHI (2000)  X 

CÂMARA JR. (1997a; 1997b; 1975) X  

MORERA (2007) X  

OLIVEIRA (2004)  X 

PANTE & MENEZES (2003)  X 

RIO-TORTO (1998a)  X 

ROCHA (1998)  X 

RODRIGUES (2000)  X 

SAID ALI (1971)  X 

SANDMANN (1992)  X 

SILVA (2009)  X 

SILVA & MIOTO (2009)  X 

VARELA (2005)  X 

ZANOTTO (2001)  X 

Tabela 05: Juízo de alguns morfologistas sobre o caráter derivativo ou compositivo da prefixação na língua 

portuguesa. 
 

Constata-se, do quadro representativo exposto acima, que parece ser uma tendência 

das publicações linguísticas contemporâneas sobre o português, interpretar como derivação e 
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não como composição as operações prefixais. O mesmo parece ocorrer para o espanhol, como 

se afirma na Nueva Gramática de la Lengua Española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009). Quanto ao juízo 

exposto em gramáticas normativas (escolares ou não) que consultamos, constatamos uma 

inclusão absoluta da prefixação nos processos derivativos. É o que se observa, por exemplo, 

nas gramáticas de Terra & De Nicola (2008), Mesquita (2007), Abaurre & Pontara (2006), 

Cegalla (2004), Paschoalin & Spadoto (1997), Cunha (1994). 

Através da consulta de publicações de teóricos da área de morfologia, concluímos que 

há pelo menos três posicionamentos diferentes quanto à caracterização da prefixação: a) é 

considerada no âmbito da composição (MORERA, 2007; CÂMARA JR., 1997a; 1997b; 

1975; GARCÍA DE DIEGO, 1970; ELIA, 1962); b) é incluída no domínio da derivação 

(GOMES & CUNHA E SOUZA, 2012; DEPUYDT, 2009; SILVA & MIOTO, 2009; 

HENRIQUES, 2007; SILVA, 2006; VARELA, 2005; BASÍLIO, 2004; CAMPOS, 2004a; 

COELHO, 2004; 1999; OLIVEIRA, 2004; PANTE & MENEZES, 2003; ZANOTTO, 2001; 

ALVES, 2000; KEDHI, 2000; RODRIGUES, 2000; RIO-TORTO, 1998a; ROCHA, 1998; 

FREITAS, 1997; DOLINSKI, 1993; SANDMANN, 1992; SAID ALI, 1971); c) ocupa um 

lugar intermediário entre a composição e a derivação, ou seja, apresenta-se em um continuum 

mórfico, com representantes dotados de natureza mais derivacional, enquanto outros seriam 

dotados de um caráter mais compositivo (GONÇALVES, 2012a; GONÇALVES & 

ANDRADE, 2012; NUNES, 2005; BOMFIM, 2002).
141

 

Enfocaremos agora as características da derivação e da composição, com base nos 

estudos que consultamos e em nossas percepções sobre esses dois tipos de processos 

morfológicos. Imediatamente após isso, iremos reproduzir as justificativas de alguns 

estudiosos para o fato de incluírem a prefixação no âmbito de um ou outro processo e, por 

fim, tecer algum comentário sobre o posicionamento referido em (c), apontando e justificando 

também depois qual a postura que adotamos neste estudo a respeito da natureza das operações 

prefixais em português. 

Da consulta a diferentes estudos de morfologia, depreendemos os seguintes traços 

apontados pelos autores como característicos da composição morfológica: 

 

                                            
141

Depuydt (2009) ainda menciona a presença de um quarto posicionamento teórico: o que considera a 

prefixação como um mecanismo independente, que se afasta tanto da derivação quanto da composição, sendo um 

processo específico e autônomo de formação de palavras. 
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(i) manifesta-se como uma concatenação (via justaposição ou aglutinação) de dois ou 

mais radicais (livres ou presos), formando um novo vocábulo, como em guarda-

costas, pára-brisa, bem-me-quer, agronegócio, democracia, motocicleta, psicanálise. 

Tais radicais são bases lexicais pertencentes às classes dos nomes (substantivos ou 

adjetivos) ou verbos (DEPUYDT, 2009; SILVA & MIOTO, 2009; REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009; CAMPOS, 2004a; OLIVEIRA, 2004; BOMFIM, 2002; PENA, 

2000); não há elementos fixos em sua configuração, de tal forma que, potencialmente, 

toda e qualquer palavra lexical (seja uma forma livre, seja uma forma dependente) 

pode se concatenar a outra, não havendo, em princípio, restrições ou bloqueios para 

novas criações (OLIVEIRA, 2004; BECHARA, 2001); 

 

(ii) gera produtos léxicos cujo significado ordinariamente não licencia uma interpretação 

advinda do princípio da composicionalidade, pois normalmente possuem um sentido 

peculiar e individual, muitas vezes lexicalmente dissociado das noções expressas pelos 

seus componentes
142

, como em amor-perfeito, criado-mudo, comigo-ninguém-pode, 

fogo-apagou, pernalta (SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004); 

 

(iii) é uma combinação morfolexical que não preserva a endocentricidade, pois, a priori, 

nenhuma das bases funciona como núcleo ou cabeça categorial nem determina a 

categoria do vocábulo resultante (SILVA & MIOTO, 2009; SANDMANN, 1992); 

 

(iv) geralmente seus produtos apresentam a configuração sintática interna DM — DT
143

, 

como em bomba-relógio, cidade-satélite, caça-talentos, palavra-chave, vale-

transporte (OLIVEIRA, 2004; SANDMANN, 1992); 

 

(v) não costuma produzir formas recorrentes; assim, para o elemento bomba em segunda 

posição (a de determinante), temos poucas formações, como homem-bomba, mulher-

bomba, carro-bomba e carta-bomba (OLIVEIRA, 2004; PENA, 2000); 

 

(vi)  seja com a concatenação de bases livres, seja com bases presas, sempre gera nomes e 

nunca verbos (OLIVEIRA, 2004; PENA, 2000). 

 

                                            
142

Ou seja, o sentido do todo muitas vezes não corresponde à somatória do sentido das partes. 
143

Determinado — Determinante. 



131 

 

Passemos agora aos traços assinalados pelos estudiosos de morfologia como 

característicos da derivação morfológica: 

 

(i) forma novos vocábulos através da adjunção de um morfema afixal — que pertence a 

um inventário relativamente fixo/estável e não muito numeroso — a uma uma base 

lexical (DEPUYDT, 2009; SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; MONTERO 

CURIEL, 1999; BASÍLIO, 1989); 

 

(ii) há, geralmente, para a combinação dos elementos que constituirão a palavra derivada, 

seleções de ordem semântica ou categorial (OLIVEIRA, 2004); 

 

(iii) de forma ordinária, o significado de seus produtos é determinado (ao menos 

parcialmente) pelo morfema funcional que é afixado à base (SILVA & MIOTO, 

2009); 

 

(iv) é uma combinação morfolexical em que geralmente se preserva a endocentricidade, já 

que os sufixos (e às vezes os prefixos) comportam-se como núcleo ou cabeça 

categorial, determinando a categoria (e/ou o sentido) do vocábulo resultante (SILVA 

& MIOTO, 2009; SANDMANN, 1992); 

 

(v) geralmente seus produtos apresentam a configuração sintática interna DT — DM
144

, 

como em pessegueiro, boiada, agradabilíssimo, redistribuição, pré-vestibular, mega-

saldão (OLIVEIRA, 2004; SANDMANN, 1992); 

 

(vi) costuma produzir formas recorrentes, já que os afixos envolvidos possuem uma 

identidade semântica pré-determinada; assim, para o elemento pós-, temos uma 

infinidade de exemplos, como pós-guerra, pós-graduação, pós-parto, pós-

adolescência, pós-separação, pós-morte etc. (OLIVEIRA, 2004); 

 

(vii)   pode gerar nomes (substantivos ou adjetivos), verbos e até advérbios (OLIVEIRA, 

2004). 

 

As características apontadas acima como traços definitórios para a compreensão dos 

fenômenos compositivos e derivativos não são, de jeito algum, peremptórias ou plenas. Para 

                                            
144

Determinante — Determinado. 
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todas elas (excetuando-se, talvez, a primeira) podem ser postos contraexemplos, dada a difusa 

fronteira que demarca um e outro processo (DEPUYDT, 2009; CAMPOS, 2004a). A partir 

disso, torna-se perceptível que ―As fronteiras entre formantes afixais e unidades lexicais nem 

sempre são nítidas.‖ (ALVES, 2002, p.163), dada a própria ausência de nitidez dos limites 

entre composição e derivação. Assim, parece ser plenamente coerente e corroborável a 

ponderação de Silva & Mioto (2009, p.05), quando declaram que ―O problema parece ser que 

as diferenças apontadas entre derivação e composição são sempre tendências, não leis 

absolutas.‖. 

Os que defendem a inclusão das operações prefixais dentro da composição alegam os 

seguintes fatores: o comportamento dos prefixos como semantemas auxiliares (ELIA, 1962); 

a capacidade que o prefixo apresenta de poder se destacar mais facilmente do conjunto da 

palavra do que os sufixos, tal como os radicais envolvidos na composição (MACAMBIRA, 

1978); a atuação de algumas partículas prefixais que funcionam na língua como preposições 

nocionais ou advérbios, ou seja, formas livres, que possuem ―vida própria‖ (autonomia) na 

língua, certa independência (BOMFIM, 2002; MONTEIRO, 2002; CÂMARA JR., 1997a; 

1997b; 1975; MACAMBIRA, 1978; COUTINHO, 1976); o fato de os prefixos não gerarem 

produtos transcategorizados (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000; MONTERO CURIEL, 

1999). 

Por sua vez, os que defendem a caracterização dos prefixos como partícipes de um 

processo derivativo alegam os seguintes fatores: por possuírem a capacidade de selecionar 

semântica ou categorialmente as bases lexicais a que se coadunam, aproximando-se dos 

sufixos (SILVA & MIOTO, 2009; OLIVEIRA, 2004); a propriedade de veicularem ideias 

gerais e atuarem em formações em série (paradigmas), sendo produtivos e recorrentes 

(OLIVEIRA, 2004; SANDMANN, 1992); o fato de constituírem um elenco fixo e estável 

(OLIVEIRA, 2004); por seus produtos apresentarem uma configuração sintática interna DT 

— DM (OLIVEIRA, 2004; SANDMANN, 1992); a capacidade de formar verbos, nomes e 

advérbios (OLIVEIRA, 2004); por apresentarem alomorfes, coincidentes ou não com 

preposições, às vezes especializados para bases ou categorias léxicas determinadas, outras 

vezes em distribuição livre (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000); seu encaixamento em 

uma posição determinada no vocábulo — posição pré-léxica, ou seja, em sua margem 

esquerda —, ao contrário das bases da composição, que são mais livres (VARELA & 

MARTÍN GARCÍA, 2000). 
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Os contraexemplos para esses fatores alegados como característicos da prefixação 

como processo compositivo ou derivativo são diversos. Contra os critérios acima aludidos 

como indicadores da prefixação como composição, por exemplo, poder-se-iam mencionar: a) 

a existência de prefixos semanticamente opacos, expletivos ou os que funcionam como bases 

léxicas (contrapondo-se ao princípio alegado de identificação absoluta dos prefixos como 

semantemas auxiliares); b) a existência de prefixos fósseis (opacos), como em esconder, 

escrever, ocultar, perceber, dificilmente destacáveis da palavra derivada (contrapondo-se à 

declarada capacidade que o prefixo apresenta de poder se destacar mais facilmente do 

conjunto da palavra); c) a comprovação da existência de prefixos que promovem alterações 

categoriais (pondo por terra a pressuposição de que os prefixos não geram produtos 

transcategorizados). 

Já como contraexemplos para os critérios adotados quando da inserção da prefixação 

como fenômeno derivativo, poder-se-iam mencionar os seguintes: a) a existência de prefixos 

com ampla liberdade de adjunção, pouco ou nada selecionando suas bases, como super- e 

contra- (rebatendo-se o princípio alegado da capacidade dos prefixos de selecionar semântica 

ou categorialmente as bases lexicais a que se unem); b) a existência de prefixos com baixa 

produtividade e vitalidade, como arce-, circu(m)-, cis- (contestando-se a alegada 

produtividade e recorrência absolutas dos formantes prefixais); c) o surgimento de novas 

partículas prefixais, através de cadeias de gramaticalização, ampliando o rol de prefixos 

vernáculos (contrariando a ideia de os prefixos constituírem um elenco fixo e estável). 

A partir da constatação da existência desse rol de contraexemplos que expomos acima, 

referentes à classificação da prefixação ou como operação derivativa ou como operação 

compositiva, cabe a nós adotar um olhar gradiente para a fronteira entre a derivação e a 

composição (GONÇALVES, 2012a; 2011c), através da consideração de que o fenômeno da 

prefixação é híbrido, inserindo-se em uma escala de continuum, com espécimes 

caracterizáveis como prototipicamente derivacionais, e outros que, afastando-se da 

prototipicidade de cunho mais derivativo, acabam evidenciando marcas próprias à 

composição. Concordamos com Gonçalves (2012a, p.20) quando declara que ―[...] a 

prefixação, assim como a sufixação, não constitui processo uniforme e, por isso mesmo, está 

longe de ser globalmente considerada composição ou derivação.‖. 

Sobre o status morfológico da prefixação, inicialmente pensávamos em apontá-la 

como um processo indubitavelmente derivativo, juntamente com a sufixação. Para tanto, 

refutaríamos os argumentos da autonomia lexical e separabilidade dos prefixos, visto que nem 
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todos apresentam essas características, pois alguns elementos prefixais, como dis-, re-, in-, 

o(b)-, não ocorrem como formas autônomas. Refutaríamos também a ilação de que, por não 

propiciar mudanças heterocategoriais à base a que se liga, a prefixação figura como processo 

compositivo, pois, caso fosse assim, a sufixação também não constituiria um processo 

derivativo (o que é impensável), pois há muitos casos em que não viabiliza mudança de classe 

gramatical da base, uma vez que vários sufixos operam a formação de substantivos tomando 

por base outros substantivos, como nos pares balanço (subst.) > balancete (subst.) e açougue 

(subst.) > açougueiro (subst.). E, além disso, por existirem, como dito anteriormente, casos 

em que prefixos produzem alterações de classe morfossintática. Pensávamos naquele 

momento que, por o prefixo derivar novos vocábulos, ou seja, por servir ao processo de 

formação de novos itens lexicais na língua, fornecendo, ordinariamente, uma significação 

complementar ao núcleo mórfico do vocábulo primitivo, seria apropriado inserir a prefixação 

no rol da derivação. Além do mais, concordando in totum com a argumentação exposta por 

Coelho (1999), ponderávamos que encaixar a prefixação e a sufixação em categorias 

totalmente diferentes de processos formativos não parecia corresponder à ―realidade‖ 

empírica do sistema linguístico, em que tais processos demonstram ter uma proximidade 

funcional patente, compartilhando diversas características (ambos servem para derivar novas 

palavras, sendo uma inserção de partículas mórficas a um morfema lexical básico, geralmente 

modificando ou matizando sua significação primitiva; além disso, ambos podem comportar 

uma função gramatical aliada a uma função lexical). 

Na verdade, a caracterização mórfica da prefixação é bem mais complexa, não se 

restringindo a uma dicotomia, mas a um sistema gradiente de pertença, caracterizável como 

um processo de fronteira (BOMFIM, 2002), que deve ser concebida ―[...] não como um todo 

homogéneo, mas sim como um processo activo, fecundo, dotado de especificidade e 

operacionalidade próprias.‖ (NUNES, 2005, p.86). Assim, não dizemos mais que a prefixação 

é um processo derivativo, mas sim, um processo ubicado no continuum composição-

derivação, cujos itens prototípicos se mostram mais achegados ao pólo da derivação. Isso nos 

licencia a adotar uma noção menos restrita sobre a afixação à margem esquerda, podendo 

incluir nela os itens prefixo (expletivo ou inexpletivo, destacável ou opaco, bem como os que 

se comportam exatamente como bases), prefixoide e pseudoprefixo. Em consonância com 

Basílio (2010, p.08), acreditamos que: 
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[...] a dicotomização rígida dificulta a descrição dos processos morfológicos. [...] o 

pertencimento a uma categoria é uma questão gradual, e não há um requisito de 

propriedades partilhadas por todos os membros da categoria; trata-se, antes, da 

percepção de pontos em comum ou similaridades em relação a exemplares típicos. 

 

Atentava Said Ali (1971, p.229) para o fato de que: ―[...] não está bem demarcada a 

fronteira entre a derivação prefixal e a composição.‖. E, de fato, nunca se estará demarcada de 

forma absoluta essa fronteira, haja vista a inserção da prefixação em um continuum, com a 

maioria de seus representantes mais achegados ao pólo derivacional, mas também alguns que 

se apropinquam ao pólo da composição. Não cabe, portanto, delimitar se a prefixação é um 

processo derivativo ou compositivo. Cabe, pelo contrário, tentar analisar a inserção de cada 

partícula prefixal na cadeia gradiente de um continuum mórfico, cuja complexidade é mais 

ainda acentuada pelo fato de uma categoria, com o devir temporal, poder migrar de um nível a 

outro, do eixo compositivo ao eixo derivativo. Assim, como tem ocorrido no português, uma 

forma livre ou dependente pode gramaticalizar-se, transformando-se em um pseudoprefixo 

(auto-, tele-, foto-, radio-, vídeo-, por exemplo), um prefixoide (não-, bem-, mal- etc.) ou até 

mesmo em um prefixo (contra- e extra-, por exemplo). 

 

4.5 PREFIXOS, PREFIXOIDES, PSEUDOPREFIXOS 

 

Com as múltiplas imprecisões e divergências teóricas que ainda se espraiam pelo 

estudo científico debruçado sobre a prefixação (AGUIAR, 2009), proliferam-se, no cenário 

linguístico contemporâneo, várias propostas de conceptualização sobre essa operação 

morfológica, o que acaba originando, inevitavelmente, uma profusão terminológica. Isso 

deriva, muitas vezes, da incerteza quanto à natureza compositiva ou derivativa dos prefixos. 

Esse ponto de vista é defendido por Alves (1991, p.74), pois aponta que ―A delimitação das 

fronteiras nas formações prefixais prende-se à demarcação das fronteiras entre prefixação e 

composição, as quais não foram, até agora, bem definidas [...].‖. Mais de vinte anos depois, 

praticamente o mesmo se pode continuar afirmando. Ainda não está bem delineado o limite 

entre derivação (ou melhor, a afixação) e composição, o que tem causado posicionamentos 

díspares e muita confusão conceptual quanto ao tratamento das operações prefixais em 

português e nas demais línguas românicas. A causa de tanto se vacilar quanto ao estatuto 

mórfico da prefixação se dá, primordialmente, pelo fato de encará-la como algo estanque, 

tentando acomodá-la inflexivelmente ou no eixo da composição ou no eixo da derivação. 
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Mas, na verdade, isso jamais teria como dar certo, haja vista que entre a composição e a 

derivação não há limites estreitos e inexpugnáveis. 

Por duas causas essenciais esse modularismo quanto à prefixação não surte efeito. Em 

primeiro lugar, não há homogeneidade entre as partículas afixais da margem esquerda do 

vocábulo (GOMES & CUNHA E SOUZA, 2012), que apresentam características divergentes 

e fluidas quanto à produtividade, à sua aderência à base (algumas são exclusivamente formas 

presas; outras podem ser formas dependentes ou até livres, ocorrendo livremente na estrutura 

oracional), à sua propriedade de seleção de bases (há partículas cuja adjunção conta com 

maior liberdade; outras, por sua vez, são mais restritivas), à sua capacidade de gerar produtos 

heterocategorizados, à sua origem (umas advêm de prefixos ou advérbios latinos; outras de 

nomes latinos ou gregos) e à sua carga semântica (há os prefixos que a possuem em plenitude; 

em contraposição, há partículas cuja carga semântica se tornou opaca ou que sequer 

existe/existiu). Em segundo lugar, a derivação e a composição também não são, em essência, 

homogêneos, mas dotados de uma marcante variedade de espécimes, uns mais 

representativamente prototípicos, outros mais periféricos quanto à sua inserção em uma 

dessas categoriais, havendo formas fronteiriças e mutáveis, o que se dá, sobretudo, pela 

existência de ―[...] distintos grados en cuanto al carácter más o menos léxico o gramatical del 

significado codificado.‖
145

 (PENA, 2000, p.4324). Destarte, torna-se difícil enquadrar 

peremptoriamente a prefixação dentro de um quadro compositivo ou derivativo, em parte 

porque a própria fronteira entre um e outro fenômeno é difusa, o que é também admitido por 

Wartburg (1951, p.131), quando afirma que: 

 

Entre derivación y composición, no existe, desde un punto de vista histórico, un 

límite preciso. Un sustantivo puede desgastarse poco a poco semánticamente y 

degradarse hasta convertirse en sufijo. Composición y derivación están, por tanto, la 

una con respecto a la outra, en una relación de continuidad histórica.
146

 

 

São patentes as grandes disparidades nos tratados de morfologia quanto ao inventário 

geral dos formantes prefixais (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). Assim sendo, como 
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―[...] diferentes graus quanto ao caráter mais ou menos léxico ou gramatical do significado codificado.‖ 

[Tradução nossa]. 
146

―Entre derivação e composição não existe, de um ponto de vista histórico, um limite preciso. Um substantivo 

pode desgastar-se pouco a pouco semanticamente e degradar-se até se converter em um sufixo. Composição e 

derivação estão, portanto, uma com respeito a outra, em uma relação de continuidade histórica.‖ [Tradução 

nossa]. Uma discussão mais pormenorizada sobre essa complexa questão é desenvolvida na subseção 

imediatamente anterior deste escrito. 
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considerar uniforme e constante um inventário de partículas mórficas tão heterogêneo, como o 

da prefixação em português? Como enquadrá-los no âmbito da derivação ou da composição 

quando os limites desses dois fenômenos mórficos não são estanques e sequer foram 

totalmente delineados? Vê-se, portanto, que é problemático e complexo o estatuto dos 

formantes prefixais no setor da morfologia portuguesa. 

É justamente por não se haver fixado satisfatoriamente posicionamentos corroboráveis 

e aceitos quanto ao estatuto da prefixação no âmbito dos processos genolexicais, em 

consequência de uma não-unanimidade quanto a isso (ALVES, 1991), que se dá uma 

prolificidade de termos para assinalar os itens envolvidos nesse processo, definidos de 

maneira obscura e imprecisa (TORRES MARTÍNEZ, 2011): prefixos, prefixoides, elementos 

afixais da margem esquerda (GOMES & CUNHA E SOUZA, 2012), bases prefixais (RIO-

TORTO, 1998b), semiprefixos, pseudoprefixos, compostos neoclássicos, formas 

combinatórias iniciais, elementos prefixais cultos, elementos semiprefixais (STEHLÍK, 2001), 

elementos neoclássicos, formantes eruditos, temas greco-latinos, bases não-autônomas, 

formas combinatórias (CAETANO, 2010a), palavras-prefixos, elementos semiautônomos, 

raízes afixais, confixos (RODRÍGUEZ PONCE, 1999), prefixos cultos, elementos prefixais, 

elementos compositivos (SANTANA SUÁREZ et al., 2005), falsos prefixos, prefixos 

impróprios, raízes compositivas prefixais (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009) etc. 

É o status de algumas partículas afixais de margem esquerda — geralmente 

denominadas prefixoides, pseudoprefixos ou formantes neoclássicos — dotadas de maior 

carga semântica lexical, advinda de sua origem erudita (culta) ligada a advérbios, nomes ou 

verbos greco-latinos (CAETANO, 2010a), uma das causas primevas para as incertezas 

teóricas quanto ao estatuto morfolexical da prefixação
147

. Esses elementos mostram-se como 

híbridos, dotados, concomitantemente, de características próprias à derivação e de outras mais 

associadas à composição. É o que nos aponta Gonçalves (2012b, p.190) sobre esse ponto:  

 

Em português, assim como em inglês, há formativos que se situam entre a classe dos 

radicais e a classe dos afixos: são os chamados afixoides [...], elementos que 

participam do processo de recomposição [...]. Referimo-nos a partículas como bio-, 

petro-, eco-, homo- e tele-, entre tantas outras. 

                                            
147

―[...] los límites entre composición y prefijación afectan precisamente a estas unidades.‖ (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p.664). Em 

português: ―[...] os limites entre composição e prefixação afetam precisamente a estas unidades.‖ [Tradução 

nossa]. 
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Para alguns autores, como Albuquerque (2010a), Depuydt (2009), Silva (2009; 2008), 

Schwindt (2001), Alves (2000), Duarte (1999a; 1999b) e Freitas (1997), não é producente a 

adoção das subclasses prefixoide ou pseudoprefixo para os elementos prefixais em português, 

sobretudo pela indefinição conceptual que envolve esses termos, considerados como 

designações dúbias e imprecisas (FREITAS, 1997), com inúmeras disparidades nos 

parâmetros utilizados para a delimitação de seus respectivos conceitos e para a observação 

sistemática de suas características. Quanto a esse quadro, observemos o que assevera Silva 

(2009, p.94; 2008, p.112): 

 

O cotejo dos estudos sobre pseudoprefixos
148

 deixa clara a disparidade dos 

parâmetros usados para a sua conceituação. Que condições um elemento deve 

preencher para ser assim classificado? Ter um bom ou um baixo rendimento? Ter 

mobilidade distribucional ou ocupar somente a posição inicial? Corresponder a uma 

forma livre? Uma vez que não há critérios bem definidos para o estabelecimento da 

noção de pseudoprefixo, a postulação dessa entidade não contribui para a 

classificação e a análise dos elementos mórficos, trazendo, pelo contrário, ainda 

mais problemas taxonômicos. 

 

Para os autores supramencionados, o mais conveniente para a descrição e análise dos 

formantes prefixais seria desconsiderar as subclassificações — ou seja, os termos prefixoide e 

pseudoprefixo —, inserindo todos os elementos de natureza prefixal sob um único rótulo: 

prefixo. É o que fazem a Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua 

Española (2009), na Nueva Gramática de la Lengua Española. É o que faz Oliveira (2004), 

ao considerar as partículas agro-, eco-, bi-, auto- e aero- como verdadeiros prefixos. E é 

também o que é feito por Alves (2000, p.88)
149

, como se pode constatar no excerto abaixo 

reproduzido: 

 

A subparte dedicada às fronteiras dos formantes prefixais, deliberadamente longa, 

procurou enfatizar que alguns elementos que consideramos como prefixais nem 

sempre atuaram nessa condição. Assim como morfemas flexionais se tornaram 

derivativos e vice-versa, formas livres têm passado a exercer uma função afixal. 

Essas mudanças persistem e observamos que um advérbio como não também pode 

atuar como prefixo sob certas condições. De maneira análoga, um radical pode 

gramaticalizar-se e exercer função prefixal, assim como o procedimento inverso é 

observado, quando hiper- e multi- passam a funcionar como os substantivos híper e 

                                            
148

Essa autora considera prefixoides e pseudoprefixos como uma mesma categoria. Seriam, assim, a seu ver, dois 

termos distintos intercambiavelmente utilizáveis para se referir a um mesmo conjunto de elementos mórficos. 
149

Também em outro estudo seu, Alves (2002, p.164), insiste nesse seu ponto de vista que tende a incluir sobre 

um mesmo rótulo (prefixos) os prefixoides, pseudoprefixos e prefixos: ―Formantes de origem latina ou grega que 

ultrapassaram os limites de uma língua especializada, em geral científica, e são contemporaneamente 

empregados na língua geral (hiper-, mega-...) são identificados como prefixais.‖. 
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múlti. Esses casos fronteiriços, que muitos autores preferiram classificar como 

pseudoprefixo ou prefixóide, são por nós tratados como prefixais. Desse modo, 

parece-nos mais adequado considerar o conceito de prefixo de forma lata, atribuindo 

porém graus diferentes de gramaticalização a esses formantes. 

 

Há, por outro lado, um número considerável de estudiosos que preferem defender a 

pertinência de uma subclassificação dos elementos afixais da margem esquerda, mantendo os 

termos prefixoide e/ou pseudoprefixo. É o caso de Gomes & Cunha e Silva (2012), Gonçalves 

(2012b), Campos (2004a; 2001), Varela & Martín García (2000), Rocha (1998), Sandmann 

(1996; 1987), Cunha & Cintra (1985), Carvalho (1973), entre outros. Rio-Torto (1998b, p.44), 

por sua vez, adota a ideia de subclasses para a prefixação, mas absorve outro termo para se 

referir aos prefixoides ou pseudoprefixos: bases prefixais.
150

 

Dois grandes problemas se estabelecem na adoção dessas subcategorias prefixoide e 

pseudoprefixo, pondo entraves a um rigor científico de caráter terminológico e conceptual: o 

primeiro é a indistinção ou distinção entre as duas subcategorias supramencionadas, pois 

alguns autores — como Depuydt (2009) e Silva (2009; 2008) — consideram os termos como 

sinonímicos, enquanto outros estudiosos, como Campos (2001; 2004a) os concebem como 

elementos distintos; o segundo problema se materializa na expressiva variedade conceptual 

desenvolvida pelos morfologistas a respeito dessas duas subclasses mórficas, de tal forma que 

se pode dizer que é variável de autor para autor, sendo utilizados para denominar elementos 

bastante diversos (CAMPOS, 2001). Torna-se necessário, por conseguinte, para uma 

observação sistemática da prefixação no português, uma revisão conceptual a respeito da 

subclassificação dos formantes envolvidos na prefixação, a fim de delinearmos o mais 

adequado e refinadamente possível a descrição do paradigma prefixal da língua portuguesa 

em sua primeira sincronia arcaica. 

Após pensarmos sobre o posicionamento que adotaríamos a respeito da questão acima 

mencionada, chegamos à conclusão de que o melhor seria adotar uma subclassificação dos 

elementos mórficos envolvidos no processo de formação de palavras via prefixação, com uma 

divisão dos elementos afixais da periferia esquerda do vocábulo em três categorias, 

identificáveis pelos termos prefixo, prefixoide e pseudoprefixo. Não poderíamos fugir dessa 
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―Uma forma expedita de ultrapassar a eterna questão das fronteiras entre prefixação e composição, sobretudo 

quando estão em causa produtos lexicais de clara inspiração greco-latina, consiste em considerar os temas ou 

radicais greco-latinos como bases prefixais (anfi-, extra-, inter-, mono-, multi-, poli-, em anfi-teatro, 

extraprograma, inter-cidades, mono-motor, multi-uso, poli-grupo) ou sufixais (-ífic-, -ífer-, -duct- em calor-

ífico, frut-ífero, oleo-ducto), consoante figuram à esquerda ou à direita, no produto acabado.‖ (RIO-TORTO, 

1998b, p.43-44). 
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classificação, pois adotamos neste estudo a concepção das categorias e elementos 

morfológicos como inseridos em um sistema gradiente, em um continuum, com um pólo em 

que se localizam as partículas mais prototipicamente compositivas e outro em que se 

encontram as unidades mais prototipicamente derivativas. 

Como já afirmamos, concebemos os prefixos como partículas mórficas que se prestam 

a formações em série (recorrência), inserindo-se em uma posição fixa e esperada no item 

lexical básico, no caso, à sua periferia esquerda. Em sua configuração prototípica, achegam-se 

mais ao plano derivacional, apresentam uma carga semântica expressiva (são inexpletivos), 

mas subsidiária, são isocategoriais, além de se comportarem como formas presas, atuando 

exclusivamente como elementos adjuntivos aos MLBs. Segundo Borba (2003), os prefixos 

são mais produtivos do que os dois outros tipos (prefixoides e pseudoprefixos). 

Ao lado dessas formas mais prototípicas, por apresentarem também algumas de suas 

principais características (inserção recorrente na periferia esquerda do vocábulo, daí 

derivando sua analiticidade mórfica prefixal), consideramos também como prefixos: (i) os 

elementos expletivos
151

, que são assemânticos, mas não deixam de possuir traços mórficos, 

não sendo simples próteses fonológicas eufônicas, analógicas ou antietimológicas (como em 

alevantar, alembrar, alimpar, amostrar, arremedar, arrenegar, arrodear, esfalecer etc.), ao 

que discordamos de Gomes & Cunha e Souza (2012), Henriques (2007) e Gonçalves (1992); 

(ii) os prefixos que possuem sentido opaco ou fossilizado, não depreensível através da 

composicionalidade
152

, mas apenas recuperável através dos recursos da diacronia e da 

etimologia; são partículas que, indubitavelmente, fazem parte do sistema morfológico 
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Dos autores que consultamos, três deles fazem referência à presença de carga semântica identificável nos 

elementos mórficos usando os termos expletividade/inexpletividade ou expletivo/inexpletivo: Costa (2010), 

Villalva (2008) e Pereira (1940). São inexpletivos os morfemas que possuem algum significado, quando não 

lexical, ao menos de natureza gramatical, funcional, relacional ou distintiva; por sua vez, os expletivos são 

destituídos de qualquer carga semântica identificável ou recuperável (daí se diferenciarem dos opacos, cuja carga 

semântica, ainda que não transparente, é recuperável através de uma recorrência à etimologia). Morfemas 

assemânticos são atípicos, como assinala Silva (2004), mas nem por isso deixam de ser morfemas. Quanto aos 

prefixos envolvidos nas formações parassintéticas (lato ou stricto sensu), consideramo-los também como 

expletivos, coadunando-nos ao pensamento de Villalva (2008, p.134), quando afirma que: ―Com efeito, não é 

fácil atribuir uma função gramatical ou semântica aos prefixos que ocorrem nas construções parassintéticas, 

razão pela qual se podem caracterizar como expletivos. Talvez essa vacuidade semântica permita compreender a 

ocorrência e até mesmo a frequência de palavras não sancionadas pela norma lexical, como deslargar ou 

amandar.‖. 
152

―[…] the meaning of words is not always determined compositionally. In some cases, it is the word as a whole 

which bears the meaning, and the relationship between the meaning of the parts and the meaning of the whole 

word can be obscure.‖ (SPENCER, 1991, p.44). Em português: ―[…] o significado das palavras nem sempre é 

determinado composicionalmente. Em alguns casos, é a palavra como um todo que dá o significado, e a relação 

entre o sentido das partes e o significado do todo resultante pode ser obscura.‖ [Tradução nossa]. Com Nunes 

(2005), temos consciência de que nos prefixos opacos não é evidente a composicionalidade, mas isso não lhes 

destitui o caráter de partículas mórficas, ainda que apresentem pouca vitalidade e alguma inoperância na 

formação de novas palavras. 
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vernáculo, mas sob a forma de sedimento genolexical do latim, do grego ou do árabe, tal 

como nos vocábulos admirar, biscoito, deduzir, evaporar, excluir, injetar, perceber, 

progredir, anacrônico, antipatia, apostasia, açucena, alambique; (iii) os prefixos 

transcategorizadores (ou heterocategoriais), como em antibacteriano, extrapauta, 

interrempresas, pós-Vaticano II, pró-militares; iv) os prefixos com comportamento similar ao 

de bases lexicais (MLBs), como nos vocábulos benigno, circundar, contrário, entranhas, 

entrar, estranho, inferior, inferno, maldade, maligno e superior. 

Como já afirmamos anteriormente, há uma visível discrepância entre os teóricos de 

morfologia sobre os conceitos de prefixoide e pseudoprefixo, sendo que, para alguns deles, 

tratam-se de formas sinonímicas. Adotamos aqui um ponto de vista diferente, pois, como 

Campos (2004a; 2001), concebemo-los como duas classes distintas de formantes mórficos 

que, com os prefixos, formam a tríade categorial dos elementos prefixais, imersos no 

continuum composição-derivação. 

Concebemos como prefixoides (recordemo-nos da carga semântica do sufixo -oide; daí 

serem, ao pé da letra, partículas ‗semelhantes aos prefixos‘) os elementos que são dotados de 

um conteúdo semântico pleno e genérico (correspondentes a formas livres ou a formas 

dependentes dotadas de explícita carga semântica de teor lexical), possuindo acentuada 

independência como forma livre da língua, relacionando-se a itens lexicais (GOMES & 

CUNHA e SOUZA, 2012; DUARTE, 1999a; CUNHA & CINTRA, 1985), que apresentam 

uma relativa recorrência
153

 — em geral apresentam um rendimento bem menor que o dos 

prefixos prototípicos, mas alguns se mostram com acentuada produtividade e/ou vitalidade na 

língua, como o prefixoide não- —.
154

 Inicialmente seriam formas adverbiais ou preposicionais 

que, graças à sua inserção (justaposição ou aglutinação) recorrente à periferia esquerda do 

vocábulo, começaram a passar por um processo de gramaticalização, ocorrido bem cedo na 

língua (pelo menos a partir do século XIV), passando a comportar-se semelhantemente a 

prefixos, ainda que conservando, na grande maioria dos casos, seus respectivos significados 

originais (CAMPOS, 2004a; 2001). Seriam as formas bem-, contra-, mal-, não- e sem-, sendo 

                                            
153

Nesse ponto discordamos plenamente de Rocha (1998), para quem os prefixoides necessariamente são 

irrecorrentes, aparecendo em apenas um vocábulo. Cabe apontar que a recorrência dos prefixoides (e também 

dos prefixos e até mesmo dos pseudoprefixos) dá-se não apenas na inserção em posição esperada na estrutura 

interna do vocábulo mórfico, mas vai além, inflectindo para uma recorrência no campo da significação, pois os 

afixoides ―[...] estabelecem uma relação significativa constante com as respectivas bases, ou seja, constituem um 

paradigma.‖ (CAETANO, 1996, p.523).  
154

Para Borba (2003, p.82), o que aqui interpretamos como prefixoides são ―[...] formas livres que 

ocasionalmente ocupam a posição prefixal funcionando como prefixos (bem-, não-, aquém-, além- etc.).‖. 
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que as quatro primeiras foram registradas atuando em operações prefixais no corpus textual 

que consultamos (cf. parte II do apêndice I do segundo tomo desta dissertação). 

Por sua vez, os pseudoprefixos (literalmente, ‗falsos prefixos‘) são basicamente 

elementos oriundos do grego ou do latim, que entram em formações genolexicais 

relativamente recentes, sendo dotados de uma significação lexical plena e não genérica, e 

assumindo (via semanticização) o conteúdo semântico total dos vocábulos em que se inseriam 

— por exemplo, o pseudoprefixo auto- assume toda a carga semântica da palavra de que 

proveio, automóvel, ainda que seja apenas uma parte do vocábulo, resultante de um 

encurtamento do substantivo mencionado —
155

, passando a configurar-se na posição esperada 

para um prefixo, dando origem a novas palavras (CAMPOS, 2004a; 2001). Seu processo de 

gramaticalização é bem menos desenvolvido que o dos prefixoides, já que se encontra em 

estágios iniciais (são formas que apenas recentemente passaram a atuar como elementos 

adjungidos à margem esquerda do vocábulo mórfico). Como defende Depuydt (2009, p.19), 

―[...] no son prefijos que funcionan independientemente, sino son palabras acortadas cuyo 

comportamiento es igual que el de los prefijos propiamente dichos.‖
156

 Pertinente é a 

conjectura apontada por Gonçalves (2012b, p.190) sobre a origem e a caracterização dos 

pseudoprefixos, a que anuímos completamente: 

 

[...] são formas recorrentes oriundas de clippings que não incidem em elementos 

morfêmicos. De fato, info-, euro-, narco- e choco- não têm qualquer estatuto 

morfológico nas formas que lhes deram origem: ‗informática‘/‗informação‘, 

‗Europa‘, ‗narcótico‘ e ‗chocolate‘. Na literatura atual, tais partículas recebem o 

nome de splinters: elementos que, como os afixos, ocorrem numa borda específica 

da palavra, mas, em função de seus significados, correspondem a lexemas. Splinters, 

portanto, formam uma classe à parte, situada entre radicais e afixos. 

 

Consideramos que, na escala mórfica, há uma tendência de as formas [+ lexicais], 

conexas ao pólo [+ composicional] do continuum composição-derivação, migrarem 

paulatinamente para o pólo [+ derivacional], tornando-se muitas vezes [+ gramaticais], além 

de progressivamente menos independentes. Com Albuquerque (2010a), Campos (2009; 2007; 

2004a; 2004b; 2004c; 2002; 2001) e Alves (2000), pensamos que isso reflete, de forma clara, 
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Exemplificamos melhor com um trecho do estudo de Bomfim (2002, p.58): ―[...] alguns radicais de origem 

grega passaram a ter uma significação especial em português. O radical grego auto- que aparece em automóvel 

(= ‗que se move por si‘) passou, com a redução dessa palavra, a ter significação própria (auto = veículo) e é com 

esse significado que entra na formação de novas palavras, como auto-estrada, auto-escola, autopeça, etc. O 

mesmo fenômeno pode ser observado com o radical tele-, que veio a se aplicar a tudo o que se refere a televisão 

e, nesse sentido, passou a entrar na formação de novas palavras, como telenovela, telecurso, telejornal.‖ 
156

―[...] não são prefixos que funcionam independentemente, mas sim palavras encurtadas cujo comportamento é 

igual ao dos prefixos propriamente ditos.‖ [Tradução nossa]. 
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um percurso de gramaticalização, entendido como o processo de transformação de um item 

lexical para um item gramatical, integrando-se em um paradigma e ocupando uma posição 

fixa (LEHMANN, 1991; 1982). No caso dos prefixos, prefixoides e pseudoprefixos, trata-se 

da transformação de um lexema a um morfema léxico-gramatical (STEIN, 1970). Com isso, 

podemos considerar, então, que ―[...] os prefixos são antigas formas livres que, por um 

processo de gramaticalização, tornaram-se formas presas em português.‖ (CAVALIERE, 

2000, p.308). Exemplificando esse processo, declara Alves (2000, p.85) o seguinte: 

 

Muitos dos elementos que estudamos, os formantes aos quais atribuímos um caráter 

prefixal, têm passado pelo processo da gramaticalização: formantes adverbiais como 

não e preposicionais como sobre passam a exercer função afixal e tornam-se 

prefixos; formantes que, no latim e no grego eram radicais, como o grego mega, 

passam também a atuar como afixos e a exercer igualmente uma função gramatical. 

 

Existe, portanto, uma gradação (via gramaticalização) na escala do continuum 

composição-derivação, que vai do que é mais compositivo ao que é mais derivativo, em que 

transitam, muitas vezes de forma difusa, as unidades e categorias morfolexicais 

(GONÇALVES, 2011b). Essa migração se realiza a partir da recorrência: quanto mais 

recorrente, mais um elemento afixal de margem esquerda se aproxima da derivação, ilação 

adotada por Azeredo (2000, p.69), pois afirma que ―Na história da língua portuguesa, algumas 

palavras lexicais tornam-se gramaticais por causa de sua freqüência de uso em certa posição, 

o que acabou enfraquecendo o significado lexical delas.‖
157

. Assim, a gradação seria radical 

livre → radical preso → pseudoprefixo → prefixoide → prefixo, podendo haver saltos de 

etapas realizados por alguns elementos. A diferença mais expressiva, portanto, entre um 

prefixo, prefixoide e pseudoprefixo seria de caráter histórico-diacrônico, ou seja, o grau de 

gramaticalização: os primeiros (no caso, os prefixos) são resultantes desse processo; os 

últimos são formantes que, em menor ou maior grau, ainda se encontram sob esse processo, 

―deslizando‖ por sobre o percurso gradativo do continuum mórfico, estando ―a meio 

caminho‖ entre a composição e a derivação (CAETANO, 2010a). 

Concordamos com o que é preconizado por Albuquerque (2010a) quando se refere às 

fronteiras fluidas da derivação e composição como sendo ocasionadas pela existência de 

partículas híbridas, submetidas a um processo de gramaticalização, que é um ―[...] 
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Essa compreensão é também compartilhada por Albuquerque (2010a, p.37), pois afirma que ―[...] quando se 

torna freqüente o uso de radicais gregos ou latinos, como forma presa em novos itens lexicais, esses formantes 

entram na língua geral e tornam-se assim prefixos.‖. 
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procedimento de mudança linguística considerado um dos mecanismos pelos quais as línguas 

são constituídas.‖ (ALBUQUERQUE, 2010a, p.36). Assim cogitando, torna-se normal e até 

lógico pensar que: 

 

Muitos formantes aos quais atribuímos um caráter prefixal, têm passado pelo 

processo da gramaticalização: formantes adverbiais (ex.: bem e não) e 

preposicionais (ex.: contra e sobre) passam a desempenhar função afixal, tornando-

se prefixos; formantes que eram radicais, no grego e no latim como o mega, hidro e 

bio (grego), passam também a operar como afixos e a exercer do mesmo modo uma 

função gramatical. (ALBUQUERQUE, 2010a, p.38). 

 

Obviamente, não tivemos aqui a pretensão de estabelecer de forma definitiva a 

distinção entre prefixos, prefixoides e pseudoprefixos, mas, pelo contrário, expor uma breve e 

incipiente reflexão sobre a pertinência da adoção dessas três subclasses prefixais, não-

modulares, diferentes (mas contíguas), com fronteiras difusas e imersas numa escala gradual, 

sob a forma de continuum. Muito possivelmente, a posteriori, far-se-á necessário desenvolver 

novas reflexões, interpondo revisões conceptuais, que poderão aperfeiçoar e aprofundar 

nossas descrição e análise dos elementos prefixais e suas subcategorizações. Contudo, 

pensamos que essa exposição de nossa tentativa de definição e classificação dos itens afixais 

da margem esquerda do vocábulo por si só já tem valor, dada a grande vaguidade e 

imprecisão que se espraiam por essa área dos estudos morfológicos. À guisa de conclusão 

para esta breve subseção, podemos fazer eco à seguinte declaração de Duarte (1999a, p.109): 

―O elenco dos prefixos, reconhecemos, é um tanto heterogêneo. Mas onde não há 

heterogeneidade na formação de palavras? [...] Em qualquer setor gramatical ou lexicológico, 

há um sem-número de minúcias que desafiam tentativas de classificação e identificação.‖. 
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5 A FORMAÇÃO DE PALAVRAS VIA PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA LATINA 

 

5.1 PROLEGÔMENOS 

 

Os processos de formação de palavras da língua portuguesa deixam 

entrever os da latina. (FURLAN, 2006, p.150). 

 

Toda sorte de fenômenos morfológicos permaneceriam igualmente 

misteriosos fora da abordagem histórica. (MARTIN, 2003, p.139). 

 

A ideia de se realizar essa incursão à morfologia latina surgiu em uma das mesas-

redondas de morfologia histórica do ROSAE — I Congresso Internacional de Linguística 

Histórica (precisamente em 28/07/2009), ao ouvirmos da Profª. Drª. Clarinda Maia que um 

estudo da morfologia histórica em português que almeje ter uma base teórico-epistemológica 

segura necessitaria recorrer a uma observação acurada da morfologia histórica em língua 

latina, sobretudo se o escopo for o de perscrutar fenômenos concernentes aos processos de 

formação de palavras.  

A análise dos dados referentes à prefixação no português arcaico realizada no âmbito 

dessa pesquisa de mestrado só veio a corroborar a ideia exposta pela Profª. Drª. Clarinda 

Maia, visto que, para muitos aspectos complexos ou até mesmo obscuros relacionados à 

natureza, à função, à produtividade ou à caracterização morfossemântico-lexical e 

morfofonológica da prefixação, a recorrência à língua latina — tanto aos étimos, quanto ao 

funcionamento do próprio processo de afixação prefixal — vem sendo de fundamental 

importância para a compreensão da morfologia derivacional do português arcaico, 

propiciando o desenvolvimento de um olhar descritivo-analítico mais atilado a respeito da 

constituição e funcionamento do paradigma prefixal da língua portuguesa em sua primeira 

fase de expressão documental escrita. 

Da constatação irrefutável da primazia do estrato latino na lexicogênese da língua 

portuguesa
158

, assim como da necessidade do desenvolvimento de uma incidência minuciosa 

nos processos morfológicos de formação de palavras no latim para a consecução de um estudo 

significativo sobre a morfologia derivacional do vernáculo (PENA, 2009), pretendemos 
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Afirma Villalva (2008, p.48): ―Tal como a própria língua, o léxico do Português está ancorado no léxico latino 

e, em particular, no léxico do Latim falado no noroeste da Península Ibérica durante a vigência do Império 

Romano [...].‖. 
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apresentar alguns comentários linguísticos à prefixação na língua latina, tomando-se como 

lastro primordial as observações e ilações presentes em um rol não-exaustivo de gramáticas 

latinas, gramáticas históricas (do português ou de outras línguas românicas) e outros estudos 

de natureza histórico-diacrônica. Almejamos, destarte, constituir um breve conjunto de 

observações concernentes ao processo de prefixação no latim, sob a forma de considerações 

críticas que estabeleçam uma maior aproximação ao mencionado fenômeno, basilar na 

formação de itens lexicais, quer no sistema intralinguístico latino, quer no de suas línguas 

descendentes.  

Partindo de uma reflexão atinente à própria definição do formativo prefixal e à sua 

inserção no âmbito dos fenômenos derivativos ou compositivos, nas sessões subsequentes, 

subsidiando-nos em dados empíricos indiretos (i.e., um sucinto corpus proveniente de fontes 

secundárias), extraídos de estudos linguísticos consultados, teceremos breves escólios a 

propósito de algumas de suas características morfofonológicas e morfossemânticas no latim, 

buscando igualmente apresentar alguma contribuição sobre sua natureza formal e funcional, 

bem como sobre sua vitalidade e produtividade no interior do arcabouço linguístico da língua 

latina. 

 

5.2 PERSCRUTANDO A PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA LATINA 

 

5.2.1 Definição e caracterização  

 

Através da leitura de gramáticas latinas tomadas como lastro descritivo para este 

estudo, observamos que, quando há uma definição do item prefixal
159

, esta geralmente apenas 

se pauta no aspecto da ubicação da partícula na estrutura interna do vocábulo
160

. É o que se 
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Nem todos os manuais de latim oferecem uma definição/conceptualização dos prefixos, atendo-se apenas à 

exposição dessas partículas e dos sentidos que veiculam. É o caso, por exemplo, das gramáticas de Furlan 

(2006), Comba (2005), Freire (1958), Ferro et al. (1989) e Faria (1958). Maurer Jr. (1959), por sua vez, define 

tais afixos com base em sua própria natureza gramatical (prepositiva ou adverbial) e na das bases a que se 

agregam (principalmente substantivos, adjetivos, verbos), às quais adicionam traços semânticos. Esse último 

estudioso afirma que os prefixos são palavras, o que consideramos uma inadequação terminológica, visto que, no 

próprio latim, além de formas livres (advérbios) ou dependentes (preposições), funcionavam também como 

prefixos algumas partículas que não se caracterizam como palavras, mas apenas como itens mórficos presos, não 

tendo independência na cadeia textual (os prefixos re-, se-, dis-, ve-).  
160

O item lexical possui uma estrutura interna — em que atua exclusivamente o nível morfológico, ou seja, onde 

ocorrem as diversas operações morfológicas possíveis licenciadas pelo sistema intralinguístico — e uma 

estrutura externa, onde se dão os fenômenos e relações lexicais, sintagmáticos e discursivos. A estrutura interna 
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pôde verificar, por exemplo, nos manuais de Garcia & Castro (2003), Almeida (2000), 

Almendra & Figueiredo (1996) e Riemann & Goelzer (1947).  

Não tendo aqui a pretensão de oferecer uma definição indiscutível e definitiva da 

prefixação, podemos, ainda assim, apontar os traços principais que caracterizam tal processo e 

as partículas que o operam, quer na língua latina, quer em vernáculo. Como já afirmamos na 

macroseção anterior, a prefixação pode ser definida como a inserção de uma partícula afixal à 

extrema esquerda de uma base lexical (geralmente verbal ou nominal) a que se coaduna — 

podendo, em alguns casos, haver uma superposição prefixal (ou sobreprefixação) —, 

fornecendo-lhe, ordinariamente, uma carga semântica subsidiária e, não engatilhando, na 

maior parte das vezes, um processo heterocategorial.  

A operação prefixal pode ser formalizada no esquema [X]y → [prefixo [X]y] y, em que 

X representa a base, e Y a categoria sintática desta. Assim, temos, por exemplo: [ponĕre]V → 

[re- [ponĕre]V]V. Destarte, se tomamos como exemplo a forma derivada reponĕre, 

observamos que esse verbo conserva a classe gramatical da forma primitiva (ponĕre), a que o 

prefixo agregou o matiz semântico de repetição. Em latim, os prefixos poderiam se aplicar, 

essencialmente, a três macrocampos da experiência humana: o espacial, o temporal e o 

nocional (ALVAR & POTTIER, 1993), recobrindo, principalmente, os valores semânticos 

avaliativo, acional, télico, ingressivo, modal e aspectual (DINU, 2012). Sobretudo nas 

formações verbais, os prefixos funcionavam como satélites de natureza preposicional ou 

adverbial (BATLLORI & PUJOL, 2010), fornecendo matizes semânticos acessórios — 

comumente de natureza aspectual — às bases a que se adjungiam, em formações em que, 

usualmente, o verbo derivado denota marca aspectual não-durativa ou finita em relação ao 

verbo primitivo, como em facĭŏ / perficĭō / conficĭō, pois a forma simples denota aspecto 

imperfectivo, enquanto as formas derivadas expressam o aspecto perfectivo da ação (DINU, 

2012). 

Como já afirmamos no início deste escrito, a prefixação ocupou um lugar de destaque 

entre os processos de formação e ampliação do arcabouço lexical do latim
161

, situação que foi 

transmitida desde o início às línguas novilatinas. Corroboram essa hipótese os dados do 

próprio latim e os dados extraídos, por exemplo, da documentação escrita dos primórdios do 

                                                                                                                                        
comportaria exclusivamente os morfemas, elementos constitutivos do vocábulo mórfico, enquanto a externa 

englobaria o lexema como um todo, bem como suas funções e sua significação. 
161

Foi em uma das aulas do módulo avançado do Curso Para ler língua latina (mais precisamente em 

12/04/2012), dirigido e promovido pelo Prof. José Amarante Santos Sobrinho, que nos demos conta da grande 

produtividade e vitalidade dos prefixos na constituição e ampliação do léxico latino, sobretudo na derivação de 

produtos verbais. 
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português (séculos XII a XIV). Exemplificando: tinha-se no latim o verbo primitivo pōnō, -is, 

-ĕre, -posŭī, -posĭtum, do qual, via prefixação, ainda na fase clássica da língua, derivaram-se 

diversos outros (no mínimo, 17)
162

 constituindo uma espécie de família léxica verbal 

derivacional
163

, o que pode ser observado no esquema a seguir: 

 

PŌNŌ, -IS, -ĔRE, POSŬĪ, POSĬTUM
164

 

↓ 
       

antepōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum165             compōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum166 

    contrapōnō, -is, -ĕre167                                     depōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum168 

   dispōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum169                expōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum170 

impōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum171               interpōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum172 

                                            
162

Isso se nos atemos apenas à prefixação verbal. Identificamos, por exemplo, a existência do adjetivo de 1ª 

classe indisposĭtus, -a, -um, que é um caso de superposição prefixal que ocorre na base adjetival, que cremos 

advir do particípio perfeito posĭtus (< verbo pōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum).  
163

Algo que observamos no corpus que utilizamos como base de nossa pesquisa de mestrado é que, na maior 

parte dos casos — cerca de 75% das ocorrências — a adjunção de um prefixo se dá em uma base verbal, 

originando uma forma verbal derivada, geralmente com alguma especificação semântica. Ainda quando se 

agregam a nomes (substantivos ou adjetivos), na maior parte das vezes acabam originando verbos (via 

parassíntese). Em outras palavras, os prefixos se prestariam, basicamente, para formar novos verbos 

(selecionando, primordialmente, bases verbais). Tal constatação nos causou surpresa, levando-nos a perscrutar 

um pouco mais esse fenômeno. Pareceu-nos uma explicação plausível a hipótese de que tal seleção se liga ao 

processo de gramaticalização dos prefixos, visto que, inicialmente, ainda como preposições no latim, usavam-se 

antepostas a formas verbais, acrescentando-lhes matizes semânticos locativos, instrumentais etc. (SAID ALI, 

1921, p.192). Ora, por essas preposições (que originariam, a posteriori, os prefixos) inicialmente atuarem quase 

sempre em relação de anteposição com formas verbais, essa mesma característica foi herdada pelos morfemas 

lexicais subsidiários, que, no latim e no início da formação do português, eram quase exclusivamente formadores 

de itens verbais, fixando-se à periferia esquerda dessas bases, o que corrobora o processo de surgimento e 

desenvolvimento de tais partículas via gramaticalização. 
164

Verbo identificável em muitos textos como, exempli gratia, na Bellum Gallicum, de César (4, 37); Tusculanae, 

de Cícero (5, 60) e nas Metamorfoses, de Ovídio (8, 452),  segundo Faria (1994, p.423). 
165

Nos Anais, de Tácito (15, 32); em Brutus, de Cícero (68), segundo Faria (1994, p.52). 
166

Em Pro Dejotaro, de Cícero (17); na Eneida, de Virgílio (8, 317); na Bellum Jugurthinum, de Salústio (18, 3); 

nas Metamorfoses, de Ovídio (4, 157); nas Epístolas, de Horácio (2, 1, 251); entre outros, segundo Faria (1994, 

p.123). 
167

Presente em Quintiliano (9, 3, 84), segundo Faria (1994, p.139). 
168

Em Pro Sulla, de Cícero (65); em Bellum Gallicum, de César (4, 32, 5); em Catulo 34, 8; entre outros, 

segundo Faria (1994, p.123). 
169

Em Orator, de Cícero (65); em Bellum Gallicum, de César (7, 34, 1) e em Lucrécio (1, 52), segundo Faria 

(1994, p.179). 
170

Em De Republica, de Cícero (2, 4); em Epistulae ad Atticum, também de Cícero (5, 4, 3) e em Bellum 

Gallicum, de César (5, 9, 1); entre outros, segundo Faria (1994, p.211). 
171

Em Cícero (Tusculanae, 1, 85; Filípicas, 3, 12; Pro Murena, 38); entre outros, segundo Faria (1994, p.266). 
172

Em César (Bellum Civile, 2, 15, 2); em Cícero (Brutus, 287; De Divinatione, 2, 150); entre outros, segundo 

Faria (1994, p.289). 
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   oppōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum173                postpōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum174 

   praepōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum175            repōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum176 

   superpōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum177          suppōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum178 

  trānspōnō, -is, -ĕre, -posŭī, -posĭtum179           recompōnō, -is, -ĕre180 

decompōnĕre181 

    Figura 08. Esquema ilustrativo de uma família léxica derivacional de matiz prefixal no latim clássico.
182

 

 

Através do esquema acima podemos vislumbrar a função das operações prefixais no 

âmbito da língua: derivar de um termo primitivo novos vocábulos, sem com isso propiciar 

uma transcategorização gramatical, acrescentando, na maioria absoluta dos casos, um 

conteúdo semântico explícito ao morfema lexical básico a que se concatena, modificando ou 

matizando a significação primeva do vocábulo
183

.  

                                            
173

Em Fastos, de Ovídio (4, 178); em Pro Sestio, de Cícero (42); Bellum Civile, de César (3, 75, 5); entre outros, 

segundo Faria (1994, p.378). 
174

Em Bellum Gallicum, de César (5, 7, 2); nas Epístolas, de Horácio (1, 18, 34); segundo Faria (1994, p. 426). 
175

Em Cícero (Pro Lege Manilia, 63; De Inventione, 1, 58); em Lucrécio (6, 997); entre outros, segundo Faria 

(1994, p.433). 
176

Nos Anais, de Tácito (1, 63); em Verrinas, de Cícero (1, 147); na Arte Poética, de Horácio (190); em 

Quintiliano (10, 4, 2); entre vários outros, segundo Faria (1994, p.474). 
177

Em Tito Lívio (1, 34, 9); no texto Epistulae ad Lucilium, de Sêneca (58, 13) e em Petrônio (56); segundo Faria 

(1994, p.530). 
178

Em Cícero (De Natura Deorum, 2, 124; Paradoxa, 43); nas Metamorfoses, de Ovídio (7, 118); entre vários 

outros, segundo Faria (1994, p.532). 
179

Nos Anais, de Tácito (2, 8), segundo Faria (1994, p.530). 
180

Segundo Faria (1994, p. 466), registrado no trecho 50, 6 das Epistulae ad Lucilium, de Sêneca. 
181

Cunha (2010, p. 201) propõe hipoteticamente esse verbo como forma existente no latim. 
182

Muitíssimo numerosas são as famílias léxicas derivativas verbais presentes na língua latina e formadas via 

adjunção prefixal. Mais alguns exemplos: a) SUM, ES, ESSE, FŬĪ (‗ser, existir, estar‘) → absum, dēsum, insum, 

intērsum, prōsum, subsum, supērsum; b) MITTŌ, -IS, ĔRE, MĪSĪ, MISSUM (‗deixar ir, deixar partir, soltar, 

enviar‘) → admittō, committō, dēmittō, ēmittō, immĭttō, intermittō, intrōmīttō, omittō, permittō, praetermittō, 

prōmittō, remittō, sumittō, transmittō; c) CURRŌ, -IS, -ĔRE, CUCURRĪ, CURSUM (‗correr‘) → decurrō, 

excūrrō, praecūrrō, prōcūrrō, trānscūrrō; d) PLICŌ, -ĀS, -ĀRE, -ĀVĪ, -ĀTUM (‗dobrar‘) → applicō, explĭcō, 

implĭcō, duplĭcō, multiplīcō, replīcō, supplĭcō (subplīcō), triplĭcō. Essa opulência derivacional via prefixação 

para a formação de famílias léxicas no latim pode também ser constatada ao se observar os dados presentes no 

estudo de Oliveira (2007, p.39-40). Essa latinista, no referido estudo, afirma que foi muito produtiva a prefixação 

no latim na formação de verbos a partir da base verbal fĕro, fers, ferre, tŭli, lātum, originando os seguintes 

derivados: affero, aufero, circumfĕro, confero, defero, differo, effero, infero, offero, perfero, praefero, refero, 

suffero, superfĕro, transfero. 
183

Contudo, há casos em que a inserção do prefixo em dada base não oferece qualquer carga semântica adicional 

àquela (ou, pelo menos, não se mostra transparente), configurando-se, assim, numa espécie de afixação expletiva 

(i.e., esvaziamento de conteúdo semântico, significado vazio ou sentido zero), o que ocorre já no latim 

(BATLLORI & PUJOL, 2010; NUNES, 1975; ROMANELLI, 1964). É, ao que parece, o que se dá nos 

vocábulos deambŭlāre, denĕgāre, denōmĭnāre, dealbāre, ementior, effercio, evincio, illuceo, entre outros. Da 

consulta a vários estudos de morfologia sincrônica ou diacrônica (atinentes, na maioria das vezes, à língua latina, 

ao português ou ao espanhol), até então não logramos encontrar nenhum que se debruce sistematicamente sobre 

esse tipo peculiar de prefixação, presente desde o latim clássico e vulgar e muito producente na primeira fase do 
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Quanto à superposição de prefixos (ou sobreprefixação), cabe-nos afirmar que estes 

não se ligam à base de forma concomitante (diferentemente, portanto, do que ocorre em 

operações parassintéticas stricto sensu), sendo, pois, um processo em que um prefixo se liga a 

um vocábulo já prefixado, configurando-se sob o seguinte esquema: [prefixo2 [prefixo1 + 

base]]. Pelo que se deixa entrever, a superposição prefixal parece não ter sido um processo 

muito recorrente em latim, restringindo-se a alguns poucos casos, com alguns prefixos 

específicos
184

. Em português e em espanhol essa superposição dá-se, sobretudo, através da 

inserção dos prefixos a-, contra-, des-, ex-, re-
185

, observáveis, por exemplo, nos seguintes 

vocábulos: arremeter (port./esp.), contraendosar (esp.), desembarcar (port./esp.), 

desempaquetar (esp.), ex-vice-presidente (port./esp.), reemitir (port./esp.), reincorporar 

(port./esp.). Já em relação ao latim (ao menos ao clássico), mostram-se mais atuantes nessa 

concatenação os prefixos de-, dis-, e re-, ao se acoplarem a palavras em que já havia sido 

agregado um morfema lexical subsidiário (exemplos: *decomponēre
186

; disconvenĭō, -īs,        

-īre
187

; recompōnō, -is, -ĕre
188

; recorrĭgō, -is, -ĕre, -corrēxī, -corrēctum
189

).  

 

                                                                                                                                        
português arcaico. Cabe dizer que a própria existência de prefixos de carga semântica opaca ou mesmo 

inexistente traz sérias consequências ao conceito básico dos estudos morfológicos, o morfema, praticamente 

considerado de forma unânime como unidade mínima significativa. Cf. a subseção 3.1 desta dissertação. 
184

Afirma Alves (2000, p.45): ―Outra característica evidenciada pelas unidades lexicais formadas com morfemas 

prefixais é a possibilidade de apresentarem mais de um desses afixos. [...] Essa acumulação de prefixos já existe 

no latim (in-com-men-dare, cum-in-itiare, im-per-territus), embora em proporções mais modestas do que no 

romanço [...].‖. Dinu (2012, p.130), por sua vez, aponta a erosão semântica (enfraquecimento do significado 

transparente das formações) como uma das causas principais para o surgimento de sobreprefixações: ―In the 

course of time the semantics of some prefixed formations is becoming blurred and therefore the need to 

strengthen it with other prefixes is felt [...].‖. Em português: ―No decorrer do tempo, a semântica de algumas 

formações prefixadas torna-se turva e, por conseguinte, sente-se uma necessidade de reforçá-la com outros 

prefixos [...]‖. [Tradução nossa]. É o que se dá, por exemplo, em casos como adaligāre [ad- [al- +                       

-ligāre]verbo]verbo, coresuscitāre [co- [re- [sus- + -citare]verbo]verbo]verbo e coadimplēre [co- [ad- [im- +                     

-plēre]verbo]verbo]verbo (DINU, 2012). 
185

Além dos prefixos intensificadores archi-/arqui-, mega-, super- e ultra- (archisuperconocido, superimoral, 

supermegaciudad), que formam superposições prefixais tanto em espanhol, quanto em português. Alguns autores 

(como BASSETTO (2010) e DUARTE (1999)) não os consideram prefixos stricto sensu, mas sim, 

pseudoprefixos ou prefixoides. Schwindt (2001) considera tal classificação problemática (adotando, por sua vez, 

uma distinção dos prefixos como legítimos e composicionais). Rio-Torto (1998b, p.94), por sua vez, afirma que 

―Uma forma expedita de ultrapassar a eterna questão das fronteiras entre prefixação e composição, sobretudo 

quando estão em causa produtos lexicais de clara inspiração greco-latina, consiste em considerar os temas ou 

radicais greco-latinos como bases prefixais (anfi-, extra-, inter, mono-, multi-, poli-) [...]‖. Cf. subseções 4.5 e 

8.1, em que discorremos sobre os diferentes tipos de elementos afixais da margem esquerda do vocábulo. 
186

Ainda que não documentado, Cunha (2010, p.201) propõe hipoteticamente esse verbo como forma existente 

no latim.  
187

Segundo Faria (1994, p.178), registrado nos trechos 1, 1, 99 e 1, 14, 18 das Epístolas, de Horácio. 
188

Segundo Faria (1994, p.466), registrado no trecho 50, 6 do texto Epistulae ad Lucilium, de Sêneca. 
189

Segundo Faria (1994, p.466), registrado na obra Amores, de Ovídio (1, 7, 68). 
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5.2.2 Composição ou derivação? A caracterização da prefixação em manuais e estudos 

específicos de latim
190

 

 

Em grande parte dos manuais e estudos específicos sobre o latim que consultamos, a 

prefixação é caracterizada como processo de composição, em consonância com a tradição 

gramatical. Para Goulart & Silva (1975, p.137), isso se dá porque a maioria dos gramáticos 

segue o princípio de que, por serem geralmente os prefixos, na língua latina, formas de 

existência independente (coincidentes com preposições ou advérbios), são imbuídos de um 

matiz compositivo. Outro fator que, segundo Varela & Martín García (2000, p.4997), 

aproxima os prefixos da composição é o de não propiciarem mudanças na categoria 

gramatical da base a que se agregam. Em contrapartida, a postura que defendemos, como já 

expomos nas macrosseções 3 e 4 desta dissertação, é a de que a prefixação é um processo 

imerso em um continuum mórfico, com representantes (mais prototípicos) ligados ao plano da 

derivação e outros (menos prototípicos) com certa proximidade ao eixo da composição. Antes 

de passarmos a delinear nossa perspectiva, mostramos a seguir uma tabela em que é exposto o 

julgamento dos principais autores consultados em relação à natureza compositiva ou 

derivativa dos prefixos. 

 

JUÍZO DE ALGUNS LATINISTAS SOBRE O CARÁTER DERIVATIVO OU 

COMPOSITIVO DA PREFIXAÇÃO EM LATIM 

 AUTORES COMPOSIÇÃO DERIVAÇÃO 

ALMEIDA (2000) X  

ALMENDRA & FIGUEIREDO (1996)  X 

BATLLORI & PUJOL (2010)  X 

CART et al. (1986) X  

COLLART (1980) X  

                                            
190

Cabe-nos esclarecer que esta subseção não consiste em uma mera repetição da subseção 4.4, em que 

discutimos, de maneira geral, a posição da prefixação no continuum composição-derivação. Para a atual 

subseção, atemo-nos à língua latina, em que a prefixação parecia atrelar-se mais uniformemente ao eixo da 

derivação, pois, se existiam prefixoides ou pseudoprefixos, não foram sequer mencionados pelos latinistas que 

consultamos. O português e o latim, por serem, obviamente, duas línguas distintas — ainda que genética e 

tipologicamente relacionadas —, comportam especificidades e distinções a respeito do fenômeno da prefixação. 

Pensamos, assim, que isso justifica a inclusão desta subseção 5.2.2. no estudo de mestrado que desenvolvemos. 
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COMBA (2004) X  

DINU (2012)  X 

FARIA (1958) X  

FERRO et al. (1989) X  

FREIRE (1998) X  

FURLAN (2006)  X 

GARCIA & CASTRO (2003)  X 

MAURER JR. (1959) X  

OLIVEIRA (2007)  X 

RIEMANN & GOELZER (1947) X  

ROMANELLI (1964) X  

SANTOS SOBRINHO (no prelo) X  

Tabela 06: Juízo de alguns latinistas sobre o caráter derivativo ou compositivo da prefixação em latim. 
 

De um cômputo de dezessete obras que constam da tabela acima, em onze delas a 

prefixação é tomada como um processo de composição. Nas seis restantes, é concebida como 

processo derivativo, sobretudo nas mais modernas, pois entre os gramáticos mais antigos era 

consensual a inserção da prefixação no rol dos fenômenos compositivos. Essa vacilação na 

determinação do status morfológico das operações prefixais não nos causa estranheza, dada a 

gama de critérios e pontos de vista divergentes que permeiam essa questão.  

Tomamos aqui a prefixação mais prototípica no latim como um processo derivativo, 

juntamente com a sufixação. Para tanto, refutamos os argumentos da autonomia lexical e 

separabilidade dos prefixos, visto que nem todos apresentam essas características, pois alguns 

elementos prefixais, como dis-, re-, in-1, ne-, ob- e ve-, não ocorrem como formas autônomas. 

Refutamos também a proposta de que, por não propiciar mudanças heterocategoriais à base a 

que se liga, a prefixação figura como processo compositivo. Ora, se fosse assim, a sufixação 

também não constituiria um processo derivativo (o que é impensável), uma vez que em 

muitos casos não viabiliza mudança de classe gramatical da base, pois há vários sufixos que 

operam a formação de substantivos a partir de outros substantivos, como nos pares milhoSubst. 
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→ milharalSubst. e ferroSubst. → ferreiroSubst.. E, além disso, existem, como já mencionamos, 

casos em que prefixos produzem alterações de classe morfossintática. 

Como já apontamos, por o prefixo prestar-se ao processo de formação de novos itens 

lexicais na língua, fornecendo, em geral, uma carga semântica complementar ao núcleo 

mórfico do vocábulo primitivo, pensamos ser apropriado inserir a prefixação mais prototípica 

da língua latina no pólo [+ derivativo] no continuum das partículas morfolexicais, salientando, 

contudo, a existência de partículas [+ periféricas] que se encontram em processo de 

gramaticalização, migrando, paulatinamente, do pólo [+ compositivo] para o pólo [+ 

derivativo] (algumas vezes permanecendo a meio caminho entre a derivação e composição). 

Consideramos que encaixar a prefixação e a sufixação em categorias totalmente diferentes de 

processos formativos não parece corresponder à ―realidade‖ empírica do sistema linguístico, 

em que tais processos demonstram ter uma proximidade funcional patente, compartilhando 

diversas características
191

. 

 

5.3 TRAÇANDO UMA ROTA PARA A PREFIXAÇÃO NA LÍNGUA LATINA 

 

O processo de prefixação inexistia no indo-europeu comum, não possuindo esta língua 

prefixos e nem mesmo preposições, tal como afirmam Bassetto (2010) e Romanelli (1964). 

Segundo este último, em um estudo intitulado Os prefixos latinos, o indo-europeu não admitia 

qualquer forma de adjunção de partículas à periferia esquerda do elemento radical
192

, a não 

ser o redobro verbal ou nominal, sendo a prefixação um processo tardio, um fenômeno 

inovador, apenas atuante no sistema das línguas descendentes do indo-europeu. 

O latim, descendente do indo-europeu, passou a adotar um sistema de prefixos, ao lado 

de um sistema de preposições, sendo paralelos, coincidentes, somente fendidos no latim 

vulgar, em que o conjunto de preposições sofreu uma considerável redução quantitativa, 

enquanto o rol de prefixos se mantinha praticamente intocável. Sobre o paralelismo inicial 

entre prefixos e preposições, afirma Câmara Jr. (1975, p.229): 

 

                                            
191

Ambas servem para derivar novas palavras, sendo uma inserção de partículas mórficas a um morfema lexical 

básico, geralmente modificando ou matizando sua significação primitiva; além disso, ambas podem comportar 

uma função gramatical aliada a uma função lexical. 
192

Mas admitia a adjunção à direita, ou seja, a sufixação, que se mostrava já no indo-europeu como um processo 

recorrente e fundamental na constituição do léxico geral. 
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O sistema de prefixos latino era paralelo ao sistema das preposições. Em princípio 

uma mesma partícula aparecia tanto autonomamente, como preposição diante de um 

nome funcionando em complemento verbal, como integrada num verbo ou num 

nome para criar uma nova palavra
 193

. 

 

Um percurso de gramaticalização pode ser vislumbrado no processo de formação dos 

prefixos latinos, visto que, como se pode observar em Romanelli (1964, p.15-16), a princípio, 

no próprio indo-europeu, existiam formas casuais (de valor locativo e instrumental) que, nessa 

mesma língua, acabaram fixando-se como advérbios de sentido concreto — de lugar e de 

tempo, segundo Bassetto (2010) —, vindo a transformar-se, já no latim, em preposições e, em 

seguida, em prefixos (verbais ou nominais)
194

. Oliveira (2007, p.36), por sua vez, afirma que 

―O indo-europeu primitivo dispunha de uma série de partículas que se colocavam com o 

verbo. Mais tarde, no latim, houve um processo de aglutinação de partículas adverbiais 

antepostas ao verbo, responsável pelo desenvolvimento do sistema prefixal latino [...].‖. 

Tal como afirma Bassetto (2010), o sistema de preposições e prefixos constitui um 

inventário fechado, sendo muito raro o surgimento de novas partículas
195

. O funcionamento 

desse inventário fechado, por sua vez, não se configurou uniformemente na história da língua 

latina. Podemos, assim, tomando como lastro teórico fundamental os estudos de Bassetto 

(2010), Romanelli (1964) e Maurer Jr. (1959), propor uma espécie de divisão da 

produtividade prefixal na língua latina, pautada em três registros distintos: a) a prefixação no 

latim clássico; b) a prefixação no latim vulgar; c) a prefixação no latim medieval 

(eclesiástico). Discorreremos a seguir, de forma bastante concisa, sobre cada uma dessas três 

rotas. 

                                            
193

O próprio Câmara Jr. (1975, p.229) exemplifica tal paralelismo: ire ex Epheso ‗ir para fora de Éfeso‘ / exire ‗ir 

para fora‘. 
194

Tomando por base as considerações de Poggio (2002), podemos definir a gramaticalização como o processo 

intralinguístico de cristalização gramatical das estruturas linguísticas com mais expressiva produtividade na 

língua, sendo, destarte, uma rota processual através da qual um item mais lexical vai paulatinamente se tornando 

mais gramatical, passando de uma classe aberta a uma fechada. No caso da formação dos prefixos, o processo de 

gramaticalização que a fundamentou provavelmente foi o seguinte: formas casuais > advérbios > preposições > 

prefixos. Nota-se, portanto, nesse processo, o percurso usual e unidirecional da gramaticalização: forma livre > 

forma dependente > forma presa. Segundo Castilho (2004, p.982), a trajetória do processo de gramaticalização 

segue a escala linear léxico > sintaxe > morfologia > morfofonêmica > zero. 
195

Não obstante isso, há vários textos teóricos de morfologia que sustentam a hipótese do surgimento moderno de 

novos prefixos. É o caso, exempli gratia, dos estudos de Correia (1989), Campos (2009; 2004a) e Coleti & 

Almeida (2010), que propõem, respectivamente, como itens produtivos no português contemporâneo, os prefixos 

euro-, não- e nano-. 
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Pelas informações histórico-diacrônicas apontadas por Romanelli (1964), bem como 

pela nossa própria leitura de textos latinos do período clássico (81 a.C. — 17 d.C.)
196

, 

verifica-se um alto índice da produtividade prefixal, o que nos faz concordar com Câmara Jr. 

(1975, p.229), ao assinalar que constituía então ―[...] um processo fundamental para a criação 

de novas palavras [...].‖, ou seja, era uma fonte substancial para a ampliação e o 

encorpamento do léxico latino. Almendra & Figueiredo (1996) chegam a afirmar que a 

derivação (prefixal e sufixal) constituiu em latim o processo mais importante de formação de 

novos vocábulos, o que, certamente, não é um exagero. Basseto (2010) deixa explícito que a 

maioria dos vocábulos prefixados correntes nas línguas românicas ocidentais origina-se no 

latim culto, clássico, em que a prefixação era particularmente ativa (MONTARI, 2004)
197

. 

Exemplos de vocábulos formados via prefixação e presentes no latim clássico são as formas 

derivadas abstēmĭus, -a, -um
198

; bicŏlor, -ōris
199

; contrādĭco, -is, -ĕre, -dīxī, -dīctum
200

; 

dēclāmātor, -ōris
201

; imprudentĭa, -ae
202

; retrōcēdō, -is, -ĕre, -cēssi
203

; sēmivīvus, -a, -um
204

; 

além dos que apontamos no esquema da seção 5.2.1, constituindo a família derivacional do 

verbo pôr em latim. 

As operações parassintéticas, quer stricto sensu, quer lato sensu, também se faziam 

notar na língua latina. Segundo Dinu (2012), as do primeiro tipo geralmente denotavam um 

valor aspectual incoativo, expresso, sobretudo, em formações que apresentavam o prevérbio 

in- associado ao sufixo -sc- (por exemplo, em incalescō e inamarescō), formações essas que, 

conforme Batllori & Pujol (2010), apresentavam notável vitalidade no latim clássico. Quanto 

à parassíntese lato sensu, ainda de acordo com os referidos autores (2010) e com Nunes 

(1975), também se mostrava producente, do latim clássico ao medieval, em operações 

denominais (exempli gratia, em accusāre [ad- + -causa-subst. + -āre]verbo) e deadjetivais 

(exempli gratia, em inalbāre [in- + -albus-adj. + -āre]verbo), que ilustram a existência já no 

                                            
196

Conforme Faria (1994, p.14) e Bassetto (2005, p.92). Já segundo o Prof. José Amarante S. Sobrinho, em 

material de seu método Latinĭtas (utilizado em uma de suas aulas do já mencionado curso avançado de latim), a 

fase clássica da língua latina vai de 81 a.C. a 68 d.C. 
197

O que também é sustentado por Dinu (2012, p.134), ao afirmar que ―The process of creation of new words by 

prefixation is an active one in Latin, but is shows changing productivity in the history of the Latin language. In 

the classical period it was preferred to compounding.‖.  Em português: ―O processo de criação de novas palavras 

via prefixação é ativo no latim, mas se mostra com diferente produtividade na história da língua latina. No 

período clássico foi mais usual que a composição.‖ [Tradução nossa]. 
198

Conforme Faria (1994, p.17), presente nas Epístolas, de Horácio (1, 12, 6 e 1, 12, 7). 
199

Conforme Faria (1994, p.80), presente na Eneida, de Virgílio (5, 566). 
200

Conforme Faria (1994, p.139), presente em De Inventione, de Cícero (2, 151) e em Quintiliano (5, 10, 13). 
201

Conforme Faria (1994, p.159), presente em Orator, de Cícero (47). 
202

Conforme Faria (1994, p.267), presente em Tito Lívio (4, 39, 6); em Orator, de Cícero (189) e em em Bellum 

Gallicum, de César (7, 29, 4). 
203

Conforme Faria (1994, p.478), presente em Tito Lívio (8, 8, 9). 
204

Conforme Faria (1994, p.499), presente em Verrinas, de Cícero (1, 45). 
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latim de estreitas relações entre derivados verbais parassintéticos e bases substantivas e 

adjetivas. 

Como segundo domínio da classificação da prefixação na história do latim, considera-

se o latim vulgar (essencialmente falado, analítico e mais permeável a elementos 

estrangeiros), de longa duração, vigente desde as origens de Roma (século VII a.C.) e se 

estendendo até o séc. VI d.C., quando, após a queda do Império Romano, a língua passou por 

fragmentação e diferenciação mais profundas, que dariam origem à formação de diversos 

romances e, posteriormente (séculos XI, XII e XIII), ao surgimento das línguas românicas. 

Por se tratar de um latim bastante peculiar e diferenciado em relação à língua clássica 

arquetípica, consideramos metodologicamente viável acomodá-lo como um domínio distinto 

na formatação da prefixação latina. 

Em contraposição ao que ocorria no latim clássico, no latim vulgar a prefixação não 

era muito producente
205

, segundo Maurer Jr. (1959, p.242) e Bassetto (2010, p.168-169)
206

. 

Ainda conforme esses autores, apenas os prefixos ad-, in-, ex- (ou e-), dis- e re- mostravam 

um uso recorrente e vivaz na criação vocabular, sobretudo verbal, já que a nominal tinha um 

emprego ainda mais restrito. O primeiro autor chega a afirmar que além de bem pobres, a 

composição e a derivação no latim vulgar eram bastante peculiares. Já para o último, tal 

declínio na produtividade prefixal no latim vulgar ocorreu por ser esta língua 

predominantemente analítica, enquanto a prefixação é um processo de síntese.  

As formas adunare, addormire, *allongare, collocare, confortare, demorare, 

discooperire, dispenděre, excadēre, *excambiare, excurrěre, inflare, *impennare, repausare, 

reducěre, *reimitare, submittěre, supplicare, retiradas dos estudos de Bassetto (2010) e de 

                                            
205

Já para Oliveira (2007), ocorria justamente o contrário, sendo a prefixação um processo pouco usado no latim 

clássico e amplamente desenvolvido no latim vulgar. 
206

Ainda que exponhamos essa ilação proposta por Maurer Jr. (1959) e por Basseto (2010), não ousamos por ora 

defendê-la incondicionalmente. Isso só seria possível após uma observação abrangente e sistemática de dados 

empíricos remanescentes do latim vulgar, o que não fazemos aqui. Assim, acautelamo-nos de certas afirmações 

categóricas, a fim de não tecê-las irresponsavelmente. O que nos propiciou tal cautela quanto à consideração da 

produtividade prefixal no latim vulgar foi a comunicação da Profª. Drª. Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira 

(UNEB), intitulada Particípio presente no latim vulgar: uma amostra a partir da Vetus Latina, no I Encontro de 

Estudos Clássicos da Bahia (em 16/06/2012). Essa docente, através do estudo que realizou, fundamentando-se 

em dados empíricos, afirmou que o particípio presente ainda era utilizado com valor verbal no latim vulgar, em 

detrimento do que defendiam Maurer Jr. (1951) e Väänänen (1967), de que o particípio presente não era mais 

utilizado como forma verbo-nominal nesse registro, mas apenas sob formas já gramaticalizadas em adjetivos e 

substantivos. Assim como as afirmações categóricas sobre o particípio presente no latim vulgar feitas por esses 

dois últimos latinistas não se coadunam à realidade empírica observada, o mesmo pode ocorrer com as ilações de 

Maurer Jr. (1959) e Basseto (2010) sobre a prefixação no latim vulgar. Daí nossa cautela em defender e adotar 

por ora a hipótese desses teóricos. 
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Maurer Jr. (1959) exemplificam a prefixação nessa segunda circunscrição da língua latina
207

, 

em que se processou um copioso número de formações parassintéticas (MORTARI, 2004). 

O terceiro registro da formação de palavras via prefixação se circunscreve ao latim 

eclesiástico (medieval), em que esse fenômeno foi consideravelmente produtivo. Maurer Jr. 

(1959, p.246) afirma que é graças a esse período que as línguas românicas ocidentais possuem 

uma prefixação vigorosa, prolífera. Foi o latim eclesiástico que reintroduziu as formas 

prefixais latinas, que muitas vezes coocorrem com as vernáculas no português arcaico, como 

pode ser visto nos pares superpor e sobrepor, interlocutória e antrelocutória (IC811), 

admoestados e amoestados (IC150), advogada e avogada (IB136). 

 

5.4 UMA SUCINTA ESQUEMATIZAÇÃO DA MORFOFONOLOGIA E DA 

MORFOSSEMÂNTICA PREFIXAL LATINA 

 

Sendo recorrente nos manuais de latim a exposição de um inventário dos prefixos e 

dos sentidos que veiculam, trataremos nesta seção apenas de sistematizar concisamente tal 

listagem, com base nos estudos de Dinu (2012) e Romanelli (1964), oferecendo as indicações 

das alomorfias
208

 e do homomorfismo existentes. Após isso, abordaremos sinopticamente os 

fenômenos da apofonia e da assimilação em operações prefixais e, por fim, exporemos uma 

esquemática e breve sistematização das relações semânticas que brotam da relação entre os 

prefixos latinos. 
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Outro ponto digno de nota sobre a prefixação no latim vulgar é que, nesse registro da língua, em diversos 

casos, ocorria um deslocamento (via metáfora ou metonímia) do sentido primitivo do morfema lexical 

subsidiário, fomentando a polissemia. Algo também notável é que, conforme Serrano-Dolader (2000, p.4702), a 

ocorrência da parassíntese foi ampliada no latim vulgar, numa situação em que conviviam, com igual 

significado, a forma prefixada e a não prefixada, criadas a partir de uma mesma base. Tal fenômeno de variação 

ainda ocorre com certa frequência na primeira fase do português arcaico. 
208

Como já afirmamos, para essa relação de prefixos, baseamo-nos fundamentalmente em Dinu (2012) e 

Romanelli (1964), cujos estudos não promovem uma distinção entre alomorfia e acomodação/variação gráficas 

nos vocábulos prefixados. Adotamos por ora tal posicionamento, ainda que em outras seções desta dissertação 

façamos a distinção entre esses fenômenos. Justificamos a generalização que adotamos pelo caráter sintético 

dessa seção. 
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5.4.1 Inventário dos prefixos latinos, com seus respectivos alomorfes
209

  

 

(1) ab-, com seus alomorfes abs-, as-1, a-1 e ap-1: afastamento, separação, privação, 

negação, recusa, anulação, extinção, destruição, acabamento, consumação, 

parentesco distante (por parte de antepassados). Exs.: abrogo, abscondo, asporto, 

āmoveo, aperio. 

(2) ad-, com seus alomorfes a-2, ac-, af-, ag-, al-, an-1, ap-2, ar-, as-2 e at-: 

aproximação, direção para, junção, acréscimo, intensidade, ascensão, começo da 

ação, retorno da ação sobre o agente, escopo, hostilidade, parentesco de quarto 

grau. Exs.: admoveo, ascendo, accedo, affero, aggero, allino, annuo, appono, 

arrideo, assumo, attribuo. 

(3) ambi-, com seus alomorfes amb-, am- e an-2: ambilateralidade, dualidade, 

ambiguidade, movimento circular, movimento ao redor de. Exs.: ambigenus, 

ambāges, amputo, anquiro. 

(4) ante-, com seus alomorfes anti- e an-3: posição fronteira ou dianteira, precedência 

(local ou temporal), anterioridade, primazia, supremacia. Exs.: anteverto, anticipo, 

antestor. 

(5) au-: afastamento, separação. Exs.: aufugio, aufero.
210

 

(6) bi-, com seus alomorfes bis- e di-1: duplicidade, dualidade, duplicação. Exs.: 

bicolor, biscoctum, diennium. 
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Dinu (2012) agrupa os prefixos latinos em dois conjuntos: a) os que aparecem apenas nos processos de 

formação de palavras e b) os que também atuam como preposições (envolvidos, portanto, em um processo de 

homonímia). Segundo essa estudiosa, figuram no primeiro grupo os prefixos ambi- (com seus alomorfes amb-, 

am- e an-2), dis- (com seus alomorfes dif-, dir- e di-2), in-1 (com seus alomorfes ig-, il-1, im-1, ir-1 e i-), ne- (com 

seus alomorfes nec-, neg- e n-), re- (com seu alomorfe red-), sed- (com seus alomorfes se- e so-) e ue-. O 

segundo grupo, por sua vez, é constituído pelos prefixos ab- (com seus alomorfes abs-, as-1, a-1 e au-), ad- (com 

seus alomorfes a-2, ac-, af-, ag-, al-, an-1, ap-2, ar-, as-2 e at-), ante- (com seu alomorfe anti-), circum- (com seu 

alomorfe circu-), cum- (com seus alomorfes com-, col-, cor-, con- e co-), de-, ex- (com seus alomorfes ec-, ef- e 

e-), in-2 (com seus alomorfes il-2, im-2 e -ir-2), indu- (com seu alomorfe endo-), inter- (com seu alomorfe intel-), 

ob- (com seus alomorfes oc-, of-, op-, o-, obs- e os-), per- (com seu alomorfe pel-), post-, prae-, praeter-, pro- 

(com seus alomorfes prod- e por-), sub- (com seus alomorfes suc-, suf-, sug-, sum-, sur-, subs-, sus- e su-), 

subter-, super- e trans- (com seu alomorfe tra-). 
210

Dinu (2012) considera a forma au- uma phonetic variants (i.e., um alomorfe) de ab-, enquanto Romanelli 

(1964) os classifica como prefixos distintos. Nenhum desses dois estudiosos justifica a adoção de seus 

respectivos e divergentes pontos de vista. A existência de tais divergências aponta para a necessidade de se 

realizar um estudo mais pormenorizado e fundamentado sobre as alomorfias prefixais latinas, o que pretendemos 

fazer futuramente. 
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(7) circum-, com seu alomorfe circu-: movimento circular, movimento ao redor de, à 

volta de. Exs.: circumcīdo, circuitus. 

(8) cis-, com seu alomorfe ci-: aquém de, da parte de cá. Exs.: cismontanus, citerior. 

(9) cum-, com seus alomorfes com-, col-, cor-, con- e co-: companhia, convergência, 

afluência, movimento para o mesmo lugar, reunião, junção, simultaneidade, 

contemporaneidade, concordância, conformidade, acabamento, plenitude, 

intensidade, movimento omnilateral. Exs.: commoveo, collabor, corrumpo, 

condimentum, cooperio. 

(10)  contra-, com seu alomorfe contro-: posição fronteira, frente a frente, oposição, 

hostilidade. Exs.: contravenio, controversus. 

(11)  de-: movimento de cima para baixo, afastamento de origem para alvo, separação, 

repulsa, diminuição, redução, desgaste, privação, negação, antonímia, acabamento, 

intensidade, sentido zero. Exs.: demoveo, defervesco, dealbo. 

(12)  dis-, com seus alomorfes dif-, dir- e di-2: separação, disjunção, afastamento, 

diversidade de direção, dispersão, negação, antonímia, intensidade, reforço de 

sentido, ordem, arranjo, disposição. Exs.: dispono, difficilis, dirimo, dimitto. 

(13)  du-: dualidade, duplicidade, dúvida (hesitação entre duas alternativas). Ex.: 

duplico, dupondiarius. 

(14)  ex-, com seus alomorfes ec-, ef-, e- e es-: movimento de dentro para fora, saída, 

extração, elevação, ascensão, ausência, privação, mudança de estado, acabamento, 

aumento, reforço, intensidade, sentido zero. Exs.: extendo, ecfertus, effundo, 

ēmoveo, Esquiliae
211

. 

(15)  extra-: movimento para fora, posição externa, exterioridade. Exs.: extranaturalis, 

extraordinarius. 

(16) in-1, com seus alomorfes ig-, il-1, im-1, ir-1 e i-: privação, negação. Exs.: 

inefficax, illicitus, impotens, irreverens, ignarus. 

                                            
211

Segundo Romanelli (1964), o alomorfe es- só aparece nesse antropônimo.  
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(17) in-2, com seus alomorfes il-2, im-2, -ir-2, indu-, endo-, indi- e ind-
212

:  movimento 

em, superposição, movimento para dentro, movimento em direção a, aproximação, 

ingresso em um novo estado, movimento para trás, renovação, sentido zero. Exs.: 

inauguro, illaboro, impono, irritamentum, industrius, endoperator, indigena, 

indago.  

(18) inter-, com seu alomorfe intel-: interposição, mediação, alternância, 

periodicidade, separação, corte ao meio, interrupção, cessação, acabamento, 

complementação, destruição. Exs.: intermitto, internicio, intellectualis, 

intellegentia. 

(19) intro-: entrada, penetração, introdução. Exs.: intromitto, introductio, 

introversus
213

. 

(20) ne-, com seus alomorfes nec-, neque-, neg-, ni- e n-: negação privação. Exs.: 

nēquiquam, necopinans, nequeo, negare, nīmīrum, nunquam. 

(21) ob-, com seus alomorfes oc-, of-, og-, op-, o-, obs- e os-: posição fronteira, 

movimento dianteiro, oposição, hostilidade, circuito, movimento ao redor de, 

envolvimento, revestimento, cobertura, fechamento, oclusão, intensidade. Exs.: 

obambulo, occurro, offero, oggero, oppono, omitto, obscenus, ostendo. 

(22) per-, com seus alomorfes pel- e pran-: movimento através de um meio, travessia, 

duração, continuidade, movimento de ponta a ponta, movimento do princípio ao 

fim, acabamento, complementação, plenitude, desvio, destruição, reforço, 

intensidade, movimento omnilateral. Exs.: permitto, pelluo, prandeo. 

(23) por-, com seus alomorfes pol- e po-: situação fronteira, posição dianteira. Exs.: 

portentosus, polliceor, postis.
214
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Dinu (2012) e Romanelli (1964) afirmam que esses quatro últimos alomorfes são formas reforçadas de in-2. 

Dinu (2012) afirma que são formas arcaicas e os elenca como prefixos distintos de in-2, diferentemente do que 

faz Romanelli (1964), que considera essas partículas como alomorfes de in-2. 
213

O formativo intro- ilustra perfeitamente o processo de gramaticalização que deu origem às partículas prefixais: 

sendo a princípio ―[...] essencialmente um advérbio, assumiu também, em baixa época, a função de preposição, 

justapondo-se, em seguida, a alguns verbos, como autêntico prevérbio [prefixo, portanto] e, assim, permaneceu, 

sem qualquer variante ortográfica, antes de vogal, como de consoante ou soante: introeo, intromitto, 

introversus.‖ (ROMANELLI, 1964, p.75).  
214

Diferentemente de Romanelli (1964), Dinu (2012) considera por- uma phonetic variants (i.e., um alomorfe) de 

pro-.  
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(24) post-, com seus alomorfes posti-, pos-, e po-: posterioridade, posposição. Exs.: 

postfero, posticipo, posmeridianus, pōmerium. 

(25) prae-, com seus alomorfes pre-, pri- e pris-: anteposição, contraposição, 

precedência, anterioridade, começo, antecipação, extremidade, superioridade, 

elevação, preeminência, excelência, intensidade. Exs.: praeambulo, prehendo, 

prior, prīstinus. 

(26) praeter-: transposição, transferência, proximidade, vizinhança. Exs.: 

praetermitto, praeterduco.
215

 

(27) pro-, com seu alomorfe prod-: adiantamento, avanço, manifestação, divulgação, 

antecipação, previsão, predição, prolongamento, prorrogação, descendência, 

substituição. Exs.: profiteor, prōmitto, prōduco, prōdigo, prodigium. 

(28)  re-, com seu alomorfe red-: retrocesso, retorno, recuo, repetição, iteração, 

oposição, rejeição, repulsa, anulação, destruição, acabamento, consumação, 

reforço, intensidade. Exs.: reduco, redhibeo. 

(29)  retro-: recuo, retrocesso. Exs.: retroago, retroversus, retrogradus. 

(30)  sed-, com seus alomorfes se- e so-: separação, afastamento, insulamento, 

privação. Exs.: seditio, severus, sobrius. 

(31)  sem-1, com seus alomorfes sim-1 e sin-1: unidade, identidade. Exs.: semel, similis, 

singulus. 

(32)  semi-, com seus alomorfes sem-2,  sim-2, sin-2, se- e ses-: meio, metade, uma vez 

e meia. Exs.: semicoctus, semiermis, simbella, sinciput, sēmodius, sestertius. 

(33)  sub-, com seus alomorfes suc-, suf-, sug-, sum-, sup-, sur-, subs-, sus- e su-: 

movimento de baixo para cima, ascensão, sotoposição, ação em baixo ou por 

baixo, submissão, subordinação, substituição, sucessão, reprodução, 

abrandamento, redução, diminuição, ação furtiva, ação sub-reptícia, aproximação, 

vizinhança. Exs.: submitto, succedo, sufflo, suggero, summoveo, suppono, surripio, 

substineo, suspendo, suspiro. 

                                            
215

Dinu (2012) e Romanelli (1964) afirmam que o antepositivo praeter- resulta da junção do prefixo prae- com o 

sufixo -ter. 
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(34)  subter-: ação por baixo, em baixo, ação oculta, ação furtiva. Exs.: subterfundo, 

subtercutaneus, subterlabor.
216

 

(35)  super-, com seu alomorfe supel-: superposição, abundância, transposição, 

superação, movimento para além. Exs.: superabundo, superfundo, supellex. 

(36)  trans-, com seus alomorfes tra- e tran-: situação ou ação além de, passagem de 

um para outro lado, transposição, transmissão, travessia, transferência, mudança, 

transformação. Exs.: transfero, traduco, transcribo. 

(37)  tri-, com seus alomorfes ter-, tre-, te- e trium-: número três, aumento, 

intensidade. Exs.: trifolium, ter(r)uncius, trĕpondo, testis, triumvir. 

(38)  uni-, com seus alomorfes un- e ul-: unidade, exclusividade, totalidade, 

integridade. Exs.: unicolor, undecimus, ullus. 

(39)  ve-: privação, pejorativo. Exs.: vecors, vegrandis, vepallidus, Veiovis
217

. 

 

5.4.2 Fenômenos morfofonológicos em operações prefixais latinas
218

 

 

Para uma compreensão atilada das relações de filiação etimológica entre vocábulos 

prefixados no latim e os produtos de sua evolução, i.e., as formas vernáculas, bem como para 

entender de forma apurada como ocorria a inserção prefixal no interior do vocábulo mórfico 

no próprio latim, tem-se que levar em conta, necessariamente, a existência de um conjunto de 

alterações morfofonológicas que comumente incidiam sobre o processo de prefixação na 

língua latina. Caso isso não seja observado, o estudioso de morfologia histórica fica propenso 

a desenvolver análises incongruentes ou lacunares, visto que as alterações fonêmicas atuantes 

na estrutura interna do vocábulo fazem com que, em diversas formações, as relações entre 

base e produto não sejam transparentes
219

. O mesmo se dá em relação a formas prefixadas na 

                                            
216

Dinu (2012) e Romanelli (1964) afirmam que o antepositivo subter- resulta da junção do prefixo sub- com o 

sufixo -ter. 
217

Segundo Romanelli (1964, p.126), Veiovis é uma ―[...] antiga divindade identificada com Júpiter dos infernos, 

donde ‗deus do mal‘, daí o prefixo ve- ter um sentido pejorativo.‖. 
218

A morfofonologia estuda os fenômenos fonológicos que incidem sobre o sistema morfológico da língua. A 

importância de estudar sua aplicação na língua latina se justifica pelo fato de várias alternâncias 

morfofonológicas do português (e de outras línguas novilatinas, como o espanhol) serem herança da matriz 

linguística latina (PENSADO, 2000). 
219

Observando as formas verbais caedō, -is, -ĕre, cecīdī, caesum (‗cortar‘) e procēdo, -is, -ĕre, -cēssī, -cessum 

(‗avançar, progredir, estender-se, proceder‘), a percepção de que são ligadas entre si numa relação base/produto 
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língua latina e tais formas atualizadas nas línguas dela originadas, já que o percurso temporal 

torna, recorrentemente, essa filiação pouco reconhecível
220

. 

Dada uma operação prefixal, quatro situações fonológicas distintas podem dela 

resultar: a) permanecem inalteradas a estrutura fônica da base e a do formativo prefixal (re- + 

dūcō > redūcō); b) permanece intacto o prefixo e muda a base (ex- + cado > excĭdo); c) 

permanece intacta a base e muda o prefixo (con- + rigō > corrĭgō); d) ambos, base e prefixo, 

sofrem mudança sonora (con- + lēgō > collĭgō)
221

. 

As principais alterações de natureza fonológica que atuam nas operações prefixais são 

a apofonia, a assimilação e a contração vocálica (crase fonológica), fenômenos que estão 

visceralmente relacionados ao surgimento de alomorfes, visto que vários deles são gerados a 

partir dessas mudanças fonológicas. 

A apofonia, conforme Freire (1998), é a modificação de timbre vocálico em vogais 

breves no interior do vocábulo, por efeito do acento intensivo inicial
222

. Trata-se de um 

fenômeno morfofonológico que remonta ao latim pré-literário, em que as vogais se fechavam 

quando estavam em sílabas diferentes da inicial (PENSADO, 2000). Tomando como lastro os 

estudos de Dinu (2012), Viaro (1999) e Freire (1998), sistematizamos a seguir as apofonias 

que ocorrem no processo de prefixação na língua latina: 

 

(i) [a] > [e]: damno > condemno; lacto > delecto; scando > descendo;  

 

(ii)  [a] > [i]: ago > exĭgo; facio > efficio; cado > excĭdo; cado > incĭdo; capio > 

accipio; facio > interficio; placeo > displicĕo; rapio > arripio; rapio > corripio; 

rapio > surripio; 

 

(iii)  [a] > [u]: quatio > excutio; salto > insulto; 

 

(iv)  [e] > [i]: emo > adĭmo; rego > corrĭgo; sedeo > assideo; teneo > contineo; 

 

                                                                                                                                        
(pre- + caedo > procēdo) só se deixa entrever ao se levar em conta a apofonia que atuou no processo derivativo. 

Caso não se observe o fenômeno, além de não se conseguir visualizar a relação derivativa entre o étimo e sua 

forma vernacular, poder-se-ia cair na ilusão de que a forma proceder origina-se do verbo ceder, o que não é 

verdade. 
220

Como associar o verbo derivado receber à forma primitiva caber, a não ser através da compreensão dessa 

derivação no próprio latim, em que se deu o fenômeno da apofonia na sílaba interior aberta do derivado (re- + 

capĭō > recipĭō, em que [a] > [i])? Concordamos, assim, com Viaro (1999, p.09), quando assevera que ―[...] 

entender o mecanismo da prefixação, da apofonia e da assimilação são essenciais para relacionar palavras do 

português e suas raízes latinas.‖. 
221

Exemplos extraídos de Freire (1998, p.142-143). 
222

Castilho (2006) denomina a apofonia motivada por prefixos de ablaut ou metafonia. 
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(v)  [u] > [e]: iuro > peiĕro; 

 

(vi)  [æ] > [i]: cædo > concīdo; quæro > requīro; 

 

(vii) [au] > [e]: audio > obedio; 

 

(viii) [au] > [o]: plaudo > explōdo; 

 

(ix) [au] > [u]: claudo > exclūdo; claudo > inclūdo. 

 

A nosso ver, uma sistematização satisfatória dos contextos fonéticos em que se dá a 

apofonia prefixal no latim é a exposta no estudo de Romanelli (1964). Segundo esse autor, a 

apofonia incidia sobre as vogais breves, com exceção de ĭ e ŭ, ―[...] que quase sempre se 

mantinham, por serem, na série vocálica, as de máxima oclusão [...].‖ (ROMANELLI, 1964, 

p.18). Reproduzimos, a seguir, com pequenas modificações necessárias, a esquematização 

proposta por esse autor, agregando a ela algumas informações expostas por Freire (1998): 

 

(i) [ă] > [ĭ], em sílabas interiores abertas
223

: ab- + -ăgo > abĭgo; ad- + -hăbeo > 

adhĭbeo; con- + -făcio > confĭcio; ob- + -căno > occĭno; per- + -căpio > percĭpio; 

re- + -tăceo > retĭceo; trans- + -dătus > tradĭtus; 

(ii) [ĕ] > [ĭ], em sílabas interiores abertas: abs- + -tĕneo > abstĭneo; ad- + -sĕdeo > 

assĭdeo; com- + -prĕmo > comprĭmo; dis- + -mĕdius > dĭmidius; e- + -rĕgo > 

erĭgo; per- + -spĕcio > perspĭcio; red- + -ĕmo > redĭmo; 

(iii) [ŏ] > [ĭ], quando antes das consoantes <t> e <c>, em sílabas interiores abertas: in- 

+ -loco > īlĭco; 

(iv) [ă], [ĕ], [ŏ] > [ĕ], seguidas da consoante <r>, em sílabas interiores abertas: com- + 

-părio > compĕrio; re- + -dăre > reddĕre; trans- + -dăre > tradĕre; 

(v)   [ă], [ĕ], [ŏ] > [ŭ], seguidas de <u> sonântico ou <l> velar, em sílabas interiores 

abertas: dis- + -lăvo > dilŭo; ob- + cĕlo > occŭlo; 

(vi) [ă], [ĕ], [ŏ] > [ŭ] ou [ĭ], seguidas das labiais <p>, <b> ou <m>, em sílabas 

interiores abertas: re- + -căpio > recipĭo; re- + -căpio > recupero; dis- + -habĕō > 

dīrhibĕo; ob- + -căpo > occŭpo; 

                                            
223

Ou seja, sílaba que termina por vogal, tal como <ma> em mater. 
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(vii)  [ă] > [ĕ], em sílabas interiores fechadas
224

: ad- + -căntus > accĕntus; com- +            

-dămno > condĕmno; de- + -scăndo > descĕndo; in- + -căstus> incĕstus; pro- +    

-iăctos> proiĕctus; re- + -făctos> refĕctus; 

(viii) [ă] > [ĕ] > [ĭ], seguidas de <n> velar, em sílabas interiores fechadas: ad- + -tăngo 

> adtĕngo > attĭngo; com- + -păngo > compĕngo > compĭngo; in- + -frăngo > 

infrĕngo > infrĭngo;  

(ix) [ă] > [ĕ] > [ŭ], seguidas de <l> velar, em sílabas interiores fechadas: ad- +           

-ăltero > adĕltero > adŭltero; ex- + -sălto > exsĕlto > ex(s)ŭlto; in- + -sălsos > 

insĕlsos > insŭlsus; 

(x)      [ŏ] > [ŭ], em sílabas interiores fechadas: pro- + -mŏntorium > promŭntorium; 

(xi) [ai] > [ei] > [ī]: de- + -căido > deceido > decīdo; ex- + -ăistumo > exeistumo > 

exīstimo; per- + -quăiro > perqueiro > perquīro; 

(xii) [au] > [eu] > [ou] > [ū]: de- + -frăudo > defreudo > defroudo > defrūdo; in- +   

-clăudo > incleudo > incloudo > inclūdo; re- + -căus(s)a > receus(s)o > 

recous(s)o > recūso; 

(xiii) [oi] ou [oe] > [ū]: com- + -moinis > commūnis; in- + -moenis > immūnis; in- +   

-poena > impūnis. 

 

A assimilação, segundo Castilho (2006, p.228), é a mudança fonética mais comum, 

sendo ―[...] a ‗assemelhação‘ de um som ao outro, devido (i) à antecipação da posição 

articulatória necessária à produção do som seguinte, ou (ii) à inércia dos órgãos articuladores, 

os quais guardam a disposição anterior quando já se está articulando o som subsequente.‖. 

Ferreiro (1997, p.191) afirma que esse fenômeno subsidia grande parte das evoluções 

fonéticas produzidas desde o latim até o galego-português, pelo fato de se imbricar de forma 

perceptível ―[...] á maioria dos procesos evolutivos, tanto do vocalismo como do 

consonantismo, xa que inclúe calquer tipo de acomodación, total ou parcial, do timbre, modo 

ou ponto de articulación dun son por influencia doutro.‖
225

. 

                                            
224

Ou seja, sílaba que termina por consoante, tal como <sal> em saltus. 
225

Em vernáculo português: ―[...] à maioria dos processos evolutivos, tanto do vocalismo quanto do 

consonantismo, já que inclue qualquer tipo de acomodação, total ou parcial, do timbre, modo ou ponto de 

articulação de um som por influência de outro.‖ [Tradução nossa]. 
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A assimilação é o principal veículo gerador da alomorfia prefixal no latim, gozando de 

recorrência e amplitude na sua incidência, que atinge quase todos os prefixos dessa língua. 

Para Viaro (2004, p.22), a assimilação basicamente se efetua em um contexto fonético em que 

―[...] alguns sons são ‗mais fortes‘ que outros em latim e a vizinhança de um som forte com 

um som fraco acaba provocando a descaracterização do som fraco, que se torna idêntico ou 

parecido com o som forte.‖. De forma sucinta e tomando como exemplos algumas formações 

derivativas contidas nos estudos de Viaro (2004; 1999) e Freire (1998), esquematizamos a 

seguir as principais assimilações prefixais que ocorrem na língua latina
226

: 

 

(i) ad- > ac-: ad- + -capio > accipio
227

; ad- + -curro > accurro; 

(ii) ad- > af-: ad- + -fero > affĕro; ad- + -fremo > affrēmo; 

(iii) ad- > ag-: ad- + -grex > aggrĕgo; ad- + -gero > aggĕro; 

(iv)  ad- > al-: ad- + -ludo > allūdo; ad- + -levo > allævo; 

(v)  ad- > an-1: ad- + -numĕro > annumĕro; ad- + -necto > annecto; 

(vi)  ad- > ap-2: ad- + -pono > appono; ad- + -paro > appāro; 

(vii) ad- > ar-: ad- + -rideo > arridĕo; ad- + -rapio > arripĭo; 

(viii) ad- > as-2: ad- + -servo > asservo; ad- + -sumo > assŭmo; 

(ix) ad- > at-: ad- + -tribuo > attribuo; ad- + -tango > attingo; 

(x) ante- > anti-: ante- + -capio > anticĭpo;  

(xi) cum- (com-) > col-: cum- + -labor > collābor; cum- + -lacrimo > collacrĭmo; 

(xii) cum- (com-) > cor-: cum- + -rumpo > corrumpo; cum- + -rogo > corrŏgo; 

(xiii) dis- > dif-: dis- + -facilis > difficĭlis; dis- + -fluo > diffluo; 

(xiv) ex- > ef-: ex- + -facio > efficĭo; ex- + -fingo > effingo; 

(xv) in-1 > il-1: in- + -licitus > illicĭtus; in- + -laetabilis > illaetābĭlis; 

                                            
226

Diversos exemplos de operações derivacionais presentes nessa esquematização sobre a assimilação prefixal no 

latim foram por nós detectados através do Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001). 
227

Observe-se que nesse e em muitos outros casos ocorre tanto a assimilação quanto a apofonia. 
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(xvi) in-1 > ir-1: in- + -reverens > irreverens; in- + -requietus > irrequiētus; 

(xvii) in-2 > il-2: in- + -ligo > illĭgo; in- + -lustro > illustro; 

(xviii) in-2 > ir-2: in- + -rogo > irrŏgo; in- + -rideo > irrīdĕo; 

(xix) inter- > intel-: inter- + -lego > intellĕgo; 

(xx) ob- > oc-: ob- + -curro > occurro; ob- + -cresco > occrēsco; 

(xxi) ob- > of-: ob- + -faveo > offavĕo; ob- + -fundo > offundo; 

(xxii) ob- > og-: ob- + -gannio > oggannio; ob- + -gero > oggero; 

(xxiii) ob- > op-: ob- + -pono > oppono; ob- + -premo > opprĭmo; 

(xxiv) per- > pel-: per- + -lacio > pellicĭo; per- + -luceo > pellūcĕo; 

(xxv) por- > pol-: por- + -luceo > pollūcĕo; por- + -luo > pollūo; 

(xxvi) sub- > suc-: sub- + -cedo > succēdo; sub- + -curro > succurro; 

(xxvii) sub- > suf-: sub- + -flo > sufflo; sub- + -figo > suffīgo; 

(xxviii) sub- > sug-: sub- + -gero > suggĕro; sub- + -gradior > suggredĭor; 

(xxix) sub- > sum-: sub- + -moveo > summoveo; sub- + -ministro > sumministro; 

(xxx) sub- > sup-: sub- + -pono > suppōno; sub- + -paro > suppāro; 

(xxxi) sub- > sur-: sub- + -rapio > surripio; sub- + -rideo > surrīdĕo. 

 

Note-se que as assimilações verificáveis a partir de operações derivativas prefixais em 

latim são todas do tipo consonantal regressivo
228

, pois a consoante do prefixo transforma-se 

na consoante que a segue, ou seja, o som inicial da base léxica envolvida no processo 

formativo derivacional. Observe-se também que, enquanto a apofonia produz modificações 

fonéticas na sílaba inicial base da formação lexical, a assimilação causa mudanças fonéticas 

nos próprios prefixos. 

                                            
228

Conforme Gabas Jr. (2001), são basicamente três os tipos de assimilação: regressiva, progressiva e de 

enfraquecimento. Como já dito, apenas o primeiro tipo de assimilação incide sobre os antepositivos envolvidos 

em processos de formação de palavras via prefixação no latim. Viaro (2011) denomina as assimilações 

incidentes sobre os prefixos latinos de assimilações totais regressivas. 
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Nas operações envolvendo antepositivos no latim, a vogal final de alguns desses 

prefixos e a inicial das bases a que se adjungiam acabavam por contrair-se, originando uma 

crase fonológica. Romanelli (1964) registra oito tipos distintos de vogais contraentes 

associadas à derivação verbal e nominal via prefixação, que reproduzimos abaixo, com sutis 

modificações: 

 

(i) [e] + [e] > [ē]: ne- + -hemo > nēmo; dē- + -emo > dēmo; dē- + -ēgi > dēgi; 

(ii) [o] + [o] > [ō]: co- + -opertus > cōpertus; co- + -opia > cōpia; co- + -oram > 

cōram; 

(iii) [i] + [i] > [ī]: pri- + -is > prīs; bi- + -iigai > bīgae; 

(iv) [e] + [a] > [ē]: de- + -ago > dēgo; de- + -habeo > dēbeo; 

(v) [ŏ] + [ă] > [ō]: co- + -ago > cōgo; co- + -apula > cōpula; po- + -arcet > pōrcet; 

(vi) [ŏ] + [ĕ] > [ō]: co- + -emo > cōmo; pro- + -emo > prōmo; 

(vii) [ai] + [i] > [ai] > [ae]: prai- + -itor > praitor > praetor; prai- + -habeo > 

praihibeo > praebeo; 

(viii) [ai] + [e] > [ae]: prai- + -emiom > praemium; prai- + -esse > praesse. 

 

5.4.3 Breve sistematização das relações semânticas incidentes nos prefixos latinos 

 

Tudo parece apontar que, realmente, as relações semânticas (polissemia, homonímia e 

sinonímia, antonímia) depreendidas do domínio da morfologia apresentam certa dissimilitude 

ao serem comparadas às mesmas relações quando ativadas no componente lexical stricto 

sensu. Parece-nos, destarte, ser possível afirmar que as relações morfossemânticas são, de 

certa forma, peculiares. Assumindo tais diferenças, ao invés de considerar para o nível 

morfológico as denominações homonímia, sinonímia e antonímia, torna-se preferível adotar 

as designações homomorfismo, sinmorfismo e antinomorfismo. A primeira delas foi utilizada 

pela primeira vez por Faria (1958, p.104) e a partir dela foi criada, paralelamente, a segunda 

designação, exposta pela primeira vez em Coelho (2004, p.139). Já a última é um termo 
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neológico cunhado na pesquisa que desenvolvemos, e que, ao que parece, aplica-se, no âmbito 

da morfologia, apenas à prefixação. 

Do inventário exposto na subseção 5.4.1, observamos os seguintes prefixos 

homomórficos: a-1 / a-2; an-1 / an-2 / an-3; in-1 / in-2 (e seus respectivos alomorfes il-1, im-1, ir-

1 / il-2, im-2, -ir-2); sem-1 / sem-2, sin-1 / sin-2. Nesse fenômeno, os itens prefixais aparecem 

envolvidos em uma situação de coincidente materialização fônica e grafemática, mas com 

função e significados particulares, o que nos permite classificá-los como dois morfemas 

distintos, e não como variantes de um mesmo morfema. Verificamos também que são poucos 

os prefixos dotados de monossemia, sendo que a maioria dos prefixos se configura numa rede 

polissêmica, em que se manifesta mais de um significado, geralmente associados entre si por 

um sistema radial, que apresenta inter-relações entre um núcleo sêmico (prototípico) e os 

demais sentidos, mais periféricos. O antepositivo de- serve para ilustrar o fenômeno da 

polissemia prefixal no latim, já que podia expressar (i) distanciamento (de cima para baixo), 

como em despicĭō; (ii) privação, como em dēsum, dēdĕcus; ou (iii) o valor aspectual 

perfectivo (conclusão de uma ação), como em dēuincō (DINU, 2012). 

Adotando-se a definição de sinmorfismo preconizada por Coelho (2004, p.139), como 

caracterizada pela ―[...] existência de dois morfemas que apresentam sequências fônicas 

distintas e, no entanto, apresentam-se, em um mesmo contexto ou em contextos distintos, 

agregando o mesmo valor [...], ou seja, revelando o mesmo sentido.‖, podem ser considerados 

sinmórficos os pares prefixais ab- e au-, bis- e du-, in-1 e ne-, re- e retro-, sub- e subter-. Um 

exemplo claro de sinmorfismo prefixal verifica-se nos prefixos in-1, im-1, ne-, a-1, de- e ve-, 

ao atualizarem todos um valor de privação ou negação, nos vocábulos insanus, improbitas, 

nefas, amens, demens, vesanus (DINU, 2012). 

Já como representantes do antinomorfismo, ou seja, a relação semântica de oposição 

entre morfemas
229

, podem ser tomados os pares ab- e ad- (e seus respectivos alomorfes a-1 e 

a-2), cis- e trans-, extra- e intro-, prae- e post-, pro- e re(d)-, sub- e super. Dinu (2012, p.129) 

apresenta como exemplos de derivados antinomórficos os pares lexicais progredior : 

regredior, perpinguis : subpinguis, discurro : concurro, diversus : conversus. 

 

 

                                            
229

Denominado de antonímia derivativa por Freixeiro Mato (1999) e de antonímia morfológica por Calvo Pérez 

(2011). 
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5.5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Através de nossos estudos debruçados sobre a morfologia derivacional do português 

arcaico, vem se tornando cada vez mais evidente a necessidade de se ir beber na língua-mãe 

para compreender as inflexões e rumos de suas descendentes (GALVÃO, 2006), o que 

confirma a importância fulcral do estudo dos processos mórficos latinos para a compreensão 

da morfologia do português arcaico e contemporâneo e das demais línguas novilatinas
230

. 

Como não tecer relações entre o fluxo constante de prefixações incidentes em formas verbais 

no português medieval e a vitalidade desses mesmos prevérbios no latim clássico, vulgar e 

eclesiástico? E mais: tal como nos aponta Mattos e Silva (2008a, p.305), como realizar a 

segmentação mórfica correta do vocábulo esconder, cujo prefixo só se deixa depreender 

diacronicamente, sem recorrer ao seu étimo latino abscondere? De fato, pelo que temos 

observado, tal como afirma Mattos e Silva (2008d, p.35), ―Se se quiser estudar a história da 

língua portuguesa ou a de qualquer língua românica, precisa-se saber algum latim.‖. 

A prefixação, sobretudo a verbal, foi um pujante mecanismo intralinguístico de 

constituição e ampliação do léxico latino, possibilitando a construção de famílias derivativas 

de vocábulos, fenômeno que foi transmitido às línguas românicas
231

. Do que temos 

observado, diversos aspectos obscuros ou complexos que imergem da afixação dos morfemas 

lexicais subsidiários podem ser desvencilhados e resolvidos à luz da morfologia histórica, 

incidindo, principalmente, nos processos de formação de palavras no próprio latim. Destarte, 

só nos cabe concordar com Viaro (1999, p.10), quando assegura que o latim é ―[...] a principal 

chave para a compreensão do português [...].‖ e que a etimologia e a análise semântico-

morfológica das palavras em vernáculo sempre serão mais coerentemente abordadas ao se 

levar em consideração a estrutura do latim, o seu funcionamento, a produtividade de suas 

raízes, de seus prefixos e sufixos (VIARO, 1999).  

                                            
230

Assim, concordamos in totum com Comba (2004, p.26), quando afirma que o latim é ―[...] instrumento 

indispensável para o conhecimento profundo das línguas neolatinas [...].‖. 
231

Somos de opinião de que o valor e o mérito de se estudar a prefixação na língua latina, muito mais do que se 

apoiar no fato de esse fenômeno propiciar a suas descendentes um copioso rol de palavras herdadas, consiste no 

fato de oferecer como herança a essas línguas um cabedal de modelos e esquemas de operações morfolexicais 

para a derivação prefixal, bem como para outros mecanismos de formação de palavras (PENA, 1995b), o que 

constitui um poderoso veículo de enriquecimento vocabular nas sincronias pretéritas e contemporâneas das 

línguas neolatinas. Assim, concordamos plenamente com Dinu (2012, p.134), ao afirmar que ―This [the Latin] 

offered Romance languages a rich lexical inventory and a model for their own creativity.‖. Em português: ―Este 

[o latim] ofereceu às línguas românicas um rico inventário lexical e um modelo para a sua própria criatividade.‖ 

[Tradução nossa]. 
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Do que foi dito acima e, sobretudo, através da análise da prefixação no português 

arcaico e da franca dependência de tal estudo à compreensão da morfologia na língua matriz, 

o latim, só nos cabe expressar, como palavras de conclusão dessa seção, a percepção que nos 

é cada vez mais confirmada, já constatada por Rio-Torto (1998a), de que a análise 

morfológica das palavras não pode ignorar a origem e a história destas.  
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6 SEMÂNTICA MORFOLEXICAL 

 

6.1 PROLEGÔMENOS 

 

[...] o que está em jogo prioritariamente em toda semântica linguística 

é conseguir chegar a apreender as relações entre formas e sentido nas 

línguas. (TAMBA-MECZ, 2006, p.68). 

 

O estudo das formas [linguísticas] não pode pois ser dissociado do 

estudo dos significados por elas simbolizado. (SILVA, 1996a, p.408). 

 

Ainda que de uso corrente em alguns setores da linguística, a assunção tradicional da 

existência de uma perceptível compartimentação da linguagem em níveis de estruturação e 

análise (fonologia, morfologia, léxico, sintaxe, semântica, discurso, pragmática), configurados 

em um esquema essencialmente modular e estanque, há algum tempo, sobretudo sob o influxo 

renovador da linguística cognitiva
232

, vem se tornando cada vez mais frágil, o que fomenta o 

pensamento de que tais níveis, ao invés de separados por fronteiras impenetráveis e 

incomunicáveis, são, efetivamente, constituintes solidários, contíguos, necessariamente 

estabelecidos através de uma força integradora, subsidiada pela vitalidade heterogênea e não-

modular dos sistemas cognitivos, dentre os quais se encontra o linguístico. 

Pautando-se no que acima foi dito, mais lógico, então, do que se propor as clássicas 

divisões (meta)linguísticas em módulos isolados, seria adotar pontos de vista mais 

verossímeis, calcados na constatação da irrefutável natureza interfacial da constituição do 

sistema intralinguístico de qualquer idioma. Concordamos totalmente com Langacker (1987), 

quando defende que os níveis da língua formam um continuum de fronteiras não demarcadas. 

Não caberia, portanto, referir-se à morfologia, à fonologia ou à sintaxe, por exemplo, mas 

sim, à morfofonologia, à morfossintaxe, à morfossemântica etc., seguindo uma visão 

absolutamente fincada na observação de interfaces entre os níveis (meta)linguísticos. 

Indubitavelmente, a não-modularidade do sistema também se manifesta no 

componente morfológico da língua, híbrido por natureza, assim digamos. Basta rapidamente 

perscrutar nos diversos manuais (gerais ou avançados) de morfologia  para se constatar o 

registro descritivo ou analítico de um conjunto de relações ou efeitos produzidos pelas 

interfaces morfofonológica (por exemplo, a alomorfia, as alternâncias vocálicas morfêmica ou 

                                            
232

Afirma Ferrari (2011, p.23): ―[...] a Linguística Cognitiva assume a hipótese da não modularidade da 

linguagem, assumindo uma perspectiva integradora em relação aos módulos tradicionalmente estabelecidos.‖. 
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submorfêmica, a mudança morfofonêmica etc.)
233

, morfossintática (a marcação redundante do 

gênero via sintaxe, os morfemas de posição, a própria natureza das denominadas formas 

dependentes)
234

 ou morfossemântica (polissemia de constituintes mórficos; sinonímia e 

homonímia prefixal e sufixal etc.). Alguns dos manuais de morfologia, inclusive, pautam a 

sua divisão interna em seções baseadas nessas três interfaces, o que corrobora ainda mais a 

ilação de que o eixo morfológico da língua só se permite perscrutar em interatividade com os 

outros eixos constitutivos do sistema linguístico, como a fonologia, a semântica, a sintaxe, o 

discurso e a pragmática. A par dessas fronteiras, a morfologia ainda estabelece uma relação 

mais simbiótica com o nível lexical da língua, uma vez que não é possível desvincular o 

estudo da morfologia dos aspectos que dizem respeito à formação, estruturação e análise dos 

itens lexicais e, por sua vez, o próprio léxico vincula-se ao nível morfológico nesses mesmos 

aspectos. 

De todas as relações interfaciais existentes na estruturação do sistema da língua, uma 

das que mais automática e claramente se deixa entrever é a que se estabelece do contato entre 

a morfologia e a semântica. Se se tem como consenso afirmar que o componente semântico 

perpassa todos os demais níveis da língua (excetuando-se, talvez, o fonético-fonológico?), não 

menos correto é o postulado de que sua incidência é vigorosa e direta na morfologia, e 

igualmente na reflexão metamorfológica. De tal maneira é plenipotenciária a inserção da 

semântica na descrição metalinguística do nível morfológico, que a própria definição do 

objeto central de estudo desse componente tem sido, tradicionalmente, estabelecida com base 

em índices semânticos. De uma observação preliminar em obras de alguns teóricos de 

morfologia, desde Bloomfield (1933) até linguistas hodiernos, foi possível constatar que 
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Pode-se definir a alomorfia, grosso modo, como a variação fônica existente em um mesmo morfema, ou seja, 

a sua representação através de dois ou mais morfes, desde que atuantes em distribuição complementar (i.e., onde 

um morfe ocorra o outro não pode ocorrer). Assim, em uma situação alomórfica, ocorre uma variação apenas no 

corpo fônico, mas não na carga semântica do morfema. Exemplos de alomorfia: infeliz/irresistível (in- ~ i-), 

pedra/petrificação (pedr- ~ petr-), semelhante/similar (semelh- ~ simil-). Já a alternância vocálica morfêmica, 

segundo Zanotto (1986), seria o processo de troca de uma vogal por outra, do qual resultam por si só morfemas 

diferentes (como no par avô ~ avó, em que apenas a oposição entre vogal aberta e fechada é responsável pela 

marcação distintiva do gênero). Ainda com base em Zanotto (1986), pode-se afirmar que na alternância vocálica 

submorfêmica também se estabelece uma oposição vocálica significativa, mas concomitante com outra forma de 

marcação gramatical (é o caso, por exemplo, do par maravilhoso ~ maravilhosa, em que à distinção da abertura 

do timbre vocálico se associa a oposição flexional de gênero através dos morfemas -o e -a. 
234

A marcação redundante do gênero no eixo sintagmático pode ser ilustrada no SN em destaque na frase A 

síndica daquele condomínio é super-responsável, em que o gênero feminino, além de ser morfologicamente 

marcado pelo morfema flexional de gênero -a, reflete-se também pelo determinante. Já no que diz respeito aos 

morfemas de posição, Zanotto (1986) os define como resultantes da troca de posição dos semantemas, que pode 

ocasionar a mudança de classe gramatical, o que pode ser visto na oposição entre amigo professor : professor 

amigo. A nosso ver, tal oposição não é um fenômeno de cunho morfológico, mas sim, exclusivamente sintático. 

Por fim, as denominadas formas dependentes (ou morfemas relacionais) são os itens lexicais cuja significação 

(gramatical e morfossemântica) só se estabelece no eixo sintático, em sua inserção no contexto frástico. 

Exemplos de morfemas dependentes são as preposições, as conjunções e os artigos. 
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praticamente a totalidade destes define o morfema basicamente como uma unidade mínima 

dotada de significação, o que por si só já corrobora a interferência do critério semântico na 

constituição do arcabouço epistemológico da morfologia.
235

 Embora alguns pesquisadores, 

como Pena (1995a), considerem que a definição de morfema não dependa necessariamente do 

significado, este se imiscui no componente mórfico da língua e em suas unidades básicas, 

originando relações de aproximação, similitude, pluralidade ou contraste entre significados e 

formas morfológicas, bem como entre significados e formas lexicais. 

Guiando-nos pelas constatações e premissas supramencionadas, nas próximas 

subseções teceremos algumas breves considerações sobre as relações semânticas incidentes na 

formação de palavras em português via derivação, concentrando-nos principalmente em 

verificá-las em dados extraídos de um recorte sincrônico pretérito da língua (período arcaico 

do português), que funcionaram como subsídio empírico para a descrição e análise de 

algumas manifestações sistemáticas das relações semânticas no âmbito morfolexical. 

 

6.2 AS RELAÇÕES SEMÂNTICAS 

 

As relações semânticas, também denominadas de relações de sentido (ALMEIDA, 

2006; LYONS, 1963), fenômenos semânticos (CALVO PÉREZ, 2011), relações de 

significado (ESCANDELL VIDAL, 2008) ou relações entre palavras (PIETROFORTE & 

LOPES, 2003), são entendidas aqui neste estudo como os diferentes tipos de conexões 

recorrentes que emergem na interação entre os significados entre si ou entre estes e seus 

significantes correspondentes, e que se prestam a um princípio organizador que permite 

identificar e pôr em funcionamento as tendências gerais dos processos constitutivos e 

classificadores do conhecimento léxico dos utentes de uma língua.
236

 Podemos afirmar que, 

                                            
235

Cabe-nos esclarecer que, mesmo considerando irrefutável a força de atuação da semântica no âmbito 

morfológico, não concordamos aqui com a definição de morfema como uma partícula necessariamente portadora 

de significado (como já apontamos na macrosseção 3 deste escrito), visto que há constituintes mórficos 

destituídos de carga semântica lexical e/ou categorial-gramatical (é o caso, exempli gratia, dos prefixos 

expletivos (alevantar, alembrar, esfalecer, dependurar etc.), das vogais temáticas nominais, das consoantes e 

vogais de ligação, além dos morfemas constituintes de antropônimos). Pensamos, então, tomando parcialmente 

por base a reflexão de Pena (2000), que o mais coerente seria definir o morfema como unidade indecomponível 

em unidades menores que se apresenta como forma mínima recorrente na constituição de itens lexicais, 

independentemente do fator de presença ou ausência de carga semântica. Dessa forma, englobar-se-iam dentro 

de um mesmo macroconjunto, em uma espécie de continuum mórfico, os componentes mórficos providos de 

carga semântica e os formativos assemânticos ou semanticamente opacos. 
236

Vê-se, portanto, que há distintas designações para aquilo que denominamos neste estudo de relações 

semânticas. Adotamos aqui essa nomenclatura, tomada de Freixeiro Mato (1999) e de Coelho (2004), por 
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de certa forma, o que justifica e promove a existência e a vitalidade das relações semânticas é 

a própria estruturação do sistema lexical, constituído por elementos solidários, apenas 

definidos através das relações de proximidade, identificação ou contraste que estabelecem uns 

com os outros. Lembremo-nos, com Basílio (2010) e Maroneze (2008), que cada signo 

linguístico estabelece interações associativas com toda uma constelação de outros signos, 

ativando teias de relações formais e semânticas. 

Escandell Vidal (2008) distribui as relações semânticas em quatro classes: a) a classe 

fixada no aspecto da ambiguidade léxica, compreendendo a homonímia e a polissemia;
237

 b) a 

classe correspondente a aspectos de identidade e semelhança, representada pela sinonímia; c) 

a classe fincada no aspecto da inclusão, representada pela hiponímia, pela hiperonímia, pela 

meronímia e pela holonímia; d) a classe fixada nos aspectos de exclusão (incompatibilidade) e 

oposição, compreendendo, principalmente, os diversos tipos de antonímia. Freixeiro Mato 

(1999), ao menos em linhas gerais, fornece uma classificação semelhante à exposta por 

Escandell Vidal (2008), ainda que mais pormenorizada, com a explicitação de diversas 

subclasses das relações oriundas das interações significado-significado e significado-

significante. Em virtude da natureza concisa deste estudo, limitar-nos-emos, nessa seção, à 

apreciação das relações de polissemia, homonímia, sinonímia e antonímia, por terem uma 

atuação mais explícita entre os morfemas léxico-gramaticais. 

Não há consenso na definição dos fenômenos da homonímia e da polissemia, nem 

muito menos sobre a importância (para os estudos funcionais do léxico) de se distinguir um e 

outro fenômeno (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1992). Há teóricos, inclusive, que rechaçam tal 

distinção, afirmando que tais relações semânticas convergem para um mesmo processo: 

significantes com distintos significados. Outros, como Lyons (2009), sugerem que o problema 

da distinção entre homonímia e polissemia é, ao menos a princípio, insolúvel, sendo tal 

diferenciação difícil de ser segura e coerentemente aplicada. É o que parece ser defendido por 

Borba (2003, p.162), pois afirma que ―Polissemia e homonímia se englobam como 

pluralidade significativa do significante.‖. Contudo, pensamos que, se se considera a origem 

histórica (etimológica) como um dos critérios de análise, torna-se possível, sim, vislumbrar 

certa distinção, ainda que sutil, entre os dois fenômenos: há polissemia quando uma mesma 

palavra (ou uma mesma partícula mórfica) denota sentidos dessemelhantes, embora inter-

                                                                                                                                        
considerá-la a mais adequada, visto que é a menos polissêmica das cinco explicitadas. Observe-se que as outras 

quatro são de alcance mais amplo e mais abrangente, podendo causar certa confusão terminológica, visto que 

muitos fenômenos distintos (desde os pertencentes ao nível léxico até os pertencentes ao nível pragmático-

discursivo) podem ser alocados na circunscrição das relações entre palavras ou das relações de significado. 
237

Classificação também adotada por Schneider & Bidarra (2009). 
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relacionados e contíguos (BASÍLIO, 2004; SILVA, 1992),
238

 e não se verifica, nesses casos, 

distinção de étimo.
239

 Dá-se, portanto, uma situação em que há um significante associado a 

diferentes sentidos, que materializam um tipo de interação através da qual é possível 

vislumbrar acercamentos e contiguidades semânticos (ALMEIDA, 2006; BIDARRA, 2004; 

MUÑOZ NÚÑEZ, 1995).
240

 Já na homonímia, há uma confluência — propiciada por 

vicissitudes temporais — na materialização da face significante de duas palavras 

originalmente diferentes, com significados e étimos também diferentes, que não se relacionam 

entre si (BASÍLIO, 2004), ou seja, não são associáveis a um mesmo campo semântico 

(GONÇALVES & ALMEIDA, 2008), já que cada uma delas apresenta uma organização 

prototípica distinta (MUÑOZ NÚÑEZ, 1995).  

A homonímia em si não é um fato estritamente semântico, mas, ainda assim, é um 

fenômeno cuja conceptualização (e própria existência na metalinguagem) se estabelece 

totalmente dependente da abordagem semântica: formas homonímicas são formas 

diacronicamente convergentes, mas com étimos e significados diferenciados. Um exemplo de 

relação homonímica se estabelece entre os vocábulos papa1 (< do latim pāpās, derivado do 

grego páppas; e que se refere ao Sumo Pontífice, chefe supremo do Catolicismo Romano), 

papa2 (< do latim pappa, deverbal de papāre; e que se identifica como uma espécie de 

mingau) e papa3 (< do espanhol platense papa, deverbal de papāre; e que é um regionalismo 

gaúcho para se referir ao que conhecemos como batata-inglesa). Observemos que são signos 

que possuem, sincronicamente, o mesmo significante, mas que apresentam origem e 

significação totalmente distintas, prestando-se também à constituição de famílias derivativas 

distintas (de um lado, por exemplo, papado, papal, papisa; de outro, papinha, papão, 

                                            
238

De acordo com Borba (2003, p.161), ―[...] a polissemia é uma propriedade do signo, mas ela tem caráter 

discursivo na medida em que depende do contexto e da situação para realizar-se. Daí, então, sua natureza 

sintagmática por estar vinculada a uma combinatória, ou seja, produz-se a partir de associações por 

contigüidade.‖. 
239

―Por más significados y acepciones que haya producido una palabra polisémica, suele mantener en el fondo 

cierta unidad sémica que representa su continuidad histórica y refleja el desarrollo cultural de la sociedad que la 

emplea. Este sentido de unidad, intuible bajo la diversidad, es algo que distingue a la polisemia de la homonimia. 

Por ello, el criterio etimológico, pese a sus limitaciones, no deja de tener su propio valor, particularmente cuando 

el origen de la palabra es bien conocido. La conciencia del valor etimológico ayuda a explicar el desarrollo 

polisémico posterior.‖ (GARCÍA-HERNÁNDEZ, 1998, p.295). Em português: ―Por mais significados e 

acepções que tenha produzido uma palavra polissêmica, costuma manter ao fundo certa unidade sêmica que 

representa sua continuidade histórica e reflete o desenvolvimento cultural da sociedade que a emprega. Este 

sentido de unidade, intuível sob a diversidade, é algo que distingue a polissemia da homonínia. Por isso, o 

critério etimológico, pese suas limitações, não deixa de ter seu próprio valor, particularmente quando a origem 

da palavra é bem conhecida. A consciência do valor etimológico ajuda a explicar o desenvolvimento polissêmico 

posterior.‖ [Tradução nossa]. 
240

Para Silva (1993), a condição necessária e suficiente para a emergência de um quadro polissêmico é que cada 

um dos significados de um item vocabular partilhe, ao menos, uma propriedade com outro da mesma categoria. 

Na homonímia, em contraposição, ―[...] os significados são inteiramente independentes; entre eles não existe 

nenhum sema específico comum.‖ (SILVA, 1992, p.428).  
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papança etc.). O vocábulo companhia (< do latim *companĭa)
241

, por sua vez, comporta uma 

natureza polissêmica, visto que, sozinho, pode abarcar, pelo menos sete acepções, todas 

relacionadas entre si, mas, certamente, portadoras de algum matiz semântico diferenciador: 1) 

acompanhamento; 2) convivência social contínua ou esporádica; 3) sociedade comercial ou 

industrial formada por acionistas; 4) sociedade religiosa com fins específicos, como a 

Companhia de Jesus; 5) divisão militar; 7) conjunto de pessoas (artistas, diretores, cenaristas 

etc.), devidamente organizado para representações teatrais
242

. 

Sobre uma distinção menos estanque dos limites entre os fenômenos da polissemia e 

da homonímia, é interessante o que é aludido por Pinheiro (2010, p.66): 

 

[...] homonímia, polissemia e vagueza não constituem categorias estanques; antes, 

equivalem a pontos em um continuum de proximidade/afastamento semântico cujos 

extremos corresponderiam, de um lado, à situação na qual dois sentidos associados à 

mesma forma não guardam qualquer relação semântica (homonímia) e, de outro, à 

situação em que duas acepções são tomadas como mínimas variações contextuais de 

um único sentido (vagueza). O que se verifica, portanto, é que um determinado 

conjunto de acepções pode se localizar em qualquer ponto de uma escala que vai da 

completa ausência de vinculação semântica até a identidade entre os sentidos. 

 

Passando à relação semântica fincada nos aspectos de identidade e semelhança, ou 

seja, a sinonímia, podemos defini-la, grosso modo, como o fenômeno oriundo da semelhança 

na significação entre duas ou mais unidades lexicais cuja origem e cujos significantes não 

mantêm uma ligação entre si. Para Pietroforte & Lopes (2003, p.126), dois vocábulos podem 

ser considerados sinonímicos ―[...] quando apresentam a possibilidade de se substituir um ao 

outro em determinado contexto.‖ Na concepção de Almeida (2006), a sinonímia consiste na 

relação que se processa entre unidades lexicais com diferentes significantes, mas com 

significados contíguos ou mesmo idênticos. Exemplos de lexemas sinonímicos: louco ~ 

mentecapto ~ néscio. É, portanto, uma confluência entre significados, mas não entre 

significantes ou étimos. Diversos autores defendem que não existem realmente sinônimos 

perfeitos, mas apenas aproximados, distinguíveis pelo contexto enunciativo-discursivo em que 

ocorrem, haja vista que cada uma das formas sinonímicas se encontra plasmada por 
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Todas as informações de cunho etimológico apresentadas nesta seção foram retiradas de Cunha (2010). 
242

Algumas dessas acepções foram retiradas do Moderno Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa (versão 

online). 
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particularidades pragmático-discursivas ou diastrástico-diafásicas ou mesmo diatópico-

diageracionais
243

. 

De maneira geral, podemos definir a antonímia léxica como o processo pelo qual, 

confrontando-se dois lexemas, observa-se a manifestação de efeitos opositivos na 

significação, ou seja, certo contraste semântico. Há vários tipos de antonímia manifestados 

através do componente lexical: oposições polares (acima : abaixo)
244

, oposições gradientes 

(fervente : quente : morno : frio : gelado), oposições complementares (par : ímpar) etc. 

Segundo Pietroforte & Lopes (2003), assim como não há sinônimos perfeitos, também não 

existe a antonímia absoluta
245

. Esse é também o posicionamento defendido por Teixeira 

(2005), ao postular que a antonímia entre duas formas lexicais distintas se dá no uso efetivo 

da língua pelos falantes, e não virtualmente entre elas, como se fosse algo automático e 

inerente. Em outro estudo mais recente (2011, p.125), parece corroborar esse ponto de vista 

quanto à caracterização da antonímia e das outras relações semânticas, pois afirma que ―Há 

uma gradatividade e um contínuo entre os usos, funcionando as metaforizações e as 

correlações experienciais como fontes potenciadoras de variadas vertentes semânticas.‖. 

 

6.3 RELAÇÕES SEMÂNTICO-LEXICAIS VERSUS RELAÇÕES SEMÂNTICO-

MORFOLÓGICAS 

 

Esta breve subseção se destina à reflexão sobre as (possíveis) distinções no 

funcionamento das relações semânticas quando atuantes no componente lexical e quando 

processadas no componente morfológico, o que suscitaria a assunção de que as relações 

morfossemânticas apresentam algumas particularidades no tocante às operações léxico-

semânticas propriamente ditas, não havendo uma plena convergência entre estas e aquelas. 

Tudo parece apontar que as relações semânticas depreendidas do domínio da 

morfologia apresentam certa dissimilitude às mesmas relações quando ativadas no 

componente lexical stricto sensu. Parece, destarte, ser possível afirmar que os fenômenos 

                                            
243

A Profª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, por exemplo, adotando como postulado constatável a inexistência de 

vocábulos absolutamente sinonímicos, apregoava a utilização do termo parassinonímia, em detrimento de 

sinonímia. (Opinião exposta por tal docente, durante uma de suas aulas na disciplina LET666 – A língua 

portuguesa das origens ao período arcaico, na pós-graduação, no semestre de 2011.1, e recolhida por nós sob a 

forma de apontamento). 
244

Denominadas de antonímia binária complementar por Teixeira (2005). 
245

Conforme Almeida (2006, p.233), as relações antinonímicas podem se manifestar como ―[...] opositivas 

binárias — antonímia em sentido estrito, complementaridade, reciprocidade e oposição direcional — e opositivas 

não binárias — conjuntos seriais e cíclicos.‖. 
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morfossemânticos são, de certa forma, peculiares. No que concerne ao âmbito morfológico, a 

antonímia, por exemplo, só ocorre através da prefixação (como no par lexical respeito : 

desrespeito), não parecendo se manifestar em nenhum outro domínio morfológico (sufixação, 

composição, morfemas flexivos etc.). 

Assumindo tais diferenças como corroboráveis, ao invés de considerar as 

denominações homonímia, sinonímia e antonímia, preferimos adotar as designações 

homomorfismo, sinmorfismo e antinomorfismo. A primeira delas foi utilizada inicialmente por 

Faria (1958) e a partir dela foi criada, paralelamente, a segunda designação, exposta pela 

primeira vez em Coelho (2004). Já a última é um termo neológico cunhado por nós nesta 

dissertação, e que se aplica, como já mencionamos, a um dos âmbitos da morfologia 

derivacional: a prefixação. 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES DESCRITIVO-ANALÍTICAS SOBRE FENÔMENOS 

MORFOSSEMÂNTICOS ATUANTES EM PROCESSOS DERIVATIVOS NO 

PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Não é de forma alguma expressiva a quantidade de trabalhos que se debruçam 

cientificamente sobre as relações de significação entre morfemas. E os existentes geralmente 

se atêm apenas aos fenômenos da polissemia e da homonímia, olvidando que as demais 

relações de sentido, como a sinonímia e a antonímia, também atuam no componente 

morfológico da língua, sendo igualmente importantes para o delineamento das funções e 

propriedades léxico-semânticas dos itens mórficos ativados nos processos de derivação de 

novos lexemas. Visando a oferecer alguma contribuição para preencher tal lacuna, 

abordaremos nas próximas subseções o rol das principais relações semânticas que emergem 

dos processos derivativos no português arcaico. 

 

6.4.1 A polissemia  

 

O próprio fenômeno da polissemia, por si só, possibilita a edificação de uma crítica ao 

princípio da composicionalidade, que propõe a assunção de que ―[...] o significado de uma 

expressão complexa é determinado pelo significado dos seus constituintes e pela forma como 

se combinam.‖ (OLIVEIRA, 1996, p.334). Assim, em uma palavra complexa, seu significado 
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final seria resultante da combinação da carga semântica de cada uma de suas partículas 

mórficas. Tudo se passaria, portanto, como em uma operação matemática de adição. Contudo, 

tal raciocínio é indubitavelmente falho, visto que em diversos casos, o produto não 

corresponde à soma exata das significações de seus componentes. Tal como afirma Câmara Jr. 

(1997b, p.39), parafraseando Friedrich Kainz (1943), 

 

 [...] na linguagem o todo é mais do que mera soma das suas partes. Do todo resulta 

uma significação geral, que não se decompõe nas significações particulares dos seus 

constituintes. Ela tem qualquer coisa de próprio e indecomponível, como a cor solar 

que resulta das combinações das cores elementares do espectro. 

 

Se alguém se fixa em uma análise, tal como Câmara Jr. (1997b), do comportamento 

diferenciado do prefixo re- nos vocábulos complexos repor (‗pôr em substituição a algo‘), 

reagir (‗agir em resposta a algum estímulo‘) e reter (‗ter/manter junto a si‘), percebe, 

imediatamente, que o formativo prefixal é polissêmico, não fundamentando, de maneira 

alguma, uma relação unívoca entre forma e significado, já que se trata de um mesmo morfema 

(o mesmo significante) que, de um caso a outro, pode veicular diferentes noções semânticas 

(reiteração, oposição ou negação, intensidade, movimento para trás etc.). O mesmo ocorre no 

exemplo dado por Gonçalves & Almeida (2008): o sufixo -eiro, ao se adunar às bases 

sinonímicas cárcere e prisão, origina produtos não somente diferentes, mas, inclusive, 

antonímicos (carcereiro : prisioneiro). Como explicar esse resultado díspar, se o formativo 

sufixal atuante era o mesmo? Constata-se, por conseguinte, que parece não se sustentar 

cientificamente a validade absoluta da análise componencial do significado de todos os 

produtos resultantes de operações morfológicas. 

Dos exemplos apontados no parágrafo acima, já se consegue divisar em que se 

constitui a polissemia morfológica: um mesmo morfema léxico-gramatical (prefixal ou 

sufixal) manifesta mais de um significado, geralmente associados entre si por um sistema 

radial, que apresenta inter-relações entre um núcleo sêmico (prototípico) e os demais sentidos, 

mais periféricos. A polissemia gerada por operações que envolvem partículas afixais traz 

consigo uma complexidade acentuada, sendo ainda mais intrincada que a polissemia de ordem 

puramente lexical (vocabular), visto que, para coerentemente analisá-la, faz-se necessário 

perscrutar ―[...] (1) se a polissemia está na base ou no produto da derivação, (2) se o próprio 

formativo é polissêmico, ou, ainda, (3) se há características da base que licenciam este ou 

aquele significado.‖ (ALMEIDA & GONÇALVES, 2005, p.237). 
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Reproduzimos a seguir alguns dos formativos polissêmicos encontrados, quer no 

corpus de nossa pesquisa, quer nos estudos de Mattos e Silva (2008a) e Coelho (2004): 

 

a. Dos dados extraídos do corpus desta dissertação: 

 

     des-2 

(i) ‗ação contrária‘ → desacordados (IC615). 

(ii) ‗privação, ausência‘ → desaconselhado (IB348). 

(iii) ‗movimento para diversos lados‘ → destrebuio (IC665). 

(iv) ‗negação‘ → descomunal (IB362). 

(v) ‗mudança de aspecto‘ → desnuousse (IC642). 

(vi) ‗expletivo‘ → descanbho (IC624). 

(vii) ‗sentido opaco‘ → despendeu (IB380). 

 

     re- 

 

(i) ‗iteração; movimento para trás‘ → reuogalos (IC1088), retrayamos (IB641), 

reconhosco (IB614). 

(ii) ‗reiteração‘ → recontasse (IC1028), reenasceu (IC1035), refazimẽto (IB615).  

(iii) ‗intensidade, reforço‘ → resprandecer (IB629), recreçer (IC1032). 

(iv) ‗sentido opaco‘ → releve (IC1042), religiam (IC1044), remedios (IC1051). 

 

b. Dos dados apresentados por Mattos e Silva (2008a): 

 

                des- 

(i) ‗negação‘ → desembarcado. 

(ii) ‗expletividade‘ → deserradas. 

(iii)  ‗intensidade, reforço‘ ou ‗mudança de aspecto‘→ desnuadas. 
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c. Dos dados analisados por Coelho (2004): 

 

                aria-1 

(i) ‗local onde existe/se reúne (grande quantidade de) X‘  → enfermaria. 

(ii) ‗local em que se realiza atividade relacionada a X‘ → chancelaria. 

 

Assim, entende-se que a polissemia entre afixos é tão recorrente quanto a que se 

verifica entre itens vocabulares, sendo, portanto, um fenômeno particularmente importante no 

funcionamento das línguas, uma vez que permite, através de relações metafóricas e 

metonímicas, a extensão de sentido de unidades linguísticas, proporcionando uma maior 

economia na língua (e na aplicação de nossa capacidade mnemônica), que, sem esse 

fenômeno, demandaria um novo item lexical ou um novo item mórfico para cada novo sentido 

surgido. 

 

6.4.2 O homomorfismo 

 

Analisemos o comportamento do -s final nos itens vocabulares cantas e alunos. Ainda 

que nas duas palavras o morfema destacado tenha a mesma substância gráfica e fônica, além 

da mesma distribuição mórfica (ocupando a posição à extrema direita do vocábulo), 

apresenta, para cada caso, distintas funções e diferentes cargas semântico-gramaticais: 

enquanto no primeiro caso o -s funciona como morfema flexional verbal número-pessoal 

(marca a 2ª pessoa do singular), no segundo caso funciona como morfema flexional nominal 

de marcação de pluralidade. Esse exemplo ilustra, assim, a relação morfossemântica de 

homomorfismo, visto que aparecem envolvidos em uma situação de coincidente 

materialização fônica e grafemática, mas com função e significados próprios, o que nos 

permite classificá-los como dois morfemas distintos, e não como variantes de um mesmo 

morfema. Afirma Rocha (1998, p.69) que ―[...] na polissemia estamos diante do mesmo 

vocábulo e na homofonia [homonímia] estamos diante de vocábulos distintos.‖. Algo 

semelhante podemos afirmar quanto à polissemia morfológica e ao homomorfismo: no 

primeiro fenômeno, um mesmo elemento mórfico passa a estabelecer um rol de matizes 

semânticos diferenciados, mas contíguos; já no segundo, há uma convergência formal entre 

dois morfemas diferentes, mas que permanecem veiculando noções semânticas 
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dessemelhantes, geralmente sem qualquer aproximação etimológica ou semântico-

morfolexical entre si. 

Para a delimitação do homomorfismo, mais do que a diferença etimológica entre os 

itens mórficos comparados, é a ausência de contiguidade/similitude semântica o traço 

primordial de caracterização desse fenômeno, sucedendo-o o fator etimológico. Discordamos, 

assim, de Viaro (2010, p.180), para quem o recurso à etimologia é suficiente para distinguir 

um e outro fenômeno (ou seja, a homonímia da polissemia), tal como se conclui da leitura do 

excerto abaixo reproduzido: 

 

Assim, perante dois ou mais fenômenos linguísticos homófonos, entendemos que há 

homonímia entre aqueles que não são remontáveis a alguma origem comum (no 

plano do significante equivaleriam às formas convergentes), por não haver nenhum 

terminus a quo conhecido, detectável ou reconstruível. Em oposição, há polissemia 

quando esse elemento comum no passado é rastreável. 

 

Ainda que não adotemos uma postura extremista como a de Lyons (2009), que não vê 

na etimologia um critério sequer relevante para a diferenciação entre homonímia e polissemia, 

cremos, como já pontuamos, que ocupa um fator importante para essa distinção, ainda que 

não seja o único critério identificatório. Consideramos interessante a proposta de Batoréo 

(2008), para quem a homonímia é identificável através de uma associação de quatro fatores 

distintos: a etimologia (proveniência de étimos distintos), o pertencimento a diferentes 

campos lexicais, a ocorrência em contextos sintáticos diferentes e a pertença a diferentes 

classes gramaticais ou a diferentes famílias derivativas. 

Do corpus analisado, bem como dos dados presentes em Mattos e Silva (2008a) e 

Coelho (2004), seguem alguns dos formativos homomórficos encontrados: 

 

a. Dos dados extraídos do corpus desta dissertação: 

 

 a-1: (< lat. ad-) ‗expletivo / opaco‘→ abastou (IC004), alanpada (IC123), aleuar 

(IB064) / acharon (IC031), achegã (IC042), acolleu (IB019). 

 a-2: (< lat. ab-) ‗opaco‘→ asolueu (IB139). 

 a-3: (< ár. al-) ‗opaco‘→ açouguy (IB146), açoutar (IC293). 

 a-4: (< gr. apo-) ‗opaco‘→ adega (IB174). 
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  in-1: (< lat. in-1) ‗expletivo‘ / ‗conversão em‘ / ‗sentido opaco‘ → inparedeadas 

(IB438), incarnaçõ (IC718), insigna (IC767). 

  in-2: (< lat. in-2) ‗negação / privação‘→ infirmidade (IC878), infanções (IB515). 

 

b. Dos dados apresentados por Mattos e Silva (2008a): 

 

  de-1: (< lat. de-) ‗expletivo‘→ defalecimento, defedorento. 

  de-2: (< lat. de-) ‗privação‘→ develar (‗navegar com pouca vela‘). 

 

  en-1: (< lat. in-1) ‗negação‘→ encreo (‗incrédulo‘). 

  en-2: (< lat. in-2) ‗dotado de X‘→ encaralhado. 

 

c. Dos dados analisados por Coelho (2004): 

 

  ada-1: (< lat. -atu(s), -ata) ‗grande quantidade de X‘→ dineirada. 

  ada-2: (< lat. -atu(s), -ata) ‗duração prolongada de X‘→ jornadas, invernada. 

  ada-3: (< lat. -atu(s), -ata) ‗ação praticada com X‘→ punhaladas. 

  ada-4: (< lat. -atu(s), -ata) ‗alimento feito com X‘→ queijada. 

  ada-5: (< lat. -atu(s), -ata)  ‗medida equivalente a X‘→ braçada, polegada. 

 

6.4.3 O sinmorfismo 

 

Adotamos aqui, parcialmente, a definição de sinmorfismo preconizada por Coelho 

(2004, p.139), como caracterizada pela ―[...] existência de dois morfemas que apresentam 

sequências fônicas distintas e, no entanto, apresentam-se, em um mesmo contexto ou em 

contextos distintos, agregando o mesmo valor [...], ou seja, revelando o mesmo sentido‖. 

Dizemos que parcialmente porque não cremos na existência de formas sinonímicas 

absolutamente idênticas, pois quase sempre há especificações de ordem sociolinguística, 

histórica ou geográfica, o que revela alguma distinção (ainda que sutil) entre itens 

morfolexicais considerados sinmórficos, como o -eiro e o -ista em taxista e taxeiro, por 

exemplo. Exemplos de sinmórficos sufixais presentes no português arcaico seriam os 
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elementos -an, -ão, -ario, -dor, -eiro, -nte, -a e -or, todos eles agregando às suas respectivas 

bases o conteúdo ‗agente humano que, com esforço e com finalidade, produz algo relacionado 

a X‘, como nos vocábulos capelan, escrivão, cossarios, caçador, çapateiro, mendigante, 

guardas e censor, todos eles identificados por Almeida & Coelho (2009). 

Cabe-nos perguntar mais uma vez se há prefixos sinmórficos perfeitos. A nosso ver, 

não, pois a identificação por semelhança, a não ser na terminologia técnica mais estrita, nunca 

se dá de forma absoluta, mas parcial (ainda que bem acentuada). Destarte, em mais um ponto 

de reflexão linguística, entramos em plena consonância com Viaro (2007, p.60), já que este 

estudioso defende, de forma categórica, que ―O significado será sempre parcial [...]. Do 

mesmo modo que não existem sinônimos perfeitos entre palavras, não há, vendo o conjunto 

como um todo, sinônimos perfeitos de sufixos, de sorte que formas como pianista e pianeiro 

significam coisas distintas.‖. De igual forma, associamo-nos a um pensamento semelhante 

atrelado a essa discussão sobre a natureza absoluta ou parcial da semelhança entre partículas 

sinmórficas, exposto por Coelho (2011, p.01), quando preconiza o seguinte: 

 

Um aspecto importante do sinmorfismo é que ele se revela perfeitamente no plano 

simbólico, ou seja, dois sufixos podem ser sinmórficos perfeitos; já no plano do 

discurso, esse fenômeno raramente é revelado, uma vez que a existência de formas 

duplas [...], como internação e internamento, não é abundante na língua portuguesa, 

o que tem implicação com aquilo que em morfologia se denomina de bloqueio. 

 

Segundo Coelho (2011), o sinmorfismo é um fenômeno muito pouco explorado nos 

estudos morfolexicais, ainda que tenha uma importante função no estudo diacrônico, já que é 

algo que se atrela visceralmente à criação de sinônimos léxicos (ALMEIDA & COELHO, 

2009), tendo, portanto, implicações diretas na dinâmica genolexical de uma língua 

(COELHO, 2011). Do número considerável de estudos que lemos para a tessitura de nossa 

dissertação, durante os dois anos do curso de mestrado, encontramos apenas três referências 

específicas atreladas diretamente ao tema do sinmorfismo, todas elas da pena de Profª. Juliana 

Soledade B. Coelho (em uma delas em coautoria com a Profª. Aurelina Ariadne D. 

Almeida)
246

, que vão listadas ao fim desta dissertação, na seção Referências.  

O sinmorfismo, como se pode perceber, refere-se necessariamente à variação de uso 

de unidades mórficas, relacionada a processos de mudanças linguísticas, no plano histórico-

diacrônico (ALMEIDA & COELHO, 2009), do qual emergem os doublets mórficos — assim 
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A saber: Coelho (2011; 2004) e Almeida & Coelho (2009). 
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denominados por Coelho (2011; 2004) e Almeida & Coelho (2009), em que figuram afixos 

concorrentes (nos termos de Rocha (1998)) ou sinmórficos (nos termos de Coelho (2011; 

2004)) —, que nada mais são do que pares de lexias distintas, cuja base lexical é a mesma, 

mas onde operam morfemas afixais distintos (formal, etimológica e fonologicamente), mas 

que veiculam significados morfolexicais contíguos, similares (COELHO, 2011).  

O sinmorfismo e a alomorfia coincidem quanto ao fato de serem fenômenos 

morfolexicais em que se dá uma convergência de conteúdo semântico e uma divergência 

formal, mas são distinguíveis pela razão de que as unidades mórficas envolvidas no primeiro 

fenômeno não apresentam similaridade morfofonêmica tão acentuada quanto no segundo
247

, 

além de os sinmórficos possuírem étimos distintos, ao contrário dos alomorfes, que decorrem 

simplesmente de um processo de evolução morfofonêmica (ALMEIDA & COELHO, 2009).  

Como ilustração, reproduziremos a seguir alguns casos de prefixos sinmórficos 

depreendidos do corpus textual sobre o qual incidimos. Também reproduzimos algumas 

ocorrências de doublets mórficos, em que atuam prefixos ou sufixos sinmórficos, extraídas 

dos estudos de Mattos e Silva (2008a), Coelho (2011; 2004) e Almeida & Coelho (2009): 

 

a. Dos dados extraídos do corpus desta dissertação:  

 

               a- ~ en- → alomeam (IC134) ~ enlumẽada (IB436). 

               des- ~ es- → descanbho (IC624) ~ escambho (IC820).  

               pre-2 ~ sobre- → predictos (IB567) ~ sobredictos (IB655). 

               so- ~ en-2 → soterar (IC1155) ~ enterrar (IC790). 

 

b. Dos dados analisados Mattos e Silva (2008a): 

 

               des- ~ es- →  desterramento ~ esterramento.  

            

c. Dos dados analisados por Coelho (2011): 

 

               -ura ~ -or → aluura ~ alvor;  amargura ~ amargor; dulçura ~ dulçor. 
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―[...] na alomorfia as diferenças entre os seguimentos fônicos alomórficos se apresentam apenas com pequenas 

variações no corpo fônico (exs.: -dade ~ -idade; -vel ~ -bil), que estão diretamente associados à origem do 

morfema, ou seja, decorrem da evolução morrfofonêmica de formas de mesmo étimo.‖ (COELHO, 2011, p.02). 
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               -eza ~ -ura → blandeza ~ blandura; grandeza ~ grandura; tristeza ~ tristura. 

 

c. Dos dados analisados por Coelho (2004): 

 

               -ez ~ -ice → sandez ~ sandice; meninez ~ meninice. 

               -ez ~ -eza → grandez ~ grandeza.  

               -ês ~ -ense → português ~ portuense. 

               -mento ~ -o → avisamento ~ aviso; empedimento ~ empezo. 

               -ção ~ -o → ensinação; ~ ensino. 

               -mento ~ -nça → ensinamento ~ ensinança; avondamento ~ avondança;   

                conhocimento ~ conhocença; entendimento ~ entendença; hordenamento ~  

                hordenanças. 

               -mento ~ -ção → corregimento ~ correição; contradizimento ~ contradição.  

 -mento ~ -çom → enganamento ~ enganaçom; mudamento ~ mudaçom; ordenaçom      

~ hordenamento. 

               -memto ~ -çam: espedimemto ~ enpidiçam. 

 

6.4.4 O antinomorfismo 

 

A antonímia lexical pode se manifestar basicamente através de três maneiras distintas: 

a) na oposição entre vocábulos de radicais diferentes, como bom : mau, alto : baixo, forte : 

fraco; b)  na oposição entre vocábulos de idêntica raiz, mas em que em um deles figura um 

prefixo de negação, que fomenta a oposição entre os itens lexicais, já que o prefixo nega o 

semema da forma não-prefixada, como em feliz : infeliz, temporal : atemporal, contente : 

descontente, mortal : não-mortal; c) na oposição entre vocábulos cuja raiz é a mesma, mas 

que apresentam prefixos de significação contrária, como nos pares lexicais excluir : incluir, 

anteposto : posposto, sobrehumano : subumano, bendito : maldito etc. À situação 

correspondente aos pares do último grupo é que consideramos como a atuação do 

antinomorfismo, ou seja, bases lexicais idênticas, com prefixos distintos e antinomórficos, que 

justamente por isso, causam uma antonímia ou contraste entre itens vocabulares. 
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O fenômeno cuja designação neológica está sendo apresentada nesta dissertação como 

antinomorfismo, ou seja, a relação semântica de oposição entre morfemas, é denominado de 

antonímia derivativa por Freixeiro Mato (1999) e de antonímia morfológica por Calvo Pérez 

(2011). Segundo este último, pelo menos em espanhol, o único recurso de materialização da 

antonímia no âmbito morfológico se dá através da prefixação. Parece que em português a 

situação é a mesma, pois, pelo que se tem observado, não se verifica a existência de sufixos 

antinonímicos
248

 nem a de qualquer outro tipo de partícula mórfica que licencie a atuação de 

um processo antonímico.  

Como são poucos os autores que explanam sobre a antonímia mórfica, ou seja, o 

antinomorfismo, reproduzimos abaixo um excerto de Ferreiro (1997, p.70), sobre essa relação 

morfossemântica no galego contemporâneo:  

 

A existencia de prefixos opostos (ĔX- vs. ĬN-, por exemplo) levou consigo a que en 

determinados casos aparezan construcións vocabulares con prefixación tamén 

oposta. Así se criou extrapolación, polo modelo de interpolación (< 

ĬNTERPŎLATĬŌNE, de ĬNTERPŎLĀRE), ou implosivo, a partir de explosivo 

(seguramente do inglés).
249

 

 

À guisa de ilustração, apresentamos a seguir algumas formações prefixais 

antinomórficas encontradas no corpus desta dissertação, assim como no estudo de Mattos e 

Silva (2008a): 

 

a. Dos dados extraídos do corpus desta dissertação: 

 

               bem- : mal- → bem aventurado (IC1181) : mal aventurado (IC1188). 

               pre-2 : su- → preçeder (IC954) : asuçadera (IC1150). 

 

b. Dos dados apresentados por Mattos e Silva (2008a): 

 

              a- : des- → aferramento : desaferrar. 

                                            
248

Talvez se configure como única exceção a isso a atuação dos sufixos prototípicos de grau -ão : -inho. 
249

―A existência de prefixos opostos (ĔX- vs. ĬN-, por exemplo) traz consigo a situação de que em determinados 

casos apareçam construções vocabulares com prefixação também oposta. Assim se criou extrapolación, pelo 

modelo de interpolación (< ĬNTERPŎLATĬŌNE, de ĬNTERPŎLĀRE), ou implosivo, a partir de explosivo 

(seguramente do inglês).‖ [Tradução nossa] 
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en- : es- → encaralhado ‗dotado de membro viril‘ : escaralhado ‗destituído de 

membro viril‘. 

 

6.5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Considerando a extensão breve deste estudo, nada mais certo do que afirmarmos que 

ainda há muito que se descrever e analisar quando o assunto se trata das características das 

relações de intersecção entre morfologia e semântica, sobretudo quando se incide sobre um 

corpus diacrônico. A complexidade de tais incursões é patente, mas o esforço valida e 

fomenta a discussão pormenorizada sobre aspectos implexos da estrutura interna de uma 

língua. 

Além disso, tudo permite que se apregoe a grande utilidade da abordagem da 

morfologia em interface com a semântica no âmbito da reflexão sobre a língua no espaço 

escolar, no ensino regular ou formal, visto que ―[...] as análises na interface 

morfologia/semântica podem contribuir para um estudo reflexivo da língua portuguesa, 

proporcionando seu manejo de forma mais produtiva para o aprendiz.‖ (ALMEIDA & 

GONÇALVES, 2008, p.71). 

Pautando-se numa visão científica de que a compreensão de fatos linguísticos 

pretéritos pode clarear o traçado dos usos da língua em estados atuais, torna-se evidente que 

não se deve ignorar os aspectos históricos na análise morfossemântica, pois oferecem dados 

valiosos para o esclarecimento de eventos linguísticos questionáveis ou dubitativos. 

Deixando para um estudo futuro o aprofundamento sobre as quatro relações 

semânticas aqui delineadas sucintamente, bem como uma incidência sobre as demais relações 

semânticas possivelmente também manifestadas na morfologia, como a hiperonímia, a 

hiponímia, a meronímia etc., esperamos que algo se tenha feito, através dessas breves linhas, 

que venha a contribuir para o desenvolvimento dos estudos de morfologia e semânticas 

históricas em língua portuguesa. 
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7 METODOLOGIA 

 

O estudo realizado encaixa-se numa perspectiva histórico-descritiva, associada a 

teorias lexicais, morfológicas e semânticas que possam contribuir para uma compreensão 

sistemática da prefixação no período estudado, através da incidência sobre os dados empíricos 

recolhidos. Assim sendo, essa incursão científica formata-se como um eixo de intersecção 

entre descrição e análise linguísticas na abordagem de relações semântico-morfológicas da 

derivação no português arcaico, agregando ―[...] as informações de natureza histórica numa 

análise sistêmica e sincrônica dos processos morfolexicais.‖ (COELHO, 2004, p.55). 

Buscamos realizar, portanto, uma intersecção entre descritividade e reflexão, sob um lastro 

teórico de natureza heterogênea, no sentido dado por Mattos e Silva (2008a; 2008b), ou seja, 

recorrendo a vários domínios de estudo da linguagem, a fim de termos em mãos ferramentas 

de observação e análise linguísticas que possibilitem uma apuração minuciosa, cuidada e 

científica dos fatos linguísticos do português arcaico. 

Consideramos, com Martin (2003, p.17), que, pelo fato de o linguista enfocar como 

objeto de estudo algo que preexiste à sua investigação, isto é, a língua, esta se presta 

mormente a um tratamento empírico, sendo a primeira tarefa do estudioso observá-la e 

descrevê-la
250

. Nas palavras de Maia (2012, p.537), ―[...] as pesquisas linguísticas de base 

empírica, quer em matéria de ‗oralidade‘ como de ‗escripturalidade‘ têm que apoiar-se 

necessariamente em corpora.‖
251

. Se isso é aplicável e válido para a língua portuguesa 

contemporânea, mais ainda o é para estados pretéritos da língua, cujos únicos objetos 

depreensíveis e observáveis são as ocorrências que emergem dos textos escritos que 

subsistiram às vicissitudes temporais, sendo as únicas informações que encerram valor 

testemunhal da língua outrora utilizada
252

. Associamo-nos, por conseguinte, a uma postura 

científica assumidamente indutiva, partindo da descrição para a análise, da empiria para as 

teorizações, considerando, com Grimm (1822 apud VIARO, 2011, p.76), que ―[...] quem não 

                                            
250

―Um lingüista, para seu estudo da língua, parte de dados.‖ (PERINI, 2006, p.35). 
251

De tal forma isso é corrente entre os cientistas da linguagem, que alguns deles chegam a atrelar de forma 

automática e inseparável a linguística ao método empírico-indutivo. É o caso de Charaudeau (2011, p.03), 

quando nos diz que ―Nas ciências humanas e sociais, algumas disciplinas privilegiam estudos de campo com 

procedimentos que seguem um método descritivo-empírico (sociologia, antropologia), outras privilegiam 

procedimentos experimentais (psicologia social), outras, análises a partir de arquivos ou a partir de corpora 

organizados com procedimentos mais ou menos sistemáticos de coleta e tratamento do material semiológico 

reunido (história, ciências da linguagem). As ciências da linguagem fazem parte, então, das disciplinas de 

corpus: compilação de dados linguísticos (sob a forma de textos escritos ou orais, de documentos diversos, de 

observações empíricas selecionadas ou de sondagens provocadas) que são constituídos em objeto de análise.‖ 
252

Rosa & Villalva (1988, p.363) parecem também comungar desse pressuposto, haja vista afirmarem que ―[...] 

às sincronias passadas [...] só é possível aceder através de textos escritos.‖. 
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se atém às observações empíricas (wahrnehmungen), as quais mancham toda teoria, com sua 

efetiva certeza, logo de início, nunca se aproximará do inescrutável espírito da língua 

(unergründliches sprachgeist).‖. 

Fatos de língua de estágios pretéritos, cuidadosamente coletados e descritos, 

conduzem a análises acuradas, que fazem emergir teorizações e generalizações, que, se não 

reproduzem fielmente o sistema linguístico do período estudado, aproximam-se, de forma 

significativa, da realidade a que se pretende descrever. Pensamos, com Mattos e Silva (2010 

[1989]; 2008a; 2008b; 2006b; 2005), Maia (2012; 2009; 2002a), Viaro (2012a; 2009), 

Castilho (2012)
253

 e Nascimento (2003), que esse é o caminho, não o sendo a rota inversa, a 

fim de que não se tenha que descartar ou marginalizar dados importantes ou propor 

explicações ad hoc simplesmente por causa de princípios teóricos adotados 

aprioristicamente
254

. Assim, a nosso ver, o linguista deve promover uma apreciação teórica, 

mas somente após observar a empiria, teorizando a partir dos dados empiricamente 

descritos
255

. Essa é a rota metodológica que adotamos no presente estudo e, por isso, como se 

verá mais adiante, é que optamos e decidimos por trabalhar a partir de um corpus linguístico, 

o que nos impele necessariamente a analisar os dados coletados ―[...] sem ‗preconceitos‘ ou 

hipóteses teóricas muito sofisticadas a priori, para formular, a posteriori, os caminhos 

teóricos baseados numa leitura e interpretação atentas da ‗dimensão real‘ da língua [...].‖ 

(ANDRADE, 2003, p.107). 

Apontar que nos fundamentamos em uma base descritiva para o estudo da morfologia 

do português arcaico equivale a afirmar que desenvolvemos um trabalho de natureza 

interpretativa, incidente sobre a base empírica adotada e fundamentada por teorizações 

linguísticas, haja vista que toda incidência descritiva aos fatos de língua das fases primitivas 

do português (ou de qualquer outra língua natural de longa tradição histórica) baseia-se, 

necessariamente, em um labor interpretativo, apenas exequível a partir dos materiais 

linguísticos registrados nos textos escritos disponíveis, ―[...] cabendo ao linguista histórico a 

                                            
253

Tal como expôs em sua conferência intitulada A USP e a linguística histórica no Brasil, realizada em 

09/02/2012, no II Congresso Internacional de Linguística Histórica. 
254

Como afirma Perini (2006), a grande vantagem do uso de corpora para estudos linguísticos reside em sua 

imparcialidade, pois reflete a ―realidade‖ sem preconceitos teóricos, neutralizando de certa forma — ao menos 

em parte — os desejos e pressupostos apriorísticos do pesquisador. Comungando da perspectiva adotada por este 

linguista (2006, p.39), vemos certa desvantagem no uso de uma perspectiva puramente dedutiva para o estudo da 

língua, já que ―A introspecção [...] pode nos levar a conclusões bastante fora da realidade, porque não se baseia 

em observações objetivas.‖. 
255

―[...] o objetivo do lingüista não se reduz à apresentação de dados. O que ele procura é uma descrição da 

estrutura da língua: o conjunto de regras, elementos, classes e princípios que governam as associações dos 

diversos elementos da língua e seu significado.‖ (PERINI, 2006, p.35). 
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tarefa de selecção, organização e interpretação dos dados ao seu dispor [...].‖ (MAIA, 2002a, 

p.233). Em outras palavras, adotando o termo exposto por Mattos e Silva (1998a, p.24), cabe 

circunscrever nosso estudo ao âmbito de um descritivismo interpretativo, o que exige não 

apenas o arrolamento de traços característicos do objeto descrito, mas, igualmente, a 

identificação de sua constituição, funcionamento e das relações que estabelece (BORBA, 

1991, p.81). 

Conforme postula Mattos e Silva (2008a), apenas se pode estabelecer uma 

aproximação ao português arcaico através da documentação remanescente desse tempo 

pretérito e de teorias e análises próprias à linguística histórica. Essa mesma orientação se 

reflete na linha de atuação de todos os projetos do Programa para a História da Língua 

Portuguesa (PROHPOR), a que esta pesquisa de mestrado se vincula, de tal forma que a 

ligação aos dados empíricos (ou seja, a corpora datados e editados com rigor filológico) pode 

ser apontada como a divisa por excelência desse grupo de pesquisa, perpassando toda a 

orientação epistemológico-metodológica de suas linhas de investigação. Sendo nós formados, 

felizmente, sob a linha condutora de Profª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, reconhecemos o 

valor heurístico dos dados e, por essa razão, adotamos a empiria como ponto de partida para 

estudar a formação de palavras no português arcaico, considerando essa opção metodológica a 

mais condizente a um estudo científico que visa a se imiscuir pelos primórdios da língua 

portuguesa como veículo de comunicação escrita, de tal forma que comungamos plenamente 

com o juízo de Maia (2002, p.239), presente no excerto abaixo reproduzido: 

 

[...] as investigações de caráter histórico-linguístico devem apoiar-se em materiais de 

base empírica procedentes da exploração de textos escritos do passado. Constitui um 

princípio metodológico fundamental que o estudo de qualquer fenômeno evolutivo 

da língua deve fundamentar-se numa consistente base textual. É imprescindível que 

qualquer estudo sobre cada fenómeno particular da mudança linguística ocorrida em 

tempos pretéritos tenha suporte textual. 

 

Nosso trabalho se alinha na visão da epistemologia neo-positivista, que toma o 

conhecimento empírico como parte integrante do conhecimento científico, concebendo a 

ciência (e realizando-a) sob uma base observacional (BARBOSA, 2001; 1993). Por 

depreendermos os dados através da constituição de corpora históricos, podemos afirmar que 

nossa investigação vincula-se também à área da Linguística de corpus. Ainda que valorizemos 

o vínculo aos conceitos teóricos, cujo refinamento consideramos imprescindível para qualquer 

investigação científica responsável, afastamo-nos de uma visão neo-racionalista (BARBOSA, 
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2001; 1993) e do platonismo que emerge do dedutivismo, para cedermos espaço ao 

heraclitismo da realidade (VIARO, 2012b). Assim, consideramos tanto a empiria quanto o 

refinamento teórico-conceptual como itens imprescindíveis para um estudo científico bem 

fundamentado.  

Por termos consciência de que o modus operandi no tratamento do elemento histórico 

frequentemente entra em conflito com pressupostos teóricos dos modelos da linguística 

sincrônica, não tanto por incompatibilidade, mas, sobretudo, por falta de uma explicitação dos 

aportes metodológicos (VIARO, 2009), buscamos seguir um percurso metodológico 

rigorosamente traçado, explicitando todas as escolhas e rumos seguidos, bem como todas as 

operações realizadas, tendo a consciência de que toda postura metodológica traz 

necessariamente consigo implicações operacionais, epistemológicas e ideológicas. Tendo 

consciência da ousada empreitada a que nos comprometemos realizar — o estudo da 

prefixação nos três primeiros séculos de produção escrita em português —, pensamos que o 

único modo para realizá-la primorosamente se daria com o traçado e seguimento de um 

percurso epistemológico-metodológico que permitisse a execução de um trabalho 

investigativo sobre a morfologia derivacional do português arcaico, tomando como 

rudimentos precípuos da prática científica a observação, a descrição, a classificação, a análise 

e os testes de verificação (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2009; 2000). 

Sabemos, com Isquerdo (2011, p.114), que qualquer incidência sobre a língua, 

sobretudo sob uma perspectiva histórica, ―[...] exige tomadas de decisões, escolhas de 

caminhos a serem trilhados e, como todas as decisões dessa natureza, aspectos são priorizados 

e outros preteridos, dependendo do olhar que orienta a leitura dos dados‖. Considerando o 

método em seu sentido etimológico
256

, ou seja, como a melhor forma e ordem de proceder 

para se alcançar um objetivo, buscamos traçá-lo rigorosamente, a fim de alcançarmos de 

forma plena os propósitos e metas delineados desde o início de nossa pesquisa de mestrado. 

Assim, o eixo metodológico primordial sob o qual nos pautamos revela-se no percurso 

empiria → teorização, de tal forma que seguimos um modus operandi subsidiado por um 

trânsito contínuo do corpus para a dissertação, da dissertação para a teoria e, enfim, do corpus 

para a teoria, concebendo a teoria e o corpus não apenas como mediadores, mas 

principalmente, como as forças motrizes da pesquisa, evitando qualquer perigo de ruptura 

entre esses três polos: dissertação, teorização e corpus (DAHLET, 2000). 

                                            
256

Do lat. tard. methŏdus < gr. méthodos (μέθοδος), de meta- e hodós, ‗via, caminho‘ (cf. CUNHA, 2010, p.424). 
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Nas subseções imediatamente ulteriores serão delineados os princípios que 

fundamentaram a constituição do corpus
257

, dispondo-se também sobre sua caracterização, daí 

inflectindo para os procedimentos metodológicos subjacentes à coleta e análise dos dados.  

 

7.1 CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Como ficou explícito no início da seção acima, o nosso estudo se pauta em uma 

perspectiva metodológico-epistemológica de cunho indutivo, partindo dos dados empíricos 

para delinear apreciações teóricas sobre a prefixação na língua portuguesa arcaica, em 

consonância absoluta com a visão de Van Dijk (2000, p.11), ao preceituar que ―[...] o uso 

efetivo da língua deveria ser o objeto empírico das teorias linguísticas.‖. Quando se propõe a 

investigar materiais de fases recuadas de uma língua, todo pesquisador precisa 

necessariamente se debruçar sobre os textos escritos remanescentes, dado o intransponível 

obstáculo da inexistência de registros da língua falada. Daí se poder afirmar que, pelo menos 

sob cinco prismas, os estudos em linguística histórica são parciais e provisórios, constituindo-

se apenas numa aproximação à língua de antanho:  

 

a. as descrições, análises e teorizações linguísticas são fragmentadas e parciais, visto 

que se fundamentam, conforme Telles (2011), apenas em material proveniente da 

modalidade escrita da língua, não se podendo incidir diretamente (por motivos óbvios) 

sobre a sua modalidade oral;  

 

b. o material linguístico remanescente sempre será uma parcela mínima da produção 

original, que perdurou às vicissitudes históricas e à cáustica ação do tempo, não 

                                            
257

Tomando por base os postulados de McEnery & Wilson (1996 apud Rodrigues, 2000), podemos afirmar que o 

conjunto de dados empíricos compilados que utilizamos como base para a nossa dissertação de mestrado 

constitui um corpus linguístico, pois preenche as quatro condições apontadas por esses teóricos para satisfazer os 

corpora linguísticos, a saber: amostragem e representatividade, tamanho finito, formato informatizado e caráter 

referencial (i.e., disponibilidade como referência para pesquisas posteriores). Nas palavras de Xavier (2003, 

p.869-870), um corpus ―[...] é por definição um conjunto finito de textos ou de amostras textuais ou de dados 

linguísticos, que pretende ser, em qualquer caso, representativo do objecto de estudo [...].‖, sendo a Linguística 

de corpus vantajosa por dispor de corpora informatizados e de ferramentas computacionais ―[...] que permitem 

tanto a extracção, a ordenação e a contextualização fáceis como a quantificação rápida e ampla de dados 

empíricos úteis para estudos linguísticos diversos, simultaneamente, descritivos e teóricos.‖. Como é possível 

deduzir, nossa pesquisa encontra-se imersa, portanto, nos pressupostos metodológicos da Linguística de corpus. 
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constituindo, de forma alguma, sua totalidade
258

,
 

sendo apenas um espólio 

fragmentado, resultante de acidentes históricos para além do controle do investigador 

(LABOV, 1982).  

 

c. como o linguista geralmente se apoia em edições filológicas para achegar-se aos 

dados que objetiva descrever e analisar, vê-se indissociavelmente atado ao que é 

detectável através de tais edições, que nunca são neutras ou imparciais, já que sempre 

se escoram em critérios e posturas mais ou menos conservadores, o que não permite 

afirmar que exponham o texto original (ainda que tentem reproduzi-lo de forma fiel e 

completa), mas apenas uma imagem reflexa desse texto
259

, pois, ―[...] por mais 

conservadora que possa ser uma edição, tem-se, ao fim e ao cabo, como resultado, um 

novo texto, já que existe sempre uma interferência subjetiva por parte de seu editor. 

(CUNHA E SOUZA, 2007, p.255). 

 

d. a impossibilidade, ao menos com os instrumentais metodológicos disponíveis até o 

momento, para um estudo sobre o léxico ou sobre a morfologia derivacional, de se 

realizar uma recolha de dados exaustiva em todos os textos remanescentes, o que, 

necessariamente, impele o estudioso a realizar um recorte representativo do conjunto 

textual a seu dispor. Essa imperativa situação no sentido de se fazerem recortes sempre 

implicará em descrições, análises e teorizações parciais e provisórias. 

 

e. sempre há, de forma mais ou menos expressiva, interferências do ―olhar‖ do 

estudioso como conhecedor e falante da língua contemporânea acerca das 

investigações analíticas sobre um período histórico recuado. Em outras palavras, não 

há como escapar de um certo anacronismo no estudo de estágios pretéritos da língua, 

pois sempre enfocamos a língua de ontem ―com os olhos de hoje‖, ainda quando nos 

                                            
258

Por mais abrangente que se creia ser, um estudo sobre o português arcaico sempre será uma aproximação 

interpretativa parcial e fragmentada, visto que parciais e fragmentados são os espólios empíricos sobre os quais 

se debruça e, destarte, a documentação escrita em português só pode ser avaliada na sua totalidade de forma 

hipotética (MATTOS E SILVA, 2006b; 1991). Ao linguista (sobretudo o lexicólogo e o morfologista) que se 

ampara em edições de textos para proceder a uma reconstituição da língua medieval cabe se resignar ao quadro 

empírico fragmentado que tem ao seu dispor, já que ―Desde o momento em que o português se manifestou como 

língua literária nos primeiros documentos escritos, vamos encontrar lacunas ao reconstituir as fases desse léxico. 

Não há como reconstituir as fases por ele percorrida e descrever as contribuições das muitas gerações que 

chegaram à construção do seu léxico.‖ (ABADDE, 2011, p.251). 
259

Concordamos, portanto, com Machado Filho (2008, p.30), quando assevera que: ―[...] por mais que conclame 

a crítica textual de ser capaz de recuperar a história genética de um texto, qualquer estudioso de bom senso há de 

compreender que o passado (re)construído pela inteligência humana é meramente ‗uma aproximação‘ da 

realidade que se perdeu [...].‖ 
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valemos de um lastro empírico corroborante. Por não dispormos do testemunho direto 

advindo da produção oral do falante nativo dessas épocas mais recuadas, nossos 

pontos de vista como falantes e conhecedores da língua contemporânea acabam por 

―contaminar‖ nossas perspectivas de análise, interferindo nas ilações desenvolvidas. 

 

Ainda que parcial e sempre fragmentário, o corpus presta-se, a nosso ver, como 

subsídio indispensável e fundamental para a pesquisa em linguística histórica, sendo uma 

formação discursiva complexa, com funções processadoras (DAHLET, 2000), guiando o 

pesquisador no conhecimento da sincronia pretérita abordada. Mesmo não sendo per se a 

língua, substitui-a metodologicamente (VIARO, 2010), possibilitando o processamento das 

informações de teor empírico, com vistas a estabelecer discussões teóricas sobre o sistema 

linguístico observado
260

. 

Ao se debruçar sobre uma sincronia pretérita — neste caso, a primeira fase do 

português arcaico — na delimitação de um corpus que se almeja investigar, só é viável ao 

pesquisador incidir no espólio fragmentário do material que subsiste documentado, via escrita. 

E, selecionando seus dados de interesse em tal documentação remanescente, ele ―[...] 

recortará os dados que julgue necessários e suficientes para responder a suas questões.‖ 

(MATTOS E SILVA, 1991, p.29). Já que o estudo de mestrado pretendeu, em dois anos, 

descrever o quadro morfológico de um momento histórico bastante extenso de uma língua — 

correspondente a três séculos de registro escrito — não se poderia almejar abranger toda a 

documentação remanescente da primeira fase do período arcaico, mas sim, procurar constituir 

aquilo que se denomina de um corpus representativo
261

. 

No início da pesquisa delineavam-se três opções possíveis de encaminhamento: a) 

poderíamos trabalhar sobre um corpus representativo abrangente, que acoplasse toda a 

documentação editada a nós disponível, mas incidindo apenas sobre a depreensão e análise de 
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Muito acertadamente se deu a nossa decisão ao pautarmo-nos numa incidência sobre dados recolhidos de um 

corpus linguístico, pois daí nos foi possível constatar sua virtude heurística (MARTIN, 2003), já que fizeram 

emergir uma cascata de outros fenômenos linguísticos (sinonímia no português arcaico, uso do relativo 

possessivo cujo/cuio e flexões, o verbo meter no português arcaico, vocábulos em processo de gramaticalização 

etc.), recolhidos concomitantemente à coleta dos lexemas prefixados, fenômenos esses que poderão ser 

abordados por nós ou por outrem em trabalhos futuros. Vemos, assim, cumprir-se na prática o que afirma 

Rodrigues (2000, p.40): ―[...] um mesmo corpus, sobretudo se tem sido cuidadosamente recopilado e elaborado, 

pode servir de base a grande número de estudos e acabar ultrapassando o seu campo de aplicaçom [...].‖. 
261

Mattos e Silva (2008c, p.51) aponta de forma categórica a necessidade incontornável de um recurso a corpora 

representativos para o estudo de sincronias pretéritas de uma língua, tal como se pode observar no seguinte 

trecho: ―[...] para a reconstituição do passado de qualquer língua, se faz necessária a utilização de corpora 

representativos, que documentem o passado em todas as sincronias possíveis.‖. 



197 

 

alguns prefixos; b) poderíamos trabalhar sobre um corpus representativo abrangente, que 

acoplasse toda a documentação editada a nós acessível, depreendendo todos os vocábulos 

prefixados; ou c) poderíamos trabalhar sobre um corpus representativo mais limitado, com a 

depreensão e análise de todas as palavras formadas via prefixação, mas com base em apenas 

poucas obras do português medieval. Optamos pela segunda opção, pois pensamos que 

somente ela viabilizaria um estudo aprofundado e abrangente sobre a prefixação na primeira 

sincronia do português medieval
262

, com a definição de seu paradigma genolexical, 

permitindo-nos traçar com mais pormenores a história do léxico português (BOULLÓN 

AGRELO, 2002), pois ―[...] quanto maior o tamanho das amostras, maior o grau de 

representatividade alcançado.‖ (RODRIGUES, 2000, p.61). 

Podemos caracterizar o corpus que delineamos e utilizamos como sendo escrito, 

histórico, representativo (via amostragem), com pluralidade autoral, de natureza multidialetal 

e textualmente multigenérica, compilado para ser descrito e analisado
263

, servindo de base 

para a descrição da língua portuguesa, no arco temporal que recobre os séculos XII, XIII e 

XIV, tendo o escopo fundamental de enfocar a morfologia e o léxico em seu ―habitat natural‖, 

ou seja, no meio linguístico e nas situações reais em que ocorrem. Para Andrade (2003, 

p.106), as vantagens advindas da utilização de corpora como instrumental metodológico para 

a obtenção de dados atestados da língua in vivo ligam-se essencialmente 

 

[...] ao fato de podermos aceder a um conjunto de dados reais e ricos no sentido em 

que se o corpus for extenso e variado aparecerão, de forma clara, as unidades de 

comunicação mais utilizadas e as menos utilizadas, assim como os seus padrões 

semânticos, as associações que estabelecem entre si (combinatórias fixas ou 

privilegiadas), as variações de cada unidade ou pelo menos das mais frequentes, 

entre outros. 
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Para justificar essa nossa postura, bastaria o que nos assinalam Castro et al. (2004, p.48): ―[...] os documentos 

que conhecemos e podemos vir a conhecer são apenas alguns dos que em seu tempo foram produzidos, os dados 

que oferecem são apenas uma parte da realidade, talvez a menos interessante, talvez enganosa na sua 

fragmentação; sendo assim, mais vale um punhado de documentos que se completam, deixando perceber as 

correntes de gosto, vontade e técnica de que são ocasionais afloramentos e contribuindo paulatinamente para o 

atapetamento do nosso conhecimento histórico, do que um único documento individual, por mais especial ou 

arcaico que pareça ser, pois dele, e do seu campeão, o tempo se encarregará.‖.  
263

Por conseguinte, coadunamo-nos à visão de Silva (2008, p.58-59), quando preconiza que: ―[...] a análise de 

corpus nem é automática nem é arredada da tarefa hermenêutica. Quer isto dizer que é preciso fazer o trabalho 

de operacionalização das hipóteses, isto é, formular hipóteses que sejam empiricamente testáveis, confrontar as 

hipóteses com os dados empíricos, refinar gradualmente as hipóteses confrontando-as repetidamente com os 

dados empíricos. Assim, e contrariando o equívoco várias vezes cometido, a investigação empírica não implica 

abandonar a teoria em favor de uma investigação puramente descritiva, mas antes testá-la e refiná-la.‖.  
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Ainda que haja múltiplas definições de Linguística de corpus, recobrindo posturas 

teóricas, temáticas de pesquisa e desenvolvimentos concretos muito heterogêneos (LÉON, 

2006), além de inúmeras discussões sobre seu status como uma metodologia ou como uma 

teoria
264

, podemos considerar, como já foi mencionado, que nossa investigação encaixa-se no 

seu âmbito epistemológico, ao ser a Linguística de corpus entendida como ―[...] um tipo de 

estudos no campo da linguística descritiva que teriam por objecto a descriçom da língua a 

partir de corpora de textos, escritos ou orais.‖
265

 (RODRIGUES, 2000, p.34). Em outras 

palavras, partindo de um procedimento indutivo, visando a detectar fatos e usos linguísticos 

nos dados empíricos, estabelecemos uma prática de corpus-based grammatical 

investigations
266

, nos termos de Léon (2006, p.56).
267

 

Como praticamente partimos do zero para a constituição desse material empírico, ou 

seja, fomos os responsáveis em delinear e ―montar‖ o nosso corpus, procedemos para isso a 

todo um trabalho de desenho, planificação, recolha e registro dos elementos linguísticos 

(ANDRADE, 2003). A constituição desse corpus realizou-se diretamente através de edições 

dos manuscritos subsistentes da fase determinada, em prol da importância da variedade e 

concretude dos dados quando depreendidos e analisados em um contexto frasal e enunciativo. 

Assim, tal como Ferreira (2003) e Telles (2000), concebemos o texto como o testemunho 

mais concreto e complexo da língua do passado, sendo as ocorrências dos fatos linguísticos 

nele presentes os únicos objetos cientificamente observáveis, já que somente as averbações 

têm valor testemunhal (MARTIN, 2003). Além disso, pensamos que a incidência direta sobre 
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Particularmente, pensamos que a Linguística de corpus é uma metodologia (em detrimento da postura que a 

considera um ramo teórico específico, i.e., uma disciplina linguística independente). Contudo, rotulá-la de 

metodologia não implica considerá-la como um mero conjunto de ferramentas, mas sim, como um modo típico 

de aplicação de instrumentos metodológicos, pautado numa visão científica empirista. Adotamos, portanto, a 

mesma posição a que Rodrigues (2000) e Sardinha (2000) parecem se inclinar.  
265

―[...] um tipo de estudos no campo da linguística descritiva que teriam por objeto a descrição da língua a partir 

de corpora de textos, escritos ou orais.‖ [Tradução nossa]. 
266

Investigações gramaticais (linguísticas) baseadas em corpus.  [Tradução nossa]. 
267

A Linguística de corpus objetiva realizar a coleta e a análise de dados a partir de um corpus, entendido como 

um conjunto de dados linguísticos coligidos a partir de critérios bem definidos, a fim de servirem como objeto de 

pesquisa linguística. Contemporaneamente, esse método/corrente de pesquisa linguística está intimamente 

relacionado ao uso de ferramentas computacionais que tem servido, sobretudo, para tornar a coleta de dados 

mais abrangente. No entanto, quando se trata de um estudo específico em morfologia, sobretudo em 

morfossemântica, tais ferramentas ainda se mostram ineficazes para uma recolha sistemática e a aproximada da 

realidade linguística a que se deseja descrever. Além disso, os corpora históricos informatizados ainda não dão 

conta da amplitude de natureza multidialetal e textualmente multigenérica a que pretendemos abranger neste 

trabalho. Assim, pensamos ser possível afirmar que essa pesquisa veicula-se parcialmente àquilo que se 

denomina, hodiernamente, Linguística de corpus, sendo mais apropriado considerá-la um estudo de Linguística 

de corpus lato sensu ou de cunho mais tradicional, o que também é apontado como possível por Rodrigues 

(2000, p.36): ―No caso da linguística com corpora devemos diferenciar o uso mais tradicional e mais amplo do 

termo do uso mais restrito que adquiriu nas últimas décadas, vinculado aos avanços computacionais e que é 

sinônimo de linguística com corpora informatizados.‖. [Grifos no original]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpus_lingu%C3%ADstico
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os textos traz consigo a vantagem de uma observação do contexto, que sempre desempenha 

um papel preponderante no estabelecimento do significado dos vocábulos
268

, conduzindo o 

pesquisador para que não se deixe espraiar por conclusões influenciadas por um mero 

intuitivismo advindo de suas percepções como usuário da língua, que muitas vezes induzem a 

conclusões interpretativas errôneas ou inexatas
269

, sobretudo ao que se relaciona aos aspectos 

semânticos (PEREIRA, 2005). 

Buscamos constituir um corpus que fosse o mais representativo e abrangente possível 

para ser analisado num prazo de dois anos, a duração do desenvolvimento de nossa pesquisa 

de mestrado e da escrita da dissertação. Assim, recolhemos todo o material da primeira fase 

do português arcaico que estava disponível nas quatro instâncias a que tínhamos pleno acesso: 

a) o acervo do PROHPOR; b) a biblioteca particular de Profª. Rosa Virgínia Mattos e Silva; c) 

a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa (biblioteca central da UFBA); d) o Corpus 

Informatizado do Português Medieval (CIPM), este último disponibilizado em meio digital. O 

corpus que constituímos é representativo, abrangente, datado, localizado, escrito e 

tipologicamente heterogêneo, englobando a variedade de gêneros subsistentes da modalidade 

escrita do português medievo. Essa variedade de tipos e gêneros textuais é necessária à 

pesquisa, pois, como afirma Bakhtin (2003, p.268): 

 

Os gêneros discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem. Nenhum fenômeno novo (fonético, lexical, gramatical) pode 

integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 

experimentação e elaboração de gêneros e estilos.   

 

Para selecionar essas fontes textuais, foram consideradas as observações de Mattos e 

Silva (2010 [1989]; 2008a; 2006b; 1991) acerca da constituição de um corpus representativo 

para o estudo do português arcaico, ao subdividir os textos remanescentes em três categorias, 

cada uma delas constituindo um ―dialeto‖ ou ―gramática parcial‖ desse período (cf. figura 09, 

reproduzida a seguir): a) a lírica galego-portuguesa ou cancioneiro medieval português; b) a 

documentação em prosa não literária (isto é, de natureza jurídico-notarial); c) a documentação 
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De tal forma que chega a ser considerado por Mattos e Silva (2010 [1989], p.50) como ―[...] o caminho mais 

seguro para chegar-se ao estabelecimento de estruturas básicas vigentes no léxico arcaico.‖. 
269

Comungamos plenamente da postura defendida por Viaro (2012a; 2012b), quando afirma que um estudo que 

se apoia pura e simplesmente nas subjetivas sensações dos falantes como crivo para o julgamento dos fatos 

linguísticos adota um método bastante falho, que distorce as informações fornecidas pelos dados históricos, não 

sendo, portanto, um procedimento adequado para a apreciação científica para qualquer fenômeno linguístico. 
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em prosa literária (entendida em seu sentido lato, em oposição aos textos jurídicos), quer 

diretamente escrita em português, quer traduzida do latim ou de outras línguas. 

 

 

Figura 09. Os ―dialetos‖ ou gramáticas parciais do português arcaico, nos termos de Mattos e Silva 

(2010 [1989], p.39). 

 

Concordamos in totum com Mattos e Silva (2010 [1989]), quando afirma que uma 

gramática representativa do português arcaico deve levar em conta todos os tipos de produção 

documental remanescente. Sendo fundamentais para um estudo geral de fases pretéritas da 

língua, os textos tipologicamente diversificados, ao serem compilados para análise, permitem 

obter uma clara representação de qualquer fenômeno linguístico histórico-diacrônico, 

sobretudo quando se contempla tanto a diversidade tipológica das fontes quanto a amplitude 

numérica das mesmas (MAIA, 2012; 2003; 2002a). Segundo Xavier (2003, p.871), ―Para ser 

possível estudar o léxico histórico, o corpus deverá ser cronologicamente representativo e terá 

de ser, também, tipológica e tematicamente variado [...].‖. Guiados por esse princípio, 

buscamos constituir um corpus incidente sobre um conjunto amplo e heterogêneo de textos, 

em termos de datação, origem, dimensão e variação, englobando o maior número possível de 

tipos, gêneros e registros textuais e discursivos existentes (MAIA, 2012; MORAES DE 

CASTILHO, 2011; LOBATO, 2009), almejando com isso, justamente, uma máxima 
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representatividade, o que podemos afirmar que alcançamos, haja vista que contamos com 

amostras representativas de todas as variedades textuais do português arcaico. 

Como representativos da primeira categoria, incidimos sobre o Cancioneiro d‘Ajuda 

(fins do séc. XIII), as Cantigas de escárnio e maldizer (séc. XII a XIV), as Cantigas d‘ amigo 

(séc. XIII) e as Cantigas de Santa Maria (séc. XIII-XIV), enquanto para representar a 

documentação de cunho jurídico-notarial foram selecionados textos editados por Ana Maria 

Martins (1994, 2001), Clarinda Maia (1986), Avelino de Jesus da Costa (1975) e ainda as 

Inquirições de D. Dinis (séc. XIII), os Tempos dos preitos (séc. XIII), Dos costumes de 

Santarém (séc. XIII-XIV), os Foros de Garvão (sécs. XIII-XIV), Documentos Portugueses da 

Chancelaria de D. Afonso III (séc. XIII), Textos Notariais do Arquivo de Textos do Português 

Antigo (sécs. XIII-XIV), os Foros de Castelo Rodrigo (início do séc. XIII), o Foro Real (fins 

do séc. XIII a inícios do séc. XIV) e a obra Primeyra Partida (séc. XIV). Já a documentação 

em prosa literária ficou representada pelos Diálogos de São Gregório (séc. XIV), o Flos 

sanctorum (séc. XIV), o Livro das Aves (séc. XIV), a Crônica Geral de Espanha de 1344 

(séc. XIV), a obra Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense (sécs. XIII-XIV) e o Orto 

do Esposo (fins do séc. XIV). 

No tocante à prosa, tendo-se o intuito de desenvolver um trabalho metodológica e 

cientificamente viável num período de dois anos, foram selecionadas aproximadamente 15 

páginas de cada obra, a partir de seu início, sendo que os documentos com extensão inferior a 

esse número de laudas (por exemplo, a Notícia de Torto e as duas versões do Testamento de 

Afonso II), foram integralmente analisados. Já no que concerne à poesia, foram analisadas 30 

páginas das edições selecionadas, e adotou-se esse número dessemelhante para tentar manter 

um equilíbrio quantitativo no cômputo de apuração de cada uma das três categorias 

documentais do português arcaico, visto que a mancha escrita dos textos poéticos — pela sua 

própria distribuição em versos — geralmente ocupa a metade ou menos do espaço que seria 

ocupado pelos textos em prosa.  

Ainda que aparentemente se mostre mais abrangente a documentação jurídico-notarial 

no corpus, isso não se dá de forma tão acentuada, visto que a maioria dos documentos desse 

―dialeto‖ são constituídos por apenas um ou dois fólios, diferentemente do que ocorre com os 

documentos representantes dos outros dois ―dialetos‖ (prosa literária e poesia trovadoresca). 

Para se constatar o que dizemos, basta observar que o número de linhas dos documentos em 

prosa literária e em poesia é superior à maioria dos documentos em prosa não-literária (cf. 

tabela nº 07). 
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Abaixo reproduzimos uma tabela que contém os títulos dos 92 documentos que 

serviram de base para a constituição do corpus utilizado nessa pesquisa, em que também são 

apontadas suas datações, seus respectivos códigos (tal como usados no Morfemário
270

) e o 

número de linhas computadas para o levantamento lexical, feito sob uma recolha verbo ad 

verbum dos vocábulos derivados via prefixação. 

 

CONJUNTO DOCUMENTAL CONSTITUTIVO DO CORPUS DA PESQUISA 

A) Documentação em prosa não-literária (textos jurídico-notariais) 

Nº DOCUMENTO CÓDIGO DATAÇÃO Nº DE LINHAS 

VERIFICADAS
271

 

1 Notícia de fiadores NDF 1175 06 

 

2 
Anotação de despesas de Pedro 

Parada 

 

ADPP 
1175 ou 

anterior 

 

09 

3 Notícia de herdades NDHER 1171-1177 10 

 

4 
Notícia de haver 

 

NDHAV 
2ª metade 

do séc. XII 

 

38 

 

5 
Borrão do testamento de Petro 

Fafiz 

 

BTPF 

 

1210 

 

17 

6 Testamento de Petrus Fafiz TPF 1210 22 

 

7 
Finto dos casais de Lijó 

 

FCL 
c. 1224-

1226 

 

08 

 

8 
Notícia de dívidas de Petro 

Fafiaz 

 

NDPF 

 

1234 

 

38 

 

9 
Nota de pagamento de dívidas 

de Petro Fafiaz 

 

NPDPF 

 

1234 

 

23 

 

10 
Testamento de Dona Aldora 

 

TDAA 

 

1243 

 

21 

                                            
270

Denominamos de Morfemário o conjunto de tabelas em que foram dispostos e analisados os lexemas 

formados via prefixação depreendidos do corpus textual que fundamenta a base empírica de nosso estudo. São 

três as tabelas do Morfemário: a primeira registra as palavras formadas por prefixos autênticos; a segunda 

contém os casos de formações derivativas com prefixoides; a terceira constitui um levantamento analítico das 

ocorrências de prefixos comportando-se como bases (MLBs). Cf. Partes I, II e III do Apêndice I, presentes no 

Tomo II desta dissertação. 
271

Cômputo realizado com base no número de linhas dos textos nas edições utilizadas, quer impressas, quer 

digitais. 
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Afonso 

 

11 
Notícia de manda de Margarida 

Garcia 

 

NMMG 
1ª metade 

do séc. XIII 

 

13 

 

12 

 

Testamento de Rodrico Petri 

 

TRP 
meados do 

séc. XIII 

 

22 

13 Testamento de Sancia Martinj TSM 1252 28 

 

14 

Relação de dívidas e restituições 

de Petrus Martinj e sua mulher 

Sancia Martinj 

 

RDR 

 

1252 

 

31 

15 Testamento de Orracha Rodericj TOR 1268 30 

 

16 
Emprazamento de um casal 

situado em Gõtigẽ 

 

ECG 

 

1272 

 

14 

17 Demanda de dois casais DDC 1273 28 

 

18 
Composição sobre geiras, 

direitos e medidas de cereal 

 

CGDM 

 

1295 

 

36 

 

19 
Doação de uma propriedade do 

arcebispo de Braga 

 

DPAB 

 

1316 

 

22 

 

20 

Testamento de D. Afonso II – 

Versões da Mitra de Braga e da 

Catedral de Toledo 

 

TAS 

 

1214 

 

212 

21 Notícia de Torto NT 1214-1216 60 

 

22 

 

Auto de Partilhas 

 

AP 
fins do séc. 

XIII 

 

26 

 

23 

 

Testamento de Elvira Sanches 

 

TES 
fins do séc. 

XIII 

 

09 

 

24 
Venda de propriedades em 

Pumares 

 

VPP 

 

1321 

 

69 

 

25 
Sentença dada por Francisco 

Jujaos 

 

SFJ 

 

1328 

 

80 

26 Demanda de um feixe de palha DFP 1370 49 

 

27 
Finto de partilhas feitas por 

Rodrigo Nuniz 

 

FPRN 
1ª metade 

do séc. XIII 

 

26 

28 Doação ao mosteiro de Chelas DMC 1272 15 
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29 Hipoteca ao mosteiro de Chelas HMC 1286 18 

 

30 
Emprazamento de uma vinha e 

olival do mosteiro de Chelas 

 

EVOMC 

 

1296 

 

17 

31 Emprazamento de duas casas EDC 1319 29 

 

32 
Emprazamento de uma vinha e 

olival situados em Lecẽa 

 

EVOSL 

 

1326 

 

21 

 

33 
Emprazamento de umas casas 

situadas em Santarém 

 

ECSS 

 

1337 

 

25 

 

34 
Venda de um casal situado em 

Ribas de Alanquer 

 

VCRA 

 

1355 

 

42 

 

35 
Aforamento de uma vinha 

situada no lugar de Carnyde 

 

AVC 

 

1366 

 

33 

 

36 
Câmbio celebrado entre dona 

Betaça Anes e Aluaro Perez 

 

CCBA 

 

1372 

 

55 

 

37 
Venda de uma vinha situada em 

Aldea Galega 

 

VVAG 

 

1381 

 

35 

38 Coruña – Nendos HGP001 1262 12 

39 Lugo – Portomarín HGP019 1255 10 

40 Pontevedra – La Guardia HGP096 1278 08 

41 Douro Litoral – Maia HGP138 1284 17 

42 Minho – Terra de Faria HGP152 1281 11 

43 Pontevedra – Tebra HGP112 1297 11 

44 Orense – Orcellán HGP052 1267 10 

45 Coruña – Sobrado HGP008 1300 21 

46 Lugo – Lugo HGP030 1302 12 

47 Orense – Lamas HGP066 1315 12 

48 Minho – Prado HGP155 1327 13 

 

49 
Coruña – Santiago de 

Compostela 

 

HGP012 

 

1344 

 

16 

50 Minho – Braga HGP156 1331 20 
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51 Orense – Camba HGP071 1348 23 

52 Orense – Oseira HGP075 1372 19 

53 Douro Litoral – Maia HGP144 1313 18 

 

54 
Carta de foro de Telões de 

Aguiar 

 

CA001 

 

1255 

 

17 

 

55 

Carta de Afonso III a Afonso X 

de Castela acerca do castelo de 

Albufeira 

 

CA003 

 

1260 

 

11 

 

56 

Carta de doação do Castelo e da 

Vila de Miranda a Fr. Afonso 

Peres Farinha 

 

CA005 

 

1266 

 

23 

 

57 
Carta de foro de uns pardieiros 

na Judiaria de Lisboa 

 

CA006 

 

1269 

 

10 

 

58 

Carta de conciliação entre D. 

Gonçalo Garcia e D. Maior 

Gonçalves 

 

CA010 

 

1269 

 

30 

 

 

59 

Carta de doação ao Infante D. 

Afonso das vilas e dos castelos 

de Marvão, Portalegre e 

Arronches 

 

 

CA012 

 

 

1271 

 

 

40 

 

 

60 

Carta de correcção de actos do 

Rei e da Corte feitos em prejuízo 

do Clero, da Nobreza e dos 

Concelhos do reino 

 

 

CA020 

 

 

1273 

 

 

37 

61 Tempos dos Preitos TP c. 1280 54 

62 Estremadura – Torres Vedras TOX006 1293 10 

63 Alentejo – Avis TOX011 1269 09 

64 Trás-os-Montes – Lamego TOX014 1278 08 

65 Beira Alta – Pinhel TOX024 1296 09 

66 Trás-os-Montes – Mogadouro TOX032 1286 08 

67 Estremadura – Lisboa TOX035 1287 05 

68 Trás-os-Montes – Bragança TOX036 1290 09 

69 Estremadura – Lisboa TOX027 1294 09 
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70 Estremadura – Alcoentre TOX015 1309 08 

71 Alentejo – Serpa TOX028 1311 09 

72 Estremadura – Lisboa TOX031 1322 08 

73 Alentejo – Garvão TOX034 1322 08 

74 Douro Litoral – Vila Boa TOX038 1310 07 

75 Alentejo – Estremoz TOX033 1336 10 

76 Beira Litoral – Vacariça TOX040 1320 15 

77 Foro Real FR c.1267 160 

 

78 

 

Inquirições de D. Dinis 

 

IDD 
fins do séc. 

XIII 

 

427 

 

79 

 

Foros de Castelo Rodrigo 

 

FCR 
fins do séc. 

XIII 

 

523 

80 Foros de Garvão FG 1267 401 

81 Dos Costumes de Santarém CS 1294 374 

82 Primeyra Partida, de Afonso X PP séc. XIV 132 

B) Documentação em prosa literária  

 

83 
Vidas de Santos de um 

Manuscrito Alcobacense 

 

VSMA 

 

séc. XIV 

 

141 

84 Crônica Geral de Espanha CGE séc. XIV 205 

85 Orto do Esposo OE séc. XIV 236 

86 Livro das Aves LA séc. XIV 445 

87 Flos Sanctorum FS séc. XIV 540 

88 Diálogos de São Gregório DSG séc. XIV 491 

C) Documentação poética (Cancioneiro medieval português) 

89 Cancioneiro da Ajuda CA séc. XIII 803 

 

90 

Cantigas d‘escarnho e de mal 

dizer dos cancioneiros medievais 

galego-portugueses 

 

CEM 

 

sécs. XII-

XIV 

 

690 
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91 
Cantigas d‘amigo dos 

trovadores galego-portugueses 

CAMI séc. XIII 613 

 

92 

 

Cantigas de Santa Maria 

 

CSM 
sécs. XIII-

XIV 

 

2.420 

Número total de linhas verificadas 10.425 

 

Tabela 07. Conjunto documental textual constitutivo do corpus da pesquisa. 

 

7.2 EXPOSIÇÃO DESCRITIVA SUMÁRIA DOS DOCUMENTOS PERSCRUTADOS 

 

É consensual a percepção de que a mudança linguística se processa no uso que os 

falantes fazem de uma dada língua. Em relação a fases anteriores de uma língua, tal uso só 

pode ser apreendido/deduzido através da documentação remanescente, visto que já não se 

dispõe do falante nativo dessas épocas recuadas. ―A máquina da História não trabalha no 

vácuo.‖, como afirma Calmon (1982, p.28), o que equivale a dizer que há a necessidade 

vinculante do uso de dados empíricos para o estudo histórico de cunho científico. Sendo os 

manuscritos e os primeiros livros impressos guardados como preciosidades em bibliotecas e 

cofres, resta ao pesquisador de fases pretéritas da língua a utilização de edições confiáveis, 

para o que se faz indispensável o labor filológico. 

Como já expomos, Mattos e Silva (2008a, 2006b, 1991) considera que as fontes 

primárias remanescentes do português arcaico são agrupáveis em três categorias: a 

documentação poética (a lírica galego-portuguesa ou o cancioneiro medieval português); a 

documentação jurídica (prosa não literária); a documentação em prosa literária (originalmente 

escrita em português ou traduzida do latim e de outras línguas). Além disso, apenas para a 

segunda fase desse período, há também as reflexões metalinguísticas sobre o português, ou 

seja, as primeiras gramáticas, surgidas na primeira metade do séc. XVI.  

Para Mattos e Silva (2010 [1989]; 2008a; 2006b; 1991), um conhecimento abrangente 

do português arcaico se vê atrelado à complementaridade existente entre os vértices dessa 

tríade tipológica documental, pois esta licencia uma representatividade da diversidade 

linguística do português medievo. Maia (2009, p.240) também comunga desse pensamento, 

pois afirma que ―Na perspectiva do historiador da língua, o corpus diacrónico deve reunir 

fontes escritas de diferente tipologia (incluindo as de menor relevância sócio-comunicativa) 

[...].‖. 



208 

 

Assinalaremos nas próximas subseções algumas informações que consideramos mais 

pertinentes sobre os documentos constitutivos do corpus de nossa pesquisa, com o intuito de 

explicitar que a seleção de nossa base empírica se fundamentou em textos de diversidade 

tipológica, observando também a diversidade de gêneros textuais, o que é essencial para que 

se tenham dados equilibrados, conforme aponta Lobato (2009). Esclarecemos, contudo, que, 

pela natureza e extensão desse escrito, restringir-nos-emos às características gerais dos 

documentos, não nos imbricando na explanação de pormenores individualizantes de cada um 

deles, ainda que tenhamos consciência de que cada testemunho documental do português 

arcaico encerra em si uma peculiaridade histórica (MATTOS E SILVA, 2010 [1989]) e de 

que uma explanação sobre corpora diacrônicos deve buscar fornecer, o mais detalhadamente 

possível, informações sobre a transmissão textual, uma vez que a tradição manuscrita 

frequentemente implica transformações nos planos linguístico e discursivo (MAIA, 2009). 

 

7.2.1 Documentação em prosa não-literária (textos jurídico-notariais)
272

 

 

A datação da documentação em prosa não-literária, com as descobertas polêmicas de 

Martins (1994), parece poder-se recuar para a segunda metade do séc. XII, com alguns 

registros não oficiais, sendo que como documento régio e oficial mais antigo permanece o 

temporão Testamento de Afonso II, em suas duas versões conhecidas. Algo que caracteriza o 

conjunto desses textos jurídico-notariais é o discurso conservador, com modelos estruturais 

fixos de composição, com a repetição constante de fórmulas e expressões jurídicas fixas 

(MARTINS, 2001b). Os textos da prosa não-literária, nas palavras de Emiliano (1994, p.207), 

são, do ponto de vista diacrônico, representantes eloquentes de uma tradição, refletindo, 

sincronicamente, ―[...] o impacto e o alcance do escrito na realidade cultural a que pertencem, 

alicerçada e estruturada em função de concepções herdadas do passado.‖.  

É indiscutível a importância dos textos jurídico-notariais para o conhecimento do 

português arcaico, dada a copiosa gama de testemunhos subsistentes e a sua ampla 

distribuição têmporo-espacial, abrangendo, pode-se dizer, todo o território do que viria a ser 

Portugal e Galícia, além de diversos setores da sociedade medieval, tanto no âmbito civil e 

eclesiástico quanto no âmbito régio, o que licencia um enfoque mais burilado sobre as 

características diatópicas, diacrônicas e até diastráticas dos fenômenos evolutivos da língua 
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O cerne dessa subseção reproduz principalmente informações expostas nos estudos de Martins (2001b) e 

Lopes (2012). 
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sob investigação, podendo, assim,  constituir-se sólida base empírica para estudos de fonética, 

fonologia ou morfologia históricas, bem como para a investigação referente a questões de 

lexicologia, semântica, pragmática e sintaxe históricas. 

Cintra (1963) elabora uma classificação dos textos não literários do português arcaico, 

encaixando-os em quatro domínios: 1) chartes (= documento notarial) reais; 2) chartes 

privadas; 3) foros e forais; 4) leis gerais. As chartes reais e particulares tratam de doações, 

testamentos, compras, vendas, inventários etc. Os foros (costumes) reúnem o direito 

consuetudinário dos diversos concelhos (divisão administrativa medieval) do reino. Os forais 

eram leis breves locais, outorgadas por um senhor, enquanto as leis gerais partiam do rei para 

todos os seus súditos. Segundo Mattos e Silva (2008a), todos esses documentos são 

importantes para o estudo do português arcaico, sobretudo por serem precisos quanto à sua 

data de circulação e a localização de sua produção ser apreensível, o que é muito significativo 

para o estudo da variação dialetal. No nosso corpus estão presentes representantes de todos 

esses espécimes documentais notariais, exceptuando-se os forais, a cujo acesso não 

dispúnhamos.  

É no período entre os reinados de D. Afonso Henriques (1109-1185) e de D. Dinis 

(1279-1325) que ocorrem o aparecimento e a expansão qualitativa e quantitativa dos 

primeiros textos escritos em língua portuguesa. Em documentos notariais, o uso do português 

se inicia na produção de textos mais informais, sendo usado, a posteriori, paulatinamente, em 

escritos mais formais. No âmbito literário, com o crescimento e diversificação dos gêneros 

literários, também ocorre a paulatina difusão do uso do português, generalizando-se no 

reinado de D. Dinis, tanto na esfera jurídico-notarial quanto na prosa e poesia literárias. 

Martins (2001b), baseada nas suas pesquisas e achados, acredita que não houve de fato 

um hiato entre a fase de emergência do português como língua escrita e a sua difusão, visto 

que há documentos datados de 1234 (Notícia de dívidas e a Nota de pagamento de dívidas de 

Petro Fafiaz), de 1224-1226 (o Finto dos casais de Lijó) e de 1243 (o Testamento de Dona 

Aldora Afonso), entre outros. 

Da investigação de documentos dos acervos monásticos pertencentes ao Instituto dos 

Arquivos Nacionais e à Torre do Tombo (IAN/TT), Ana Maria Martins descobre a Notícia de 

fiadores, de Pelagio Romeu (Paio Soares Romeu), um dos potentados de Paiva. Com este 

escrito partilham o mesmo suporte uma carta de doação de herdades (1146), a título de arras, 

por Suario Pelaiz a sua esposa Orraca Menendiz e, no verso do pergaminho, mais dois 
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documentos (escritos anteriormente à Notícia de Fiadores de 1175): anotações de despesas, 

respectivamente, de Petro Paiz e de Petro Parada. 

Essa supracitada linguista, a respeito das produções documentais em português 

(notícias, fintos e testamentos), afirma que possuem traços marcadamente conservadores, já 

que se baseiam em modelos de estrutura fixa, constituída de fórmulas jurídico-literárias pré-

estabelecidas. A repetição de tais fórmulas na documentação notarial procurava garantir a 

exclusão de ambiguidades, havendo, dessa forma, concisão e clareza, itens imprescindíveis, 

tendo em vista que eram documentos jurídicos, criando direitos e obrigações. Por ser 

recorrente durante todo o período medieval o uso de fórmulas consignadas pela tradição 

jurídica latina, um registro escrito tardo-latino dominou a produção notarial da citada época, 

mesmo sendo, na oralidade, adotada de forma absoluta a linguagem romance. 

Segundo Martins (2001b), diferentemente do que ocorria com as procurações e as 

cartas de venda — que até mesmo na parte dispositiva utilizavam frases e expressões 

cristalizadas —, outros tipos de documentação, como as notícias, fintos e alguns testamentos, 

já eram construídos através de modelos mais flexíveis. Geralmente, não apresentavam 

protocolo final e seu protocolo inicial era bastante reduzido, sendo constituído pela 

identificação do autor do ato jurídico e, às vezes, do destinatário. 

As notícias, os fintos (inventários) e outros documentos (anotações/relações de dívidas 

ou pagamentos), de acordo com Martins (2001b), são escritos de teor probatório, opondo-se 

às cartas, que são documentos do tipo dispositivo. Enquanto estes instauram o próprio ato 

jurídico, aqueles têm escopo de consignar e perpetuar a memória do ato jurídico ou dar 

testemunho de fatos que possam se tornar objeto de tratamento judicial. Por não se 

caracterizarem como escritos de efeito legal direto, geralmente a elaboração dos documentos 

probatórios não ia além da minuta, não sendo, comumente, datados. Os testamentos também 

constituem um gênero próximo aos anteriores, pois possuíam relativa flexibilidade na forma e 

no conteúdo de sua parte dispositiva, que, via de regra, era extensa. Além disso, enquanto 

actio, podiam dar origem a diplomas dispositivos e probatórios. 

Pode-se afirmar, com base em Martins (2001b), que os gêneros (não-literários) que 

constituíam os documentos particulares (fintos, notícias e testamentos) caracterizam a 

primitiva produção escrita em português. É na segunda fase da produção documental lusitana 

(a partir de 1255) que ocorre a expansão no uso da língua vernácula nos diplomas, privados e 

públicos. 
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Para Martins (2001b), o fato de o Testamento de D. Afonso II (1214) ser um 

documento isolado na produção régia em português, parece ser um indício da má 

receptividade que era dada a esta inovação. A autora defende que na primeira leva de escritos 

portugueses primitivos há textos que escapam às regras scriptográficas latino-notariais, em 

virtude de não se encaixarem bem a um molde estrutural pré-estabelecido, enquanto a 

segunda leva criará modelos textuais novos, podendo os antigos serem substituídos. É, 

portanto, a partir desses novos modelos reproduzidos que se inicializará uma difusão fecunda 

do português escrito notarial. 

Segundo a autora supramencionada, a utilização do latim notarial num período 

histórico em que o galego-português já estava generalizado na oralidade dependia de 

formulários que serviam de molde para os atos jurídicos. A ausência do uso do latim em 

alguns documentos notariais favoreceu a criatividade scriptolinguística. Em produções não-

notariais houve emergência de novas formas de expressão escrita, o que possibilitou a Martins 

(2001b), baseada em Ivo Castro (2001), afirmar que a língua literária em Portugal nasceu em 

vernáculo, e também, baseada em Mattos e Silva (1989), postular que houve uma gênese 

histórica comum na escrita para as variedades literária e não literária portuguesas. Para 

Martins (2001b), o aparecimento da Notícia de Fiadores de 1175 confirma a simultânea 

gênese da língua literária e não literária, visto que a primeira canção galego-portuguesa escrita 

remanescente — Ora faz ost‘o senhor de Navarra, de João Soares de Paiva — data de 1200-

1201, segundo Alvar (1993) e de 1196, consoante Tavani (1974). Portanto, confrontando as 

produções em português, e tendo como lastro a ideia de que a arte poética dos trovadores, 

desde seu início, circulava via escrita, segundo Martins (2001b), pode-se categoricamente 

expor o juízo de que se escrevia em português na segunda metade do século XII.  

Outro argumento que corrobora a situação supracitada do uso simultâneo do português 

nas produções escritas notarial e literária é o fato de o florescimento e consolidação da língua 

literária nos reinados de D. Afonso III e de D. Dinis ter ocorrido em concomitância à 

substituição do latim pelo português em documentos oficiais, de tal forma que, no scriptorium 

régio, a produção de textos literários e diplomas oficiais conviviam lado a lado, o que 

propiciou a convergência destes dois códigos, tornando-se estável e comum a partir do último 

quartel do século XIII.  

Constam do corpus dessa pesquisa documentos notariais de diversa natureza, sob a 

forma de diferentes gêneros textuais: notícias, cartas de doação, borrões, testamentos, fintos, 
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notas de pagamento, anotações de despesas, relações de dívidas, demandas, emprazamentos, 

autos, sentenças, aforamentos e relatos de câmbios. 

 

7.2.1.1 Documentos notariais portugueses editados por Martins (2001a; 2001b) 

 

Os documentos não-literários editados por Martins (2001a; 2001b) representam parte 

da produção notarial produzida nas regiões do Douro Litoral e do Baixo Minho (ou seja, do 

Noroeste de Portugal), além da região de Lisboa, constituindo uma coleção heterogênea 

quanto à sua proveniência geográfica e à sua datação. Essa diversidade geográfico-temporal 

que alcança os textos editados por Martins (2001a; 2001b) se deixa entrever no conjunto 

documental que selecionamos para constar do corpus dessa pesquisa, pois os 33 

documentos
273

 sobre os quais recaiu o levantamento lexical que realizamos inserem-se no 

intervalo compreendido entre os anos de 1175 e 1381, sendo provenientes de diversos 

scriptoria monásticos portugueses setentrionais, além de vários outros circunvizinhos a 

Lisboa. Eis porque concordamos com Martins (2001a, p.29) quando assevera a 

indispensabilidade dessa documentação para os estudos linguísticos no âmbito da grafemática, 

da fonética e fonologia, da morfologia histórica e de certas áreas do léxico. 

 

7.2.1.2 Documentos notariais portugueses editados por Costa (1975) 

 

Do corpus de nossa dissertação constam dados extraídos de quatro textos editados por 

Costa (1975): as duas versões do Testamento de Afonso II (1214), a Notícia de Torto (c.1214), 

o Auto de Partilhas (séc. XIII) e o Testamento de Elvira Sanches (séc. XIII). 

A respeito do Testamento de Afonso II (1214) há diversas hipóteses sobre o contexto 

de sua produção, fundamentadas a partir do estudo das duas versões até agora conhecidas: a 

que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa (e que foi, pelo 

monarca, enviada ao arcebispo de Braga) e a que se encontra no Arquivo da Catedral de 

Toledo (destinada, por Afonso II, ao então arcebispo dessa cidade). Essas duas versões 

remanescentes — de um total de treze cópias que foram produzidas — possuem grande 

semelhança estrutural, tanto na forma quanto no conteúdo. As principais diferenças são 
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Catalogados no Morfemário e na tabela nº 07 da seção 7.1 dessa dissertação sob os números 01 a 11, 12 a 19 e 

24 a 37. 
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constituídas por distinções nas grafias das palavras, o que é compreensível, visto que não 

havia uma (orto)grafia unificada ou plenamente normativizada.  

Ocorrem, entretanto, algumas diferenciações mais relevantes, como a presença, na 

versão de Braga, do fragmento Como viren por derecto e, na de Toledo, Como viren por 

guisado. Ou também a presença dos termos como suso e dito (versão bragantina) e como suso 

e nomeado (versão toledana). Há, portanto, cotejando-se as duas versões, diferenciações 

vocabulares. A ocorrência, no mesmo contexto frasal, de vocábulos foneticamente tão 

distintos (guisado/derecto; dito/nomeado) dá margem a diversas interpretações. O uso desses 

dois pares de termos pode ter ocorrido por terem sido as versões do Testamento de Afonso II 

fruto da escrita via ditado (ilação defendida por COSTA, 1975). Outra hipótese é a de que as 

treze cópias feitas (cujos destinatários são citados nas versões remanescentes) tivessem sido 

realizadas por mais de um copista, de regiões diferentes de Portugal, com base ou em ditado 

ou debruçando-se a reproduzir, de forma independente, um original português, essa última 

sendo a hipótese defendida por Castro (1991). 

Américo V. L. Machado Filho, em sua obra A pontuação em manuscritos medievais 

portugueses (2004a), abordando a pontuação no Testamento de Afonso II, assevera que há, 

entre as duas versões, um paralelismo e correspondência no uso e comportamento dos signos 

pontuacionais, o que acaba corroborando a perspectiva de Castro (1991) — uma situação de 

cópia pura, de texto escrito para texto escrito —, em detrimento da de Costa (1975) — cópias 

obtidas a partir de ditado. Uma grafia latinizante permeia toda a escrita do texto, apontado 

como o primeiro diploma régio oficial subsistente em português (1214), e que constitui uma 

fonte preciosa para o conhecimento dos primórdios dessa língua histórica. 

A Notícia de Torto é um registro inicial de queixas de seu autor moral, Lourenço 

Fernandes, contra seus perseguidores (os filhos de Gonçalo Ramires), que lhe tramaram 

armadilhas e vexames, inclusive usurpando-lhe bens e deflorando sua filha mais nova. 

Segundo Costa (1975), trata-se de um texto fragmentário, composto em suporte 

pergamináceo, identificado como uma minuta ou rascunho, apresentando, assim, ―[...] rasuras, 

traços e entrelinhas, redacção desordenada [...] sem data nem subscrições‖ (COSTA, 1975, 

p.21-22). O texto foi redigido em letra gótica francesa medieval, composto numa escrita 

tardo-latina. Sua datação é conjectural: apesar de ser normalmente apontada como produção 

situada entre os anos de 1214-1216, ―[...] pode ter sido escrita ainda em 1213, após o tempo 

das colheitas. Mas pode tê-lo sido ainda mais cedo [...]‖ (CASTRO, 2006, p.137). Ainda 
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conforme esse último, o documento em questão é posterior a 1210 e anterior a 1216, sendo o 

mais razoável inseri-lo como produção contígua ao ano de 1214. 

Para Castro (2006), a Notícia de Torto apresenta uma narrativa não-linear, podendo ser 

visto como fruto de uma escrita através de ditado, identificando-se como algo similar a um 

depoimento verbal. Apresenta muitas oscilações gráficas na representação de determinados 

sons, o que pode ser indício da incúria do escriba, que não dominava nem o código gráfico 

alatinado nem o código de caracterização romance. Há vacilações, por exemplo, na 

representação gráfica dos ditongos
274

: rogou, custov, mãdoc, otra; do par consonantal <f/v> 

— fezes, uices, fice — e na africada surda /ts/, escrita com base no conjunto de grafias da 

forma sonora /dz/. A instabilidade depreendida de tais oscilações dá margem à interpretação 

de que o escriba tinha dificuldades na representação de alguns fonemas, visto que ―[...] não 

conhecia as soluções que, na mesma época, eram ensaiadas pelos copistas do Testamento de 

Afonso II [...].‖ (CASTRO, 2006, p.142). 

O Auto de Partilhas, conforme Costa (1975), é um documento ducentista (ou, no mais 

tardar, dos inícios do séc. XIV) que estabelece a divisão de bens paternos entre quatro irmãos. 

Trata-se de uma versão portuguesa de um original latino produzido na última década do séc. 

XII. Até meados do século passado, recaía sobre tal documento a datação de 1192, sendo 

considerado, portanto, o primeiro documento subsistente escrito em português, ideia essa que 

foi refutada por especialistas, como Costa (1975) e Cintra (1963), apontando-se o final do séc. 

XIII como época mais provável de sua confecção. 

O Testamento de Elvira Sanches, de forma similar ao ocorrido com o Auto de 

Partilhas, também era considerado um dos primeiros textos portugueses escritos na língua 

vernácula, já que era tido, até meados do séc. XX, como um documento produzido no ano de 

1193. Com os estudos de Costa (1975), procedeu-se a uma revisão fundamentada da datação 

do manuscrito, apontando-o como a tradução de um original, realizada em fins do séc. XIII. 

 

7.2.1.3 Documentos notariais portugueses editados por Maia (1986) 

 

Da edição feita por Maia (1986), que engloba 186 textos notariais, apropriamo-nos de 

16 documentos, oriundos de fundos arquivísticos da Galícia e do Noroeste de Portugal, 

datados entre os anos de 1262 e 1313. Trata-se de uma documentação que pode fornecer 
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Exceto /ew/, que sempre é escrito como <eu>. 
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contribuições preciosas para a filologia e para a linguística histórica, justamente por terem 

uma proveniência regional diversa e um alcance temporal considerável. O trabalho filológico-

linguístico de Maia (1986), segundo Martins (2001a, p.13), dada a natureza das fontes 

utilizadas, ―[...] permitiu recuar a datação de muitos fenômenos [linguísticos] e estabelecer 

com bastante clareza os contornos e a cronologia da diferenciação regional (precoce) entre 

galego e português.‖. 

 

7.2.1.4 Documentos portugueses da Chancelaria de D. Afonso III  

 

Como bem ilustra o título da edição que consultamos para incidir sobre os dados 

linguísticos do notariado régio de D. Afonso III, abarca-se a documentação da Chancelaria 

Real no reinado do mencionado monarca, repartição da máquina burocrática real portuguesa 

encarregada por redigir, expedir, exarar ou autenticar todos os atos lavrados em nome do rei, 

quer dissessem respeito a questões públicas ou particulares (COSTA, 1996). 

Da documentação da Chancelaria de D. Afonso II, para constituir o corpus de nossa 

pesquisa, incidimos sobre cinco cartas dela exaradas
275

 (compreendidas entre os anos de 1255 

e 1273), catalogadas sob os códigos CA001, CA003, CA005, CA006, CA010, CA012 e 

CA020 (documentos 54 a 60), tanto no Morfemário, quanto na tabela 07, alocada na seção 7.1 

desta dissertação.  

 

7.2.1.5 Tempos dos Preitos  

 

O conjunto dos nove breves títulos que dão corpo aos Tempos dos Preitos
276

 revela um 

escrito cuja finalidade primeva era oferecer orientações e normas gerais sobre os 

procedimentos jurídicos de cunho processual, visando, assim, ao estabelecimento de uma 

norma comum a ser seguida na resolução dos preitos. Nas palavras de Almeida Costa (1989), 

trata-se de uma espécie de breve compêndio processual civil de inspiração romano-canônica. 

Os nove títulos que compõem esse documento do notariado medieval descrevem em linhas 

gerais as ações que abrangem um preito processual, a saber: citação, comparecimento, 

exceções, demanda, juramento de calúnia, prova, razoamento, conclusões e sentença. A 
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Através da edição de Duarte (1986), presente no sítio do CIPM. 
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O documento em questão foi editado por Ferreira (1986), sendo, para essa pesquisa, consultado no sítio do 

CIPM. 
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introdução que precede o primeiro dos nove títulos que compõem o Tempo dos Preitos expõe 

as fases dos autos peninsulares medievais, como se pode observar abaixo, no excerto do texto 

editado por Ferreira (1986):  

 

Todos os p(re)ytos poden se partir en IX temp(os). O p(ri)meyro tempo é quando 

huu omẽ faz aplazar outro que lhy faça dereyto. O segundo é quando veem 

as p(ar)tes ante o juyz. O terceyro é quando o aplazado diz algũas exeyçoẽes 

ou d(e)ffensyoes por que se delonga o preyto. O quarto é quando se começa o 

preyto. O quinto é q(ua)ndo as p(ar)tes devẽ jurar d(e) coomia ou diz(e)r v(er)dade. 

O VI é q(ua)ndo as partes [ou] hũa parte aduzẽ provas. O septimo é q(ua)ndo as 

partes razoã subre llas provas e sobre todo o p(re)yto ou querẽ provar 

cousas p(er) que se tolhe todo o p(re)yto [O oytavo] é quando as partes serrã 

o p(re)yto e pedẽ sentẽça. O IX é o tẽpo da sentença. 

 

7.2.1.6 Textos notariais editados por Stephen Parkinson (1980?) 

 

Para também incluir o corpus documental que subsidia empiricamente nosso estudo, 

fizemos o levantamento lexical em quinze textos editados por Parkinson (1980?), disponíveis 

em meio digital na página do CIPM. São documentos não-literários medievais provenientes 

de diversas localidades de Portugal, reunidas no Archive of Old Portuguese Texts, organizado 

por Parkinson. Os quinze textos editados por este filólogo sobre os quais incidimos encaixam-

se no arco temporal compreendido entre 1293 e 1320, catalogados no Morfemário e na tabela 

07 da seção 7.1 desta dissertação sob os números 62 a 76. 

 

7.2.1.7 O Foro Real, de Afonso X 

 

O Foro Real
277

, da mesma forma que a Primeira Partida, constitui uma tradução 

portuguesa do texto original castelhano, compilado a mando de Afonso X, o sábio, que 

possuía o desiderato de substituir os foros locais, tornando-o legislação geral para todo o 

reino. A tradução portuguesa, segundo Ferreira (1987), é seguramente pertencente a fins do 

século XIII, provavelmente cerca de 1267, tratando-se, portanto, de um dos primeiros 

documentos legais vernaculares de Portugal. 

Sobre o Foro Real, indica Osório (2003) que a diferença mais substantiva entre sua 

versão portuguesa e sua versão castelhana reside no fato de a maior parte dos títulos e livros 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Ferreira (1987), sendo, para essa pesquisa, consultada no 

sítio do CIPM. 
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da primeira não apresentar numeração, ao contrário do que ocorre com a segunda. Além disso, 

a versão traduzida manifesta um texto que passou por certas adaptações, para entrar em maior 

consonância com os costumes portugueses. 

 

7.2.1.8 As Inquirições de D. Dinis 

 

As Inquirições de D. Dinis
278

 constituem um documento de singular valor para a 

história da língua e sociedade portuguesas, pois se trata do espécime mais antigo desse gênero 

documental de que se tem notícia, materializado numa única cópia, de 1301, cujo original 

dataria de 1284, escrito em sua maior parte por Estevão Pires, tabelião real (FERREIRA, 

2003). Quanto à cópia de 1301, Ferreira (1996) afirma que foi escrita por pelo menos duas 

mãos, havendo três tipos de letras diferentes envolvidas na escrita desse manuscrito. As 

inquirições registradas foram as primeiras realizadas por D. Dinis, tendo lugar entre julho e 

agosto de 1284, incidindo sobre o Norte de Portugal, nas províncias da Beira Litoral e Douro 

Litoral (FERREIRA, 1996). 

As Inquirições de D. Dinis apresentam-se ainda em uma posição de destaque no 

âmbito da documentação notarial régia portuguesa por ser um dos documentos mais antigos 

dessa natureza existentes na România, sendo apenas precedidas pelo Domesday Book, na 

Inglaterra de 1086, sob o reinado de Guilherme de Orange, e as Enquêtes Royales da França, a 

partir de 1248, ordenadas por São Luís IX (FERREIRA, 2003; 1996). 

 

7.2.1.9 Os Foros de Castelo Rodrigo  

 

No ano de 1209, o rei Afonso IX procedeu à criação e povoação da vila de Castelo 

Rodrigo, permitindo aos súditos destinados àquela localidade que escolhessem entre os foros 

ou costumes vigentes no reino o que mais lhes aprouvesse. Para Cintra (1959), discordando 

das ilações de Alexandre Herculano, não é possível conjecturar que se situe historicamente à 

época do estabelecimento dessa povoação a origem dos Foros de Castelo Rodrigo, mas 

apenas como a data em que foi feita a concessão territorial, com o aval régio para a fundação 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Ferreira (1996), em sua dissertação de mestrado, em que 

incidiu sobre os Índices e os 27 primeiros fólios desse diploma notarial régio do português medieval. Foram 

perscrutadas as páginas 56 a 72 da mencionada edição, correspondentes aos fólios 1r a 5v do manuscrito. 
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do povoado, o que não faz do ano de 1209 o terminus ad quem da redação desses textos 

legislativos. 

Cintra (1959), na introdução à edição dos Foros de Castelo Rodrigo, acaba por 

determinar que esses documentos situam-se pouco antes de 1296, certamente entre 1280 e 

1290, constituindo o original da tradução para língua vulgar de uma versão latina de um 

código baseado em um direito consuetudinário, propagado por Afonso IX entre várias vilas 

que fundou ou repovoou na Estremadura leonesa. 

 

7.2.1.10 Os Foros de Garvão  

 

Os Foros de Garvão
279

 conservam-se, conjuntamente com o Foral, num manuscrito 

conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sendo um testemunho documental 

medieval português cuja produção remonta ao ano de 1267, tendo sido escrito por quatro 

mãos diferentes (GARVÃO, 1992). Esses documentos remontam aos forais de Évora, de 

1166, sendo totalmente adaptados do foral de Alcácer de 1218, escrito em latim, tendo sofrido 

poucas adaptações, ―[...] residindo a principal diferença no facto de no de Garvão se 

intercalarem rubricas em português, anunciando o assunto de que se vai falar.‖ (GARVÃO, 

1992, p.15). 

Ainda segundo a autora supracitada (1992), o foral de Garvão é um exemplo de foro 

concedido por uma ordem militar (no caso, a de Santiago) a uma dada localidade, sem 

obtenção de confirmação real. Quanto à importância desses documentos para as investigações 

científicas sobre o medievo português, basta que se leve em consideração o pensamento de 

Cintra (1963, p.53), refletido no seguinte excerto: ―Un cas privilégiés est celui des Foros de 

Garvão, text très intéressant à tous leis points de vue, historique, juridique et linguistique 

[...].‖
280

. 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Garvão (1992). Foram perscrutadas as páginas 65 a 82 da 

mencionada edição, correspondentes aos fólios 5r a 17v do manuscrito, nos quais se encontram os Costumes de 

Garvão comunicados de Alcácer (p. 65-72 da edição) e os Foros e costumes de Garvão comunicados de Évora 

(p.73-82 da edição). 
280

―Um caso privilegiado é o dos Foros de Garvão, texto assaz interessante sob todos os pontos de vista, 

histórico, jurídico e linguístico [...].‖ [Tradução nossa]. 
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7.2.1.11 Os Costumes de Santarém  

 

Para a depreensão dos dados presentes nos Costumes de Santarém
281

, observamos a 

edição realizada por Rodrigues (1992), compreendendo os Costumes de Vila Nova de Alvito, 

na íntegra, correspondendo a dezesseis páginas da mencionada edição. A redação dos 

originais que foram editados e estudados por Rodrigues (1992) data de fins do século XIII. 

Concordamos com essa estudiosa quando assevera que ―[...] os textos consuetudinários locais 

da época medieval são um testemunho ímpar da história das línguas românicas.‖ 

(RODRIGUES, 1992, p.03). 

 

7.2.1.12 A Primeira Partida, de Afonso X  

 

A Primeira Partida, em sua versão original castelhana, composta por D. Afonso X, foi 

a base para uma tradução em português
282

, muito fiel à estrutura do original (SAMPAIO, 

1999), provavelmente ordenada por D. Dinis (1261-1325), em meados do séc. XIV. 

Materializa-se sob uma composição textual formada por 27 Títolos, subdivididos, por sua vez, 

em numerosas Leys. Juntamente com os demais textos que dão corpo à obra jurídica de 

Afonso X, a Primeyra Partida (quer sua versão original, quer sua versão traduzida) constitui 

uma tentativa de unificar, sob o poder real, a legislação aplicável a seus domínios, em 

detrimento dos códigos locais (GONZÁLEZ, 2010), tendo alcançado grande influência no 

foro civil e religioso dos reinos peninsulares, afigurando-se como ―[...] um marco do direito 

canônico peninsular e da história da língua medieval.‖ (SAMPAIO, 1999, p.317). 

Sampaio (2003) distingue a Primeira Partida como um documento que apresenta 

elementos de grande valia para a história jurídica medieval e para investigações linguísticas e 

histórico-culturais em geral. Essa obra legislativa desponta, portanto, como um testemunho 

substancial para o conhecimento da língua portuguesa arcaica como veículo de uma 

mundividência epocal, dada a sua função pragmático-didática de teor moralista, funcionando 

como um guia do comportamento do homem medieval ibérico perante Deus e a sociedade 

(SAMPAIO, 1999). 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Rodrigues (1992). Foram perscrutadas as páginas 66 a 80 

da mencionada edição, correspondentes aos fólios 3v a 7r do manuscrito, que englobam os Costumes de Vila 

Nova de Alvito. 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Ferreira (1980), consultada através do CIPM. Foram 

perscrutados o índice (sinalizado no morfemário como página 01) e os fólios 01a a 04c do documento. 
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7.2.2 Documentação em prosa literária
283

 

 

A respeito da documentação em prosa literária, Mattos e Silva (2008a) a define por 

oposição à produção poética e, principalmente, à prosa não literária. Também defende que a 

produção poética portuguesa, via oralidade, provavelmente remonta ao séc. XII, sendo 

reproduzida na escrita, possivelmente, antes dos fins do séc. XIII. Segundo essa medievalista 

(2008a), ao menos na primeira metade do século XIV já havia narrativa portuguesa ou 

traduções de outras línguas (apesar de vários dos remanescentes serem posteriores, datados a 

partir do séc. XV). Em suma, já havia escrita vernácula em prosa, não apenas notarial, já na 

passagem do séc. XIII para o XIV, quiçá até antes disso. Mattos e Silva (2008a) postula, 

categoricamente, que a prosa literária é importantíssima para o conhecimento do português 

arcaico, documentando as estruturas morfossintáticas e permitindo que sejam analisados os 

traços sintáticos e estilísticos imbricados no funcionamento da língua. 

Maia (2002) assevera que os textos literários propiciam uma maior riqueza e variedade 

para o estudo do léxico, da semântica e da sintaxe históricos, além de serem preciosos para a 

historiografia ainda incipiente debruçada sobre a língua literária galego-portuguesa. 

 

7.2.2.1 Vidas de santos de um manuscrito alcobacense 

 

O título Vidas de santos de um manuscrito alcobacense
284

 dá nome a um códice que 

encerra em si cópias quatrocentistas de textos hagiográficos cujos originais remontam, muito 

provavelmente, ao séc. XIII ou XIV. Segundo Cunha et al. (1985), os textos comportam 

traços biográficos de santos da tradição católica, visando a uma pedagogia espiritual. Os 

textos presentes no códice são: Vida de Tarsis, Vida de uma monja, Vida de Santa Pelágia, 

Morte de São Jerônimo, Visão de Túndalo, Vida de Eufrosina e Vida de Santa Maria 

Egipcíaca. Machado Filho (2001) assevera que dentre esses relatos hagiográficos, os três 

primeiros, além de constarem do códice alcobacense CCLXVI / ANTT 2274, apresentam-se 

também no Flos Sanctorum, editado por esse estudioso em sua tese de doutoramento (2003). 
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Essa subseção reproduz, em diversas partes, informações expostas no estudo de Lopes (2012). 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Duarte (1985), consultada através do CIPM. Foram 

perscrutados os fólios 74v a 81v, que correspondem ao manuscrito da Vida de Santa Pelágia, catalogado no 

CIPM sob o código VS3. 
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7.2.2.2 A Crônica Geral de Espanha 

 

As crônicas situam-se entre as fontes narrativas da historiografia de Portugal, 

incluindo-se no rol da prosa medieval de teor literário, com um discurso estruturado sobre a 

enunciação do mundo narrado, em que pode às vezes se fazer presente a experiência do 

elocutor (TELLES & RIBEIRO, 2006). A cronística medieval portuguesa desponta sob a 

forma de traduções, influenciada pela historiografia castelhana afonsina neo-isidoriana (ainda 

que apresente diferenças na forma e no conteúdo), alcançando relevo no reinado de D. Dinis, 

neto de Afonso X (KRUS, 1997; LEMOS, 1997). Subsistem versões em português e em 

castelhano da Crônica Geral de Espanha de 1344
285

. Sobre o estilo literário dessa obra, nos 

diz Lemos (1997, p.11):  

 

Apresenta já apreciável relevo literário, sobretudo nos passos em que utiliza como 

fontes algumas narrativas em prosa baseadas em romances épicos jogralescos. Pelos 

recursos de estilo que mobiliza — diálogos vivos, suspensões que criam a 

expectativa do leitor, interrogações e exclamações retóricas — revela o domínio da 

arte de narrar que a prosa portuguesa começava já a possuir. 

 

Conforme Lemos (1997), a versão portuguesa liga-se, muito provavelmente, à 

iniciativa de D. Pedro, Conde de Bacelos, filho bastardo de D. Dinis. Inspira-se na versão 

castelhana, mas a prolonga e complementa, inserindo alguns acontecimentos posteriores à 

redação daquela.  

 

7.2.2.3 O Orto do Esposo 

 

Trata-se o Orto do Esposo
286

 de uma composição tardo-medieval em português, 

produzido no scriptorium monástico alcobacense, mas de autoria desconhecida, sendo uma 

espécie de compilação livre de diversos textos latinos, mas não chegando a se enquadrar como 

uma tradução. Segundo Pimentel (2009), o texto do Orto do Esposo chegou até nós através de 

dois códices manuscritos remanescentes, atualmente guardados na Biblioteca Nacional de 
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Para esse documento, utilizamos na depreensão dos dados a edição feita por Cintra (1951), consultada através 

do CIPM. Foram perscrutados os fólios 01a a 05b, que correspondem aos títulos 1 a 6 da obra. 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Maler (1956), consultada através do CIPM. Foram 

perscrutados os fólios 01r a 08r, que correspondem aos capítulos 0 a V do Livro I e aos capítulos 0 a IV do Livro 

II da mencionada obra. 
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Lisboa. Maler (1964, p.25) defende que o estado da língua empregado na composição dessa 

obra permite caracterizá-la como produção da segunda metade do século XIV, provavelmente, 

entre 1380 e 1390
287

. Insere-se no rol dos exempla medievais, expoentes de uma cultura 

doutrinária e mística muito difundida no medievo (CICHELERO, 2008; ALMEIDA, 2007), 

mostrando-se como ―[...] um texto bastante representativo da língua portuguesa arcaica em 

sua primeira fase.‖ (COELHO, 2004, p.99).  

O Orto do Esposo divide-se em quatro partes (Livros), expondo ensinamentos 

espirituais ligados ao Nome de Jesus, à Sagrada Escritura e à vaidade e concupiscência 

humanas. Cichelero (2008, p.04) afirma, com base em outros estudos, que o próprio título 

Orto do Esposo constitui um exemplum medieval, pois manifesta ―[...] uma alegoria originária 

do Cântico dos Cânticos, de onde provêm duas relações metafóricas, a de que Jesus é esposo 

de todo cristão, e de que o Paraíso das almas é um horto onde as virtudes são cultivadas.‖. 

Para Pimentel (2009), o Orto do Esposo, mais do que uma simples compilação de exempla 

medievais, mostra-se como uma obra com uma minuciosa construção temática, com um 

crescendo e um final engenhoso, além de apresentar uma disposição lógica dos textos que 

veicula, muitas vezes através de rearranjos e adaptações. 

 

7.2.2.4 Os Manuscritos Serafim da Silva Neto: o Livro das Aves, o Flos Sanctorum e os 

Diálogos de São Gregório 

 

O Livro das Aves dá corpo, com a obra hagiográfica Flos Sanctorum e com os 

Diálogos de São Gregório, aos Manuscritos Serafim da Silva Neto, ―[...] o maior espólio 

original do português arcaico existente hoje no Brasil.‖ (MACHADO FILHO, 2004b, p.04). 

Essas três obras que integram os Manuscritos Serafim da Silva Neto, segundo Azevedo 

(1925), foram escritas em letra gótica francesa minúscula do séc. XIV, provavelmente por 

obra de um mesmo scriptor. Os três apresentam a mesma configuração na mancha escrita, 

com letrinas em azul e vermelho, rubricas também em vermelho e algumas iluminuras — 

exceto no Flos Sanctorum, em que não há sequer uma. Tais manuscritos encontram-se 
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Também para outros estudiosos, como Martins (1986) e Fernandes (2001), o Orto do Esposo seria uma 

produção do final do século XIV. Segundo Almeida (2007, p.89), deve-se considerar que a mencionada obra foi 

realmente escrita nos finais de trezentos, ―[...] levando-se em consideração que o autor da prosa informa serem 

recentes os acontecimentos conflitantes vivenciados na corte portuguesa após o passamento do rei D. Fernando 

(1345-1383).‖.  
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alocados no acervo da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central da Universidade 

de Brasília (MACHADO FILHO, 2003). 

O Livro das Aves
288

, o mais fragmentário e o menor dos três manuscritos em questão, 

compõe-se de oito fólios, ricos em iluminuras, sendo uma provável tradução da obra latina De 

bestiis et aliis rebus, ―[...] estruturado em ‗tractados‘ autônomos, onde se discorre sobre 

determinada ave, apresentando suas virtudes ou defeitos com a simbologia correspondente, 

aplicável ao homem‖ (ROSSI et al., 1965, p.03). Tal tradução, contudo, não foi nem literal 

nem integral, conforme fica patente através do cotejo com a versão latina. Segundo Ribeiro 

(2011), o valor da versão portuguesa do Livro das Aves é inestimável, por ser até agora o 

único exemplar conhecido escrito nessa língua, valor que é acrescido pelo fato de que o 

número de versões dessa obra nas línguas vernáculas é inferior ao das versões latinas 

remanescentes. 

Ainda segundo Rossi et al. (1965), ao manuscrito em questão faltam o princípio e o 

fim do texto e algumas outras partes do corpo textual, cuja fragmentação às vezes alcança 

quase toda uma coluna. Mattos e Silva (2010 [1989], p.34), em sua obra Estruturas 

trecentistas, classifica o Livro das Aves como um volucrário em que os pássaros descritos 

―[...] servem de modelos ou exemplos para orientar o comportamento dos homens.‖, o que se 

coaduna à classificação dada por Rossi et al. (1965). Trata-se, portanto, de um escrito 

destinado à edificação espiritual, visando ao aprendizado religioso e moral de monges e 

nobres, por meio de símbolos, representações pictóricas (iluminuras) e de uma linguagem 

metafórica e alegórica, ―[...] que se vale da observação da natureza e da tradição para 

descrever, interpretar e representar as características físicas das aves e os seus hábitos.‖ 

(RIBEIRO, 2011, p.76). 

Trata-se de um documento unanimemente situado no séc. XIV e serve para corroborar 

essa datação a presença de elementos linguísticos caracterizantes da escrita da primeira fase 

do português medieval (e.g., o uso do verbo haver com o sentido de posse; a presença das 

vogais geminadas, surgidas com a evolução do étimo latino; a representação altamente 

variável do ditongo nasal final <–ão> sob a forma <–õ>; a presença do verbo chantar e de 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Rossi et al. (1965), tendo sido perscrutadas as 15 primeiras 

páginas do texto editado (páginas 19 a 33 do opúsculo, correspondentes aos fólios I a XVII). A razão de se ter 

perscrutado dois fólios a mais do que apontamos como cômputo para cada edição de textos em prosa se deveu ao 

fato de os textos correspondentes aos fólios XIV e XV não aparecem na edição, provavelmente por não mais 

subsistirem. A numeração oferecida na tabela foi feita de acordo com a dos fólios. 
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várias grafias etimologizantes; a formação de plurais interessantes, como no vocábulo 

simplezes etc.). 

O Flos Sanctorum
289

 é um texto manuscrito hagiográfico, em estado fragmentário, 

composto por 82 fólios, escritos em reto e verso, e que foi objeto de edição e estudo 

linguístico por Machado Filho (2003), em sua tese de doutoramento. Esse documento traz 

uma compilação de relatos de vida de santos dos primeiros séculos da tradição católica, tendo 

o desiderato de servir como fonte de doutrinação religiosa. O manuscrito é paleograficamente 

datado como próprio do séc. XIV, sendo, provavelmente, integrante, aquando de sua 

produção, juntamente com os Diálogos de São Gregório e o Livro das Aves, de um único 

códice, provavelmente elaborado em algum scriptorium monástico do Norte de Portugal 

(MACHADO FILHO, 2003; 2004a; 2008). 

Das versões remanescentes dos Diálogos de São Gregório, elegemos para nosso 

corpus o denominado testemunho D, cuja edição — fruto de um estudo de pós-doutoramento 

— foi recentemente publicada por Machado Filho (2008)
290

, tendo sido o manuscrito 

descoberto em 1991, por Arthur Askins, da Universidade de Berkeley (Califórnia), no acervo 

documental do Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo, em Portugal. É, como se 

deduz pelo cognome de testemunho D, a quarta versão remanescente conhecida, em 

português, de tal obra religiosa, escrita originalmente em língua latina pelo seu autor, São 

Gregório Magno, discípulo do Patriarca São Bento, e que veio a se tornar o maior expoente do 

papado na Baixa Idade Média. Segundo Machado Filho (2008), essa versão constitui um texto 

escrito em suporte pergamináceo, traduzido do latim para o português nos fins do séc. XIV ou 

inícios do século XV. 

De acordo com Machado Filho (2008), os Diálogos de São Gregório constituem uma 

narrativa com fins doutrinários, catequéticos, em que fatos históricos e situações miraculosas 

ou fabulosas encontram-se combinados, a fim de exaltar os princípios da espiritualidade 

católica. É uma obra que se associa, portanto, à tradição dos Moralia medievais (DIAS, 

1996), já que seu principal escopo era oferecer aos fiéis exempla que os inspirasse a 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Machado Filho (2003), tendo sido perscrutadas as 15 

primeiras páginas do texto editado (correspondentes a os fólios 13r, 13v, 18r, 18v, 15r, 15v, 16r, 16v, 17r, 17v, 

14r, 14v, 01r, 01v e 02r). Esse estudioso realizou em sua tese dois tipos de edição, a paleográfica e a 

interpretativa, tendo essa última sido publicada. Adotamos a paleográfica porque a interpretativa padroniza a 

grafia de algumas palavras, incluindo aí algumas partículas prefixais, enquanto a paleográfica, por sua própria 

natureza, registra os vocábulos com maior fidedignidade à sua grafia original, de forma mais próxima possível a 

que vem expressa no manuscrito. 
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Para depreender os dados para o Morfemário foram perscrutadas as 15 primeiras páginas do texto editado, 

correspondentes aos fólios 01r a 09v. 
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desenvolver uma conduta exímia no trato com as coisas terrenas e espirituais. Leva em seu 

título o termo diálogos por realmente se tratar de um registro escrito das conversas espirituais 

do pontífice com seu pupilo, o diácono Pedro (nomeado também, na obra, de Pedro Clérigo). 

Segundo Mattos e Silva (1971), esse escrito do Papa Gregório I, assim como os outros que 

saíram de sua pena, eram leituras concorridas em terras portuguesas no contexto medievo, 

especialmente na esfera monástica. 

Construindo, através de sua edição do testemunho D e do cotejo com as versões A, B e 

C, um stemma codicum para os Diálogos de São Gregório, Machado Filho (2008a, p.29-30) 

assevera que ―[...] a versão D parece, estruturalmente, ser — se considerada a composição dos 

capítulos — a mais próxima ao original latino.‖, sendo também ―[...] o único testemunho que 

apresenta antes de cada um dos livros as respectivas ‗tavoas‘ ou sumário.‖. É composto de 

112 fólios, cuja mancha escrita foi realizada em letra minúscula gótica humanística, com a 

presença de letrinas, rubricas, antenas e filigranas — itens geralmente pouco ornamentados, 

feitos em vermelho ou em azul (MACHADO FILHO, 2008a). 

 

7.2.3 Documentação poética (Cancioneiro medieval português) 

 

A documentação poética é constituída pelo cancioneiro profano (mais de 1679 

cantigas, entre as de amigo, de amor, de escárnio e de maldizer) e pelo cancioneiro mariano 

(427 cantigas em louvor a Santa Maria). A lírica do cancioneiro profano se situa entre 1196 e 

1350, cobrindo, assim, um século e meio de produção poética, enquanto o cancioneiro 

mariano remanesce em quatro manuscritos do séc. XIII, contemporâneos a seu 

autor/compilador, o rei Afonso X de Leão e Castela. O cancioneiro profano está associado a 

três códices remanescentes — o Cancioneiro da Ajuda, o da Biblioteca Nacional de Lisboa e 

o da Vaticana, sendo o primeiro dos fins do séc. XIII e os dois últimos relativos a 

compilações feitas na Itália no séc. XVI —, além do Pergaminho Vindel (de fins do séc. XIII 

ou inícios do XIV, descoberto no séc. XX, trazendo sete poemas de Martin Codax) e do 

Pergaminho Scharrer (descoberto em 1990, contendo fragmentos de sete cantigas de D. 

Dinis, do séc. XIII). 

Segundo Mattos e Silva (2008a), a lírica medieval galego-portuguesa (profana e 

mariana) constitui um corpus praticamente fechado, que manifesta o galego-português 

literário da primeira fase do português arcaico, sendo uma fonte essencial para o 

conhecimento do léxico desse período. Maia (2002a) põe de relevo a importância da poesia 
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medieval trovadoresca para o conhecimento linguístico do galego-português, sobretudo para 

os aspectos da fonética e da morfologia derivacional. Suas características métricas, suas 

rimas, as aliterações, as assonâncias e outros recursos poéticos mostram-se altamente 

relevantes para o delineamento de explicações ilativas sobre traços da diacronia da língua, 

como os fenômenos de variação e mudança linguísticas (MAIA, 2003). 

 

7.2.3.1 O Cancioneiro da Ajuda 

 

O Cancioneiro da Ajuda
291

 é um dos códices remanescentes de maior antiguidade no 

âmbito da poesia medieval portuguesa, remontando a fins do século XIII e inícios do século 

XIV. É um manuscrito fragmentário e incompleto, contendo 310 composições, pertencentes a 

38 autores diferentes, mas não identificados. Constituindo-se como o único que se situa no 

tempo dos trovadores, bem como o único cancioneiro de procedência imediata da Península 

Ibérica, ―[...] se distingue como relator de uma confluência de composições, que podem ser 

incluídas no próprio movimento trovadoresco da lírica galego-portuguesa, circunscrita em 

grande parte à tipologia apropriada às cantigas d‘amor.‖ (RAMOS, 2008, p.03). 

Segundo Arbor Aldea (2005), desconhece-se quem foi o responsável pela compilação 

desse cancioneiro, bem como a data exata de sua confecção e, igualmente, o local exato onde 

foi elaborado e decorado. Tão abstruso é o percurso histórico do códice, que essa estudiosa 

chega a afirmar que ―[...] énos practicamente descoñecida a historia do manuscrito desde que 

foi compilado ata que foi descuberto na Biblioteca do Real Colégio dos Nobres de Lisboa ou, 

mesmo, ata a fundación do Colégio, en 1761 [...].‖
292

 (ARBOR ALDEA, 2005, p.88). Mesmo 

havendo tanta imprecisão na determinação dos traços da história externa do Cancioneiro da 

Ajuda, não cabe dúvida quanto à sua caracterização como um documento privilegiado, ―[...] 

detentor de um dos mais ricos campos bibliográficos na produção medieval galego-

portuguesa.‖ (RAMOS, 2008, p.06). 

Para essa pesquisa, utilizamos a reimpressão (1990) da editio princeps de Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos, que saiu à luz no ano de 1904. Mesmo centenária, essa edição 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Vasconcelos (1990), tendo sido perscrutadas as 30 

primeiras cantigas apresentadas (sendo as 13 primeiras de Vaasco Praga de Sandin e as 17 seguintes de Joan 

Soaires Somesso), correspondendo às páginas 05 a 65 do texto editado. A numeração presente no Morfemário, 

no que tange ao Cancioneiro da Ajuda, pauta-se na numeração das páginas da edição. 
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Em vernáculo português: ―[...] é-nos praticamente desconhecida a história do manuscrito desde quando foi 

compilado até quando foi descoberto na Biblioteca do Real Colégio dos Nobres de Lisboa, ou mesmo, até a 

fundação do Colégio, em 1761 [...].‖ [Tradução nossa]. 
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ainda não foi superada, sendo patente a profunda e acurada precisão filológico-linguística que 

a caracteriza. Não sem razão Vieira (2001, p.73) sustenta que essa edição de Vasconcelos  

 

―[...] é ainda hoje a pedra sólida sobre a qual se devem elevar quaisquer estudos de 

edição de texto, identificação de autoria e de biografia de trovador ou jogral, 

estabelecimento de relações dialógicas entre textos e autores, situações históricas ou 

questões pertinentes à língua galego-portuguesa usada pelos trovadores. Com razão 

se usa frequentemente o adjetivo ‗monumental‘ para qualificar essa edição [...].‖. 

 

7.2.3.2 As Cantigas d‘ escarnho e de mal dizer 

 

A edição clássica do conjunto de cantigas d‘ escarnho e de mal dizer foi concretizada 

por Manuel Rodrigues Lapa
293

, comportando um rol de 428 cantigas, representantes da poesia 

satírica medieval portuguesa, circunscritas ao intervalo compreendido entre o fim do século 

XII e meados da centúria seguinte. Podemos afirmar, grosso modo, apoiando-nos em 

Cerchiari (2009), que a diferença mais expressiva entre as cantigas de escárnio e as de 

maldizer é que as primeiras não mencionam abertamente o alvo satirizado (o chufado), 

enquanto as últimas, pelo contrário, o fazem. Contudo, considerar essas cantigas como um 

todo, como macrotexto, não deve implicar em uma postura de não reconhecimento das 

diferenças mais específicas que sobre elas incidem, pois incluem, indubitavelmente, mais 

espécimes que os dois subgéneros anunciados na denominação de escarnho e de mal dizer 

(RODRÍGUEZ, 1996, p.180). 

É consabida a importância da poesia trovadoresca de cunho satírico para o 

conhecimento dos fenômenos históricos, sociais, culturais e literários da Idade Média Central 

portuguesa, propiciando uma viva aproximação à estrutura e características da sociedade 

portuguesa desse período. E não menos importantes se mostram para o conhecimento dos 

usos linguísticos medievais galego-portugueses, dos quais constituem um precioso 

repositório, subsistindo como testemunhos preciosos para o conhecimento do homem 

medieval, além de deitarem mão de um vocabulário variegado e policromo (PEREIRA, 2003). 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Lapa (1965), tendo sido perscrutadas as 30 primeiras 

cantigas apresentadas, correspondendendo às páginas 01 a 57 do texto editado. A numeração presente no 

Morfemário, no que tange a essas cantigas, pauta-se na numeração das páginas da edição. 
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7.2.3.3 As Cantigas d‘amigo 

 

As Cantigas d‘amigo
294

, rótulo que engloba cerca de quinhentas composições, são 

produções galego-portuguesas de matiz autóctone, apresentando eu-lírico feminino que 

expressa, em geral, a temática da saudade ou da confissão amorosa. Por essa razão, 

apresentam uma composição poética cujo maior desiderato é expor e desdobrar em seus 

versos e estrofes a essência do amor e da alma femíneos. O conjunto dessas produções 

constitui, sem dúvida, testemunhos histórico-literários de suma importância para o 

conhecimento dos costumes, ideologias e representações sociais do medievo europeu, no 

território peninsular ibérico. As cantigas de amigo são subclassificadas em pastorelas, bailias, 

serranilhas, barcarolas (ou marinhas), albas (ou alvoradas), de romaria e de tensão, conforme 

as circunstâncias ou a localização em que decorrem os acontecimentos nelas descritos 

(DANZMANN & CORTEZ, 2009).  

A importância do conjunto das Cantigas d‘amigo para o estudo do galego-português e 

dos traços socioculturais e ideológicos de seus utentes é matéria que se encontra fora de 

discussão. Seu valor inerente se deixa transparecer ao se constatar que representam a maior 

coleção de canções de eu-lírico feminino da literatura românica medieval, sendo produções 

poéticas que adotam um teor familiar e subjetivo, psicologicamente pulsante e verdadeiro, 

manifestando a mulher não como domina, mas como amiga (LIMA, 2011). 

 

7.2.3.4 As Cantigas de Santa Maria 

 

O cancioneiro sacro mariano
295

, cuja autoria ou organização compiladora recai sobre 

Afonso X de Leão e de Castela, apresenta, como o seu nome sinaliza, louvores à Virgem 

Maria, reproduzindo cenas de intervenções miraculosas operadas por Nossa Senhora, com 

vistas a exaltá-la, propagando sua devoção e seu culto. Engloba um total de 427 cantigas, 

havendo sete delas que aparecem repetidas na obra. Trata-se de um conjunto documental que 

adquiriu notabilidade pela sua tríplice riqueza, ou seja, o feito de conjugar, de forma refinada, 
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Para esse documento, utilizamos a edição feita por Nunes (1973), tendo sido perscrutadas as 30 primeiras 

cantigas apresentadas, correspondendendo às páginas 01 a 31 do texto editado. A numeração presente no 

Morfemário, no que tange a essas cantigas, pauta-se na paginação da edição consultada.  
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Para a coleta dos dados desse documento, utilizamos a edição feita por Mettmann (1959), tendo sido 

perscrutadas as 10 primeiras cantigas apresentadas, correspondendendo às páginas 01 a 32 do texto editado. A 

numeração presente no Morfemário, no que tange a essas cantigas, pauta-se na numeração das páginas da edição 

utilizada. 
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poesia, música e iconografia (MONTEIRO DE CASTRO, 2006), tornando-se, por assim 

dizer, uma espécie de catedral medieval do saber (FONTES, 2009) ou, nas palavras de 

Monteiro de Castro (2006), uma espécie de catedral gótica literária.  

Conforme Monteagudo (2008), o cancioneiro afonsino-marial chegou até nós através 

de quatro testemunhos: o códice de Toledo (o mais antigo de todos, cuja datação é 

conjecturada entre 1264-1274 e que atualmente se conserva na Biblioteca Nacional de Madri), 

o códice da Biblioteca de El Escorial, o códice da Biblioteca Nacional Central de Florença e o 

códice rico da Biblioteca do Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial.  

No estudo monográfico realizado por Freitas (2007), divide-se a produção do 

cancioneiro mariano, quanto à sua tipologia textual, em dois grandes grupos: um de caráter 

narrativo e o outro de caráter não narrativo, desdobrando-se esse último em diversos subtipos, 

de natureza exordial, injuntiva, invocativa, argumentativa, dissertativa, aclamativa, peroradora 

etc. Essa multiplicidade textual e genérica presente em um documento poético da fase arcaica 

do português por si bastaria para delatar o valor intrínseco à obra mariana de Afonso X, 

considerada um importantíssimo documento-monumento do período gótico ibérico 

(MALEVAL, 2006). Mas é principalmente devido ao fato de ser um testemunho da época 

formativa da língua portuguesa, inserindo-se no plano da documentação poética ducentista, no 

alvorecer do Reino de Portugal e da língua portuguesa, que se manifesta limpidamente a valia 

e a legitimidade do corpus poético mariano-afonsino para a perquirição minuciosa da história 

da língua e literatura portuguesas. Concordamos, por conseguinte, com o parecer de Villares 

(2008) a respeito do cancioneiro sacro afonsino, quando afirma que as Cantigas de Santa 

Maria ―[...] constitúen simultaneamente un dos monumentos máis representativos da arte 

europea coeva, a maior colectánea mariana da idade media e un dos cumes da literatura 

galega de todos os tempos.‖
296

. 

 

7.3 O CORPUS  HISTÓRICO CONSTITUÍDO E A MORFOLOGIA 

DERIVACIONAL DO PORTUGUÊS ARCAICO: UMA RICA INTERSECÇÃO  

 

O corpus constituído para subsidiar a análise desenvolvida em nossa pesquisa de 

mestrado, por se caracterizar como textualmente multigenérico, com pluralidade autoral e de 
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―[...] constituem simultaneamente um dos monumentos mais representativos da arte europeia coeva, a maior 

coletânea mariana da Idade Média e um dos cumes da literatura galega de todos os tempos.‖ [Tradução nossa]. 
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uma natureza multidialetal, apresenta uma riqueza de fenômenos que se atrelam diretamente 

ao âmbito morfológico da formação de palavras, trazendo consequências relevantes para o 

estudo debruçado sobre esse tema. Graças ao condicionamento geral desses textos, sobretudo 

à ausência de uma normativização (orto)gráfica em sua escrita — o que não causa espanto, já 

que o português só foi dotado de uma ortografia oficial a partir de inícios do século XX —, 

alguns fenômenos atinentes à morfologia puderam ser observados e analisados, a saber: (i) o 

registro de prefixos graficamente separados de suas respectivas bases lexicais; (ii) a variação 

gráfica e alomórfica incidente sobre os formantes prefixais; (iii) os doublets mórficos; (iv) a 

expletividade prefixal. 

Nos textos produzidos na sincronia arcaica do português, sobretudo na documentação 

primitiva, nota-se uma singular profusão das variações de grafia, um polimorfismo gráfico 

expressivo, que somente começaria a se enfraquecer e a rarear a partir do estabelecimento de 

tradições gráficas, de uma estandardização e, muito posteriormente, de propostas de 

ortografias, que só vingaram realmente (e oficialmente) a partir do último século do segundo 

milênio. É a partir desse contexto intra e extralinguístico que se explica e se justifica a ampla 

gama de alomorfes e alógrafos depreendida da morfologia lexical desse período da língua 

portuguesa.  

Do conjunto dos dados depreendidos do corpus textual que funciona como lastro 

empírico desta dissertação, constatamos a presença de alguns produtos lexicais derivados em 

cuja estruturação o antepositivo prefixal se encontra graficamente desligado da respectiva 

base léxica. Foram doze as ocorrências, a saber: a gradecer (IB053), ante parãça (IC313) ~ 

ante parança (IC313), a proveer (IB099), des fezesse (IC637), em menda (IC683), em peecer 

(IC744), em fermou (IC875), én migo (IB514), em emijgos (IC888), sobre dicto (IB647), mal 

feitores (IC1196), mal feitorya (IC1197). Essas ocorrências, além de poderem servir como 

fatos corroborantes da liberdade gráfica vigente no período arcaico da língua, demonstram o 

caráter instável no registro gráfico dos prefixos que também se comportam como formas 

dependentes na língua, pois ora são escritos separados, como nos casos arrolados acima, ora 

são registrados graficamente agregados às suas bases, como nas lexias anteparãças (IC313), 

ssobredito (IB650), malfeitores (IB704), malfeitoria (IB705) etc. 

Sobre o caráter vacilante da grafia dos vocábulos derivados a partir da adjunção dos 

elementos prefixais ante-, sobre- e mal-, podemos associá-lo a efeitos de uma 

gramaticalização em curso, já que esses formantes (prefixos, como os dois primeiros, ou 

prefixoides, como mal-) parecem se mostrar numa fronteira entre as formas dependentes e as 
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formas presas, já que podiam ocorrer ligados ou não a suas bases lexicais correspondentes. 

Situação similar pode ser apontada para os elementos prefixais bem- e nõ-, que também 

ocorrem no corpus, e que consideramos como prefixoides, pelas razões apontadas na 

subseção 4.5 desta dissertação. 

A existência de elementos alógrafos ou alomórficos entre os formantes prefixais 

também se mostra expressiva nos dados do português arcaico, como já apontamos na primeira 

macroseção deste estudo. Dos 33 afixos diferentes da margem esquerda (prefixos, prefixoides 

ou prefixos com comportamento de MLBs) que depreendemos através do corpus textual que 

consultamos, apenas em nove deles não ocorrem variações gráficas ou morfofonológicas, e 

são justamente os que apresentam menor rentabilidade (atuam em um número reduzido de 

produtos lexicais). Em contraposição, em boa parte desses itens mórficos se produz uma gama 

considerável de formas alógrafas ou alomórficas, tal como no prefixo com- (que também é 

registrado sob as formas co-, cu-, coim-, cõ-, com-, cũ-, cor-, cõr- e conr-) ou com o prefixo 

per-1 (que também é registrado sob as formas pes-, por- e pre-1). Assim, tudo parece apontar 

para uma situação natural de variabilidade linguística nos primórdios da escrita em português, 

refletida visivelmente na grafia dos vocábulos que coletamos e analisamos. 

A existência de doublets mórficos — formas vocabulares distintas, mas com conteúdo 

similar — que apresentam, como já mencionamos, afixos sinmórficos, também se comprova 

no período arcaico da língua, por exemplo, nos pares  descanbho (IC624) ~ escambho 

(IC820), em que são sinmórficos os prefixos des-2 e es-2; alumear (IC135; IC136) ~ 

enlumẽada (IB436), em que ocorrem os prefixos sinmórficos a-1 e en-2. Além desse 

fenômeno, e ainda mais que ele, é a livre ocorrência e dilatada vitalidade dos prefixos 

expletivos nos dados que coligimos o fato corroborante da força da variação linguística nos 

primórdios da língua portuguesa como registro escrito. Como discorreremos mais amiúde 

adiante, na macroseção subsequente a esta, a expletividade prefixal revela-se prolífica na 

primeira fase do português arcaico, praticamente em todos os documentos cujas edições 

consultamos. Disso deriva um quadro vocabular em que há uma constante variação entre 

lexemas com e sem prefixo, mas com idêntico significado (ou significados muito similares), 

revelando a expletividade do elemento afixal em questão, como, por exemplo, nos seguintes 

pares registrados: acorreger (IB276) ~ correger (IB277), avessadre (IC262) ~ vessadre (cf. 

averbação da entrada IC262), emcardeceo (IC673) ~ cardea (cf. nota de rodapé nº 501 do 

Morfemário, no Tomo II desta dissertação). 
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7.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS SUBJACENTES À COLETA E 

À ANÁLISE DOS DADOS  

 

Como foi possível observar na seção anterior, a constituição da base empírica para a 

pesquisa realizou-se diretamente através de edições dos testemunhos documentais da primeira 

fase do português arcaico, em prol da importância da variedade e concretude dos dados 

quando depreendidos e analisados em um contexto frasal e enunciativo. Assim, para recolher 

os dados, seguindo uma postura outrora adotada por Coelho (2004) em sua tese de 

doutoramento, debruçamo-nos sobre as próprias edições e não nos glossários das mesmas.  

Através das obras selecionadas, obtido o arcabouço lexical para análise, buscamos 

realizar a recolha, o mais abrangente possível, de palavras constituídas com prefixos, 

reconhecidas por nós como tal, sob uma metodologia de natureza estruturalista, sendo 

realizada a análise formal dos constituintes morfolexicais, com a segmentação dos morfes 

segundo o princípio da comutação. Sabendo que em muitos vocábulos os prefixos não são 

nitidamente/facilmente depreensíveis para um falante hodierno (e.g., suspeito, achar, 

trabalhar, onde historicamente há os prefixos sus- (< sub-), a- (< ad-) e tra- (< tri-), podendo, 

inclusive, sob um viés epistemológico linguístico de caráter a-histórico, serem postos 

completamente de lado — sendo analisados como parte do radical —, por serem considerados 

vocábulos primitivos), optamos por elencá-los, ainda quando seu caráter afixal não nos fosse 

imediatamente transparente, tomando como norteadores dicionários etimológicos portugueses 

e latinos.
297

 Tal postura se baseia na compreensão de que a constituição do paradigma 

morfolexical-prefixal do português arcaico vincula-se diretamente ao patrimônio genolexical 
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Eis o que nos ensina Borba (2003, p.81) sobre essa intrincada questão: ―A identificação de afixos nem sempre 

é possível pela técnica sincrônica da comutação. Muitas vezes a liberação deles só se faz pela análise diacrônica. 

Por exemplo, pela comparação de fazer e perfazer, correr e percorrer, passar e perpassar chega-se ao prefixo 

per-. Já em perceber, percutir, permitir trata-se do mesmo prefixo ou da primeira sílaba de uma palavra simples? 

A análise diacrônica revela que se trata do prefixo latino per- e que essas palavras já vieram formadas do latim: 

perceber < percípere, de per-, prefixo de reforço do sentido da base, e cípere, raiz cip, de cápere = captar > 

‗captar bem pelos sentidos‘ > ‗entender, compreender‘; percutir < lat. hispânico percútere < per- + quatere, 

forma poética = ‗sacudir‘ > ‗bater ou tocar‘ > ‗bater ou tocar fortemente em‘; permitir < lat. permíttere < per- + 

mítere = ‗mandar, enviar‘ > ‗dar liberdade, poder ou licença‘ > ‗consentir‘. Foi o que aconteceu com muitas 

palavras que entraram na língua por via erudita, como pérfido < pérfidus [per- + fidus] = ‗que mente à fé jurada, 

traidor, infiel‘. Neste caso, o que dificulta o isolamento é o fato de a base ser presa, isto é, de não ocorrer 

isoladamente. Outras vezes a dificuldade está na alomorfia. Em objeto, óbvio, obstar, obstruir, admitindo-se que 

se trata de prefixação, é preciso saber, em seguida, se o prefixo é ob- ou obs- e se tem alguma coisa que ver com 

o o- de opor, ocorrer e omitir. Com efeito, o prefixo é o latino ob-: ob- + jectus, ob- + vius, ob- + stare, de sto; 

ob- + struere, de struo. Em português, evoluiu para o- como se vê em opor, ocorrer e omitir. Outras vezes ainda, 

a questão é de segmentação. Em adunco e adusto há prefixo? Se há, qual é? Trata-se do prefixo ad- [= 

aproximação] + uncu(m) [= ‗gancho‘. Logo, adunco = ‗parecido com gancho‘] e [ad- = intensificador] + ustus 

[particípio passado de uro, ussi = ‗queimar‘. Logo, adustu(m) = ‗queimado, abrasado‘].‖ 
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herdado do latim (RIO-TORTO, 2012); assim, as prefixações realizadas nessa língua serviram 

(e ainda servem) de base para a constituição de um sistema parcialmente análogo, que é o do 

português. Aderimos, assim, à postura de Viaro (2012a), quando assevera que nada justifica a 

negação de elementos de sincronias pretéritas da língua. 

Para não pecarmos na identificação dos prefixos em bases fossilizadas, além da 

recorrência a dicionários etimológicos, guiamo-nos principalmente pela seguinte observação 

de Câmara Jr. (1956, p.169): 

 

Os prefixos são nitidamente depreensíveis dos vocábulos em que se acham, em três 

casos: 1) quando o radical a que se acrescentam existe isolado noutras palavras; ex.: 

predizer: dizer, desconsolo: consolo; 2) quando esse radical existe isolado noutra 

palavra em forma variante; ex.: permitir: meter; 3) quando esse radical serve de base 

para a formação de duas palavras, pelo menos, com prefixos distintos; ex.: colisão: 

elisão.  

 

Todas as palavras lexicais (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios em -mente) que 

apresentaram, em seu processo constitutivo, morfemas lexicais subsidiários foram 

selecionadas e passaram a integrar a base de dados para análise.
298

 Ativemo-nos, portanto, à 

descrição e análise das palavras lexicais, descartando do Morfemário os vocábulos 

gramaticais e as formas dependentes (pronomes, preposições, conjunções, advérbios em 

geral). Quando em um mesmo texto dado vocábulo ocorre várias vezes sob a mesma grafia e 

com o mesmo sentido, registramo-lo uma só vez, indicando em nota de rodapé quantas vezes 

aparece no texto.  

Por nosso estudo se restringir à apreciação descritivo-analítica da prefixação no 

sistema intralinguístico do português, optamos por descartar do conjunto dos dados (i.e., o 

Morfemário) as ocorrências de vocábulos prefixados notadamente latinos, que se mostraram 

recorrentes em alguns textos, principalmente os da documentação primitiva (séc. XII), 

editados por Martins (2001a; 2001b). Contudo, esclarecemos que não excluímos as palavras 

herdadas — visto que indiscutivelmente se inserem no léxico geral da língua portuguesa —, 

mas, como dissemos, apenas as formas cuja grafia e constituição mórfica casual permitiam ser 

detectadas como lexias próprias do sistema intralinguístico latino. Antropônimos e topônimos, 

ou seja, nomes próprios em geral, também não foram inseridos no Morfemário. 
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―Quem se ocupa do léxico comumente trata primeiro das palavras lexicais que, na verdade, fazem ponte entre 

a realidade objetiva e a língua, começando pelos nomes (ou substantivos), passando depois para os adjetivos, e, 

em seguida, para os verbos. Alguns advérbios como os derivados com o sufixo -mente também fazem parte deste 

conjunto.‖ (BORBA, 2003, p.176). 
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Como já apontamos, o levantamento no corpus textual adotado dos itens lexicais 

formados via prefixação foi realizado através da leitura ocular, rastreando-se os prefixos um a 

um e inserindo-os nas células do Morfemário, que se constituiu, portanto, num banco de 

dados para os estudos de morfologia histórica, a ser disponibilizado através de mídias digitais, 

anexadas aos volumes impressos da dissertação. Para apresentar coerência com os objetivos e 

pressupostos de nossa pesquisa, sob as condições de trabalho que enfrentamos, pensamos que 

o levantamento lexical (leitura verbo ad verbum) era o único modo para se conseguir 

depreender dos textos (sob formato impresso ou digital), de forma proficiente, as informações 

que procurávamos
299

. 

 

 

 

Figura 10. Exemplo de levantamento lexical verbo ad verbum realizada sobre a edição do 

Livro das Aves (ROSSI et al., 1965, p.29) para compor o conjunto de dados do Morfemário. 
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Como já afirmamos, qualquer procedimento metodológico acarreta implicações operacionais e 

epistemológicas. No nosso caso, a escolha por um levantamento lexical verbo ad verbum trouxe diversas 

vantagens (a captação de todas as variantes gráficas e alomórficas, a percepção da alternância de lexemas com e 

sem prefixo no português arcaico e a possibilidade de observação de outros fenômenos linguísticos de nosso 

interesse, que futuramente poderão subsidiar novas pesquisas), mas também a desvantagem de termos que 

dedicar cerca de nove meses para o levantamento dos dados. Vê-se, portanto, que se faz necessária a criação de 

um corpus diacrônico informatizado de morfemas do português. Utilizando os corpora informatizados já 

existentes, inserir-se-iam neles ferramentas específicas para a depreensão de morfemas, criando um banco de 

dados específicos para os estudos morfológicos. 
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Como vários textos que verificamos só estavam disponibilizados através de edições 

impressas, não havia como incidir sobre eles através de localizadores computacionais. Além 

disso, pensamos que, mesmo para os textos disponibilizados em formato digital (no caso, os 

do CIPM), a depreensão de prefixos sob processamento computacional seria contraproducente 

(e até mesmo inválida para um estudo linguístico de teor histórico), sobretudo por partir de 

ilações pré-determinadas, que acabariam prejudicando a captação das variantes gráficas e 

alomórficas dos prefixos. Pese a nosso favor ainda o seguinte argumento: usando um 

localizador computacional sobre os textos do CIPM (que foi a base textual digital que 

utilizamos) para encontrar a partícula prefixal re-, por exemplo, tanto nos poderia ser dado 

este segmento realmente desempenhando a função de prefixo (e.g., religiosos, remaece ou 

recebemos) quanto a de um radical ou de uma desinência verbal (e.g., reino, madre ou 

quiserem). Viaro (2009, p.44) parece comungar plenamente dessa visão, pois afirma que, para 

fins de depreensão vocabular, o uso de buscadores automáticos mostra-se contraproducente, já 

que ―[...] se tornam ainda menos eficientes por listarem elementos de raiz (numa base 

automática por -eir- por exemplo, aparecem palavras como beirada), sendo necessário coletá-

los [os sufixos] um a um [...].‖. 

Dessa forma, a captação exaustiva dos vocábulos (bem como das variantes gráficas e 

dos alomorfes) através de localizadores computacionais só seria realmente efetivada se o 

pesquisador antevisse ab initio, antes de proceder à recolha, quais seriam todas as palavras 

prefixadas existentes nos textos, bem como todas as variantes gráficas ou alomórficas dos 

prefixos enfocados, o que seria impossível, acabando por se fiar de forma absoluta (e quiçá 

irresponsável) nas inferências apriorísticas do pesquisador como falante do português 

contemporâneo, sob princípios dedutivos estéreis, pois falhos e imprecisos. 

Feita a recolha de dados no corpus, passamos ao estágio de pesquisa etimológica dos 

prefixos, das bases a que se ligam e dos seus produtos, através de dicionários etimológicos das 

línguas portuguesa e espanhola, de glossários em edições de textos antigos, além de 

dicionários de latim e grego: 

 

a. dicionários etimológicos do português: Cunha (2010), Houaiss & Villar (2009), 

Machado (2003); 

b. dicionário etimológico do espanhol: Corominas & Pascual (1980); 

c. dicionários de latim: Porto Editora (2001), Faria (1994); 
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d. dicionário de grego: Pereira, I. (1984); 

e. glossários: DDGM (online); Machado Filho (no prelo). 

 

Temos consciência do quão provisórios e incipientes são os estudos etimológicos do 

português
300

, o que acaba impedindo, não raras vezes, que o pesquisador possa fazer 

afirmações categóricas quanto a um número extenso de vocábulos. Contudo, mesmo com toda 

a problemática que os envolve, foi imprescindível para o processamento de nossa investigação 

científica a recorrência contínua a informações expostas nos dicionários etimológicos do 

português e do espanhol e, principalmente, aos dicionários de latim, tanto para a determinação 

inequívoca da classe-fonte dos lexemas sobre os quais incidiram as operações prefixais, 

quanto (e principalmente) para dirimir dúvidas a respeito da existência ou não de prefixo em 

formações derivativas já opacas para a visão sincrônica atual. Para nós é indiscutível a 

importância da etimologia para um estudo morfológico do português arcaico. Eis porque 

caracterizamos nossa investigação também como etimológica, tal como se observa no título 

do presente escrito
301

. 

Ilustremos melhor essa situação: no processo de coleta dos dados, deparamo-nos com 

o vocábulo officio (cf. a linha 12 do excerto do Livro das Aves, presente na figura 10). Como 

Cunha (2010, p.458) apenas informa que essa palavra advém da forma latina ŏfficĭum, -i, 

pensávamos, a princípio, que o of- era um alomorfe do prefixo latino ob-, depreendido na 

operação morfológica ob- + -facĕre > ŏfficĭum, -i. Assim, partíamos da ideia de que se tratava 

de um caso de prefixação. Contudo, ao investigarmos melhor esse processo derivativo, com 

base em bons dicionários de latim, verificamos que constitui um caso de composição, já que 

se trata da adjunção de opus- e -facĕre
302

, em que não entram afixos (formas presas), mas 

apenas formas livres. 
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A própria pesquisa é prova concreta disso, visto que nos permitiu desenvolver e apontar diversas emendas e 

retificações a datações das primeiras ocorrências de determinados vocábulos e, mais ainda, encontrar formas 

ainda não registradas nos principais dicionários etimológicos. Cf. Apêndice II (Tomo II da dissertação). 
301

Mas não é esse o único motivo pelo qual consideramos nosso estudo como etimológico. Além de basearmo-

nos na etimologia para dirimir dúvidas quanto às formações derivacionais enigmáticas, realizamos também: a) 

uma apreciação reflexiva das informações etimológicas sobre cada prefixo, o que figura tanto no Morfemário 

(Tomo II) quanto nas seções em que discorreremos sobre cada prefixo em particular (seção 8.8 e subseções a ela 

subordinadas); b) a feitura do Apêndice II (Tomo II), em que expomos os vocábulos cujo emprego mais antigo 

foi atestado pela presente pesquisa. Com base nesses três fatos, pensamos que se justifica a caracterização de 

nosso estudo como etimológico. 
302

Do lat. ŏffĭcĭum, -i < lat. opificium < lat. opifex < opus- + -fex < lat. facĕre (DICIONÁRIO LATIM-

PORTUGUÊS DA PORTO EDITORA, 2001, p.467, 471). 
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Outro caso em que a etimologia se mostrou uma ferramenta essencial para a correta 

interpretação dos dados se deu quando nos deparamos com as formas verbais ressuscitar e 

ressurgir. Observando os étimos desses vocábulos (resuscĭtāre e re-surgĕre, 

respectivamente), expostos em Cunha (2010, p.560, 615), pensávamos que constituíam apenas 

dois casos de uso do prefixo re-, acoplado às bases suscĭtāre e surgĕre. Consultando 

dicionários de latim, percebemos que nossa suposição inicial estava de certa forma 

equivocada, pois não se tratam de vocábulos advindos de uma simples prefixação, mas de 

uma superposição prefixal já no latim:  

 

ressuscitar < resuscĭtāre < re- + -suscĭtāre < sub(s)- +  -cītāre, ‗pôr em movimento, 

brandir (lança), provocar, suscitar (movimento de alma, paixão‘)
303

. 

 

ressurgir < resurgĕre < subrigĕre < sub- + -regĕre, ‗dirigir, guiar, conduzir‘
304

.  

 

Como é possível constatar, caso não recorrêssemos à etimologia, inflectindo sobre a 

formação de palavras no interior do sistema intralinguístico latino, concluiríamos 

erroneamente que os verbos suscĭtāre e surgĕre seriam bases primitivas, quando são, na 

verdade, termos já derivados, ou seja, radicais secundários, sendo as bases primárias as 

formas cītāre e regĕre. Disso fica patente o quão imprescindível é para um estudo de 

morfologia derivacional histórica do português um recurso contínuo à etimologia e aos 

mecanismos de formação de palavras inerentes ao próprio latim, que se refletem na 

constituição genolexical do português e das demais línguas românicas. 

Os itens lexicais coletados foram inseridos em tabelas — a cujo conjunto 

denominamos Morfemário, termo que já fora usado por Coelho (1999) em seu estudo 

monográfico —, nas quais cada ocorrência é assinalada por um código, em que o I significa 

primeira fase do português arcaico; e A, B e C fazem referência, respectivamente, aos séculos 

XII, XIII e XIV. O sequenciamento dos vocábulos nas células foi estabelecido através de 

ordenação alfabética, primeiro para os formantes prefixais, depois para os vocábulos. No 

Morfemário também foram registrados o prefixo segmentado da lexia, a classe-alvo do 

prefixo, a classe morfossintática da base lexical e do produto detectado nas ocorrências, assim 
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Segundo o Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001, p.586, 653, 143). 
304

Segundo o Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001, p.586, 652, 641, 577). 
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como o sentido
305

 e o étimo
306

 da lexia, a averbação e as referências sobre o manuscrito e a 

página em que foram depreendidas as palavras analisadas. Além disso, para cada entrada na 

tabela, imediatamente após essas informações, disponibilizamos as averbações, que podem ter 

extensões variáveis, sendo que as mais extensas assim o foram para assegurar a depreensão do 

sentido da palavra prefixada em seu contexto (muitas vezes o sentido não ficava claro apenas 

pelo período em que se encaixava o lexema prefixado, mas sim, somente pelo parágrafo 

inteiro ou vários períodos). Ilustramos a seguir tal configuração, através de um excerto do 

morfemário que construímos: 

 

CÓD. MLS SENTIDO / 

FUNÇÃO 

DO MLS 

LEXEMA C. F. C. A. C. O. ÉTIMO SENTIDO DO 

PRODUTO 

FONTE PÁG. 

IC841 es-  Sentido 

opaco 

_________ 

Formador de 

verbos via 

parassínt. 

lato sensu 

esforço S. V. S. Do PA es- +        

-forç(a)- + -a-     

+   -r < lat. tard. 

fŏrtĭa 

força, auxílio, 

ajuda, vigor  

PP 02a 

AVERBAÇÃO: ―E a isto nos moueu assinaadame~t(e) tres cousas: & a p(ri)meira q(ue) o muy nobre 

e be~ aue~turado rrey do~ Fernando nosso padre q(ue) era (con)p(ri)do de justiça e de dereito o 

q(ui)s(er)a faz(er) sse mais viuera e mandou a nos q(ue) o fezessemos. & A #IIª por dar ajuda e esforço 

aos q(ue) depos nos ueessem rreinar p(er) q(ue) podessem sofrer a g(ra)m lazeira e o trabalho q(ue) ha 

en manteer os rreynos aos q(ue) o be~ q(ui)s(er)em faz(er).‖ 

Tabela 08. Exemplo de uma entrada do morfemário (Cf. Apêndice I do Tomo II). 
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Sabemos do emaranhado terminológico que envolve os escorregadios e proteiformes conceitos básicos da 

semântica (ROTH, 1998), de tal forma que ―Significado, sentido, significação recebem interpretações diferentes, 

que variam segundo as correntes de pensamento, a época, a teoria, os autores em que ocorrem, as finalidades ou 

a área de conhecimento em que são empregados.‖ (MARQUES, 1996). Por isso, esclarecemos que o sentido é o 

significado apreensível no interior de dado contexto discursivo-textual, de forma que possui um valor mais 

concreto e mais preciso do que a significação, que é mais abstrata e mais difusa. Já por significado do lexema 

adotamos a conceptualização proposta por Viaro (2012, p.281): ―[...] estamos entendendo por significado de uma 

palavra o conjunto de relações — associadas a uma referência qualquer ou a uma imagem mental e depreensíveis 

em contextos de uso distintos — que um mesmo conjunto de realizações sonoras (ou visuais), numa sequência 

inalterável (ou seja, o significante dessa mesma palavra), pode representar.‖. Entendemos, com Ponte (2007, 

p.66) que os sentidos de uma forma linguística ―[...] emergem a partir do entrecruzamento do texto com o 

processamento que o leitor faz [...].‖. Para depreender os sentidos emergentes de itens lexicais e afixais do 

português arcaico pensamos que essa seja a única forma válida possível, já que, obviamente, não usufruímos do 

conhecimento como falantes dessa sincronia pretérita. 
306

Entendemos por étimo a forma sígnica consabida como temporalmente mais recuada de um vocábulo. Em 

outras palavras, sua origem remota atestada cientificamente, i.e., seu terminus a quo. Para nós, portanto, étimo e 

origem da palavra são uma só coisa, o que nos faz discordar, quanto a isso, da visão de Viaro (2011, p.99), para 

quem o étimo de um vocábulo é ―[...] a forma equivalente da mesma palavra, imediatamente anterior numa 

sincronia pretérita qualquer.‖ [Grifo nosso]. 
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Após as etapas aludidas, constituímos uma apreciação reflexiva sobre a configuração 

fônica e grafemática dos prefixos e alomorfias encontrados, além de seu comportamento 

formal e semântico-funcional (tecendo também, em alguns casos, relações aos usos e 

funcionamentos hodiernos), procurando identificar casos sistemáticos, ou não, de 

homomorfismo, polissemia e sinmorfismo. Todas as informações aludidas nos procedimentos 

acima estão expostas nessa dissertação, na seção Análise dos dados. Pensamos que dessa 

forma correspondemos ao escopo pretendido, o rastreamento sistêmico dos esquemas 

paradigmáticos da prefixação nos três primeiros séculos do português arcaico. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

8.1 OS TRÊS TIPOS DE FORMANTES AFIXAIS DA MARGEM ESQUERDA NO 

PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Como já discorremos mais pormenorizadamente na subseção 4.5 deste escrito, 

adotamos, para os dados do português arcaico que perscrutamos, uma classificação dos 

diferentes formantes afixais de margem esquerda em três categorias distintas: os prefixos 

propriamente ditos, os prefixoides (ou semiprefixos) e os prefixos que atuam (comportam-se) 

como verdadeiras bases léxicas nas formações. A cada um desses três tipos de unidades 

prefixais corresponde uma das partes do Apêndice I do Tomo II desta dissertação, em que são 

elencados todos os formantes prefixais detectados no corpus documental coligido. Cabe 

salientar mais uma vez que, sob a definição que adotamos de pseudoprefixo, nenhum 

elemento correspondente a essa classe de formantes prefixais foi encontrado nos textos 

medievais galego-portugueses perquiridos. 

Não é supérfluo reiterar que não concebemos essa tríade de categorias prefixais como 

conjuntos de fronteiras engessadas. Pensamos justamente o contrário, pois entre os três tipos 

classificatórios de elementos afixais da margem esquerda do vocábulo há diversas 

características em comum (apesar de haver também dessemelhanças), além de um movimento 

contínuo de mudança, em que as formas livres ou dependentes (prefixoides), com o fluxo do 

tempo e sob os efeitos da gramaticalização, tendem a migrar para o domínio das formas 

presas (prefixos propriamente ditos). São, de fato, microssistemas significativos que se 

diferenciam, sobretudo, pelos seus diferentes graus de gramaticalização, tal como preconiza 

Alves (2000). 

Efetivamente, a classificação e a natureza dos formantes prefixais nada tem de 

simples, o que leva Gonçalves (2012a) e Nunes (2005) a defenderem como opção mais 

coerente para a observação do conjunto de prefixos no português a análise de cada um desses 

elementos, um por um, já que cada um deles acaba apresentando particularidades muitas 

vezes acentuadas, sejam de ordem formal, semântica, distribucional, fonológica ou categorial.  

Os prefixos propriamente ditos (ou prefixos autênticos) encontrados nos dados foram 

25 ao todo, muitos dos quais apresentando diversas ramificações alomórficas e/ou alográficas. 

São eles, na ordem em que são elencados no morfemário (Parte I do Apêndice I do Tomo II 
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desta dissertação): a-1, abs-, al-2, an-1, ante-, apo-, arce-, circũ-, com-, de-1, des-2, en-2, 

emtre-, es-2, in-2, ob-, per-1, pos-, pre-2, pro-, re-, sobre-, sub-, tra-1 e tra-2. De forma geral, 

podem esses prefixos apresentar-se (i) como inexpletivos, ou seja, veiculando alguma noção 

semântica geral; (ii) como expletivos ou assemânticos, em que se dá justamente o contrário, 

sobretudo em formações parassintéticas e em operações com o denominado a- protético; ou 

(iii) como elementos cujo sentido se mostra opaco na sincronia perscrutada, como é o caso, 

por exemplo, do prefixo al-2 (advindo do artigo árabe) e seus respectivos alomorfes/alógrafos. 

Uma característica geral compartilhada (em maior ou menor grau) pelos prefixos autênticos é 

o seu comportamento como formas já gramaticalizadas, exercendo função exclusivamente 

prefixal no recorte sincrônico analisado (ALVES, 2000). É o caso, por exemplo, das 

partículas a-1, des-2, in-2, sub- e trans-, que, na primeira fase do português arcaico, já haviam 

perdido a possibilidade de atuação como formas dependentes (i.e., morfemas relacionais). 

As unidades enquadradas na segunda classe de elementos afixais da margem esquerda 

são os prefixoides, partículas de conteúdo [+ lexical] que se encontram em processo de 

gramaticalização, migrando do pólo [+ compositivo] para o [+ derivativo], caracterizando-se, 

portanto, por apresentar nuances semânticas mais aproximadas às que são expostas por 

elementos de natureza mais lexical (noções mais extralinguísticas), como adjetivos e 

advérbios, por exemplo. A perspectiva que adotamos quanto a essa caracterização dos 

prefixoides parece se atrelar perfeitamente ao que é ponderado por Alves (2000, p.296), pois 

esta morfologista afirma o seguinte: 

 

Consideramos como mais gramaticalizados os formantes que, contemporaneamente, 

exercem função exclusivamente prefixal como a-, des-, in-, trans-. Outros 

formantes, que também atuam como preposições ou advérbios, enquanto prefixais 

conhecem um outro papel gramatical: bem-, mal-, não-, sobre-. Consideramos esses 

formantes menos gramaticalizados do que os anteriormente citados, uma vez que, 

como preposições ou advérbios, funcionam também como formas livres da língua. 

 

No corpus, classificamos como prefixoides quatro formantes afixais: bem-, contra-1, 

mal-1 e nõ-. Na primeira sincronia do português arcaico, esses itens apresentam menor 

rentabilidade (se agregam a poucas bases lexicais e não constituem, em geral, famílias léxicas 

ou paradigmas derivacionais), ao contrário do que ocorre com boa parte dos prefixos 

propriamente ditos. Além disso, como se percebe, possuem uma carga semântica 

inequivocadamente lexical e bem mais expressiva que os prefixos autênticos, funcionando 
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também como formas dependentes ou livres na língua, o que confirma o seu status de 

formantes menos gramaticalizados. 

No último dos três grupos que concebemos encontram-se as partículas afixais de 

margem esquerda que, em operações genolexicais registradas no corpus, assumem o papel de 

verdadeiros MLBs, ou seja, de bases léxicas ou radicais. Nesses casos, o prefixo assume a 

carga semântica principal do produto (o que corrobora o seu status como prefixo-base), não 

podendo ser caracterizado, portanto, como um morfema lexical subsidiário, termo aplicável 

aos prefixos propriamente ditos e aos prefixoides. São 06 os elementos que se comportam 

dessa forma: contra-2, entr-1, entr-2, estr-, infer-, mal-2, sendo os três últimos dotados de 

variantes morfofonológicas ou gráficas. Cabe apontar que esse terceiro tipo de prefixo é raro 

no corpus, geralmente cada um desses elementos figurando em um só produto derivacional — 

contra-2 somente forma o vocábulo contrário ou flexões; entr-1 somente se comporta como 

base em entrar ou em seu deverbal entrada (e flexões); entr-2 ocorre uma só vez, na formação 

de entranhas; estr- atua apenas no derivado estranho (ou flexões); infer- se comporta como 

MLB apenas na constituição do vocábulo inferno ou de seu produto deadjetival infernais; e 

mal-2, por fim, apenas configurando como base em maldade ou flexões —, o que acaba 

minando a sua vitalidade e produtividade no percurso histórico-evolutivo do português. De tal 

forma isso se dá, que os casos encontrados praticamente são os únicos que também ocorrem 

no português hodierno, o que corrobora o caráter esporádico de tais formações. 

 

8.2 OS FENÔMENOS DA ALOMORFIA E DA VARIAÇÃO GRÁFICA: SUA 

INCIDÊNCIA SOBRE OS PREFIXOS NO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Na primeira fase do português arcaico, dadas as próprias características do material 

linguístico escrito remanescente dessa sincronia da língua — ao menos em parte motivadas 

pelo contexto sociohistórico e cultural (ou seja, extralinguístico) que a envolvia —, havia uma 

copiosa afluência de variações na escrita e na disposição dos vocábulos, de tal modo que a 

diversidade se deixa neles entrever praticamente de modo imediato e indiscutível. Como já 

assinalamos, dada a ausência de uma normativização (orto)gráfica, havia uma liberdade quase 

que plenipotenciária na grafia dos itens lexicais, ativando, inevitavelmente, variações em seu 

registro, muitas vezes em um mesmo fólio ou até mesmo em um mesmo parágrafo de um 

manuscrito do período aludido. 
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Um problema fulcral que se estabelece para uma proposta de observação da variação 

mórfica em sincronias recuadas da língua é a delimitação entre a alografia e a alomorfia, duas 

modalidades distintas de variação incidentes sobre os constituintes mórficos. Como saber e 

determinar se dada variante afixal presente em um texto medieval português era um caso de 

variação gráfica ou, extrapolando o registro gráfico, um caso de variação morfofonológica? 

Essa questão acaba desembocando, inevitavelmente, em outra mais complexa ainda: qual o 

grau de representação fonológica que pode ser depreendido do registro gráfico medieval? 

Nesse período, em que medida a escrita reproduzia a modalidade oral da língua? 

Essa problemática das relações entre fala e escrita em textos medievais remanescentes 

e suas implicações para o estudo do português arcaico já foram abordadas na primeira 

macroseção deste nosso estudo, revelando a sua complexidade e o seu poder de interferência 

na investigação linguística de natureza histórico-diacrônica. Como já pontuamos, por não 

gozarmos de um acesso direto ao utente da língua de outrora, não há como tecer descrições 

peremptórias sobre a fonologia do português medieval, ainda que reconstruções coerentes e 

gerais, baseadas em ilações provisórias, possam ser tecidas, possibilitando o rastreamento do 

nível fonológico da língua a partir do exame de sua transposição ao nível grafemático (MAIA, 

2002a). 

Em primeiro lugar, definamos a alografia e a alomorfia, para depois passarmos à 

questão da distinção prática entre esses dois fenômenos a partir da observação e análise dos 

dados linguísticos depreendidos do corpus documental do português arcaico que 

perscrutamos.  

De forma similar ao que ocorre com a sua competência genolexical e semântica, ―[...] 

la realidad de todo morfema es inseparable de su función y realización fonológica.‖
307

 

(TRNKA, 1965, p.24). Em outras palavras, não há como dissociar a morfologia da fonologia, 

dadas as relações viscerais que se estabelecem entre esses dois níveis da língua, manifestadas, 

por exemplo, quando fenômenos morfológicos apenas são bem explicados quando se recorre a 

uma apreciação de informações fonológicas, como em diversos casos de alomorfia. Como 

afirma Pena (2000, p.4310), ―Las relaciones de la morfología con la fonología son evidentes. 

Las reglas morfológicas operan con material fonológico en cuanto significante de un 

determinado morfema.‖
308

. Mais uma vez, portanto, mostra-se observável a intensa rede de 

                                            
307

―[...] a realidade de todo morfema é inseparável de sua função e de sua realização fonológica.‖ [Tradução 

nossa]. 
308

―As relações da morfologia com a fonologia são evidentes. As regras morfológicas operam com material 

fonológico enquanto significante de um determinado morfema.‖ [Tradução nossa]. Em outra parte de seu estudo, 
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comunicações e entrelaçamentos que há entre os componentes do sistema linguístico, dotado, 

per se, de uma capacidade plenipotenciária de fomentar associações e interligações entre seus 

elementos e categorias. 

Dentre os fenômenos morfofonológicos adquire destaque na língua pela sua profusão e 

importância a alomorfia (GONZÁLEZ CALVO, 1990), que definimos, em consonância com 

Coelho (1999; 2004), como o fenômeno em que dois ou mais segmentos mórficos, advindos 

de um mesmo étimo e portadores de um mesmo valor linguístico (seja ele de caráter funcional 

ou semântico), e que se realizam no uso linguístico com pequenas alterações em seu corpo 

fônico. Os alomorfes apresentam, portanto, diferenças de significante, não de significado 

(CARONE, 1986), sendo morfes ―[...] que têm uma distintividade fonético-semântica comum, 

pois representam o mesmo morfema.‖ (LAROCA, 1994, p.34).  

Outro traço comumente atrelado à caracterização e definição da alomorfia é a 

distribuição complementar (BARBOSA, 2006; ELSON & PICKETT, 1973), ou seja, os 

contextos morfofonológicos em que um se realiza são diferentes dos contextos em que a outra 

variante ocorre. Isso parece se estabelecer de forma pacífica entre os sufixos, como atesta 

Coelho (2004), e talvez entre radicais e morfemas flexionais, mas não entre todos os 

formantes afixais da margem esquerda. Tomemos como exemplo as variantes lexicais 

transpassar ~ traspassar ~ trapassar ~ trespassar. Como podemos constatar, são quatro 

variantes prefixais (trans- ~ tras- ~ tra- ~ tres-), cada uma com diferente configuração em seu 

corpo fônico e que, ao nosso ver, podem ser consideradas variantes alomórficas, dada a 

identidade semântico-etimológica e as alterações morfofonológicas ativadas, ainda que 

possam se adjungir livremente à base verbal passar (ou seja, não se distribuem de forma 

complementar). Assim, pensamos que, para os itens prefixais, a distribuição complementar 

não seja um critério forte de definição do fenômeno da alomorfia. 

A alomorfia se produz, geralmente, em decorrência da evolução morfofonêmica de 

segmentos mórficos de uma mesma origem, consistindo em uma realização múltipla (ao 

menos dúplice) de um elemento morfolexical, seja ele um radical, um afixo ou uma 

                                                                                                                                        
Pena (2000, p.4310) continua a discorrer sobre esse fenômeno, afirmando que ―[...] constituye, en efecto, un 

lugar de encuentro entre ambas disciplinas hasta el punto de que, por parte de algunos estructuralistas, se ha 

creado una disciplina puente conocida como ‗morfofonología‘ o ‗morfofonémica‘, que tiene como objeto de 

estudio las diferencias fonémicas existentes entre los alomorfos de um morfema, denominadas ‗alternancias 

alomórficas‘ o ‗morfofonémicas‘.‖ Em vernáculo português: ―[...] contitui, efetivamente, um lugar de encontro 

entre ambas as disciplinas, até o ponto de que, por parte de alguns estruturalistas, criou-se uma disciplina ponte, 

conhecida como ‗morfofonologia‘ ou ‗morfofonêmica‘, que tem como objeto de estudo as diferenças fonêmicas 

existentes entre os alomorfes de um morfema, denominadas ‗alternâncias alomórficas‘ ou ‗morfofonêmicas‘.‖ 

[Tradução nossa]. 



245 

 

desinência. Assim, são alomórficos: (i) os radicais olh-, ocul- e oftalm(o)- (respectivamente, 

em olhadela, ocular e oftalmologia); (ii) os prefixos i- e in- (em ilógico e invisível, 

respectivamente); (iii) os sufixos -oso e -uoso (em cheiroso e virtuoso, respectivamente); (iv) 

as desinências flexionais -va- e -ve- (em ele amava e vós amáveis, respectivamente). Trata-se, 

portanto, da modificação de significantes que denotam um mesmo conceito (GALVÃO, 

2006), ou, nas palavras de Pereira (2005, p.94), ―[...] um fenômeno de variação formal ao 

nível sincrônico, mas que decorre de alterações verificadas ao longo da história da língua 

(mudanças fonológicas, morfológicas e empréstimo de termos de outras línguas).‖. 

Temos consciência, com Barbosa (2006), de que a alomorfia é um fenômeno difuso e 

complexo, dada a dificuldade em estabelecer o que o desencadeia, em quais tipos de 

elementos morfolexicais pode atuar, quais tipos de ligações e interferências estabelece entre 

um e outro alomorfe, em que momento da produção linguística se dá o seu processamento, 

entre outras questões de difícil resolução. Não nos contentamos com uma definição de 

alomorfia como simplesmente uma variação de um elemento mórfico que não acarreta 

mudança no seu significado, tal como propõe Silva (2004). Isso porque nem toda variação 

mórfica configura-se como um caso de variação alomórfica, já que também existem variações 

grafemáticas (alógrafos) e outras decorrentes de acomodações ortográficas, que não 

necessariamente implicam em variações de natureza alomórfica. 

Se a delimitação da alomorfia divisa-se como algo complexo e intrincado para 

sincronias coevas, mais ainda o é para as pretéritas, quando não havia, ao menos de forma 

sistemática, uma tradição (orto)gráfica consolidada, como já afirmamos em vários pontos 

deste nosso estudo. Destarte, uma demarcação inconteste das fronteiras entre variantes 

alográficas e alomórficas não é fácil de ser estabelecida. Quiçá, inclusive, seja impossível de 

ser precisada em termos absolutos, dadas as características e condicionantes textuais já 

aludidos. 

Como é difícil precisar para o português arcaico se dada variação na grafia do prefixo 

em produtos lexicais dos quais faz parte atesta uma alomorfia ou apenas uma acomodação 

gráfica, tomaremos como critério para estabelecer essa distinção o seguinte crivo: a presença 

de uma alteração gráfica mais acentuada entre realizações de prefixos etimológica e 

semanticamente identificáveis apontará para o fenômeno da alomorfia, enquanto pequenas 

acomodações em seu registro gráfico, em sua materialização escrita, balizará a existência de 

uma alografia não-alomórfica. Cabe apontar que algo que muitas vezes também nos auxiliou 
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na delimitação entre um e outro fenômeno foi o recurso à observação de assimilações 

ocorridas no percurso histórico do vocábulo, geralmente já no latim. 

Tendo consciência da situação supramencionada, elencamos abaixo um quadro em que 

delineamos uma proposta inicial de sistematização da alografia e da alomorfia prefixais, 

perceptíveis nos textos medievais que consultamos. Cada alomorfe ou alógrafo é classificado 

como tal em comparação com uma forma básica (ou prototípica), exposta na primeira coluna 

da tabela (é a mesma que figura no caput de cada formante prefixal no Morfemário, no Tomo 

II deste estudo), sendo todos eles acompanhados de exemplos de vocábulos em que são 

registrados nos nossos dados. 

 

ESBOÇO DE UMA SISTEMATIZAÇÃO DA ALOMORFIA E ALOGRAFIA 

INCIDENTES SOBRE AS PARTÍCULAS PREFIXAIS ATESTADAS EM UM 

CORPUS TEXTUAL REPRESENTATIVO DA 1ª FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

Morfema Alomorfes Alógrafos 

 

 

A-1  

a-1 (abranda (IC009)) 

af- (affectar (IC082)
309

)            

al-1 (alpender (IC133))             

ar-1 (arraygamento (IC206)
310

) 

as-1 (asseẽta (IC220)
311

)           

ad- (adueniencia (IB125)) 

 

 

aa- (aacrecentou (IB033));  

   

  AB(S)- 

abs- (abscondera IB137)) 

as-2 (asconder (IC267))     

a-2 (asolueu (IB139))         

es-1 (estẽẽça (IC278)) 

s-1 (steença (IC279)) 

 

au- (auonda (IC280)
312

); 

av- (avondava (IC281)
313

) 

 
al-2 (alacrães (IB147)) 

a-3  (açougues (IC292)
314

); ____________ 

                                            
309

Observe-se a assimilação prefixal ocorrida já no latim: affectar < lat. affectāre, frequentativo de afficĕre < lat. 

ad- + -facĕre, ‗fazer‘. 
310

Observe-se a assimilação prefixal ocorrida já no latim: arraygamento < lat. *arrādĭcāre < *ad- + -rādĭcāre. 
311

Observe-se a assimilação prefixal ocorrida já no latim: asseẽta < lat. vulgar *adsentāre, de sĕdēre, ‗estar 

sentado‘. 
312

Observe-se o étimo: auonda < lat. abundāre < lat. ab- + -undāre. 
313

Observe-se o étimo: auonda < lat. abundāre < lat. ab- + -undāre. 



247 

 

AL-2  ar-2 (arreuatada (IC301)
315

) 

AN-1 (andar (IB159)) 
____________ ____________ 

 

 

ANTE-  

ante- (anteparãças (IC313)) 

am- (ampar (IB164)) 

ap- (appararsse (IC311)) 

en-1 (enparardes (IC316)) 

ente- (enteado (IC317)) 

 

an-2 (anparauã (IC310)) 

ant- (antollança (IB170)) 

hẽnte- (hẽnteadu (IB173)) 

APO-  
apo- (apocalipsi (IC319)) 

a-4 (adega (IB174)) 

 

____________ 

 

ARCE- 

arce- (arcediago (IB179)) 

arça- (arçadiagoo (IC327)) 

arch- (archangos (IC332)) 

archi- (archipelligo (IC333)) 

 

arçe- (arçebispo (IC331)) 

CIRCŨ- (circũdada (IC334)) 
____________ ____________ 

 

 

COM-  

com- (combater (IB199)) 

co- (comemorazones (IB200)) 

cu- (descuberto (IB189)) 

coim- (coimamos (IC347)) 

cũ- (cũfuso (IB231)) 

cor- (corrigimento (IB275)) 

 

cõ- (cõpromísso (IC352)) 

con- (confessa (IC367)) 

conr- (conrrõper (IB280)) 

cõr- (cõrrõpe (IC487)) 

DE-1  
de-1 (debulhar (IB281)) 

di-1 (difindemẽto (IB297)) 

des-1 (destestados (IB340)) 

 

 

DES-2  

des-2 (desacordo (IC616)) 

de-2 (deostar (IB345)) 

di-2 (diligençia (IC671)) 

 

____________ 

                                                                                                                                        
314

Assimilação realizada no próprio árabe ou na passagem do vocábulo dessa língua para o português. Observe-

se o étimo: açougues < ár. al-sōq, ‗mercado, feira‘. 
315

Assimilação realizada no próprio árabe ou na passagem do vocábulo dessa língua para o português. Observe-

se o étimo: arreuatada < árabe ar-ribāt, ‗ataque repentino (de mouros)‘. 
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d- (doitear (IB347)) 

dis- (discordia (IB366)) 

 

 

EN-2  

en-2 (enalehar (IB401)) 

e-1 (ementando (IB394)) 

ĩ-1 (ĩfiados (IB428)) 

in-1 (incarnaçõ (IC718)) 

em-1 (emperador (IB345)) 

ẽ-1 (ẽsygna (IC764)) 

jn-1 (jnclinada (IC679)) 

   

   EMTRE- 

emtre- (emtrepetar (IB813)) 

antre- (antrelĩhada (IC812)); 

jntel- (jntellectuaaes (IC814)) 

 

____________ 

 

 

ES-2  

es-2 (escaeciste (IB484)) 

ef- (effectos (IC815)) 

eix- (eixerdamẽto (IB483)) 

exe- (exeeyções (IB511)) 

 

ex- (excusarey (IC835)) 

s-2 (scusaçom (IB493)) 

eyx- (eyxerdamẽto (IB483)) 

 

 

IN-2  

 

in-2 (infante (IB518)) 

en-3 (enfermos (IC870)) 

e-2 (exabiida (IC889)) 

if- (iffante (IC891)) 

em-2 (emfermos (IC871)) 

ẽ-2 (ẽmiigos (IC881)) 

ĩ-2 (ĩfante (IB516)) 

jn-2 (jnnocente (IC893)) 

yf- (yffante (IC891)) 

 

 

OB-  

ob- (obridar (IB520)) 

es-3 (escuramente (IB519)) 

o- (ocuytaua (IC896)) 

of- (offereu (IB521)) 

hoo- (hooferecer (IC897)) 

ho- (hofereceste (IC897)) 

olv- (olvidamento (IC902)) 

 

 

 

____________ 

 

PER-1 

per-1 (perdedes (IB527)) 

pes- (pesseueraua (IC931)) 

 

____________ 
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por- (porponto (IB553)) 

pre-1 (preguntar (IB558)) 

POS- 
pos- (posfaçã (IC949)) 

pres- (prestumeiro (IC950)) 

 

____________ 

PRE-2 (preçeder (IC954)) 
____________ ____________ 

 

PRO- 

pro- (procuraçõ (IC979)) 

pre-3  (precisson (IB575)) 

per-2 (perlongado (IC974)) 

 

____________ 

RE- (recreçer (IC1032)) 
____________ 

rre- (rreligiõ (IC1043)) 

 

SOBRE- 

sobre- (sobrepoja (IC1113)) 

sob-1 (sobejo (IB646)) 

sober- (soberuosso (IC1098)) 

subre- (subredito (IB649)) 

 

 

ssobre- (ssobredito (IB650)) 

 

 

 

 

 

 

SUB-  

sub- (subjuga (IC1153)) 

s-3 (asunar (IB659)) 

su- (suplicou (IC1130)) 

sob- (sobiu (IC1121)) 

so- (socorresse (IC1122)) 

sof- (soffrer (IB664)) 

sos- (sospeytos (IB669)) 

suc- (successores (IB673)) 

sus- (suscessores (IB674)) 

sso- (ssoçessores (IC1145)) 

 

 

 

 

subb-(subbitamente (IC1151)) 

 ssus- (ssusçesores (IC1146)) 

ssu- (ressucitou (IB661)) 

 

TRA-1  
tra-1 (atravessam (IC1158)) 

tras- (trascende (IC1160)) 

tre- (trelado (IC1164)) 

 

trass-(trassmudar (IC1162)) 

 

TRA-2 (trabalhar (IC1166)) 
____________ ____________ 
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  BEM-  

bem- (bemauẽturados (IC1182)) 

been- (beençon (IB686)) 

bene- (benefiçios (IC1184)) 

beni- (benigno (IC1185)) 

 

bẽ- (bẽfeyturia (IB687)) 

ben- (ben aventurada 

(IB691)) 

 CONTRA-1(contradizer (IC1187)) 
____________ ____________ 

MAL-1 (malandança (IB694)) 
____________ ____________ 

NÕ- (nõ mortal (IC1203)) 
____________ ____________ 

  CONTRA-2 (contrayro (IC1205)) 
____________ ____________ 

ENTR-1 (entrarẽ (IC1210)) 
____________ ____________ 

ENTR-2 (entranhas (IC1213)) 
____________ ____________ 

ESTR- (estraỹo (IB712)) 
____________ 

str- (stranhos (IB714)) 

INFER- 
infer- (inferno (IB716)) 

enfer- (enfernos (IB715)) 

 jnfer-  (jnfernos (IC1218))           

emfer-(emfernaaes (IC1216)) 

MAL-2 (maldade (IB718)) 
____________ ____________ 

Tabela 09. Esboço de uma sistematização da alomorfia e alografia prefixais registradas no corpus da pesquisa. 

 

Como podemos inferir pelo que é disposto na tabela acima, em diversos casos uma 

mesma forma prefixal pode ser classificada como um alomorfe ou apenas como uma variante 

gráfica, a depender da outra forma prefixal com que é comparada. Assim, s-1 (em steença 

(IC279), por exemplo) comporta-se como um alomorfe de abs- (p.ex., em abscondera 

(IB137)), mas, quando comparado a es-1 (em estẽẽça (IC278), p.ex.), parece atuar apenas 

como uma variante gráfica, ou seja, um alógrafo. Da mesma forma, hẽnte- (em hẽnteadu 

(IB173)) mostra-se em variação alomórfica com ante- (p.ex., em anteparãças (IC313)), mas, 

quando colacionado a ente- (em enteado (IC317), p.ex.), mostra-se como simples variante 

gráfica.  

Podemos afirmar, com alguma segurança, que a forma do prefixo e sua 

correspondência alomórfica ou alográfica depende do contexto gráfico-fonológico em que 

ocorre, e isso somente pode ser sistematizado após uma análise atenta dos formantes prefixais 

em cada vocábulo em que atua. Nosso escopo ao estabelecer o quadro acima foi de apenas 

propor uma sistematização elementar e geral desses fenômenos grafo-morfofonológicos, 
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deixando para estudos futuros o aprofundamento sobre essas intrincadas questões do âmbito 

do estudo científico debruçado sobre o componente morfológico da língua. 

 

8.3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA SEMÂNTICA DOS PREFIXOS 

NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

É consensual entre os linguistas o juízo de que, dos âmbitos de investigação científica 

da língua, um dos que maior complexidade apresenta para os estudiosos é a semântica, 

disciplina que se debruça sobre o plano do significado, fenômeno escorregadio que se espraia 

por todas as demais esferas do sistema linguístico. Coelho (2004), como esperado, também 

assume essa postura, afirmando que as questões que envolvem o significado são, em sua 

essência, amplas e intrincadas (o que também ocorre, obviamente, com outros fenômenos 

atinentes à língua, uma realidade per se altamentente complexa). De tal maneira enfatiza isso 

que, em uma de suas aulas de morfologia na graduação do Instituto de Letras da UFBA, 

comparou o significado a um pântano, dada a dificuldade de se lidar com esse fenômeno. 

Mais abstrusos do que um pântano, pensamos que a semântica e o significado mais se 

assemelham a um ecossistema de manguezal, dada a natureza imbrincada que ambos 

apresentam.  

Essa metáfora do significado como manguezal transmite bem o que queremos 

explicitar a respeito da complexidade do objeto basilar da semântica. Em primeiro lugar, o 

manguezal apresenta uma formação radicular complexa; de igual forma, o significado 

também se finca numa estrutura complexa, de difícil alcance e precisão, e que abrange de 

forma tentacular todo o sistema linguístico. O manguezal se estabelece num cruzamento entre 

três zonas, a aérea, a terrestre e a aquática; o significado, de forma similar, surge da 

intersecção entre três zonas da realidade linguística, a forma, o referente e o contexto. 

Apresenta o mangue uma rica diversidade biológica; de sua parte, o significado também se 

deixa entrever de forma variada, sendo interpretado heterogeneamente através das diferentes 

correntes, teorias e métodos que sobre ele incidem. Por fim, o manguezal se estabelece como 

uma fonte representativa de alimentos para diversas espécies biológicas (inclusive para o 

Homo sapiens); de forma similar, o significado e a semântica constituem fontes primordiais 

para a realização do processamento linguístico e, por isso, inexauríveis de investigação, donde 

sempre poderão brotar novas inquietações, novas perspectivas, novos olhares. 

Se um estudo do significado já se mostra implexo quando da observação de sua 

presença nos elementos e estruturas da língua em um recorte sincrônico hodierno, mais ainda 
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o é quando se atrela a estágios pretéritos do sistema linguístico. Como acertadamente pondera 

Viaro (2011, p.120), nesse último caso sempre ―[...] lidamos com reconstruções e, 

necessariamente, nossas certezas precisam ser relativizadas.‖. O estudo da semântica 

histórica, o rastreamento de sentidos em formas linguísticas do passado e das mutações 

diacrônicas na significação dos fatos de língua, é algo absolutamente intrincado, resvaladio, 

labirintado, não licenciando mais do que conjecturas e ilações sobre o objeto investigado, 

chegando a exigir em alguns casos — com a passagem do tempo e o aperfeiçoamento das 

teorias e dos métodos de análise —, o total refazimento delas.  

Como bem abaliza Ferreira (1985), o conteúdo semântico das unidades linguísticas 

constitui uma das questões mais importantes e mais complicadas no tratamento das línguas 

naturais ou históricas, sendo algo que se esquiva facilmente de análises homogeneizantes. A 

complexidade do significado ou sentido dos itens lexicais dá-se, sobretudo, por não ser este 

um aspecto monolítico, mas algo que evoca a junção coordenada e mutável de um aspecto 

lexical (com sua construção sêmica própria); um aspecto frásico, em que a permeabilidade 

dos semas das palavras coocorrentes permite e exige uma infiltração dos semas de unidades 

linguísticas sequencialmente ligadas no contexto frásico-sintagmático; um aspecto textual, 

em que as partículas obedecem a uma estratégia muito própria por força de sua recorrência e 

de seu uso especializado; e ainda um aspecto pragmático, que converte o texto em um ato 

verbal, sob a modalidade falada ou escrita. 

Se se mostra como algo difícil de precisar as teias de significação que irradiam dos 

vocábulos
316

 em sincronias hodiernas, se mais ainda intrincada é a sua determinação em 

lexias de estágios passados da língua, chega-se ao cúmulo da complexidade ao tentar rastreá-

las em elementos mórficos de fases recuadas da história da língua, dada a própria 

complexidade que emerge do estabelecimento dessa aproximação diacrônica.  

Em primeiro lugar, como já afirmamos, alinhados à perspectiva epistemológica de 

Mattos e Silva (2008a), pensamos que qualquer estudo linguístico histórico-diacrônico nada 

mais é do que uma tentativa de aproximação aos fatos da língua de antanho. Dadas as 

ferramentas epistemológico-metodológicas (que nunca são perfeitas) e o contexto histórico-

científico com os quais convivemos na atualidade, qualquer proposta que tenha a pretensão 

de ir além de uma aproximação ou introdução aos estágios mais recuados de uma língua 

                                            
316

―Quanto aos significados lexicais, estes devem ser entendidos como teias de relações. Estruturas semânticas 

são caracterizadas em relação a domínios cognitivos, ou modelos cognitivos idealizados, como sistemas de 

conhecimentos e complexos conceituais. Assim, os itens lexicais evocam sentidos inter-relacionados e ativam 

teias de relações.‖ (BASÍLIO, 2010, p.06). 
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histórica, torna-se falaciosa, pois se extravia nos  recônditos labirínticos da realidade 

temporal do passado, nunca totalmente reconstruível.  

Em segundo lugar, a determinação de sentidos de formantes genolexicais em fases 

pretéritas da língua, e ainda mais que isso, a perquirição das correspondências e relações 

entre a face formal-fonológica e a estruturação semântica dessas unidades simbólicas 

bipolares (BASÍLIO, 2010), não se dão de forma automática ou imediata, mas apenas através 

do delineamento de longas reflexões, visto que não há uniformidade no comportamento dos 

constituintes morfológicos, o que impede um tratamento a eles direcionado apenas com base 

em uma lógica estritamente composicional. Como afirma Salomão (2009, p.39), no uso 

efetivo da língua, cada unidade morfolexical ―[...] organiza-se radialmente como uma 

categoria polissêmica, e convencionaliza as inferências pragmáticas que necessariamente 

desencadeia; as unidades resultantes desse processo acabam sendo bem mais complexas do 

que os elementos que as constituem.‖. 

Para a delimitação e análise da carga semântica veiculada pelos prefixos tomamos 

como base o sentido
317

 dos produtos genolexicais presentes no corpus. Para tanto, a fim de 

desenvolvermos uma descrição o mais coerente possível, levamos em consideração o 

conteúdo veiculado pelo prefixo observando a sua atuação na base lexical a que se adjungiu, 

sempre ubicado em um contexto frasal determinado, o que também influencia a atualização 

dos matizes semânticos que evoca, tal como preconiza Schneider (2009). Pensamos que essa 

seria a melhor maneira de tentarmos delinear o provável sentido do produto genolexical e, 

por conseguinte, do próprio elemento afixal perscrutado. Com isso, entramos em 

consonância com Cifuentes Honrubia (1990, p.111), quando afirma que ―[...] el contexto 

juega um papel central al derivar los sentidos [...].‖
318

; com Oliveira (2007, p.36), pois 

defende que  ―[...] somente o contexto determinará o significado preciso do prefixo.‖, e, 

igualmente, com Mattos e Silva (2010 [1989], p.50-51), já que tem como certo o fato de que: 
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Nos termos de Borba (2003). Este lexicógrafo e lexicólogo afirma: ―O termo significado indica o valor 

individual e paradigmático do item léxico. Toda unidade tem potencialmente um ou mais significados 

disponíveis para o falante. Todo significado ocupa um lugar definido no sistema de que faz parte, sendo, 

também, delimitado por aqueles que fazem parte do mesmo conjunto. Já o termo significação ou sentido é o 

valor semântico resultante da combinação de unidades na seqüência. Logo, o sentido não é simplesmente uma 

soma de significados porque engloba todos os elementos significativos necessários à comunicação, aí incluindo-

se o contexto, a situação e até mesmo as atitudes e disposições do falante/ouvinte.‖ (BORBA, 2003, p.19-20). 
318

―[...] o contexto joga um papel central ao derivar os sentidos [...].‖ [Tradução nossa]. 
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Cada vocábulo acompanhado de seu contexto será o caminho mais seguro para 

chegar-se ao estabelecimento de estruturas básicas vigentes no léxico arcaico. Essas 

estruturas básicas, a nosso ver, teriam de ser consideradas tanto no que respeita ao 

significante como ao significado, isto é, estruturas mórficas do léxico e estruturas 

semânticas. 

 

Ainda que nos apoiemos no contexto textual para o delineamento dos sentidos 

veiculados pelos constituintes prefixais, não caímos na ilusão de considerá-lo como base 

plenipotenciária na determinação das nuances semânticas dos vocábulos ou dos morfemas, 

visto que o significado/sentido desses itens muitas vezes extrapola o nível contextual frasal, 

indo além, dependendo também do contexto discursivo e pragmático, nem sempre rastreável 

através dos textos remanescentes sondados. Assim, com Ferrari (2011, p.161), consideramos 

que ―[...] qualquer sentença, por mais precisa que tente ser do ponto de vista informacional, 

será sempre incapaz de codificar todo o significado e envolverá sempre algum grau de 

imprecisão.‖.  

De acordo com Pena (2003, p.516), ―La posibilidad de estudiar conjuntamente las 

relaciones formales y semánticas viene dada por la propia naturaleza de la morfología 

derivativa: la existencia de palabras relacionadas formal y semánticamente.‖
319

. Convertendo 

esse ponto de vista em uma premissa basilar para a nossa reflexão sobre as nuances 

semânticas veiculadas pelos formantes prefixais, buscaremos agora, de forma sucinta, tecer 

um comentário geral sobre as três classes de elementos afixais de margem esquerda quanto à 

sua natureza semântica, a saber: (i) unidades prefixais dotadas de carga semântica detectável, 

ou seja, inexpletivos; (ii) elementos prefixais de carga semântica opaca; e (iii) formantes 

prefixais expletivos (i.e., assemânticos). 

Uma explanação a respeito dos sentidos denotados por cada elemento prefixal será 

desenvolvida na subseção 8.8, em que discorreremos sobre os prefixos individualmente. Por 

ora, quanto aos prefixos dotados de carga semântica, ou seja, portadores de informações 

morfossemânticas compósitas instanciadas em contextos enunciativo-pragmáticos particulares 

(NUNES, 2005), contentamo-nos em estabelecer um esboço de classificação semântica geral, 

tomando como base as categorizações estabelecidas na Nueva Gramática de la Lengua 

Española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009) e nos estudos de Nunes (2005) e Varela & Martín García 

(2000). Reproduzimos abaixo uma versão inicial do quadro de classificação dos prefixos, 

                                            
319

―A possibilidade de estudar conjuntamente as relações formais e semânticas vem dada pela natureza da 

morfologia derivativa: a existência de palavras relacionadas formal e semanticamente.‖ [Tradução nossa]. 
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prefixoides e pseudoprefixos, segundo os significados que veiculam, no português arcaico ou 

no português moderno, com base nos estudos supramencionados (ainda que com diversas 

adaptações e reformulações, cuja realização consideramos pertinente para melhor abranger o 

paradigma prefixal da língua portuguesa): 

 

ESBOÇO DE UMA PROPOSTA CLASSIFICATÓRIA DOS ELEMENTOS 

PREFIXAIS SEGUNDO OS PRINCIPAIS SENTIDOS GERAIS QUE DENOTAM 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIVO-

ESPACIAIS 

POSIÇÃO INTERIOR intra- (intracelular); endo- (endogamia) 

POSIÇÃO EXTERNA extra- (extralinguístico); exo- (exotermia) 

POSIÇÃO INFERIOR sub- (subumano); infra- (infravermelho) 

POSIÇÃO SUPERIOR sobre-/super- (sobredito, superposto) 

POSIÇÃO 

INTERMEDIÁRIA 

entre-/inter- (entreaberto, entrepiso 

interdisciplinaridade) 

POSIÇÃO ANTERIOR ante- (antebraço); cis- (cisalpino) 

POSIÇÃO POSTERIOR 
trans- (transmontano); retro- (retrovisor);  

ultra- (ultramontano) 

MOVIMENTO EM 

CIRCUITO; POSIÇÃO 

AO REDOR 

circun- (circunscrição); peri- (periodontal) 

MOVIMENTO OU 

POSIÇÃO ATRAVÉS DE 
dia- (diageracional); per- (perfurar); trans- 

(transnoitar) 

MOVIMENTO 

DIRECIONADO AO 

QUE ESTÁ ATRÁS 

ana- (anacrônico); re- (reabilitar) 

DISTÂNCIA tele- (telecomando) 

 

TEMPORAIS 
ANTERIORIDADE 

ante- (anteontem); pré- (pré-vestibular); ex- 

(ex-prefeito) 

POSTERIORIDADE pós- (pós-diluviano) 

QUANTIFICADORES INDETERMINATIVOS 
multi- (multiuso); pluri- (pluricelular); poli- 

(poliesportivo) 
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QUANTIFICADORES 

 

DETERMINATIVOS 

mono- (monossílabo); uni- (unicórnio); bi- 

(bipolar); ambi- (ambivalente); tri- 

(trifacial); tetra- (tetraplégico); semi- 

(semicírculo) 

 

 

 

 

 

 

 

GRADIENTES OU 

ESCALARES 

INTENSIFICADORES 
re- (refulgir); super- (supercivilizado); 

arqui-/arce- (arquiconhecido) 

 

 

DIMENSIONAIS OU 

QUANTIFICATIVOS 

hiper- (hipermercado);                        

macro- (macroestrutura);                       

maxi- (maxidesvalorização);                 

mega- (megainvestidor);                        

sobre- (sobredose)                                 

micro- (micro-organismo);                     

mini- (minidicionário) 

 

 

 

 

QUALITATIVOS 

extra- (extrafino);                                  

hiper- (hiperatividade);                           

ultra- (ultraconservador);                      

extra- (extrafino);  hiper- (hiperatividade);                          

ultra- (ultraconservador);                     

arqui-/arce- (arquiconfraria; arcebispo); 

sobre- (sobrecarregar); 

super- (superabundar);                                        

semi- (semi-seco); infra- (inframedíocre);                            

hipo- (hipocalórico);  sub- (subestimar); 

infra- (infravaloração); vice- (vice-prior); 

contra- (contramestre) 

MODAIS 
POSITIVO bem- (bem-aceito, bem-estar) 

NEGATIVO mal- (mal-intencionado, mal-estar) 

ASPECTUAIS 
REITERATIVO re- (reinventar, reposicionar) 

REFLEXIVO auto- (autosuficiente) 

 

NEGATIVOS 

PROPRIAMENTE 

DITOS 

não- (não-fumante; não-válido); in- 

(impossível; ineficiente); a- (atemporal) 

AÇÃO CONTRÁRIA des- (desfazer; descolorir) 
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PRIVAÇÃO a(n)- (acéfalo; anarquia) 

 

POSICIONAMENTO 

IDEOLÓGICO 

POSIÇÃO FAVORÁVEL pró- (pró-britânico) 

POSIÇÃO 

DESFAVORÁVEL 

anti- (antiamericanismo); 

contra- (contrarrevolucionário) 

Tabela 10. Classificação semântica geral dos elementos afixais da margem esquerda do vocábulo. 

 

Quanto à opacidade e expletividade semânticas, cabe fazer uma observação: ainda que 

sejam fenômenos que possam, a princípio, parecer idênticos, pois em ambos a partícula 

linguística se revela destituída de qualquer informação quanto ao significado e ao sentido, 

tratam-se de coisas distintas. Isso porque os expletivos mostram-se assemantizados per se, ou 

seja, desde os seus primeiros usos — na maior parte dos casos, em formações neológicas do 

vernáculo, sendo praticamente inexistentes em formas herdadas — não veiculavam matizes 

semânticos, ocorrendo, muitas vezes, pares lexicais em que uma forma apresentava o 

expletivo e a outra não (p.ex., alevantar ~ levantar), mas possuíam significação idêntica (não 

se considerando aqui as implicações de ordem sociolinguística, mas apenas as 

intralinguísticas). Já as unidades de sentido opaco assim se manifestam na sincronia 

observada por serem resultantes de um processo de esvaziamento semântico, ou seja, uma 

dessemantização, ocorrida no percurso evolutivo da língua, tendo como causadores as 

vicissitudes temporais e mecanismos intralinguísticos difíceis de precisar. O sentido do 

prefixo em-1 (< lat. in-1), presente no vocábulo emsignasse (IC766), registrado no período 

arcaico da língua e que subsiste até a hodiernidade, mostra-se opaco no vernáculo, mas assim 

não o era em latim — ao menos em uma fase histórica mais recuada ou aproximada do 

momento de criação do vocábulo —, em que transmitia uma noção semântica de teor 

preposicional (lat. ĭnsĭgnāre, por ĭnsĭgnīre (in- + -sign(um)- + -īre), ‗pôr uma marca, pôr um 

sinal, assinalar, distinguir‘).  

Como diversas operações derivativas presentes no repositório lexical do vernáculo 

foram desenvolvidas em momentos recuados de sua formação, ou mesmo antes dela, 

ocorrendo na própria língua-mãe (o latim), houve algumas dessemantizações, ao lado de 

formas cujo sentido ainda subsiste praticamente intacto ou, quando transmudado, apenas com 

algumas modificações metafóricas. Sem dúvida, como divisa Borba (2003, p.166), ―A 

circulação do léxico marca-se por um jogo de opacidade e transparência semânticas, esta 

como meta desejada e aquela como resultado imprevisto.‖. 



258 

 

É interessante notar que, na maioria das vezes, o sentido opaco de um prefixo está 

relacionado à sua aplicação a uma base fóssil, o que corrobora a ilação que expusemos acima 

da existência de um processo histórico de dessemantização, evidenciando que ―[…] no todos 

los morfemas que pertenecen a un paradigma derivativo aportan algún significado 

reconocible: re- en recoger (recoger algo del suelo); -lento en suculento; -idad en 

especialidad (como en la especialidad de este restaurante); -mento en campamento o 

departamento; o a-…-ar en acurrucar.‖
320

 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009, p.26). Ainda assim, 

a opacidade prefixal também pode ocorrer com MLBs que persistiram como tais, ou seja, que 

no português arcaico manifestam sentidos e estruturação morfológica transparentes, 

perceptíveis, prescindindo, ao menos a início, do recurso de uma investigação diacrônica 

sobre sua constituição morfossemântica e lexical. 

Em geral, o sentido opaco do prefixo se relaciona diretamente à opacidade semântica 

da base, ou seja, quando a base já não é uma forma livre na língua, ou quando, mesmo sendo a 

base uma forma livre, apresenta uma especialização semântica muito intensa na forma 

derivada, ou quando há um alto grau de generalidade semântica da base, em todos esses casos 

fica inviável reconstituir os sentidos que teriam em seu processo formativo os morfemas que 

constituem o vocábulo, já que, na grande maioria dessas ocorrências, as nuances semânticas 

veiculadas por esses formantes prefixais já não se deixam entrever de modo transparente. 

É preciso ressaltar as dificuldades com que lidamos na delimitação dos sentidos que os 

prefixos apresentam nos vocábulos em que foram empregados. Como a maioria das 

ocorrências representam formações latinas, significa que o processo de constituição do 

significado do vocábulo se encontra bastante recuado da sincronia enfocada (a primeira fase 

do português arcaico) e, obviamente, ainda mais recuado do olhar do observador hodierno. As 

extensões e especificações de sentido acabam por restringir a nossa capacidade de análise. 

Com isso, a um número considerável de prefixos foi atribuído um sentido opaco (58,13% das 

ocorrências). Isto quer dizer que não fomos capazes de delimitar o sentido operacionado pelo 

prefixo sobre uma determinada base, embora, em alguns casos, fosse possível aproximar-nos 

do sentido etimológico que teria motivado a prefixação, como é o caso de demandar (IB312; 

IB315; IC556) — em que o de- parece estar vinculado aos sentidos ‗movimento de cima para 
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―[…] nem todos os morfemas que pertencem a um paradigma derivativo apresentam algum significado 

reconhecível: re- em recolher (recolher algo do chão); -lento em suculento; -idade em especialidade (como em 

a especialidade deste restaurante); -mento em acampamento ou departamento; ou en-…-ar em enroscar-se.‖ 

[Tradução nossa]. 
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baixo‘, ‗ordem de instâncias superiores‘—; contudo, sua extensão de sentido o levou a 

significar ‗pedir‘, ‗solicitar‘, e ainda, com grande frequência, ‗preito‘. 

Os prefixos e prefixoides inexpletivos detectados nos dados que reunimos não expõem 

um caráter uniforme quanto à veiculação dos sentidos que atualizam, pois em alguns deles a 

carga semântica se mostra de forma nítida, ou seja, claramente depreensível e detectável nos 

produtos lexicais. Isso se dá geralmente com os formantes que apresentam um caráter sêmico 

mais lexical, aproximado a sentidos similares aos veiculados por lexemas adverbiais ou 

adjetivais. É o caso dos formativos arce-, circũ-, in-2, pos-, tra-1, bem-, contra-1 / contra-2, 

mal-1 / mal-2, nõ-, entr-1 / entr-2 e infer-, e respectivos alomorfes, que sempre denotam alguma 

carga semântica mais ou menos nitidamente rastreável. Para outros prefixos, o sentido 

mostrou-se sempre opaco, como nas formações com abs-, al-2, an-1 ou apo-. Outros prefixos, 

por sua vez, ora se mostram semanticamente analisáveis, com conteúdo explícito, ora com 

opacidade semântica, como é o caso de ante-, emtre-, per-1, pre-2, pro-, re-, sobre-, sub- (e 

respectivos alomorfes). Há ainda os que se manifestam sob três modalidades distintas, pois 

ora denotam algum matiz semântico, ora os apresentam opacizados, ou ainda, em alguns 

produtos lexicais, não revelam nenhuma nuance semântica perceptível (nem mesmo de teor 

distintivo), sendo expletivos. Nesse último grupo se enquadrariam prefixos como com-, de-1, 

des-2, en-2, es-2 e seus alomorfes correspondentes. 

Os percentuais relativos à natureza semântica das partículas prefixais que constituíram 

o corpus empírico do estudo que realizamos podem ser observados no gráfico que segue: 

 

 

Figura 11. Gráfico do cômputo geral das operações prefixais no português arcaico quanto à 

sua natureza semântica. 
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Pelos dados que verificamos, ficou constatado que a expletividade prefixal é algo 

recorrente na primeira fase do português arcaico, manifestando significativa vitalidade nessa 

sincronia pretérita (processa-se em 15,3% das ocorrências). Além de todos os prefixos (e 

respectivos alomorfes) que entram em formações parassintéticas — e que apresentam apenas 

um significado funcional, ou seja, a propriedade de derivar verbos a partir de formas nominais 

—, como a-1 (o mais atuante e produtivo nessas operações), en-2 e es-2, são também 

caracterizáveis como expletivos aqueles formantes que apenas entram na concatenação 

mórfica para ―dar corpo‖ ao item lexical, não oferecendo à base vocabular a que se agrega 

qualquer nuance semântica. Daí serem também denominados de prefixos semanticamente 

neutros (BORBA, 2003) ou prefixos com neutralidade de significado (DOLINSKI, 1993). É o 

caso, e.g., dos formantes a-1, em acuydar (IC067), afortificada (IC098) e alanpadas (IC123); 

cõ-, em cõcanbha
321

 (IB234); de-1, em delivrar (IB301) e detardança (IC598); des-2, em 

desffalleçido (IC635) e desronperen (IB386); em-1/en-2, em empenhorar (IB440) e enpuxam 

(IC752); es-2, em escambhaua (IC819); tras-, em traspaçado (IC1163) ~ traspaçados 

(IC1163)
322

. 

Poder-se-ia defender que os expletivos nada mais são do que formas resultantes de um 

processo de esvaziamento semântico (tal como os formantes de sentido opaco), o que 

corroboraria indiscutivelmente a hipótese de o morfema ser sempre uma partícula que agrega 

significação à base a que se coaduna. Contudo, isso fica posto de lado, dado que ocorrem em 

diversos documentos perscrutados, às vezes em um mesmo parágrafo, lexemas com e sem 

prefixo, mas com idêntico significado, o que comprova, para os casos observados, a 

expletividade desses formantes prefixais. Assim, há uma variatio livre entre lexemas com e 

sem prefixo, sem que haja qualquer diferenciação semântica entre as duas formas, o que 

igualmente ocorre no espanhol medieval, tal como afirma Sánchez-Prieto Borja (1992). 

Reproduzimos a seguir os casos de alternância de lexema com e sem prefixo (a maioria deles 

atestados no corpus; outros, porém, deduzidos das informações contidas nos dicionários 

etimológicos que consultamos), mas com idêntica — ou muito similar — significação, 

corroborando a expletividade dos elementos prefixais que neles configuram: 

 

                                            
321

Que apresenta, no corpus, o mesmo sentido de cambiar. 
322

Que apresentam, no corpus, o mesmo sentido de passar. 
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(i) conselhar (IB240; cf. averbação da entrada IB004 do Morfemário, no Tomo II desta 

dissertação), com o mesmo sentido de aconselhar (registrado no séc. XIII, segundo 

CUNHA (2010) e HOUAISS & VILLAR (2009)).  

 

(ii) gradecer (cf. averbação da entrada IB013) ~ a gradecer (IB053). 

 

(iii) dubar (cf. nota de rodapé nº 59 do Morfemário, no Tomo II desta dissertação) ~ 

adubar (IB037). 

 

(iv)  guardada ~ guardado ~ guardar ~ guarde (cf. notas de rodapé nº 84 e 85 do 

Morfemário, no Tomo II desta dissertação) ~ aguardar ~ aguardado ~ aguardamos ~ 

aguardẽ (IC108).
323

 

 

(v) juntada (cf. averbação 01 da entrada IB061) ~ ajũtem (IC118). 

 

(vi)  aiuramentados (IB063) ~ juramentado (também registrado desde o séc. XIII, segundo 

HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(vii) levantou ~ levanta (cf. nota de rodapé nº 105 do Morfemário, no Tomo II desta 

dissertação) ~ alevantou (IC125)
324

. 

 

(viii)  amergulhedes (IC147) ~ mergulhar (registrado desde o séc. XIII, segundo CUNHA 

(2010) e HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(ix)  amostrar (IB074), amostrele  (IB075) ~ mostrar (registrado no séc. XIII, segundo 

CUNHA (2010) e HOUAISS & VILLAR (2009))
325

.  

 

(x) apenhorar (IC178) ~ penhorar (registrado desde o séc. XIII, segundo CUNHA (2010) 

e HOUAISS & VILLAR (2009));  apenhoramẽto (IC180) ~ penhoramento (registrado 

no séc. XIII, segundo CUNHA (2010)). 

 

(xi)  çarrada (cf. averbação da entrada IB106 do Morfemário, no Tomo II desta 

dissertação) ~ sarrada (cf. averbação da entrada IB477 do Morfemário, no Tomo II 

desta dissertação) ~ encarrado (IC761) ~ enserrado (IC762). 

                                            
323

É frequente nos textos consultados da 1ª fase do português arcaico a variação entre guardar ~ aguardar, tendo 

ambas as formas verbais o mesmo sentido, o que corrobora a expletividade da partícula prefixal a-1. 
324

Essa variação ocorre em um mesmo parágrafo do Vida de Santos de um Manuscrito Alcobacense (séc. XIV). 

Essa base verbal com o prefixo expletivo a-1 também ocorre no Foro Real (no deverbal aleuantamento (IC124)) 

e no Orto do Esposo (aleuãtou-se (IC126)). 
325

Cabe apontar que, no Orto do Esposo, a forma verbal com o prefixo a- (amostrou-me (IC152)) ocorre no fólio 

2r, e a forma sem o prefixo no fólio subsequente (2v; cf. nota de rodapé nº 120 do Morfemário, no Tomo II desta 

dissertação), deixando patente a plena variação que ocorria na escrita (e na fala também?) das formas com e sem 

prefixo e, por conseguinte, a expletividade desse afixo da margem esquerda. 
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(xii) arrepentiu (IB107) ~ arrependimento (registrado desde o séc. XIV, segundo 

CUNHA (2010) e HOUAISS & VILLAR (2009)) ~ rependeu-se (IC1061) ~ 

repẽẽdeusse (IC1062) ~ repeendimẽto (IC1063). 

 

(xiii)  assemelha-las-emos (IC218) ~ assemelhamos (IC218) ~ semelha ~ semelhã-sse (cf. 

nota de rodapé nº 164 do Morfemário, no Tomo II desta dissertação), em um mesmo 

manuscrito (fólios 01, 02, 05 e 09 do Livro das Aves). 

 

(xiv)  asouar (IB116) ~ sovar (registrado desde o séc. XVI, segundo CUNHA (2010) e 

HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(xv) asuçadera (IC239) ~ suceder (registrado desde o séc. XIV, segundo CUNHA (2010) 

e HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(xvi)  avessadre (IC262) ~ vessadre (cf. averbação da entrada IC262 do Morfemário, no 

Tomo II desta dissertação). 

 

(xvii) apenhorar (IC178) ~ empenorar (IB440) ~ penhorar (cf. averbação da entrada 

IB245 do Morfemário, no Tomo II desta dissertação). 

 

(xviii)  auogado (IB135) ~ avogada (IB136) ~ uogado (cf. averbação da entrada IB254 do 

Morfemário, no Tomo II desta dissertação). 

 

(xix)  acorreger (IB276) ~ correger (IB277). 

 

(xx) defalescã (IB287) ~ falecerán (cf. averbação da entrada IB209 do Morfemário, no 

Tomo II desta dissertação). 

 

(xxi)  arraygamento (IC206) ~ raygado (cf. averbação 03 da entrada IB320 do 

Morfemário, no Tomo II desta dissertação). 

 

(xxii) demostrar (IB332) ~ mostrar (registrado desde o séc. XIII, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

(xxiii)  denegada (IB335) ~ negado (registrado desde o séc. XIII, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

(xxiv) dependurado (IC572) ~ pendurado (registrado desde o séc. X, segundo HOUAISS 

& VILLAR (2009); cf. nota de rodapé nº 425 do Morfemário, no Tomo II desta 

dissertação). 
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(xxv) detardãça (IC597) ~ detardança (IC597) ~ tardança (registrado desde o séc. XIII, 

segundo CUNHA (2010)). 

 

(xxvi)  deuedado (IB341) ~ vedado (registrado desde o séc. XIII, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

(xxvii) deuier (IB342) ~ vir (registrado desde o séc. XII, segundo HOUAISS & VILLAR 

(2009)). 

 

(xxviii) descanbho (IC624) ~ escambho (IC820) ~ câmbio (registrado desde o séc. XIII, 

segundo HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 
 

(xxix) desronperen (IB386) ~ romper (registrado desde o séc. X, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

(xxx) emcardeceo (IC673) ~ cardea (cf. nota de rodapé nº 501 do Morfemário, no Tomo 

II desta dissertação). 

 

(xxxi)  emçuiado  (IC674) ~ ẽçuyada (IC674) ~ sujo (registrado desde o séc. XIV, 

segundo HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(xxxii) enallear (IB400) ~  enalehar (IB401) ~ ẽaleados (IB402) ~  ẽalleada (IB403) ~ 

alhear (registrado desde o séc. XIII, segundo HOUAISS & VILLAR (2009)). 

 

(xxxiii) enpenorar ~ penhorar (registrado desde o séc. XIII, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

(xxxiv) recadar (IB597) ~ arrecadar (registrado desde o séc. XII, segundo HOUAISS & 

VILLAR (2009)). 

 

Em muitas derivações via prefixação, no acoplamento do prefixo a uma base lexical, 

observamos a alteração no sentido desta, com o item afixal denotando reforço, negação, 

repetição, antonimização, uma ordem estilística ou uma nuance apreciativa, entre outros 

matizes semânticos (DOLINSKI, 1993). Contudo, como já afirmamos, há casos em que a 

carga semântica do prefixo não é depreensível, pois se tornou opaca, e ainda outros em que 

―[...] há falta de significação, como em alevantar, cujo a- afixado a base verbal foge à 

característica do prefixo como elemento significativo. Também há neutralidade de significado 

quando o des- é reforçativo, como em desinfeliz e desinquieto.‖ (DOLINSKI, 1993, p.11-12). 
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Esse conjunto díspare de unidades mórficas quanto a seu teor semântico corrobora a natureza 

multifacética dos processos de formação de palavras, cuja riqueza também se reflete na 

complexidade e heterogeneidade que apresentam. 

 

8.4 A QUESTÃO DA PRODUTIVIDADE E VITALIDADE DOS CONSTITUINTES 

MÓRFICOS: O CASO DOS PREFIXOS 

 

Já havíamos brevemente discorrido, na macrosseção 2 deste estudo, a respeito da 

produtividade como um ponto essencialmente ligado a uma perspectiva histórico-diacrônica, 

tal como postula Viaro (2012a). Trata-se de um fenômeno que exige imperiosamente um 

acercamento à apreciação da diacronia, dada sua própria natureza intrínseca, cujo cerne é o 

rastreamento, no eixo temporal, da atuação de um morfema ou de determinada regra de 

formação de palavras. Como se percebe, a aplicação do conceito de produtividade, 

indubitavelmente, só faz sentido quando é lidado sob uma ótica histórico-diacrônica, pois se 

concentra em perquirições sobre a manifestação da força genolexical de dado morfema ou de 

dada operação morfológica na constituição de vocábulos no plano histórico-evolutivo de uma 

língua.  

De início, faz-se necessário determinar o que concebemos como produtividade, ou 

seja, a que nos referimos quando afirmamos que dado elemento mórfico é produtivo ou 

improdutivo. Sem dúvida, não se trata de um conceito que goza de um status consensual entre 

os pesquisadores, sendo motivo de muita controvérsia (BASÍLIO & ANDRADE, 2005), 

sobretudo pelo fato de haver discrepâncias terminológicas e conceptuais a respeito de dois 

planos contíguos, mas distintos, referentes ao comportamento genolexical de um morfema: (i) 

a sua capacidade producente, ou seja, a sua atuação na formação de novos vocábulos em um 

dado recorte sincrônico analisado; (ii) a sua capacidade produtiva, que se relaciona ao 

cômputo de lexias formadas pelo item mórfico que subsistem na sincronia estudada, mas que 

foram produzidas em estágios anteriores da história da língua, permanecendo disponíveis em 

seu depósito lexical (sendo ou não usadas pelos falantes). Como é possível perceber, essa 

distinção é apropriada, dada à situação de convivência sincrônica de vocábulos neológicos e 

vocábulos herdados, que fazem parte do acervo lexical da língua, mas já vieram formados de 

sincronias pretéritas.  

Para os fenômenos descritos em (i) e em (ii), Viaro (2012a; 2010) utiliza os termos 

produtividade e prolificidade, respectivamente. Preferimos, contudo, utilizar aqui neste estudo 
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a terminologia cunhada por Lüdi (1984) e adotada por Coelho (2006), que rotulam o 

fenômeno exposto em (i) de vitalidade e o apontado em (ii) de produtividade. Consideramos 

esses termos mais transparentes que os adotados por Viaro (2012; 2010). Assim, um afixo 

manifestará produtividade quando houver sido aplicado a muitos itens léxicos de uma língua, 

no decorrer de sua constituição histórica; por outro lado, será dotado de vitalidade quando 

puder ser usado — em dado recorte sincrônico — na formação recorrente de unidades lexicais 

inéditas. 

Os termos vitalidade e produtividade também são utilizados por Borba (2003), mas 

indistintamente, sendo aplicados tanto à capacidade de gerar novos itens, quanto à capacidade 

de havê-los gerado no passado. Eis o excerto através do qual inferimos essa situação: 

  

A produtividade será determinada pela capacidade que tem um afixo de constituir 

novos itens lexicais a partir dos existentes em circulação. Um prefixo como ob- não 

tem nenhuma vitalidade porque só figura em palavras herdadas, sentidas pelo falante 

como se fossem simples. (BORBA, 2003, p.81). 

 

A distinção entre produtividade e vitalidade que aqui adotamos se atrela de forma 

imediata ao que Rosa & Villalva (1988) apontam como a diferenciação entre palavras 

possíveis e palavras existentes. Em outras palavras, a vitalidade se identifica com o número de 

palavras que uma regra permite formar, e a produtividade a aquele que essa mesma regra 

efetivamente formou até dado momento da história do idioma. O primeiro fenômeno 

apontaria para o presente e futuro da língua; o segundo, para o seu passado (VIARO, 2012a). 

Com Rosa & Villalva (1988), pensamos que esses dois fatos de língua não são certamente 

coincidentes, mas sim, dois mecanismos paradigmogênicos distintos, o que nos faz discordar 

da indistinção exposta no estudo de Borba (2003). De certa forma, é a vitalidade, associada à 

frequência de uso, a energia que gera e promove a produtividade no percurso temporal da 

língua (VIARO, 2012a). 

Exemplifiquemos a diferenciação entre vitalidade e produtividade. O prefixo al-2 e 

alomorfes (< artigo árabe al) apresentavam robusta vitalidade no período correspondente à 

ocupação da Península Ibérica pelos árabes (entre os sécs. VIII e XV), atuando na 

estruturação morfolexical de diversos substantivos, como açouguy (IB146), açoutar (IC293), 

alacrães (IB147), alcayde (IB149), algodon (IB152), aluazíjs (IC300) e almocoúuar (IB153). 

Mesmo exibindo uma vitalidade expressiva nesse período recuado da língua, não mais a 

apresenta para as sincronias hodiernas do português, o que permite afirmar que, de um ponto 
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de observação histórico atual, o prefixo al-2 árabe é produtivo na língua portuguesa, mas não 

ostenta vitalidade no português contemporâneo, pois não mais atua na formação de novos 

itens lexicais, não figurando na ativação de nenhum esquema estrutural mórfico. 

A situação delineada acima denota que nem sempre itens afixais produtivos são 

dotados de vitalidade e vice-versa, pois se tratam de mecanismos distintamente observáveis. 

Contudo, para alguns casos, há convergências. Os prefixos cis-, circu(n)- e tra-1 (< trans-) 

são, ao mesmo tempo, destituídos de vitalidade e produtividade no léxico geral do português 

— o primeiro é bem ativo, contudo, no jargão da Química, como aponta Viaro (2012a). De 

igual forma ocorre com sufixos como -engo (em mulherengo), -isco (em chuvisco) ou -eba 

(em decoreba), que são ao mesmo tempo improdutivos e destituídos de vitalidade em 

português (VIARO, 2010). O sufixo -ete se apresenta como pouco produtivo na história da 

língua, destituído de vitalidade no português arcaico
326

, mas producente no português 

contemporâneo, pois, graças a interferências extralinguísticas
327

, no ano de 2012, foram 

detectados diversos vocábulos neológicos em que esse afixo atua, como empreguete, patroete, 

professorete, alunete, que tomam como protótipo as formas derivadas periguete, também 

recente, e chacrete, de um período mais recuado (década de 80 do século XX). Similarmente 

ocorre com o prefixo pos-, que nos nossos dados só se registra em duas formações (posfaçã 

(IC949); prestumeiro (IC950)), mas que é bem ativo na contemporaneidade na modificação de 

formas nominais (pós-moderno, pós-guerra, pós-parto, pós-graduação etc.). Ainda assim, 

nada impede que um mesmo afixo seja ao mesmo tempo produtivo e dotado de vitalidade, 

como é o caso do a-1 ou do des-2 para o português.  

Detendo-nos à prefixação, os mecanismos da produtividade e vitalidade revelam dois 

problemas difíceis de resolver: a) como mensurá-los? Qual a marca quantitativa ou qualitativa 

para se afirmar que dado prefixo é ou não vital ou produtivo na história da língua e em uma de 

suas sincronias específicas?; b) é o vigor producente e produtivo de uma partícula mórfica da 

margem esquerda do vocábulo um critério pertinente para a sua caracterização como radical 

preso, prefixo, prefixoide ou pseudoprefixo? Eis duas questões espinhosas para quem lida 

com a prefixação, mormente em períodos recuados da língua. 

                                            
326

No estudo de Coelho (2004) sobre a sufixação nas duas sincronias do português arcaico (sécs. XIII a XVI), em 

que se debruçou sobre mais de 4 mil vocábulos, não foi detectada nenhuma ocorrência desse sufixo, o que parece 

corroborar a afirmação presente em Houaiss & Villar (2009), de que o sufixo -ete passa a configurar em 

vocábulos portugueses a partir do séc. XVI. 
327

Muito possivelmente, engatilhadas pela telenovela Cheias de Charme, da Rede Globo de Televisão, em que 

foi cunhado o termo empreguete, do qual surgiram vários outros neologismos. 
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Tentemos responder (ainda que de forma provisória) logo à segunda questão. A nosso 

ver, em consonância com diversos estudiosos, como Borba (2003) e Alves (2000), a 

produtividade e vitalidade são fatores importantes para a distinção entre os possíveis 

constituintes morfolexicais que figuram na periferia esquerda do vocábulo mórfico, a saber: 

radicais presos, pseudoprefixos, prefixoides e prefixos. Discordamos, portanto, da postura 

adotada por Duarte (1998, p.85), para quem ―[...] o critério da produtividade, em suas 

diferentes versões, não constitui parâmetro [de identificação dos prefixos], porque é exterior 

ao fato linguístico, portanto, não estrutural.‖. Para nós, a produtividade e a vitalidade fazem 

parte da constituição sistêmica do idioma, sendo nele processados, e materializados no uso 

efetivo da língua pelos falantes. Ainda que agentes externos ao sistema influenciem e 

promovam o uso de uma ou outra forma linguística, somos da opinião de que fatores 

intralinguísticos, como as próprias RFPs e as operações de bloqueio sejam também 

responsáveis pela determinação da produtividade e vitalidade de dado esquema morfolexical 

ou de dado item mórfico. Em geral, os prefixos se mostram mais producentes na formação de 

famílias lexicais e de séries derivativas que as outras três categorias de formantes, que, 

sequencialmente, de forma geral, vão do [- produtivo] ao [+ produtivo] na geração dessas 

cadeias genolexicais, sendo cada uma delas mais esporádica que as outras. Assim, 

ordinariamente, na estruturação dessas operações em série, prefixos são mais produtivos que 

prefixoides, estes mais do que os pseudoprefixos, que, por sua vez, são mais produtivos que 

os radicais presos. 

Quanto à questão exposta em a), trata-se, como se pode perceber, de uma indagação de 

caráter bem abstruso, pois há uma complexidade incontornável na determinação do caráter 

produtivo ou improdutivo de dado formante, bem como de sua gradação numa escala cujos 

pontos de referência seriam (i) muito produtivo, (ii) +/- produtivo, (iii) pouco produtivo e (iv) 

improdutivo. Se fôssemos determinar, em termos absolutos, os limites entre os marcos dessa 

escala, teríamos que arrolar e contabilizar a frequência da inserção de cada afixo em todas as 

palavras que circularam na língua, o que seria, como pontua Borba (2003), um trabalho insano 

e, na nossa opinião, praticamente inviável, senão impossível. Um expediente metodológico 

para tentar conjecturar e estabelecer, em termos gerais, a produtividade e a vitalidade de um 

componente afixal, seria, a nosso ver, uma observação panorâmica das formações em que atua 

— já que a apreciação quantitativa pode, sim, ser uma estratégia de análise e rastreamento da 

produtividade nos processos de formação de palavras (BASÍLIO & ANDRADE, 2005) —, 
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aliada a um cotejo entre as outras operações (concorrentes ou não) realizadas no conjunto dos 

dados perscrutados (ARONOFF, 1976). 

Da observação dos esquemas prefixais que registramos para o português arcaico, 

pensamos ser possível presumir que os afixos mais frequentes (dotados de maior 

produtividade ou vitalidade) são os mais polissêmicos, geralmente entrando em 

funcionamento a partir de uma esquema construcional mórfico (RFP) que não se apresenta 

fortemente condicionado pela seleção de bases lexicais (MARTIN, 2003; ROSA & 

VILLALVA, 1998). Como afirma Borba (2003, p.82), ―Um afixo que se ligue a qualquer tipo 

de base tem possibilidade de ser muito frequente e, assim, ampliar sua combinatória 

semântica, o que tem como consequência o aumento de sua produtividade pelo número de 

novos itens que cria.‖. É o caso, por exemplo, dos prefixos super- e re- para o português 

contemporâneo e, de certa maneira, para os prefixos a-1 (com valor expletivo), des-2, en-2, es-

2, re- e sub- para formações no português arcaico — pois, ainda que geralmente esses 

morfemas se agreguem a bases verbais, manifestando certa seleção de bases no português 

medieval, são produtivos, dada a propriedade de se formarem, a partir de verbos, novos 

derivados nominais ou adverbiais (BORBA, 2003). 

Por fim, cabe dizer que em termos de vitalidade, o paradigma prefixal da primeira 

sincronia do português arcaico é bem mais restrito do que o do português hodierno, não 

apenas pelo fato de a maioria das formações (cerca de 70%) serem caracterizadas como 

palavras herdadas da matriz genolexical latina, mas, sobretudo, pela baixa produtividade (ou 

mesmo inexistência) de formações com outros elementos afixais da margem esquerda do 

vocábulo, como alguns prefixoides (como sem-), pseudoprefixos (como tele-, auto-) ou 

mesmo outros prefixos (como ultra-, super-, extra-, multi- etc.), algo que destoa em certa 

medida do que ocorre no português moderno. Como é possível observar, diversos prefixos 

atuantes no português contemporâneo não são vitais ou nem mesmo ocorrem nos períodos 

mais recuados do vernáculo sob a forma de expressão escrita recuperável. 

Comentários sobre a produtividade e vitalidade de cada formante prefixal são expostos 

nas subseções dedicadas a cada um deles (cf. subseção 8.8). 
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8.5 SUBSTITUIÇÃO DE PREFIXOS, DO PORTUGUÊS ARCAICO AO PORTUGUÊS 

CONTEMPORÂNEO 

 

Indubitavelmente, a variação e a mudança são características inerentes à realidade 

linguística, sendo dela indissociáveis. Ainda que mais estudadas em sua ativação no léxico, na 

sintaxe ou na fonologia, também na morfologia esses dois fenômenos incessantemente se 

aplicam, propiciando a configuração diferenciada da estrutura da língua em cada uma de suas 

sincronias, dentro de seu percurso histórico-diacrônico.
328

 

Dos dados que perscrutamos, chamou-nos a atenção o número considerável de lexias 

que se arcaizaram na história da língua, ou seja, ―[...] que já foram usadas, mas agora são 

esquecidas.‖ (OLIVEIRA, 2000 [1536]). Dentre os mecanismos de promoção deste 

arcaizamento lexical — entendido como o desuso de determinados vocábulos que se tornaram 

desnecessários, podendo ser substituídos por sinônimos de formação mórfica ou lexical 

variada (ROSA, 2000) —, destaca-se a substituição de afixos, responsável pela criação de 

doublets mórficos, ou seja, palavras que hodiernamente exibem a mesma base léxica e o 

mesmo significado (ou um muito similar) que apresentavam outrora, mas diferentes afixos. 

Nos termos de Assumpção Jr. (1986), dá-se nesses casos o fenômeno de desativação, em que 

o uso de uma das formas é privilegiado, em detrimento da sua concorrente, que acaba caindo 

em desuso e se arcaizando, embora permaneça disponível no depósito lexical da língua, 

podendo ser resgatada a qualquer momento, a depender da vontade dos utentes do idioma. 

Coelho (2004), em sua tese de doutoramento, descreve diversos casos de substituição 

de sufixos do português arcaico ao português contemporâneo: -mento → -o/-a (começamento 

→ começo; roubamento → roubo; escolhymento → escolha; recompensamento → 

recompensa), -mento → -ção (condenamento → condenação), -dade → -eira (çugidade → 

sujeira), -dade → -ez (mizquindade → mesquinhez; surdidade → surdez). A referida autora 

ressalta em sua explanação sobre essas substituições sufixais que esse processo não é 

repentino nem imediato, mas progressivo, sendo que um dos lexemas vai caindo em desuso 

(até chegar a uma completa desativação) enquanto a sua forma concorrente passa a se 

difundir, paulatinamente, até obter o espaço e o ―prestígio‖ antes ocupado pelo vocábulo 

sinonímico. 

                                            
328

Ainda que a variação e a mudança sejam processos recorrentes em qualquer idioma, há fatos da língua que não 

sofrem mudanças de uma sincronia para outra; é a chamada diacronia estável. 
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De forma similar ao que ocorreu com alguns sufixos na trajetória da língua vernácula, 

também para certos prefixos podemos vislumbrar no corpus perquirido casos de substituição, 

com a formação e o estabelecimento de novos vocábulos que, com o tempo, passaram a ser 

privilegiados no uso do idioma pelos falantes, em detrimento da forma mais antiga, 

normalmente convertida em arcaísmo. De forma genérica, parece haver dois tipos diferentes 

de substituição prefixal: no primeiro caso, o prefixo vernáculo, em dado lexema, é substituído 

pela sua forma etimológica (latina) ou vice-versa, como em abs- → es-1 (abscondera (IB137) 

→ escondidos (IC273)) ou em en-2 → in-1 (encarnaçom (IC716) → incarnaçõ (IC346)). 

Trata-se, como se vê, de alterações de natureza alomórfica, mas que não por isso deixam de 

gerar substituições lexicais (reparemos que no léxico geral contemporâneo do português são 

utilizadas as formas escondidos e encarnação, não as formas *abscondidos e *incarnação). Já 

no segundo tipo de substituição lexical, os prefixos envolvidos são etimológica e 

morfofonologicamente distintos, não sendo apenas diferenciáveis sob efeitos de uma 

alomorfia. Seria a substituição afixal propriamente dita, como a operada entre as formas 

alumear (IC135; IC136) e enlumẽada (IB436), em que o prefixo a-1 (< lat. ad-) foi 

substituído pelo formante en-1 (< lat. in-1), que, por sua vez, no decurso temporal, acabou 

recuperando sua configuração etimológica (enlumeada → iluminada), que subsiste no registro 

desse vocábulo na sincronia atual. 

Listamos, a seguir, os casos de substituição lexical produzidos com a mudança de 

prefixos do português arcaico ao português contemporâneo, detectados nos dados que 

analisamos: 

 

a-1 → en-2 → i-: alumear (IC135; IC136) → enlumẽada (IB436) → iluminar. 

a-1 → i-: arromper (IC214) → irromper. 

a-1 → em-1/en-2: acomendar (IB204) → encomendar; aplazamento (IB078) → 

emprazamento; aplazar (IB079) → emprazar; aplazado (IB080, IB081, IB082) → 

emprazado. 

a-1 → com-: apostura (IC188) → compostura. 

ad- → a-1: adueniencia (IB125) → auença (IC254). 

a-2 ~ as-2 ~ es- ~ s- → ab(s)- asolueu (IB139) → absolver; asteença (IC276) ~ estẽẽça 

(IC278) ~ steença (IC279) → abstinência. 
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a-1 → ad-: amoestou (IC148) ~ amoestados (IC150) → admoestar ~ admoestados; 

aúúgado (IB135) ~ avogada (IB136) ~ auogada (IC266) → advogado(a). 

antre- → entre-: antrelĩhada (IC812) → entrelinhado. 

antre- → inter-: antrelecutorias (IC811) → interlocutórias. 

des-2 → es-2: descanbho (IC624) → escambho (IC820); descomungado (IB364) → 

escumũgado (IB489); destorvar (IB364) → estorvar. 

em-1 → des-2: embaratado (IB393) → desbaratado. 

emtre- → inter-: emtrepetar (IB813) → interpretar. 

es-2 → des-2: esfraldadas (IB496) → desfraldar; espedyu (IB504) → despedir; 

espertarõ (IC856) → despertar. 

en-2 → in-1: entença (IC770) → intenção. 

en-3 → in-2: én migo (IB514) → inimigo. 

per- → por-: perfia (IB541) ~ perfiado (IB542) ~ perfyosos (IC926) → porfia ~ 

porfiado ~ porfiosos. 

pres- → pos-: prestumeiro (IC950) → postumeiro. 

per-2 → pro-: perlongado (IC974) ~ perlongares (IC975) → prolongado ~ 

prolongares. 

pre-3 → pro-: precisson (IB575) → procissão. 

so- → sub-: somerger (IB668) → submergir; sostabelecer (IC1139) → substabelecer. 

su-3 → sub-: supenoramento (IB676) → subpenhor. 

tre- → tra(n)s-: trelado (IC1164) → tra(n)slado. 

 

Enfim, assim como para a sufixação, a prefixação também se presta ao surgimento de 

um número significativo de doublets mórficos no português aracaico, através de variantes 

sinmórficas ou alomórficas em concorrência, que ativam possibilidades de substituição dos 

afixos da margem esquerda na história da língua, considerando-se o percurso latim → 

português arcaico → português contemporâneo.  
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8.6 A PARASSÍNTESE LATO E STRICTO SENSU NA PRIMEIRA FASE DO 

PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Ao observarmos o conjunto dos dados empíricos compilado para essa pesquisa, 

notamos que se estabelece, na primeira fase do português arcaico, uma marcante ligação entre 

a atuação dos afixos de margem esquerda e a formação de verbos, havendo, destarte, um certo 

prolongamento do que já ocorria em latim
329

. Em outras palavras, a prefixação serve, nesse 

período do vernáculo, sobretudo para figurar em verbalizações
330

 a partir de bases nominais, 

adverbiais ou mesmo de verbos primitivos. 

A partir de um olhar panorâmico sobre os dados empíricos que agregamos no corpus 

para nosso estudo, foi-nos possível compreender que a geração de paradigmas verbais na 

língua portuguesa — seja em sincronias pretéritas, seja em fases mais coevas do idioma — 

estabelece-se a partir de quatro pautas distintas de derivação, cada uma delas englobando um 

ou vários esquemas estruturais:
331

  

 

(1) Parassíntese stricto sensu: adjunção simultânea de um prefixo (geralmente a-, 

en- ou es-) e um sufixo (-iz-, -ej- ou -ec-) a uma base léxica ordinariamente 

nominal (substantival ou adjetival), tendo como output um produto verbal.  

 
 

Esquemas estruturais:                a-X-iz-a-r (aterrorizar) 

                                                     a-X-ec-e-r (amadurecer) 

                                                     des-X-iz-a-r (desinsetizar) 

                                                     en-X-iz-a-r (encolerizar) 

                                                     es-X-iz-a-r (espavorizar) 

                                                     es-X-ej-a-r (esbravejar) 

                                            
329

Como já explicitamos na macroseção 5 deste nosso estudo, o próprio surgimento das partículas prefixais, via 

gramaticalização de formas dependentes (preposições e alguns advérbios), a partir do percurso histórico-

evolutivo do latim, atrelava-se, já nessa língua, à constituição de produtos verbais sobre bases nominais 

(adjetivas ou substantivas), adverbiais e, principalmente, verbais (incidindo sobre verbos primitivos). Portanto, 

desde a gênese das estruturas prefixais, houve (e continua havendo) uma íntima associação entre tais partículas e 

as operações verbalizadoras. 
330

Em consonância com Serrano-Dolader (2000), adotamos aqui o termo verbalização para denominar o 

processo de formação de produtos verbais a partir de inputs pertencentes a diversas categorias morfossintáticas, 

sobretudo adjetivais (sujo → sujar; frio → esfriar), substantivais (pincel → pincelar; grupo → agrupar), mas 

também verbais (dormir → dormitar / adormecer) e adverbiais (diante → adiantar). Segundo este mesmo 

linguista, ocorrem processos de verbalização em todas as línguas românicas, especialmente no espanhol, em que 

é bastante produtiva, gozando de uma pluralidade de esquemas morfológicos e de uma expressiva liberdade de 

aplicação. Pensamos que uma caracterização similar possa ser aplicada ao português. 
331

Para a sistematização desses esquemas estruturais, bem como para a maioria das exemplificações, valemo-nos, 

em parte, do que é exposto nos estudos de Rio-Torto (1994) e Villalva (2003). 
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                                                     en-X-ec-e-r (enlouquecer) 

                                                     es-X-ec-e-r (esclarecer) 

 

(2) Parassíntese lato sensu: adjunção simultânea de um prefixo (geralmente a-, en- 

ou es-), da vogal temática verbal -a- e do morfema flexional modo-temporal de 

infinitivo -r a uma base léxica geralmente nominal (substantival ou adjetival), 

tendo como output um produto verbal. 

  
 

Esquemas estruturais:                a-X-a-r (abotoar, agrupar, apaixonar) 

                                                     en-X-a-r (endeusar, encerar, enlatar) 

                                                     es-X-a-r (esvaziar, esquentar, esburacar) 

 

(3) Sufixação: adjunção de um constituinte sufixal (-iz-, -ific-, -ej-, -ec- ou -esc-), de 

uma vogal temática verbal (-a- ou -e-) e do morfema flexional modo-temporal de 

infinitivo -r a uma base léxica geralmente nominal (substantival ou adjetival), 

tendo como output um produto verbal.  

 

 

Esquemas estruturais:                X-iz-a-r (urbanizar, escravizar) 

                                                     X-ific-a-r (exemplificar, clarificar) 

                                                     X-ej-a-r (fraquejar, verdejar) 

                                                            X-ec-e-r (escurecer, favorecer) 

                                                           X-esc-e-r (florescer, ruborescer) 

 

(4) Conversão:
332

 adjunção de uma vogal temática verbal (-a- ou -i-) e do morfema 

flexional modo-temporal de infinitivo -r a uma base léxica geralmente nominal 

(substantival ou adjetival), tendo como output um produto verbal.  Nesse processo 

não há concurso de partículas afixais (prefixos ou sufixos). 

 
 

Esquemas estruturais:                X-a-r (azedar, equivocar, policiar, vacinar) 

                                                     X-i-r (colorir, florir, tossir, vestir) 

 

                                            
332

Termo adotado por Arim & Freitas (2003) e Villalva (2003; 1995) para designar, entre outras coisas, o 

processo de constituição de formas verbais pela adição de uma vogal temática e de uma desinência modo-

temporal de infinitivo a uma base léxica adjetiva ou substantiva, sem o concurso de qualquer partícula afixal. 
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Pelo fato de o objeto nuclear da pesquisa que desenvolvemos ser a apreciação de 

partículas afixais da margem esquerda do vocábulo, centraremo-nos apenas nos dois 

primeiros tipos de operações verbalizadoras em português: a parassíntese, seja em sentido 

estrito (presença concomitante de um prefixo e um sufixo), seja em sentido lato (há a presença 

de um prefixo, mas não a de um sufixo). 

A parassíntese, processo marcado pelo princípio fundamental de simultaneidade 

operativa de uma partícula prefixal e uma sufixal sobre a base lexical da derivação, mostra-se 

particularmente frequente nas línguas românicas em geral, dentre as quais se encontra o 

português (VILLALVA, 1995). Segundo Castro da Silva (2012), com base em estudos 

diversos sobre o tema, parece ser a parassíntese um processo de caráter tipológico, atuante em 

diversas línguas (algumas das quais geneticamente distantes entre si), como o japonês, o 

guarani, o malaio, o italiano, o indonésio, o holandês, o eslavo, o árabe e o hebreu. Na língua 

portuguesa, constitui, indubitavelmente, uma operação dotada de perceptível vitalidade, seja 

em sincronias passadas, seja em períodos mais contemporâneos.  

Cabe esclarecer, logo de início, a terminologia que cunhamos: parassíntese stricto 

sensu e parassíntese lato sensu. Estudos sobre derivação parassintética que consultamos, 

sejam de base descritivista (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE 

ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; PENA, 2000; RIO-TORTO, 1994), 

sejam de orientação cognitivista (CASTRO DA SILVA, 2011; 2010), em geral não delineam 

uma distinção explícita entre formações como entristecer e encarcerar, ou seja, as pautas 

derivativas en-X-ec-e-r e en-X-a-r são consideradas como um mesmo processo de constituição 

de formas verbais, sendo ambas alocadas no rol da parassíntese (ou circunfixação), sem haver 

nenhuma distinção construcional entre elas. Não adotamos esse posicionamento. A nosso ver, 

pelo contrário, tratam-se de duas faces diferentes de um mesmo fenômeno: a parassíntese. Na 

stricto sensu fazem-se presentes um formante prefixal e um sufixal, atuando 

concomitantemente na verbalização, sendo o sufixo o responsável pelos matizes semânticos 

aspectuais (iterativo, durativo, factivo) do produto lexical, e a vogal temática com as 

desinências verbais os propiciadores da transcategorização; por sua vez, na lato sensu, não há 

o concurso de sufixos, mas apenas de um prefixo associado à vogal temática nominal e à 

desinência modo-temporal, recaindo sobre esses dois últimos morfemas a função 

heterocategorizadora. Com Serrano-Dolader (2000, p.4702), acreditamos que ―El prefijo que 

aparece en los verbos parasintéticos no tiene valor verbalizador alguno.‖
333

. 

                                            
333

―O prefixo que aparece nos verbos parassintéticos não tem valor verbalizador algum.‖ [Tradução nossa]. 
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Para a parassíntese, lato ou stricto sensu, há pontos de vista bem diferenciados sobre a 

transcategorização efetuada e os matizes semânticos aportados por cada item mórfico que 

figura nessa operação. Em primeiro lugar, para alguns estudiosos, como Pereira (2002) e 

outros já mencionados na subseção 4.3 deste escrito, os prefixos que fazem parte desse 

processo são dotados de propriedades semânticas (aspectuais) e categoriais, ao que 

discordamos. Já quanto à transcategorização propiciada pela parassíntese lato sensu, há quem 

seja partidário da hipótese de que ocorra devido à atuação dos itens prefixais envolvidos 

(PEREIRA, 2002), devido à atuação exclusiva da vogal temática verbal (SERRANO-

DOLADER, 2000; RIO-TORTO, 1994)
334

 — que seria considerada um morfema derivativo 

nesses casos —, ou ainda os que vêem no conjunto VT + MFMT a força motriz da mudança 

de classe gramatical (CASTRO DA SILVA, 2012; NASCIMENTO, 2006; BASÍLIO, 1993), 

ou seja, o principal responsável pela gênese — via parassíntese lato sensu — de verbos 

denominais ou deadjetivais. 

Nossa compreensão relacionada ao acionamento da transcategorização na parassíntese 

lato ou stricto sensu nos leva a concordar com o pensamento dos três últimos autores listados 

no parágrafo acima, i.e., vemos nos conjuntos -ar, -er e -ir (VT + MFMT de infinitivo) os 

propulsores da mudança de categoria morfossintática em construções circunfixais. Seriam eles 

os responsáveis pelo valor verbal dos produtos genolexicais parassintéticos. Sem embargo, 

ainda que adotando essa perspectiva, não passamos a classificar a vogal temática verbal 

envolvida nesses processos como um afixo derivacional, pois sozinha não seria capaz de gerar 

uma forma verbal, o que somente ocorre (na parassíntese) a partir da sua atuação conjuminada 

com a desinência temporo-modal (macro-representada pelo -r de infinitivo). Pensamos 

apresentar uma coerência teórica ao adotarmos tal ponto de vista, pois ele permite preservar o 

status da vogal temática verbal como possuidora de uma função classificatória (e não 

derivacional) dentro do paradigma verbal, relacionada à categoria flexional dos verbos, ao 

mesmo tempo que justificaria o seu papel como coatuante no processo de categorização 

verbal que é inerente à parassíntese. 

Como já apontamos na subseção 4.3 desta dissertação, dada a existência — 

empiricamente atestável no português arcaico e no português contemporâneo — de uma 

alternância entre formas lexicais verbais derivadas dotadas ou não de prefixos (e.g., gradecer 

(cf. averbação da entrada IB013) ~ a gradecer (IB053); juntada (cf. averbação 1 da entrada 

                                            
334

Para Serrano-Dolader (2000), a terminação de infinitivo é apenas um morfema que aporta uma informação 

flexiva, não sendo responsável pela verbalização.   
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IB061) ~ ajũtem (IC118)), ou seja, a coexistência de formações corradicais
335

 prefixadas ou 

não, defendemos que nos formantes afixais de margem esquerda envolvidos em operações 

parassintéticas não há uma propriedade transcategorizadora ou mesmo um matiz semântico 

explícito. A nosso ver, o único atributo morfológico de tais partículas é funcional, ou seja, 

participam de derivações em que são gerados verbos a partir de bases nominais. Dito de outra 

forma, pensamos que os prefixos participantes da parassíntese possuem a função de ―dar 

corpo‖ aos produtos genolexicais surgidos, ou seja, servem de material formal utilizado pela 

regra de formação de palavras (PEREIRA, 2002). Assim sendo, acercamo-nos do 

posicionamento de Sandmann (1997, p.74), pois assevera que nesses casos de parassíntese o 

prefixo não detém o poder de heterocategorização, mas ―[...] apenas função semântica e essa 

função semântica é muitas vezes vaga ou imprecisa, senão inexistente.‖. Quanto a essa 

questão, posicionamento similar ao de Sandmann (1997) é adotado por Henriques (2011), 

Monteiro (2002) e Serrano-Dolader (2000). 

Quando se denomina a parassíntese de circunfixação, geralmente, em vez de 

considerar a operação derivativa como uma adjunção simultânea de prefixo e sufixo, ela é 

sopesada como uma estrutura não-binária (VILLALVA, 1995) ou um mecanismo 

derivacional não-concatenativo (VALENTE et al., 2009), em que atuaria um morfe 

descontínuo (CASTRO DA SILVA, 2011; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009), também rotulado 

de circunfixo (CASTRO DA SILVA, 2010). Sob esse ponto de vista, o a- e o -ec- em 

amadurecer não seriam dois morfemas distintos (um prefixo e um sufixo), mas um só 

morfema (o circunfixo): a-...-ec-. A percepção das operações parassintéticas como um 

fenômeno de circunfixação não se dá apenas por motivações de natureza terminológica ou 

metalinguística, mas, sobretudo, conceptuais e analíticas, pois se considera que nessas 

derivações o morfe descontínuo (circunfixo) se desmembra para a inserção de uma base, ou 

seja, fraciona-se para que a base lexical se insira entre ele como se fosse um recheio 

(CASTRO DA SILVA, 2010). Exemplificando, com uma informação extraída do estudo de 
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Ou seja, com a mesma raiz léxica ou MLB. Terminologia retirada do estudo de Serrano-Dolader (2000). 

Segundo Sánchez-Prieto Borba (1992), a alternância de formas verbais com e sem prefixo, mas com idêntica 

significação, é também verificável no espanhol medieval, apresentando grande vitalidade nessa sincronia 

pretérita do castelhano. Concordamos plenamente com este último, quando afirma que ―El vaivén entre el prefijo 

y Ø en estos textos apunta, como otros aspectos de la fonética y, sobre todo de la morfosintaxis, contra el 

principio de la linealidad de la evolución lingüística tantas veces asumido contra la realidade de la lengua 

medieval.‖ (SÁNCHEZ-PRIETO BORBA, 1992, p.1330). Em português: ―O vaivém entre o prefixo e Ø [sua 

ausência] nestes textos [medievais castelhanos] aponta, como outros aspectos da fonética e, sobretudo da 

morfossintaxe, contra o princípio da linearidade da evolução linguística tantas vezes assumido contra a realidade 

da língua medieval.‖ [Tradução nossa]. 
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Castro da Silva (2011, p.01): ―No caso da circunfixação, a base (como barco) seria o 

‗recheio‘ (de embarcar) inserido entre o circunfixo em-X-ar.‖. 

Após essas reflexões teóricas gerais sobre a parassíntese, passemos a uma breve 

apreciação de sua realização nos nossos dados da primeira fase do português arcaico. 

Contentar-nos-emos por ora em expor algumas poucas observações gerais sobre o fenômeno 

em questão, que merece, sem dúvida, um tratamento mais pormenorizado, mas que fica 

aguardando por um momento mais propício para a sua realização, dada a complexidade que 

envolve esse processo derivativo e o pouco tempo que dispomos para a redação das demais 

subseções dessa dissertação. 

A primeira observação notável que decorre de sua apreciação é a atuação pujante das 

operações parassintéticas nessa sincronia, perceptível através da contabilização de suas 

ocorrências: 145 herdadas, ou seja, operadas no latim, em 30 bases lexicais diferentes; 188 

processadas no vernáculo, em 68 bases léxicas distintas. Atuam nessas operações os prefixos 

a-1, com-, de-1, des-2, en-2, es-2, re- e tra-1 (e respectivos alomorfes), como nos seguintes 

vocábulos: abraçoulhos  (IC008), concorda (IC355), defructarũ (IB298), descordias (IC630), 

emcardeceo (IC673), esforçousse (IC839), recordar (IC1031), trasnoytare (IB680). Dentre 

todos os prefixos participantes de processos parassintéticos na primeira fase do português 

arcaico, o que apresenta maior vitalidade e produtividade é o a-1, seguido pelo en-2, o que 

parece não haver sido modificado no percurso histórico da língua, pois, pelo menos para o 

português contemporâneo, segundo Castro da Silva (2012), nas quatro principais pautas 

parassintéticas dotadas de vitalidade (a-X-ar, en-X-ar, a-X-ec-e-r, en-X-ec-e-r) figura um 

desses dois prefixos. 

Outro aspecto importante surgido da observação geral dos dados foi a discrepância na 

atuação da parassíntese lato e stricto sensu. Esta é bem menos vital e produtiva no português 

arcaico do que aquela. Para se ter uma ideia, para produtos gerados no vernáculo, são 57 casos 

diferentes (bases lexicais distintas) de ativação da parassíntese em sentido lato, contra apenas 

17 casos registrados surgidos a partir da parassíntese em sentido estrito. Para formações 

herdadas, a diferença ainda é mais acentuada: 25 operações diferentes da lato sensu contra 05 

da stricto sensu. Os percentuais gerais relativos aos dois tipos de operações parassintéticas na 

primeira fase do português arcaico podem ser observados no gráfico que segue: 
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Figura 12. Gráfico do cômputo geral das operações parassinteticogênicas  no português arcaico. 

 

Pelo conjunto dos dados perscrutados, pelo cômputo de ocorrências e operações 

divisado, pensamos ser possível afirmar que, dos processos em que se faz presente um 

formante prefixal, a parassíntese lato sensu constitua o esquema derivacional herdado do 

latim que mais produtividade apresentava no português arcaico, o que vai ao encontro da 

observação feita por Menéndez Pidal (1904, p.206), de que ―El papel principal de los prefijos 

no es el de unirse a los verbos latinos para modificar su sentido; más fecundos son para 

formar parasintéticos.‖
336

. 

 

8.7 A SUPERPOSIÇÃO PREFIXAL NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

O que rotulamos de superposição prefixal ou sobreprefixação, como o próprio termo 

deixa entrever, é a operação em que um prefixo se adjunge a uma base lexical já derivada via 

prefixação. Assim, trata-se de uma concatenação afixal, em que um prefixo2 se acopla a um 

vocábulo em que já se encontra um prefixo1. Daí ser denominada por Henriques (2007) de 

                                            
336

―O papel principal dos prefixos não é o de unir-se aos verbos latinos para modificar seu sentido; mais 

fecundos são para formar parassintéticos.‖ [Tradução nossa]. 
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prefixação sucessiva, e de combinação/combinatória de prefixos por Varela (2005) e Varela 

& Martín García (2000). 

É necessário salientar que a combinação de prefixos (sobreprefixação) e a sua 

coordenação são duas coisas totalmente distintas. No primeiro caso, como afirmamos, se dá 

uma superposição de itens prefixais, de tal forma que o prefixo2 se agrega ao vocábulo em que 

já figura o prefixo1. Já no caso da coordenação entre prefixos — fenômeno que ocorre tanto 

em português quanto em espanhol —, dá-se com formantes que apresentam uma maior 

autonomia (soldam-se de modo mais laxo a suas respectivas bases), ocorrendo o primeiro 

deles desligado da base léxica, ainda que a compartilhe com o prefixo2. É o que ocorre nos 

seguintes exemplos: manifestações pró e anti-aborto, períodos pré- e pós-eleitoral. Conforme 

Varela & Martín García (2000), as estruturas de coordenação prefixal sobrevêm em produtos 

derivativos menos lexicalizados, o que possibilita justamente a possibilidade de desligamento 

da base léxica pelo primeiro dos prefixos envolvidos
337

. Para autores como Bosque (1987), 

esses casos não se tratam de coordenação entre prefixos, mas de coordenação entre núcleos 

léxicos adjetivais, o primeiro dos quais se encontra elidido na oração, mas que pode ser 

recuperado via catáfora. Contudo, pode-se contra-argumentar essa intepretação pelo fato de os 

elementos elididos envolvidos nessas operações de coordenação nem sempre serem formas 

livres ou dependentes, ou seja, nem sempre são constituintes imediatos (RAINER, 1993), 

como no seguinte exemplo: endo- e exotermia. No corpus perscrutado nesta dissertação não 

detectamos nenhuma ocorrência de prefixos coordenados. Parece ser um fenômeno próprio do 

período moderno da língua portuguesa, sendo algo recente. 

Acerca da sobreprefixação, cabe dizer que, do material bibliográfico de morfologia 

portuguesa que consultamos para essa dissertação, em nenhum deles há uma consideração 

pormenorizada sobre esse fenômeno. Henriques (2007) e Bomfim (2002), por exemplo, 

apenas pincelam a existência dessa operação, sem expor maiores comentários sobre ela. Nem 

mesmo em estudos debruçados sobre a prefixação no léxico da publicidade e da propaganda 

(como os realizados por ALBUQUERQUE, 2010a; 2010b; PEREIRA, R., 1984; ALVES, 

1980), âmbito em que costuma ser producente a superposição prefixal — pois é recorrente 

encontrar a superposição de prefixos intensificadores (super-, mega-, ultra-, extra-), como nos 

                                            
337

Segundo Varela (2005) e Varela & Martín García (2000), a coordenação prefixal apresenta restrições 

semânticas e categoriais, visto que somente são licenciados para funcionar coordenados os prefixos que 

pertencem a um mesmo campo léxico — sejam antinomórficos (pré- e pós-, pro- e anti-, infra- e super-) ou 

sinmórficos (pré- e ante-, infra- e sub-) —, o que denota uma restrição de ordem semântica; ou os que 

majoritariamente ocorrem em produtos que são adjetivos denominais (pré- e pós-conciliar) ou substantivos em 

aposição (pró- e antimaconha), jamais ocorrendo a coordenação prefixal com formas verbais (*supra- e 

inframencionar). 
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vocábulos complexos super-ultra-mega Liga da Justiça, aviso super-mega-ultra-importante 

—, há reflexões sobre esse tipo de formação. Dos autores cujos textos lemos, os únicos que 

tratam de forma um pouco mais detalhada a sobreprefixação são Varela (2005) e Varela & 

Martín (2000), morfologistas espanhóis
338

. 

No corpus textual da primeira fase do português arcaico que fundamenta a 

investigação que realizamos, detectamos 99 ocorrências de superposição prefixal, que vão 

reproduzidas abaixo, agrupadas conforme a combinatória dos prefixos: 

 

(i) a-1 + co-/cõ-/cor- → acomendar (IB020); aconpanhavã (IC045) ~ acõpanhar 

(IC044); desaconselhado (IB348) ~ desaconsellada (IB349); acorreger (IB028); 

acõteçeo (IC046)  ~ aconteceo (IC046) ~ aconteçeo (IC047). 

 

(ii) a-1 + pre-2 → apregoauã (IB094) ~ apregoar (IB094) ~ apregoa-lo (IB093) ~ 

apregoar (IC194) ~ apregoado (IC194). 

 

(iii)  a-1 + pro- → a proveer (IB099); aproueytedes (IB098) ~ aproueytardes (IB098) 

~ aprofeytarensse (IC200) ~ aproffeytedes (IC201) ~ aprouejtedes (IC203) ~ 

aproveytem (IC204) ~ aproveitou (IC204) ~ aproueyta (IC202). 

 

(iv) a-1 + re-/rre- → arreferirlhj (IC1037); arrepentiu (IB107). 

 

(v) a-1 + s(u)- (< sub-) → asunar (IB117) ~ assunar (IB117) ~ asuar (IB117) ~ 

assũada (IB118) ~ assunhadas (IC240) ~ asũados (IC241) ~ assũãdo (IC242); 

asuçadera (IC239). 

 

(vi) a-1 + tra-1 (< trans-)→ atravessam (IC249) ~ atravessada (IC250). 

 

(vii)  be(m)- + a-1 → ben aventurada (IB691) ~ bem aventurado (IC1181) ~ 

bemauẽturados (IC1182) ~ bemauẽturada (IC1182) ~ bẽ auenturadamẽte 

(IC1183). 

 

(viii) cõ- + pro- → cõpromísso (IC352). 

 

                                            
338

Mais uma vez observamos o quanto os estudos descritivos de morfologia espanhola estão avançados quando 

comparados aos realizados sobre a morfologia portuguesa. Isso vale, sobretudo, para a problematização do 

conceito de morfema, já discutida por González Calvo (1990) e Pena (1995a; 2000), por exemplo, enquanto para 

o português, pelo que saibamos, não se discorreu pormenorizadamente ainda sobre esse tema, sendo talvez algo 

inédito para a morfologia portuguesa a reflexão que realizamos na macroseção 3 desta dissertação. 
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(ix) des-2 + a-1 → desacordar (IB350) ~ desacordados (IC615) ~  desacordo (IC616); 

desarraygados (IC619); desaueenças (IC620; IC621) ~ dessauijdoos (IC622); 

desaventurado (IB358) ~ desauenturado (IC623). 

 

(x) des-2 + a-1 + con- → desaconselhado (IB348) ~ desaconsellada (IB349). 

 

(xi) des-2 + am-/en-1 (< ante-) → desamparado (IB354) ~ desenpares (IC617; IC618). 

 

(xii)  des-2 + em-2/en-3 (< in-2) → desembargariedes (IB369) ~ desenbargar (IC633); 

desempeçados (IB443). 

 

(xiii)  des-2 + cu-/co-/com- → descuberto (IB361) ~ descoberto (IB360; IC626) ~ 

descobrir (IB359) ~ descobrao (IC625) ~ descobrio (IC626) ~ descoberta 

(IC627) ~ descuberta (IC628); desconfortado (IC629); descontar (IB365). 

 

(xiv) en-2 + co- → encoberto (IB419; IB420) ~ encoberta (IB420) ~ encobra (IB416) 

~ encobre (IB416) ~ encobri (IB418) ~ encobrir (IB417) ~ encobrẽ (IC721); 

encomendamus (IC722) ~ encomendar (IC723). 

 

(xv)  en-2 + pre- →  enprestou (IA006; IB452; IC750) ~ enprestados (IB454) ~ 

enprestidos (IC751). 

 

(xvi)  mal- + a-1 → mal auenturado (IC1188). 

 

(xvii)  mal- + an-1 (< ambi-) → malandança (IB694). 

 

(xviii) re- + con- → recontasse (IC1028) ~ recontam (IC1027) ~ reconta (IC1027) ~ 

recontando (IC1029) ~ recontou (IC1029) ~ recontamento (IC1030) ~ 

recontamẽto (IC1030). 

 

(xix) re- + su-/ssu- → resurgiu (IB638; IC1080) ~ resurgio (IC1080) ~ resurgir 

(IC1079); ressucitou (IB639) ~ ressuzitou (IC1081) ~ ressuzites (IC1081) ~ 

ressuzitar (IC1081) ~ ressuzitado (IC1081) ~ resurreycõ (IC1082) ~ resurreycom 

(IC1082) ~ resurreyçom (IC1083). 

 

Como é possível observar pelos dados acima reproduzidos, foram 99 os casos de 

sobreprefixação detectados, em 30 bases lexicais diferentes, através de 19 modos distintos de 

combinação entre os formantes prefixais. Há dois casos de tripla prefixação (cf. item (x) 

acima), com uma superposição prefixal duplicada, assim digamos, nos vocábulos 
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desaconselhado (IB348) ~ desaconsellada (IB349). Essa operação trifásica é rara no corpus, 

só ocorrendo nesses dois produtos derivacionais, que, como se verifica, compartem uma 

mesma base léxica. 

Do conjunto de sobreprefixações detectadas, percebemos que os elementos com maior 

capacidade geradora dessa operação são os prefixos a-1 e des-2, o primeiro superpondo-se a 

seis prefixos diferentes (a-1 + com-, pre-2, pro-, re-, sub-, trans-); o último, a quatro prefixos 

distintos (des-2 + a-1, am-/en-1, em-2/en-3, cu-/co-/com). Observamos também que o item 

prefixal a-1, nessas sobreprefixações, quase sempre se comporta como um expletivo, seja por 

ser assemântico per se, seja por figurar em operações parassintéticas, em que, na maior parte 

dos casos, o prefixo se dessemantiza. Quando não se comporta como expletivo, o prefixo em 

questão apresenta sentido opaco. Os demais formantes que figuram em primeira posição na 

superposição prefixal geralmente veiculam algum matiz semântico, o mesmo não ocorrendo 

com os que figuram em segunda posição, cujo conteúdo geralmente é opaco. 

Segundo Varela & Martín García (2000), a superposição prefixal em espanhol não é 

prolífica, pois se encontra submetida a restrições semânticas muito rígidas, que fazem com 

que os casos de múltipla concatenação desses elementos sejam raros. Dentre as principais 

restrições, também apontadas pelos autores mencionados, a mais categórica (e também 

aplicável ao português) é a impossibilidade de um prefixo de teor mais prepositivo (como a-, 

en-, co- etc.) se superpor a uma base derivada via adjunção de um prefixo de teor mais 

adverbial
339

 (como des-, re- ou sobre-, por exemplo): *a-des-merecer, *en-re-carcerar, *co-

sobre-orientar. 

Dos quase dois mil vocábulos que constituíram a base empírica da pesquisa de 

mestrado que desenvolvemos, em menos de uma centena deles ocorre a sobreprefixação, ou 

seja, cerca de 5% das ocorrências. Cabe-nos refletir sobre esse quantitativo: seria um cômputo 

passível de ser tomado como confirmador de uma baixa produtividade da superposição 

prefixal no português medieval? Cerca de uma centena de ocorrências em um universo de 

duas mil poderia ser um indicativo seguro de que a sobreprefixação era prolífica no período 

arcaico da língua? Ficam essas questões para reflexões futuras, mais pormenorizadas. Por ora 

nos contentamos em afirmar que era uma operação morfolexical que já se mostrava em 

funcionamento nos primórdios da escrita em português, e que, como falantes do português 

                                            
339

Varela & Martín García (2000), com base em critérios semânticos e etimológicos, propõem quatro categorias 

de prefixos: os preposicionais, os adjetivais, os adverbiais e os modificadores. Di Sciullo (1996) distingue apenas 

duas classes: os prefixos preposicionais e os prefixos adverbiais. Para maiores detalhes, cf. Varela & Martín 

García (2000, p.4999-5002). 
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contemporâneo, podemos assegurar que desde então esse fenômeno se revela ativo na criação 

de itens lexicais. 

 

8.8 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS PREFIXOS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

DESCRIÇÃO DO PARADIGMA PREFIXAL DA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS 

ARCAICO 

 

Nas subseções seguintes, traçaremos algumas considerações sobre cada um dos 

prefixos detectados no corpus textual que exploramos, focando seu percurso etimológico
340

, 

seus alomorfes e alógrafos, os sentidos que denotam nos produtos morfolexicais em que 

configuram e as classes morfossintáticas a que geralmente se coadunam. A partir da 

observação individual sobre os prefixos, poderemos rastrear e demarcar, para a primeira fase 

do português arcaico, um panorama geral da prefixação, em outras palavras, o paradigma 

prefixal que se estabelecia nesse recorte sincrônico do vernáculo. Como foi expressivo o 

universo de formas detectadas — 1949 ocorrências
341

, excluindo-se as flexões, em 526 bases 

léxicas distintas —, restringir-nos-emos a tecer breves considerações sobre cada formante 

prefixal. 

 

8.8.1 Prefixo a-1 

 

O prefixo a-1 (e alomorfes e alógrafos) advem do prefixo latino ad-, que indicava 

nessa língua as noções de ‗aproximação, direção para, começo da ação, adição‘, tendo como 

terminus a quo a preposição latina de acusativo homônima. Esse prefixo se documenta em 

vocábulos eruditos e semieruditos, que denotam ‗aproximação no tempo e no espaço; 

direção‘, como em adjazer (< adjacēre, ‗jazer ao lado‘). Também atua nas línguas românicas 

em geral, sobretudo no português, no galego e no espanhol, nos processos parassintéticos lato 

ou stricto sensu (FERREIRO, 1997; ALVAR & POTTIER, 1993; VASCONCELOS, 1911-

1912). O prefixo ad- em português se mantém sempre diante de vogal e das consoantes < b >, 

                                            
340

As informações etimológicas que delinearemos fundamentam-se principalmente no que é exposto nas obras 

de Cunha (2010) e Houaiss & Villar (2009), além do Dicionário Latim-Português da Porto Editora (2001). 
341

Todas as vezes que nesta seção da análise dos dados nos referirmos a ocorrência, significa que temos em 

mente cada uma das entradas do Morfemário, ou seja, cada forma prefixada atestada nos documentos, excluídas 

as repetições (em um mesmo documento) e as flexões. Assim sendo, dizemos que o Morfemário contempla 1949 

ocorrências (ou células), extraídas diretamente de edições filológicas de textos medievais galego-portugueses, 

mas é claro que o número total de vocábulos, caso fossem computadas todas as suas realizações flexivas e as 

repetições, chegaria à marca aproximada de 4 mil exemplos de formas derivadas via prefixação na primeira fase 

do português arcaico. 
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< d >, < h >, < j >, < m >, < q > e < v >; já diante das consoantes < c >, < f >, < g >, < l >, < n 

>, < p >, < r >, < s > e < t >, o < d > do prefixo é geralmente assimilado; reduz-se a a- nos 

verbos vernáculos (e em seus particípios adjetivados) oriundos de substantivos ou adjetivos 

(ou seja, em formações parassintéticas). 

Nos dados que compilamos, esse prefixo se realizava sob seis alomorfes distintos (a-1, 

af-, al-1, ar-1, as-1 e ad-), apresentando também uma variante gráfica (aa-). Podem ser 

elencados como exemplos em que se manifestam tais variações morfofonêmicas ou gráficas 

os seguintes vocábulos: abranda (IC009), affectar (IC082), alpender (IC133), arraygamento 

(IC206), asseẽta (IC220), adueniencia (IB125) e aacrecentou (IB033). Dentre todos os 

alomorfes, o que mais figura nas formações é o a-1, com uma expressiva atuação em 

operações parassintéticas, sempre se manifestando como expletivo, seja na parassíntese, seja 

quando simplesmente se coaduna a verbos já constituídos, semelhantemente (mas não igual) a 

uma prótese fonética, causando a alternância de vocábulos com e sem prefixo, mas dotados de 

idêntica significação, como assemelha-las-emos (IC218) ~ assemelhamos (IC218) ~ semelha 

~ semelhã-sse (cf. nota de rodapé nº 164 do Morfemário, no Tomo II desta dissertação), em 

um mesmo manuscrito (fólios 01, 02, 05 e 09 do Livro das Aves). Segundo Batlllori & Pujol 

(2010), ao longo da Idade Média, essa alternância vai se enfraquecendo, alçando como 

prototípicas as formas verbais sem o prefixo, consolidadas a partir do séc. XV. Isso parece se 

processar tanto no português quanto no castelhano. 

Nos dados que reunimos da primeira fase do português arcaico, o prefixo em questão 

(ou suas variantes) apresenta 410 ocorrências, atuando em 126 bases léxicas distintas. Em 71 

delas há o processamento derivacional no próprio vernáculo; 53 delas figuram em operações 

herdadas, realizadas no próprio latim; e as duas restantes funcionaram como lastro para a 

derivação em outras línguas novilatinas (castelhano e francês)
342

, sendo seu produto tomado 

como empréstimo pelo português.  

Das 53 diferentes formas herdadas, todas do latim, em 12 delas atuou a parassíntese 

lato sensu, com a formação de verbos derivados a partir de nomes, como nos seguintes 

produtos: acõpanhar (IC044)
343

, acusações (IC065)
344

, apertan (IB077)
345

, acordam 

                                            
342

Respectivamente, apanhar (IC156) < castelhano apañar < a- + -paño- + -a- + -r < lat. pannus, ‗pano‘; e 

avisados (IC263) < fr. aviser < lat. vīsum, part. de videre, ‗ver, olhar‘. 
343

Do lat. *accompaniāre < lat. vulg. *companĭa, formado de cum ‗com‘ + panis ‗pão‘, paralelo ao latim gaulês 

companìo. 
344

Do lat. accūsātĭō, -ōnis < lat. accūsāre < ad- + -causa. 
345

Do lat. appĕctŏrāre, ‗estreitar contra o peito‘ < ad- + -pectus. 
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(IB024)
346

. Em outras quatro se processou a parassíntese stricto sensu, como em acrecẽtar 

(IC056)
347

 e aqueecerõ (IC205)
348

, em que, da adjunção de um prefixo e de um sufixo em 

bases verbais, há a configuração de uma forma também verbal, com traços aspectuais 

incoativos, distintos dos verbos primitivos correspondentes. Nas 37 restantes, deu-se a 

prefixação isoladamente, como nos produtos lexicais herdados acendeu (IC025)
349

, adubar 

(IB036)
350

 e alugar (IB069)
351

, em vários deles ocorrendo, no próprio latim, assimilações do 

prefixo em relação à base mórfica, com a geração de alomorfes. 

Em relação às formações engatilhadas no português, em 71 bases léxicas distintas, 

como já apontamos, em 32 dessas formas primitivas ocorre a parassíntese lato sensu, sendo a 

maioria delas nominais, como nos produtos abraçoulhos (IC008)
352

, amãsado (IC139)
353

 e 

aportelados (IB087)
354

, ainda que haja dois casos de formações deadverbiais: arredados 

(IC211)
355

 e  adeantar (IC068)
356

. Quanto à parassíntese stricto sensu, opera em nove bases 

lexicais distintas, sempre na constituição de formas verbais a partir de substantivos ou 

adjetivos, como affremosentando (IC099)
357

, a gradecer (IB053)
358

 e aluzecẽdo (IC138)
359

. 

Nas demais bases, que são 30, deu-se no vernáculo a prefixação propriamente dita, na maioria 

das vezes com a adjunção de um expletivo, sobretudo a verbos, mas também, em raros casos, 

a alguns substantivos ou adjetivos. Alguns exemplos: acuydar (IC067)
360

, alanpadas 

(IC123)
361

, apresso (IC199)
362

. Em casos como esses, o prefixo é destituído de carga 

semântica, mas ainda assim não deixa de ser um morfema afixal da margem esquerda, dotado 

da função de aumentar o corpo morfofonológico e a eufonia dos produtos lexicais, tal como 

aponta Vasconcelos (1911-1912). 
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Do lat. *acchordāre, de cor, cordis. 
347

Do lat. *accrescentāre, baseado em accrescens, -entis, part. presente de accrēscĕre < ad- + -crescĕre. 
348

Do lat. vulg. *accadescere < lat. cadĕre, ‗cair‘. 
349

Do lat. accĕndĕre < ad- + -candĕre, ‗brilhar, aquecer, queimar‘. 
350

Do antigo fr. adober, ‗armar cavaleiro‘, deriv. do lat. *addŭbāre e, este, do frâncico *dubban, ―golpear, 

bater‖. 
351

Do lat. ad- + -locāre, de lǒcus. 
352

Do PA a- + -braç(o)- +  -a- + -r < lat. brac(c)hĭum. 
353

Do PA a- + -mans(o)- +  -a-+ - r < lat. vulgar mansus, derivado de mansuētus. 
354

Do PA a- + -portel(a)- + -a- + -r < lat. portella. 
355

Do PA *arredrar (ad- + -retro- + -a- + -r) deriv. do lat. ad rĕtro. 
356

Do PA adeant(e)- + -a- + -r < a- + -diante < lat. de + ĭnante. 
357

Do PA a- + -fremos(o)- + -ent- + -ar < lat. formosus. 
358

Do PA a- + -grad(o)- + -ecer, incoativo de *gradir, do lat. *gratire < lat. gratus, ‗grato‘. 
359

Do PA a- + -luz- + -ecer < lat. lux, lucis. 
360

Do PA a- + -cuydar < lat. cŏgĭtāre. 
361

Do PA a-+ lanpada < lat. lampăda, -ae < lat. lampas, -ădis < gr. lampás, -ádos, ‗archote‘. 
362

Do PA a- + -preso < lat. prĕndĕre, de prĕhĕndĕre. 
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Como se pode perceber do cômputo geral das formações, a partícula prefixal a-1 (e 

alomorfes e alógrafos), tanto em latim como em português, presta-se tanto à prefixação 

propriamente dita (37 casos diferentes no latim e 30 no português arcaico) quanto à 

parassíntese lato sensu (11 casos diferentes no latim; 32 no português arcaico) e, em menor 

escala, na parassíntese stricto sensu, que manifesta uma menor produtividade em ambos os 

sistemas (quatro casos diferentes em latim; 09 para o português arcaico). A leve queda que 

ocorreu na prefixação em vernáculo, quando comparada à processada no latim, pode haver 

sido causada em função do aumento de formações via parassíntese lato sensu em português. 

Outra observação importante é que o prefixo em questão quase exclusivamente atua na 

formação de verbos, havendo apenas 03 ocorrências em que opera sobre formas nominais, 

gerando igualmente adjetivos (participiais) ou substantivos, como em afiliados (IA001)
363

 e 

nos já mencionados alanpadas (IC123)
364

 e apresso (IC199)
365

. 

Em todos os casos em que atua o prefixo a-1 (e alomorfes e alógrafos), mostra-se ele 

assemantizado, ou seja, se não é um expletivo — como em avessadre (IC262) e auiuẽte 

(IC265) — é um item com sentido opaco, como em avisados (IC263) e atreuesem (IC252). 

Para o espanhol, Penny (1993) afirma que o prefixo a(d)- perdeu as nuances semânticas que 

transmitia no latim, sendo praticamente assemântico. Essa realidade, comum ao português e 

ao castelhano, pode ser explicada pela quantidade expressiva de formações ocorridas já no 

latim, com bases que permanecem no vernáculo como fossilizadas, propiciando, em grande 

parte, a opacidade prefixal. Cabe apontar que a expletividade prefixal do a(d)- era algo que já 

se registrava na língua latina, principalmente em casos de sobreprefixação (NUNES, 1975). A 

expletividade também se justifica pela alta frequência de ativação da parassíntese no 

vernáculo, operação em que o prefixo se mostra destituído de carga semântica depreensível, 

apresentando apenas propriedades formais e funcionais. 

 

8.8.2 Prefixo abs- 

 

O prefixo abs- é oriundo do prevérbio e preposição de ablativo latina ab-, que ocorria 

nessa língua sob a forma ab- diante de vogal, de < h > e das consoantes < i > (= < j >), < d >, 

                                            
363

Do lat. *ad-filiātus ‗adotado como filho‘. Ainda que não encontremos nos dados vasculhados a ocorrência do 

verbo afilhar, pode ter ocorrido no período arcaico do português, embora não registrado para essa sincronia. Isso 

levaria a uma consideração diferente sobre a operação parassintética lato sensu processada, pois geraria, a priori, 

um verbo, não um adjetivo.  
364

Do PA a-+ lanpada < lat. lampăda, -ae < lat. lampas, -ădis < gr. lampás, -ádos, ‗archote‘. 
365

Do PA a- + -preso < lat. prĕndĕre, de prĕhĕndĕre. 
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< l >, < n >, < r >, < s >; abs- diante de < c > (= < k >) e < t > (diante de < p >, abs- se reduzia 

a < as >); e, por fim, abs-, diante das labiais sonoras < m >, < u > (= < v >) e < b >, reduzia-se 

a a-; diante de < f >, o prevérbio latino convertia-se, ordinariamente, a au-. O sentido de ab- 

(e variantes) em latim era ‗distanciamento; a partir de; depois de‘. Em português, ocorre em 

cultismos (vocábulos eruditos e semieruditos), e, por essa razão, em geral se repete o regime 

latino nas alomorfias, como se pode perceber nos vocábulos abacto, aberrar, abortar, abusar; 

abdicar, abjurar, ablação, abnegar, ab-reação, absímile; absconso, abstrair; amover, 

amovível. 

Para esse prefixo, nos dados do português arcaico analisados, encontramos cinco 

variantes morfofonêmicas e duas variantes gráficas. Ao primeiro grupo adscrevem-se os 

segmentos abs- (abscondera (IB137)), as-2 (asconder (IC267)), a-2 (asolueu (IB139)), es-1 

(estẽẽça (IC278)) e s-1 (steença (IC279)). Já no segundo, figuram as formas au- (auonda 

(IC280)) e av- (avondava (IC281)). 

Chama atenção a baixa produtividade de abs- (algo também notado por Duarte 

(1999a), ao observar o português contemporâneo) se comparado ao a(d)-1. O primeiro (e 

variantes) atua em apenas cinco bases lexicais distintas (em 32 ocorrências), todas verbais, 

gerando a partir delas também produtos verbais. Nessas ocorrências, a operação prefixal foi 

processada na língua latina. Por causa disso e também pelo caráter fóssil das bases em que o 

fenômeno da prefixação ocorreu, em todos os derivados em abs- coletados o sentido mostra-

se opaco, não apresentando qualquer matiz semântico unívoco ou transparente. Em outras 

palavras, o que ocorreu foi o seguinte: o prefixo veiculava em latim, como já pontuamos, uma 

ideia original de ‗separação, ‗afastamento‘ (ÁLVAREZ, REGUEIRA & MONTEAGUDO, 

1995), mas que acabou se diluindo no transcurso de sua evolução para o romance. 

Concordamos com Duarte (1999a) quando afirma que a opacidade semântica do ab(s)- em 

alguns vocábulos derivados (como em esconder ou abjeto) é tamanha, que chega a dificultar a 

depreensão desse prefixo, de tal forma que, para alguns estudiosos de orientação 

exclusivamente sincrônica, sequer são consideradas formas derivadas as que contêm esse 

prefixo. 

 

8.8.3 Prefixo al-2 

 

O antepositivo al-2 é um prefixo vernáculo advindo do artigo árabe al (invariável), que 

se assimila quando se lhe seguem as consoantes < r >, < z >, < c > e < d >: acelga, açucena, 

adarga, aduana, alambique, alarde, albanil, albornoz, alfanje, alfavaca, alguazil, armazém, 
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arrabil, azeite, azimute. É de notar que, das mais de 700 palavras portuguesas oriundas do 

árabe, cerca de 600 são datadas das origens da língua até o século XVI, e um número 

considerável começa por esse artigo, que perdeu totalmente sua natureza semântico-funcional 

na nossa língua, tornando-se, via gramaticalização, um elemento afixal, em vista do que 

assumimos a postura de enquadrá-lo dentro do rol dos prefixos do português arcaico. Além 

disso, são registrados em galego diversos outros vocábulos de origem árabe iniciados pelo 

artigo a(l)-, não subsistentes em português, como aceal (‗tenazes‘), agarimo (‗devedor‘), 

albaiar (‗esteiar‘), alcucifar (‗esfregar o chão com pano‘), alferga (‗dedal‘), alfolín 

(‗armazém de sal‘), entre outros (FRÍAS CONDE, 2002). 

Freitas (1997, p.137) chega a expor o seguinte questionamento: ―Quem ousaria, em 

palavras como alface e alfaiate, por exemplo, destacar, numa análise morfológica do 

Português, o segmento al-, lembrando tratar-se do artigo árabe?‖. Além dele, outros 

estudiosos (como VASCONCELOS, 1911-1912) também são partidários da eliminação de tal 

partícula do rol dos elementos prefixais, não a considerando um morfema do português. 

Destoando desse ponto de vista, reputamos, com Houaiss & Villar (2009), Faulstich & 

Carvalho (2006), Santana Suárez et al. (2004), Frías Conde (2002) e García de Diego (1970), 

que esse segmento comporta-se, sim, como uma forma prefixal no português, dada a sua 

recorrência (produtividade) na atuação de formações em série (em bases substantivas) no 

período protoliterário dessa língua (séculos VIII a XV), graças ao contato árabe ibérico que 

nele ocorreu (FAULSTICH & CARVALHO, 2006). 

Os autores que se opõem à inclusão do antepositivo al-2 ao sistema mórfico português 

geralmente se pautam no caráter expletivo de tal partícula — pois não veicula no vernáculo 

nenhuma informação semântica depreensível — ou na sua total falta de vitalidade nas 

sincronias modernas do idioma, não atuando em RFPs na formação de novos itens lexicais. 

Como nos pautamos em uma caracterização gradiente do morfema, que inclusive pode se 

mostrar assemantizado, e por considerarmos também (e principalmente) a produtividade e não 

apenas a vitalidade como requisitos precípuos na identificação e determinação dos itens 

mórficos e, por extensão, os elementos prefixais, não vemos nesses dois critérios acima 

pontos fortes para a exclusão da partícula al-2 do paradigma prefixal português. 

O que nos leva a incluir o antepositivo mencionado no número de formas prefixais da 

língua portuguesa é a sua configuração recorrente em uma posição esperada no interior da 

estrutura mórfica do vocábulo (afixa-se sempre à sua extremidade esquerda), o que, ao mesmo 

tempo, é fruto e causa da gramaticalização que ocorreu no artigo árabe al, que migra do rol 

das formas dependentes para o grupo das formas presas. Trata-se, pois, de um percurso 
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recorrente nos fluxos de gramaticalização (COSTA, 2004; CASTILHO, 2006; 1997; 

POGGIO, 2002), já que, inseridas em um esquema de continuum, ―[...] categorias lexicais dão 

surgimento a categorias gramaticais, e estas a categorias ainda mais gramaticais, entendendo-

se por isto os afixos.‖ (CASTILHO, 2006, p.248). De forma semelhante ao ocorrido com os 

prefixoides, pseudoprefixos e mesmo aos prefixos latinos, a inserção do antepositivo árabe 

nas categorias afixais decorreu de um processo de gramaticalização, reforçando a proposta de 

um continuum composição-derivação para o português (GONÇALVES, 2011c), bem como 

para as demais línguas românicas e para o próprio latim. Para tanto, pesa, ainda, o fato de esse 

processo decorrer de uma situação de contato linguístico, em que a gramaticalização sofreu a 

pressão de uma reanálise morfolexical posta em marcha pelos falantes da língua-alvo 

(romances/ línguas românicas) sobre a língua-fonte (o árabe). 

Segundo Frías Conde (2002), no árabe, além de comportar-se como artigo —

funcionando como determinante, anteposto a formas nominais substantivas —, o elemento al, 

com a perda da consoante, podia figurar como forma presa em verbos, agregando-lhes um 

valor semântico causativo, como nos pares lexicais házina (‗estar triste‘) : áhzana 

(‗entristecer‘), káruma (‗ser honrado‘) : ákrama (‗honrar‘), mât (‗morrer‘) : amâta (‗matar‘), 

dáxala (‗entrar‘) : ádxala (‗introduzir‘). O mencionado estudioso chega a conjecturar que a 

grande frequência da prefixação com o a(d)- latino em português com caráter expletivo 

advenha de uma influência árabe, tendo sido favorecida pelo uso do antepositivo causativo 

nessa língua semita. 

Além da função aludida acima, de acordo com Faulstich & Carvalho (2006), o artigo 

al árabe, na condição de  partícula inseparável, apresentava nessa língua ainda duas outras 

funções, pois ora atuava como prefixo que se acoplava, sem restrições categoriais ou 

semânticas, a formas nominais; ora funcionava como determinante, restringindo a 

significação de um nome apelativo.  

De uma análise dos dados da primeira fase do português arcaico que compilamos, 

verificamos a atuação do prefixo a(l)- árabe sobre 15 bases léxicas diferentes (com um total 

de 26 ocorrências), todas substantivas, formando sempre produtos nominais, pois, ainda que 

na operação tenha se processado a formação de um verbo, como em arreuatada (IC301)
366

 ou 

açoutar (IC293)
367

, a partícula a(l)- se converteu em afixo (ou seja, gramaticalizou-se como 

tal) através da adjunção a uma forma nominal, como fica explícito através do recurso à 

etimologia. O antepositivo materializa-se sob três alomorfes distintos: al-2 (alacrães (IB147)), 

                                            
366

Do árabe ar-ribāt, ‗ataque repentino (de mouros)‘. 
367

Do PA açout(e)- + -a- + -r < ár. as-saut. 
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a-3 (açougues (IC292)
368

), ar-2 (arreuatada (IC301)
369

), não sendo registradas variantes 

gráficas. As alomorfias são decorrentes de assimilações causadas pelo processamento da 

adjunção ou contiguidade da partícula às bases no próprio árabe, como o demonstra também a 

etimologia. 

Sobre o al-2 (e alomorfes) é importante destacar sua completa opacidade de sentido já 

no período arcaico da língua, em que sempre funcionava como assemântico — de igual forma 

ao que ocorreu em espanhol, língua em que também não permaneceu com valor semântico 

algum (GARCÍA DE DIEGO, 1970) —, uma vez que, como já dissemos, advém de um 

processo reinterpretativo de uma situação de contato linguístico em que um elemento 

gramatical (forma dependente) na L1 (língua-fonte) passa a ser interpretado como prefixo 

(forma presa) na L2 (língua-alvo). Disso advém que o processo formativo deve ser entendido 

no contexto histórico do contato, que se dá entre os séculos VIII e XV. Do ponto de vista 

morfológico, esse elemento pode ser incorporado ao sistema de prefixos do PA, uma vez que 

sua recorrência é patente, sendo que funciona apenas como um sinalizador de que o item 

lexical em que se acha presente é um empréstimo do árabe (FAULSTICH & CARVALHO, 

2006). 

 

8.8.4 Prefixo an-1 

 

O prefixo an-1, registrado em nosso corpus sempre sob essa feição formal tipicamente 

vernácula, tem como étimo o antepositivo latino ambi- (equivalente à partícula grega amphi-), 

proveniente, por sua vez, da antiga preposição latina de acusativo ambi, que veiculava os 

sentidos ‗de ambos os lados‘, ‗em volta de‘, ‗ao redor de‘. Ocorre em derivados de todos os 

tempos da língua, a maioria dos quais como empréstimos eruditos do latim ou como formas 

congêneres dentro do português, incrementadas a partir do Renascimento (p.ex., ambages, 

ambidestro, ambilateral, ambivalente, ambiversão, ambiverter, ambívio etc.). 

Apresenta-se nos dados sob um único registro morfofonológico, an-1, como já 

dissemos, o que parece ser fruto uma redução no corpo fônico do prefixo original latino. 

Também não apresenta qualquer variação de natureza gráfica nas 13 ocorrências detectadas. 

Atua exclusivamente na formação latina *ambĭtāre < ambīre < ambi- + -īre, que se 

transmudou em português para a forma andar (IB159) e flexões, assim registrada no corpus, 

                                            
368

Assimilação realizada no próprio árabe ou na passagem do vocábulo dessa língua para o português. Observe-

se o étimo: açougues < ár. al-sōq, ‗mercado, feira‘. 
369

Assimilação realizada no próprio árabe ou na passagem do vocábulo dessa língua para o português. Observe-

se o étimo: arreuatada < árabe ar-ribāt, ‗ataque repentino (de mouros)‘. 
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ainda que também ocorra como deverbal, em malandança (IB163). A sua aplicação em 

apenas uma base léxica denota, de forma incontestável, a sua improdutividade e escassa 

vitalidade na sincronia em questão. Por o prefixo ambi- (incluindo sua versão vernácula an-1) 

operar sempre em formações cultas (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000), processadas 

ainda no latim, quase sempre porta um sentido opaco em vernáculo, situação da qual são 

provas os vocábulos registrados nos dados que rastreamos. 

 

8.8.5 Prefixo ante- 

 

O prefixo ante- possui como terminus a quo o antepositivo latino ante-, indicador de 

‗anterioridade no tempo e no espaço‘, sendo este ligado, por sua vez, ao advérbio e à 

preposição latina de acusativo homônimos (ante), que possuíam, em latim, também uma 

acepção geral de anterioridade espacial e/ou temporal, ou seja, ‗em frente de, diante de, antes 

de‘. Esse prefixo se documenta em vocábulos eruditos ou semieruditos portugueses — como 

anteaurora, anteboca, antebraço, antecâmara, antemanhã —, com acepções iguais ou muito 

similares às que apresentava em latim. O mesmo parece ocorrer no galego (FERREIRO, 

1997) e no espanhol (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2009; SANTANA SUÁREZ et al., 2004; VARELA & 

MARTÍN GARCÍA, 2000). 

No corpus textual do período arcaico que foi perscrutado, o prefixo referido 

manifesta-se sob cinco configurações alomórficas distintas: ante- (anteparãças (IC313)), am- 

(ampar (IB164)), ap- (appararsse (IC311)), en-1 (enparardes (IC316)) e ente- (enteado 

(IC317)). Além disso, apresenta três variantes gráficas: an-2 (anparauã (IC310)), ant- 

(antollança (IB170)) e hẽnte- (hẽnteadu (IB173)). Faz-se presente em 19 ocorrências 

(excluídas as flexões) e, em todas elas, o prefixo tem como classe-fonte e como classe-alvo 

formas verbais (ou adjetivos participiais), ainda que a partir dessas, a posteriori, tenha 

ocorrido a criação de substantivos ou adjetivos deverbais, como amparamento (IB166), 

enteado (IC317) ou desamparado (IB168). A partícula ante-, nos dados recolhidos, agrega-se 

a apenas quatro bases verbais distintas (uma delas participial), como é possível perceber nos 

seguintes produtos derivacionais: amparança (IB167) < lat. *anteparāre; antedisse (IC312) < 

PA ante- + -dizer < lat. dīcĕre; antollança (IB170) < PA ante- + -olhar < lat. vulg. 

*adoculāre, de ad- + -oculāre, ‗dar vista‘; entenado (IB172) < lat. antĕnātus. 

Nas operações em que age o prefixo ante- (e variantes), ou seu sentido mostra-se já 

opaco no português medieval — o que se dá em 14 das 19 ocorrências, ou seja, em 73% dos 
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casos, como em anparauã (IC310) e antollança (IB170) — ou veicula o sentido de 

‗anterioridade temporal‘, o que ocorre em apenas cinco ocorrências, como em antedisse 

(IC312) e hẽnteadu (IB173). Por conseguinte (atendo-nos, é claro, ao que nos é revelado 

através do banco de dados que construímos), o formante em questão não parece estabelecer, 

nessa sincronia, redes de polissemia, nem muito menos aparenta gozar de força produtiva ou 

vitalidade. Interessante observar que embora esse prefixo acople-se a bases em geral nítidas 

(não fossilizadas) para as sincronias arcaica e coeva do português, o sentido que abarca 

mostra-se opaco em uma análise morfossemântica. Isso parece apontar para uma ilação de que 

a opacidade semântica não incide somente sobre prefixos cujas bases são fósseis, ainda que, 

em geral, seja isso que ocorra. 

 

8.8.6 Prefixo apo- 

 

O prefixo apo-, que também é classificado como tal por Cunha (2010), Nunes (2005), 

Santana Suárez et al. (2004) e Varela & Martín García (2000), advém do elemento 

compositivo grego apo-, de apó, ‗longe de; separado de; contrário a‘, que se documenta em 

vocábulos eruditos, alguns formados no próprio grego (como apocalipse) e alguns outros 

introduzidos na linguagem científica internacional a partir do século XIX. Ocorre no 

vernáculo em vocábulos como apocalíptico, apócrifo, apostasia, apoteose etc. 

No corpus perscrutado, registram-se apenas 12 ocorrências em que apo- ou seu 

alomorfe a-4 atuam; o primeiro, em duas bases; o segundo, somente em uma, como é ilustrado 

nos seguintes exemplos: apocalipse (IC319), apostollos (IC321), adega (IC321). As demais 

ocorrências, ou são repetições desses vocábulos, ou são formas deles derivadas, via sufixação, 

no caso de apostoligo (IB176). Em todas as ocorrências o sentido do formante prefixal é 

opaco, não transparente para a sincronia estudada e muito menos para a sincronia 

contemporânea do português. Além disso, sempre entra em bases léxicas substantivas para 

formar produtos também nominais. Em todas as três formações recolhidas, o processamento 

da prefixação ocorreu no próprio grego, situação a que está atrelada a fossilização das bases 

lexicais e, consequentemente, a opacidade semântica do prefixo em questão, chegando a ser 

irreconhecível sem um recurso à ciência etimológica, como no caso de adega (IC321), em que 

o apo-, no percurso histórico da língua, passou a constituir um caso de homomorfismo, 

quando comparado aos prefixos a-1 (< lat. ad-), a-2 (< al- árabe) ou  a-3 (< lat. ab(s)). 

Sob uma perspectiva que desconsiderasse a diacronia, o a- de adega ou o apo- de 

apocalipse, muito provavelmente, seriam considerados partes do radical, sendo tais vocábulos 
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analisados como formas primitivas. Contudo, por esta ser uma investigação atrelada 

visceralmente à configuração da língua em seu percurso histórico, julgamos ser conveniente 

considerar as formações acima descritas como derivadas via prefixação, já que realmente essa 

operação morfolexical foi engatilhada, ainda que em outra língua, passando a funcionar no 

repositório mórfico das RFPs em português, ativando-se, como já foi explicitado, no jargão 

científico moderno. Notemos, contudo, que essa vitalidade no português moderno, do século 

XIX em diante, é restrita à língua de especialidade, não se mostrando ativa no léxico geral, o 

que parece corroborar a hipótese de que o antepositivo apo- jamais foi produtivo ou gozou de 

vitalidade no léxico comum português. De igual forma, para o português arcaico, parece 

mostrar-se como um prefixo improdutivo, não possuindo também nenhum potencial gerativo 

de novos vocábulos nessa fase pretérita do vernáculo. 

 

8.8.7 Prefixo arce- 

 

Prefixo oriundo do elemento compositivo grego arch(i)-, de archós, ‗aquele que 

comanda, chefe‘; relacionado com archein, ‗comandar, chefiar‘, ou com arkhe, es, ‗o que está 

na frente‘. Essa partícula, através de latinizações, chegou ao português contemporâneo sob as 

formas arc- (arcângelo), arce- (arcebispado), arci- (arcipreste) e arqui- (arquidiocese). 

Algumas dessas alterações já ocorrem no próprio grego, outras no latim medieval — em que 

conheceu uma pujante extensão de uso, indicando ‗dignidade‘ em vocábulos atinentes ao 

campo semântico-lexical dos cargos eclesiásticos, como arcipreste, arcebispo, arcediago 

(ALVES, 2000; MAURER JR., 1951) — e outras, por fim, em francês e/ou italiano, idiomas 

estes que serviram de veículos a inúmeros vocábulos portugueses de remota procedência 

grega. A forma arqui- tem substancial fecundidade moderna como item prefixal 

hiperbolizante ou superlativizante, não raro em palavras ad hoc, como arquibagunça, 

arquimultitudinário, arquirromântico, arquissolene etc. 

Para os dados do português arcaico que descrevemos, o formante enfocado apresenta 

quatro alomorfes e um alógrafo, respectivamente: arce- (arcediago (IB179)), arça- 

(arçadiagoo (IC327)), arch- (archangos (IC332)), archi- (archipelligo (IC333)) e arçe- 

(arçebispo (IC331)). Atua em 16 ocorrências, com quatro bases léxicas distintas, todas 

nominais. Deriva substantivos a partir de formas primitivas também substantivas. Dessas 

quatro formações distintas, cujos produtos morfolexicais são arçadiagóó (IB177), arcebispo 

(IB181), archangeos (IC332) e archipelligo (IC333), três delas foram processadas no grego e 

uma em latim (o primeiro dessa série de exemplos). 
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Em todas as ocorrências, o prefixo arce- e variantes sempre denotam uma ideia de 

‗superioridade, situação proeminente ou hierarquia‘, ao modificar semanticamente as bases a 

que se coadunam. Diferentemente do que parece ocorrer no espanhol e no português 

hodiernos, em que esse prefixo também se liga a bases adjetivais (DEPUYDT, 2009; ALVES, 

2000), no português arcaico são registrados produtos em que o prefixo apenas se acoplou a 

bases substantivas, ocorrendo tais derivações sempre nas matrizes genolexicais do português, 

ou seja, o grego e o latim, o que faz dos vocábulos derivados formas herdadas, nas quais, 

diferentemente do que ocorre na passagem ao português de outras formações prefixais 

ativadas nessas línguas, as bases, em geral, não se apresentam fossilizadas, havendo certa 

transparência de seus matizes semânticos, bem como os dos formantes prefixais. 

Trata-se de um formante que, no português arcaico, apresentava baixa produtividade e, 

provavelmente, nenhuma vitalidade. Para o português contemporâneo, apresenta um 

incremento, ainda que não robusto, do seu potencial gerativo de novos vocábulos, atuando, 

sobretudo, na prefixação intensificadora
370

, com uma superlativização ou intensificação do 

grau com que se manifesta dada propriedade, como em arquimilionário, arquioriginal, 

arquifamoso. O mesmo parece ocorrer no espanhol contemporâneo, conforme se deduz da 

explanação presente no estudo de Depuydt (2009) e na Nueva Gramática de la Lengua 

Española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2009) sobre os prefixos que nessa língua denotam intensificação. 

 

8.8.8 Prefixo circũ- 

 

Trata-se de um prefixo culto, advindo do prefixo latino circum- e este da preposição 

latina de acusativo circum, ‗em torno de, em volta de‘; ‗por (com ideia de movimento)‘; ‗ao 

pé de, perto de, nas imediações de‘; circum é o acusativo de circus, -i, ‗círculo‘, tomado 

adverbialmente, cognato do grego kírkos, ou ‗anel‘, ou talvez antigo empréstimo deste. Em 

vernáculo, circum- apresenta uma ocorrência talvez do séc. XIV (circuncidar) e, daí em 

diante, com ocorrências em número crescente até o século XIX, quando se marca por um sem-

número de prefixados, adscritos principalmente à língua de especialidade. 

Este prefixo, sob a forma gráfica circũ-, ocorre apenas uma vez em nossos dados, no 

vocábulo circũdada (IC334), registrado no Orto do Esposo (séc. XIV). Mostra-se, portanto, 

nessa ocorrência como um prefixo locativo que denotava a ideia de ‗em volta de, ao redor de, 

                                            
370

Também denominada de prefixação intensiva (ALVES, 2009; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). 
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em circuito‘ e que teve como classe-fonte um verbo e como classe-alvo um produto dessa 

mesma categoria morfossintática. Por não oferecer muitos derivados, como afirma Duarte 

(1999a), não apresenta produtividade considerável no léxico geral (nele ocorrendo na 

formação de alguns verbos e adjetivos), em toda a história do português, de forma similar ao 

que ocorre no galego e no espanhol (FERREIRO, 1997; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 

2000). Sem dúvida, mostra-se destituído de vitalidade no português arcaico, pois, ainda que 

apresente uma formação com esse prefixo, sua criação foi dada no sistema intralinguístico 

latino: circũdada (IC334) < lat. circumdăre, tal como vários outros produtos em que se afixa 

a partícula circu(m)- (SAID ALI, 1971). O fato de o prefixo aludido atuar quase sempre em 

vocábulos eruditos ou semieruditos (no português arcaico ou em sincronias mais coevas) 

corrobora essa hipótese. 

 

8.8.9 Prefixo com- 

 

O prefixo com- origina-se do antepositivo latino cum- (que, já no latim, poderia 

apresentar-se também sob as formas com-, con-, co-, col-, cor-) e este da preposição latina de 

ablativo cum, que denota ‗companhia, contiguidade‘. Esse prefixo se documenta em 

vocábulos eruditos, quase todos formados no próprio latim, como coadjuvar (< coadjŭvāre), 

cooperação (< cooperātĭŏ, -ōnis) etc., e em alguns outros formados nas línguas modernas, 

como coeficiente, por exemplo. No português, além do alomorfe co-, o prefixo, de forma 

similar ao que ocorria no latim, assume, ainda, as seguintes formas: com- (diante de < b >,     

< m > e < p >, como em combater, comemorar, compor); con- (diante de consoante, com 

exceção de < b >, < m >, < p > e < r >, como em conciliar, confrontar, conter); cor- (diante 

de < r >, como em corrigir, corroborar). 

Para os dados do português arcaico sobre os quais nos debruçamos, foram detectados 

seis alomorfes para o prefixo em questão: com- (combater (IB199)), co- (comemorazones 

(IB200)), cu- (descuberto (IB189)), coim- (coimamos (IC347)), cũ- (cũfuso (IB231)), cor- 

(corrigimento (IB275)). Quanto aos alógrafos, foram quatro os encontrados, a saber: cõ- 

(cõpromísso (IC352)), con- (confessa (IC367)), conr- (conrrõper (IB280)) e cõr- (cõrrõpe 

(IC487)). Como se faz notar, trata-se de um antepositivo cuja configuração grafo-

morfofonêmica exibia expressiva variabilidade no português arcaico. 

São registradas no corpus 258 ocorrências dotadas do prefixo com- ou variantes, em 

49 bases léxicas distintas. Dessa meia centúria de operações morfolexicais, apenas duas se 

processam no vernáculo, sendo as demais no próprio latim. São 44 formações latinas por 
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prefixação propriamente dita, como em consentir (IB245) < lat. consentīre < lat. cum- +         

-sentīre; 03 formações latinas via parassíntese lato sensu, como em contristey (IC464) < lat. 

contrīstāre < cum- + -trīstis, -e; e 02 formações vernáculas via prefixação, como no vocábulo 

confiam (IC371) < PA con- + -fiar < lat. *fidāre. Desse cômputo já se entrevê que as 

operações genolexicais envolvendo o prefixo com- são, em sua maioria esmagadora, 

processadas no latim, sendo escassas no corpus as formações vernáculas. 

Sobre as bases selecionadas pela unidade morfológica supramencionada, na grande 

maioria dos casos são verbais; em raras operações mórficas o prefixo se acoplou a bases 

nominais (sobretudo substantivas): confreires (IB225)
371

, colaço (IB232)
372

, concorda 

(IC356)
373

 etc., nesses dois últimos casos, para formar um verbo por parassíntese lato sensu 

no próprio latim. Sem dúvida, o prefixo com- tem como principal escopo morfológico a 

formação de verbos derivados, sobretudo a partir de verbos primitivos, mas também a partir 

de formas nominais, através de operações parassintéticas. 

Para nossa surpresa, pois conjecturávamos que fosse um prefixo dotado de grande 

potência genolexical na primeira sincronia arcaica do português, o formante em questão 

apresenta reduzida vitalidade nesse período, mas, em contraposição, grande produtividade, 

graças ao cômputo expressivo de vocábulos herdados do latim, em cuja estrutura esse prefixo 

se manifestava, através de operações morfolexicais ocorridas no sistema intralinguístico da 

língua-mãe do português. Segundo Ferreiro (1997) — e nossos dados legitimam essa ilação 

—, o prefixo com- era muito recorrente no latim, sendo muitos de seus produtos derivacionais 

herdados pelo galego-português, sob a forma de vocábulos patrimoniais, cultos ou semicultos. 

A situação apontada nos parágrafos acima, referente à procedência latina das 

operações prefixais de quase 100% dos vocábulos, acaba também promovendo a fossilização 

de bases léxicas e, a partir daí, a opacidade semântica dos prefixos. Das 258 ocorrências do 

com- (e variantes), em apenas 40 delas o prefixo denota algum matiz semântico, que sempre 

ou é o de ‗com, em conjunto, companhia‘, como em comemorazones (IB200)
374

, confortedes 

(IC381)
375

, conversar (IC475)
376

; ou o de ‗com; ação de uma parte em relação a outra‘, como 

nos derivados  correger (IC484) e conrrõper (IB280). Destarte, ainda que se verifique certa 

diferenciação de significado entre esses dois grupos de formações semantizadas do com-, 

                                            
371

Do PA com- + -freire < PA frei(re) < antigo prov. fraire < lat. frater. 
372

Do lat. tardio collacteus < lat. cláss. collactānĕus < lat. cum- + -lāc, lactis, ‗leite‘. 
373

Do lat. concordāre < concors, -cordis < cum- + -cor(cordis)- + -āre. 
374

Do lat. commemorātĭō, -ōnis < lat. commemorāre < cum- + -memorāre, ‗lembrar, recordar, mencionar‘. 
375

Do lat. confŏrtāre < lat. cum- + -fortis, ‗forte, sólido, vigoroso, robusto‘. 
376

Do lat. conversārī < cum- + -versārī, ‗encontrar-se ou viver habitualmente em, morar, residir, viver; estar 

ocupado em‘. 
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marcando certa polissemia, vê-se que esta não se mostra muito acentuada, pois sempre há 

nesses casos um traço semântico central comitativo, ou seja, que denota uma relação simétrica 

entre duas ou mais entidades (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000). Há uma ocorrência do 

com- expletivo: cõcanbha (IB234)
377

, que apresenta o mesmo sentido da forma sem prefixo 

(câmbio), já que apresenta o significado de ‗troca, negócio, permuta‘. Nas 217 ocorrências 

restantes — o que corresponde a 84% dos casos de derivação em que figuram a partícula com- 

ou variantes —, o sentido do prefixo mostra-se opaco, como nos seguintes vocábulos: 

comjurou (IC394), cõphonhamos (IB237), conscienças (IC405), consentir (IB244), cõuidarey 

(IC478). 

 

8.8.10 Prefixo de-1 

 

O prefixo de-1 tem sua origem no prevérbio latino homônimo, que veiculava nessa 

língua três sentidos principais: (i) ‗movimento de separação, afastamento, movimento de cima 

para baixo‘; (ii) ‗privação ou cessação‘; (iii) ‗acabamento, intensidade‘. Advém da preposição 

latina de ablativo homônima (de), que apresentava os sentidos ‗de cima de‘; ‗de, fora de, 

procedente de; em, sobre, no alto de, debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; 

em vez de; por causa de; acerca de; contra‘; ocorre em grande número de vocábulos formados 

no próprio latim, muitos dos quais introduzidos no léxico vernáculo desde as origens da 

língua, como declarar, declinar, decorrer, defeito, defender, definido, defunto, deleitar, 

demais, demitir etc. 

Nos textos que perscrutamos, o prefixo em questão se realiza sob dois alomorfes e um 

alógrafo (este apenas ocorrendo em um vocábulo): de-1 (debulhar (IB281)), di-1 (difindemẽto 

(IB297)) e des-1 (destestados (IB340)), respectivamente. Atua, no corpus, em 185 

ocorrências, em 46 bases léxicas diferentes. Dessas, sejam formadas no latim ou no vernáculo, 

em apenas raros casos o prefixo se coaduna a uma base nominal (apenas em cinco operações 

genolexicais), o que parece apontar para o fato de que atua, de forma seletiva, sobre formas 

verbais, delas originando também verbos, derivados. Disso decorre que o uso da partícula de-1 

(e variantes) em operações parassintéticas é algo raro nos dados, atuando em apenas três 

formações latinas e uma vernácula — todas do tipo lato sensu —, respectivamente nos 

seguintes vocábulos: degolar (IC522) < lat. decollāre, de collum, -i, ‗pescoço‘; delonges 

(IC540) < lat. *delongāre < lat. -longus, -a, -um; derribam (IC587) < lat. med. lusitano 

                                            
377

Do PA cõ- + -canbhar < do lat. cambiare. 
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diripāre, de de- + -rip(a)- (‗ribanceira, margens‘) +  -āre; defructarũ (IB298) < PA de- +       

-fruct(o)- + -a- + -r < lat. frūctus. 

Além das quatro operações de parassíntese lato sensu, o elemento de-1 (e variantes) 

também figura em 44 formações distintas via prefixação propriamente dita, sendo que dessas, 

33 ocorrem no latim, 07 no português arcaico e 01 em francês (entrando no léxico português 

como empréstimo), exemplificadas nos seguintes vocábulos: delivrar (IB301)
378

, decaera 

(IB282)
379

 e departir (IB336)
380

. O antepositivo comporta-se, por conseguinte, como formante 

partícipe de operações prefixais na gênese de deverbais — na geração de verbos derivados a 

partir de verbos primitivos —, quase todas processadas no próprio latim, chegando ao 

português como formas patrimoniais herdadas ou como cultismos ou semicultismos. Isso nos 

leva a avaliar este prefixo como possuidor de rentabilidade limitada no português medieval. 

Em outras palavras, mostra-se como produtivo na história da língua, dado o número 

expressivo de formas herdadas, mas apresenta vitalidade bastante restrita no processamento 

de pautas derivativas vernáculas na primeira fase do português arcaico. Esse quadro parece se 

espelhar no português e no galego contemporâneos (FERREIRO, 1997). Segundo Campos 

(2004), o prefixo de-1, nos produtos lexicais formados no português arcaico, sempre é 

empregado em formas populares, como demudado. 

Em 127 das 185 ocorrências em que atua o item afixal explanado, ou seja, em 68% do 

cômputo total dos derivados, o sentido do formante prefixal de-1 (e variantes) é opaco, o que 

pode ser justificado pelo número majoritário de vocábulos processados na matriz genolexical 

latina, sendo poucos os constituídos no sistema intralinguístico português. A manifestação da 

opacidade semântica deste prefixo pode ser constatada, por exemplo, nas seguintes lexias: 

deceber (IC491), devysou (IC604), deuotas (IC606), dilicado (IC608), denodados (IC571), 

demorança (IC565), demandar (IC561) etc. Além de semanticamente opaco, o prefixo em 

questão pode comportar-se em algumas formações como expletivo: demostrar (IB332), 

delivrar (IB301), delivrança (IB302), denegada (IB335), dependurado (IC581), detardança 

(IC598). Apesar disso, o prefixo de-1 (e variantes) ativa uma rede polissêmica considerável, 

pois, nos derivados em que não se apresenta com sentido opaco, veicula as seguintes noções 

(contíguas, mas distintas): (i) ‗separação‘, como em debulhar (IB281), departimento (IC578) 

e demediado (IB328); (ii) ‗movimento de cima para baixo‘ — sentido mais recorrente quando 

o de-1 é inexpletivo —, como nos derivados decaera (IB282), decender (IB284), derramara 

                                            
378

Do lat. deliberāre. 
379

Do PA de- + -cair < lat. cadĕre. 
380

Do fr. départir < lat. partīre. 
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(IC582); (iii) ‗extração, ablação‘, sentido que se manifesta em um único vocábulo, defructarũ 

(IB298); (iv) ‗redução‘, como nas lexias derõper (IB339) e destroiran (IC589). Assim, 

verifica-se uma teia de sentidos metafórica e metonimicamente relacionados, mantendo o 

caráter polissêmico que o de- prefixal parece ter herdado do prevérbio latino do qual se 

originou. 

 

8.8.11 Prefixo des-2 

 

O elemento des-2 é um prefixo vernáculo de grande vitalidade, proveniente de uma 

evolução natural da partícula prefixal latina dis- (ALVAR & POTTIER, 1993; SAID ALI, 

1971), e que se documenta em vocábulos portugueses eruditos e de imediata procedência 

latina. Para alguns morfologistas e etimólogos, como Ferreiro (1997), Penny (1993), Coutinho 

(1976) e Nunes (1975), esse prefixo pode ser resultante da junção de dois outros prefixos 

latinos, de- + ex-, hipótese rejeitada por Said Ali (1971), para quem o prefixo des-2 é a forma 

romanceada do antepositivo latino dis-. O prefixo des-2 também se mantém no português 

(arcaico e contemporâneo) sob a forma original dis- em vários outros vocábulos (discordar, 

disforme, disparar etc.). Exprime as ideias principais de ‗negação‘, ‗cessação‘, ‗separação‘ e 

‗mudança de aspecto‘, podendo também apresentar caráter pleonástico, funcionando (quando 

muito) como simples partícula de reforço (desaliviar, desapartar, desinfeliz, desinquieto). 

Ocorre em pares sinonímicos (ou seja, doublets morfolexicais) do tipo 

descampado/escampado, desfarelar/esfarelar, alternando com o prefixo es-2, mostrando-se, 

quando relacionado a este antepositivo, como um doublet mórfico. 

Para o português arcaico, da observação dos dados depreendidos, o prefixo 

supracitado apresenta um quadro alomórfico expressivo, com cinco variantes: des-2 

(desacordo (IC616)), de-2 (deostar (IB345)), di-2 (diligençia (IC671)), d- (doitear (IB347)), 

dis- (discordia (IB366)). Em contraposição, não exibe nenhuma variação de cunho 

estritamente alográfico. Sua incidência se processa em 114 ocorrências, em 48 bases léxicas 

distintas. 

Ainda que não seja o prefixo com o maior número de ocorrências em produtos 

derivacionais no corpus perscrutado (nesse aspecto, é sobrepujado pelo en-2 e pelo de-1, por 

exemplo, que contam com 233 e 185 ocorrências, respectivamente), trata-se do item prefixal 

que maior vitalidade apresenta dentre todos os formantes afixais de margem esquerda atuantes 

na primeira fase do português arcaico, pois, do cômputo de operações morfolexicais distintas 

em que esse afixo se faz presente, em 73% delas o processamento da derivação ocorreu no 
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vernáculo, sendo um dos poucos casos em que o prefixo apresenta maior vitalidade e 

produtividade em português do que em sua matriz histórica, o latim. De acordo com Campos 

(2004), que investigou em um amplo corpus textual remanescente a prefixação negativa nas 

duas sincronias do português arcaico, o item prefixal des-2 revelou a maior produtividade 

dentre todos os prefixos de negação nesse período do idioma, o que também se verifica em 

nossos dados, considerando-se o aspecto semântico. Esse quadro derivacional, depreendido da 

pesquisa de Campos (2004) e da nossa, confirma o que já havia sido apontado por Said Ali 

(1972) e Duarte (1999a): a incontestável força produtiva desse antepositivo em todas as 

épocas da história do português, bem como em outros sistemas linguísticos novilatinos, como 

o galego e o espanhol (FERREIRO, 1997; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000; REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA & ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2009). 

O comportamento do mencionado prefixo nos dados que visualizamos, permite-nos 

afirmar que seleciona majoritariamente bases verbais, pois, das 48 operações morfológicas 

depreendidas, em 43 delas (aproximadamente 90%) a derivação ocorre a partir de vocábulos 

cuja classe-fonte é verbal, sendo apenas 10% dos casos (5 operações morfolexicais) 

formações a partir de nomes. O prefixo des-2 engatilha, no corpus, principalmente a 

prefixação propriamente dita, ainda que haja dois casos de parassíntese lato sensu, um 

processado no sistema intralinguístico latino e outro já em vernáculo, respectivamente nos 

seguintes vocábulos: descordias (IC630) < lat. dĭscǒrdĭa < dis- + cor, cordis + -āre; 

desvenecida (IB389) < PA des- + venecid(a) (vencilho, i.e., vínculo, com radical vulgar) +     

-a- + -r. Como se pode notar, é um prefixo que figura, praticamente de forma exclusiva, na 

formação de derivados verbais. 

A prefixação propriamente dita — como já afirmamos, a mais recorrente das 

operações morfolexicais registradas (atua em 46 formações diferentes) —, sobrevém em 35 

formações distintas processadas no português arcaico, 10 efetuadas no latim e 01 em 

espanhol. Os exemplos seguintes ilustram cada uma dessas três categorias de derivação 

prefixal, quanto à sua origem: desordiadamẽte (IB379) < PA des- + -ordenar < lat. ōrdĭnāre; 

destorvar (IB387) < lat. dĭstŭrbāre; desuairados (IC667) < esp. desvariar < esp. des- 

(intensivo) + -variar. 

Quanto à natureza semântica desse item prefixal, cabe apontar que manifesta, quando 

nítida e transparente, uma rede polissêmica bastante expressiva, veiculando as seguintes 

noções: (i) ‗mudança de aspecto‘ ou ‗reforço‘, apenas nas formas verbais desnua (IB375) e 

desnuousse (IC642); (ii) ‗movimento para diversos lados‘, como em destrebuio (IC665) e 
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desvairados (IC668); (iii) ‗ação contrária‘, como nos vocábulos desfará (IC636), descreer 

(IB367), desacordar (IB350), desamar (IB351), desarraygados (IC619), desaueenças 

(IC621); (iv) ‗privação‘ ou ‗ausência‘, como nos derivados desmericimẽtos (IC641), 

desaconselhado (IB348), desamor (IB353), desasperança (IB357), desconfortado (IC629), 

desamparado (IB354); (v) ‗negação propriamente dita‘, como nas lexias desasperar (IB355), 

descomunal (IB362), descomungado (IB364) e desguysados (IC638). Quando o prefixo des-2 

denotava uma das três últimas acepções dessa rede polissêmica, muitas vezes se mostrou 

difícil determinar qual dos sentidos aportava no produto morfolexical. Como já afirmamos em 

seções anteriores, lidar com semântica histórica é uma aventura labiríntica, altamente 

intrincada, sobretudo ao se tentar rastrear os matizes semânticos de partículas afixais 

polissêmicas, como é o caso do antepositivo sobre o qual discorremos nessa microsseção.  

Dos dados perquiridos, observamos que o prefixo des-2 também pode veicular, na 

primeira fase do português arcaico, um sentido opaco, não transparente, o que se dá em 23 

ocorrências (12,5% do cômputo total), como nas formas descontar (IB365), desdenho 

(IC632), despeyto (IC649), despendeu (IB380), entre outras. A expletividade semântica 

também se reflete em algumas ocorrências em que esse prefixo opera, ainda que sejam bem 

raras, pois são apenas três casos (1,6% do total), em três bases léxicas verbais distintas: 

descanbho (IC624), desffalleçido (IC635) e desronperen (IB386). 

 

8.8.12 Prefixo en-2 

 

O elemento en-2 é um prefixo vernáculo oriundo do prefixo latino in-1 (por sua vez, 

advindo da preposição latina de acusativo e ablativo homônima), que nessa língua apresentava 

basicamente as noções de ‗interioridade, movimento para dentro‘, ‗superposição‘, 

‗aproximação‘, ‗introdução‘, ‗transformação‘. O prefixo in-1, em fins do período clássico 

latino, passou por assimilações, transformando-se em il-1 diante de vocábulos iniciados em    

< l > (illabor, illustrāre), em ir-1 diante de vocábulos iniciados em < r > (irradiāre, irrumpo), 

e em im-1 diante de vocábulos iniciados em < b >, < m > e < p > (imbŭere, immittĕre, 

impellĕre). 

Nos derivados portugueses eruditos, o prefixo latino in-1 assumiu essas mesmas 

formas (ilustrar, imbuir, imitir, impelir, irradiar, irromper); nos vocábulos semieruditos e/ou 

de cunho popular, o prefixo evoluiu para e- (emalar), em- (embarcar), en- (enterrar) e i- 

(imigrar). Esse prefixo é atuante desde as origens da língua, ocorrendo em vocábulos de 

várias épocas, formados já no próprio latim (encetar [< inceptare], encruescer [< 
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incrudescere], encurvação [< incurvatione], ensinar [< insignare], enviar [< inviare], 

envolver [< involvere] — em geral por via erudita); também se verifica a sua contribuição 

genolexical nas modernas línguas de cultura (empatar [< it. impattare < in- + patta ‗empate 

no jogo‘ + -are], engrenagem [< fr. engrenage], engrenar [< fr. engrener]), bem como no 

português, arcaico e contemporâneo (embotijar, encaramelar, encharcar, endireitar). 

 De larga expressão no português, este formante prefixal apresenta sentidos registrados 

no próprio latim e alguns outros que se desenvolveram nas línguas modernas; no português 

contemporâneo, o prefixo en-, que ocorre em vocábulos verbais e nominais, em geral pode ser 

visto em produtos genolexicais veiculando os seguintes sentidos: (i) ‗movimento sobre; 

justaposição‘, especialmente em verbos, com as noções de ‗colocar ou pôr em‘, ou ‗adornar, 

ornar ou guarnecer com‘: embonecar, embotilhar, embrincar, empanar, empavesar, 

encabrestar, encangalhar, enchocalhar, encordoar, encravelhar, enfiar etc.; (ii) ‗movimento 

para dentro, introdução, penetração em determinado espaço‘, como nas formas verbais 

embolsar, emboscar, emprisionar, encaixar, encaminhar, encarcerar, encarretar, 

enclausurar, enfornar, enfrascar, engaiolar etc.; (iii) ‗cobrir com, revestir com‘, como nos 

verbos encapuzar, encouraçado, empoeirar etc.; (iv) ‗aproximação; direção a‘: encarar, 

encostar etc.; (v) ‗aquisição de uma qualidade ou de um estado novo; passagem para uma 

nova forma; transformação‘, como nos verbos embodegar, embodocar, embolar, 

embrandecer, embranquecer, empastar, empavonar, empedrar, emperrar, emplumar, 

empobrecer, encalmar, encaramelar, encarvoar, encharcar, endireitar, endurecer, 

enfraquecer, engrandecer, engravidar, enobrecer etc.; (vi) ‗dar ou criar‘: enflorar, enfrutar, 

enfrutecer etc. 

Na primeira fase do português arcaico, da observação dos dados coletados, o prefixo 

en-2 ocorre como quatro alomorfes distintos: en-2 (enalehar (IB401)), e-1 (ementando 

(IB394)), ĩ-1 (ĩfiados (IB428)), in-1 (incarnaçõ (IC718)). Apresenta também três variantes 

gráficas: em-1 (emperador (IB345)), jn-1 (jnclinada (IC679)) e ẽ-1 (ẽsygna (IC764)). Sua 

incidência se processa em 233 ocorrências, em 60 operações morfolexicais distintas. Dessas, 

29 foram realizadas no latim e 31 no português. Como se observa, o número de formações no 

português arcaico supera as que foram herdadas do latim, apontando para uma plena 

incorporação desse prefixo ao sistema mórfico vernáculo. 

O prefixo em questão, no latim ou no vernáculo, atua nos três tipos de formações em 

que se pode fazer presente um afixo da margem esquerda: a prefixação propriamente dita (23 

casos distintos em latim; 11 no português), a parassíntese lato sensu (05 casos distintos em 

latim; 14 no português) e a stricto sensu (01 operação em latim; 07 no português). Exemplos 
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da atuação desse prefixo em cada uma dessas operações: a) prefixação no latim: jnuẽtayro 

(IC810) < lat. tardio inventārium < do lat. tardio inventāre, incoativo de invenīre; ẽxertadas 

(IC804) < lat. insertāre, de insertus, part. pass. de inserĕre; envolva (IC801) < lat. in-vŏlvĕre; 

b) prefixação no vernáculo: enprestou (IB452) < PA en-+ -prestar < lat. praestāre < prae- +     

-stāre, ‗estar de pé, estar levantado‘; encavalgada (IB415) < PA en- + -cavalgar < lat. vulg. 

cabăllĭcāre; enserrou (IC759) < PA en- + -serrar < lat. tardio serāre < lat. sera, ‗ferrolho‘; c) 

parassíntese lato sensu no latim: encarnaçom (IC716) < lat. īncarnātiōnem < lat. incarnāre 

(in- + -caro (carnis)- + -āre); ensignar (IC766) < lat. ĭnsĭgnāre, por ĭnsĭgnīre (in- +                

-sign(um)- + -īre), ‗pôr uma marca, pôr um sinal, assinalar, distinguir‘; d) parassíntese lato 

sensu no vernáculo: ẽgrossa (IC741) < PA en- + -grosso- + -a- + -r < lat. grŏssus; 

enuergunar (IC793) < PA en- + -vergun(ha)- + -a- + -r < lat. vĕrēcŭndia; e) parassíntese 

stricto sensu no latim: enbargar (IB409) < lat. *imbarricāre, de *barra; e) parassíntese stricto 

sensu no vernáculo: emcardeceo (IC673) < PA em- + -card(eo)- + -ec- + -er < talvez do lat. 

tard. *cardinus, ‗azulado‘, derivado de cardus; enrouquece (IC755) < PA en- + -rouc(o)- +    

-ec- +  -e- + -r <  lat. raucus, -a, -um. 

Algo que chama a atenção nos dados é que, independentemente da operação 

processada, o prefixo en-2 seleciona sempre bases verbais (ainda que se acople a bases 

adjetivais como sujo, cabe apontar que se trata de um deverbal), o que parece corroborar a 

ilação de que há prefixos que promovem uma seleção de bases nas derivações em que 

figuram. Já quanto aos produtos derivacionais que forma, todos são verbais (ou seja, a classe-

alvo da formação é um verbo), ainda que a classe da ocorrência registrada seja um substantivo 

ou um adjetivo participial. Também chama a atenção a similitude do prefixo en-2 como o a-1, 

pois ambos serviam, no latim e no português arcaico, para o processamento dos três tipos de 

formação: a prefixação propriamente dita, a parassíntese lato sensu e a parassíntese stricto 

sensu. 

O prefixo en-2 (e variantes), com expletividade semântica, é registrado no corpus em 

71 ocorrências (30,4% do total), a maioria delas circunscrita a operações parassintéticas. Os 

vocábulos enmentar (IB394), ẽcravelhadas (IC724), emçuiado (IC674) e ẽmendar (IB398) 

exemplificam a expletividade prefixal em produtos gerados através de parassíntese; por sua 

vez, as lexias enallear (IB400), encobrir (IB417) e enpuxam (IC752) são exemplos de 

derivados em que o prefixo en-2 (e variantes) mostra-se como expletivo, ainda que não esteja 

atuando na parassíntese lato ou stricto sensu. Em 27,4% dos casos (64 ocorrências), o sentido 

do prefixo en-2 (e alomorfes/alógrafos) revela-se opaco, como nos derivados emjuria (IC675), 

emperador (IB404), enbargar (IB410), encenço (IC719) e encomendamus (IC722). 
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Para as ocorrências do en-2 (e alomorfes/alógrafos) como inexpletivo, tomando por 

base os dados perscrutados, podemos afirmar que dá forma a um esquema de polissemia, pois 

o prefixo mencionado veiculava três acepções ou nuances semânticas gerais diferenciadas, a 

saber: (i) ‗conversão em, transformação em, mudança de estado‘, nas formas derivadas 

encarnaçom (IC716), emprennar (IB399), encantar (IC713), endurar (IB425), enlumẽada 

(IB436), entre outras; (ii) ‗movimento para dentro‘, nos vocábulos emduziia (IC681), ĩfiados 

(IB428), ẽxertos (IC805) etc.; (iii) ‗superposição‘, em uma única lexia: encavalgada (IB415). 

 

8.8.13 Prefixo emtre- 

 

O elemento emtre- é um prefixo vernáculo derivado do antepositivo latino inter- (por 

sua vez, advindo da preposição latina de acusativo homônima), que nessa língua apresentava 

as noções de ‗intervalo‘, ‗no interior de dois‘, ‗privação‘, ‗destruição‘. Documenta-se em 

latim na formação de verbos (interdīcĕre), substantivos (intercolumnium) e adjetivos 

(intercalāris). Em vernáculo, ora se manteve inalterado (interdizer, intercolúnio, intercalar), 

ora evoluiu para a forma romanceada e popular entre- (entreabrir, entremeio, entrefino). 

Modernamente, no português — mas também no espanhol e no galego (SAID ALI, 1971; 

FERREIRO, 1997; VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000) —, na formação de derivados 

eruditos, prevalece a forma inter- (interespacejar, interfalangiano, intergaláctico), enquanto 

que no português antigo a forma romanceada foi consideravelmente mais fecunda. A par de 

entre-, ocorria também, no período arcaico do português, a forma antre- (antrecosto, 

antrerromper, antrelinhar) e, com muito menor frequência, ontre- (ontredito, ontremeio) e 

untre-. 

O prefixo em questão manifesta-se sob três formas alomórficas: emtre- (emtrepetar 

(IB813)), antre- (antrelĩhada (IC812)) e jntel- (jntellectuaaes (IC814)), não apresentando 

nenhuma variante de natureza estritamente alográfica. Ocorre em apenas quatro vocábulos, 

dois formados no latim — emtrepetar (IB813) < lat. interpretārī; jntellectuaaes (IC814) < lat. 

tard. intellēctuālis < intellĭgĕre, ‗ler entre, compreender‘ — e dois formados no vernáculo — 

antrelecutorias (IC811) < PA antre- (< lat. inter-) + -locutorio < lat. locūtor, -ōris; 

antrelĩhada (IC812) < PA antre- + -lĩhar (< lat. līnea, de līnĕus e, este, de līnum (‗linho‘)). 

No corpus, o antepositivo coaduna-se a um substantivo e três verbos, derivando produtos 

isocategoriais. Em dois deles apresenta um sentido opaco (jntellectuaaes (IC814); emtrepetar 

(IB813)), mas quando espelha algum matiz semântico depreensível, são as noções de ‗ação 

recíproca‘ (em antrelecutorias (IC811)) ou ‗posição intermediária‘ (em antrelĩhada (IC812)), 
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o que nos permite alegar que o prefixo aludido manifestava certa polissemia, ainda que fosse 

através de apenas duas nuances semânticas. 

Trata-se, portanto, de um prefixo que apresentava baixíssima vitalidade na primeira 

sincronia do português arcaico, além de, ao que parece, reduzida produtividade, tanto na 

matriz lexical latina, quanto no léxico geral vernáculo. Segundo Duarte (1999a), a forma 

romanceada do prefixo (entre-) não fornece uma quantidade exemplar de derivados na 

história do português como a sua variante etimológica culta inter-. De acordo com Said Ali 

(1971), essas duas formas sempre mantiveram expressiva concorrência na língua portuguesa, 

em seu período arcaico. Nossos dados, ainda que com poucas manifestações do antepositivo 

em questão, parecem corroborar a indução deste linguista. 

 

8.8.14 Prefixo es-2 

 

O prefixo vernáculo es-2 é derivado do prefixo latino ex- (por sua vez, advindo da 

homônima preposição latina de ablativo), que nessa língua podia veicular os seguintes 

sentidos: ‗ação de tirar para fora de‘, ‗ideia de saída‘, ‗acabamento‘, ‗ação de levar‘, ‗privação 

ou negação‘, ‗reforço‘. O prefixo latino ex- manteve-se intacto antes de vogais e de < c >, < h 

>, < p >, < q >, < s > e < t > (exaltāre, excurrĕre, exaurīre, explōdere, exquīsītus, exsequĭae, 

extrinsĕcus); reduziu-se a ē- antes de < b >, < d >, < g >, < j >, < l >, < m >, < n >, < r > e < v 

> (ebullītĭo, ēdictum, ēgregĭus, ejectāre, ēlĭgĕre, ēmittere, ēnūntiātĭō, ērĭgĕre, ēvādere). Nos 

derivados portugueses, o prefixo latino ex- apresenta as seguintes características: (i) conserva 

a mesma forma do latim quando seguido de vogais (exaltar), de < h > (exaurir), de < p > 

(explodir) e de < s > (exsicar); (ii) passa a e-, tal como em latim, diante de < b >, < d >, < g >, 

< j >, < l >, < m >, < n >, < r > e < v > (ebulição, edito, egrégio, ejectar, eleger, emitir, 

enunciação, erigir, evadir); (iii) evoluiu para es- nos vocábulos populares e/ou semieruditos 

(escorrer, esquisito etc.).  

O prefixo es-2 é prolífico em português, ocorrendo na formação de diversos derivados, 

nas seguintes acepções: ‗movimento para fora ou para longe, afastamento‘, como em 

espraiar, estender; ‗movimentos repetidos‘, como em esfaquear, esmurrar; ‗separação, 

privação, extração‘, como em escarrar, esgalhar; ‗passagem para novo estado ou nova 

forma‘, como em esfriar, esquentar. Cabe apontar que o prefixo es- apresenta grande 

produtividade e vitalidade na formação de verbos via parassíntese lato ou stricto sensu, desde 

as origens da língua. Nesses casos, apresenta expletividade, basicamente com conteúdo de 

ordem funcional. 
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O elemento afixal referido exibe quatro alomorfes e três alógrafos no corpus que 

subsidiou o nosso estudo. As variantes morfofonêmicas são es-2 (escaeciste (IB484)), ef- 

(effectos (IC815)), eix- (eixerdamẽto (IB483)) e exe- (exeeyções (IB511)); as variantes 

gráficas são ex- (excusarey (IC835)), eyx- (eyxerdamẽto (IB483)) e s-2 (scusaçom (IB493)).  

O prefixo es-2 (e variantes) é identificado em 84 ocorrências, atuando em 28 

formações morfolexicais distintas, que podem ser de natureza estritamente prefixal ou 

parassintética. Dessas formações, 19 foram operadas no sistema intralinguístico latino e 8 no 

vernáculo. Das latinas, 18 são prefixações propriamente ditas, como effectos (IC815)
381

, 

escaecer (IB485)
382

 e espantoso (IC853)
383

; sendo que há um caso de parassíntese lato sensu: 

escusar (IC833) e excusarey (IC835)
384

. Já das formações portuguesas, 04 são prefixações 

estritas, como em esguardaron (IC845)
385

 e estorcendo (IC863)
386

; 03 são parassínteses lato 

sensu, como nos vocábulos esfraldadas (IB496)
387

 e esforço (IC841)
388

; e 01 é parassíntese 

stricto sensu, o vocábulo esmorecia (IB500)
389

. Atua, no corpus, sempre na formação de 

verbos, a partir de bases substantivas ou verbais. 

Das 84 ocorrências, em 51 delas (60,7%) o sentido do formante prefixal se mostra 

opaco, como nos seguintes exemplos: effectos (IC815), escoller (IB487), escolheyta (IC827), 

escusar (IC832), espantou (IC850), estremadas (IB508), excelencia (IC867). Por sua vez, a 

expletividade semântica do prefixo é verificável em 16,7% dos casos (14 ocorrências), seja 

em processos parassintéticos — como nos vocábulos esforçousse (IC839), esfraldadas 

(IB496) —, seja na prefixação propriamente dita, como em escambhar (IC818). Em apenas 

22,6% das ocorrências, o prefixo es-2 (ou variantes) é dotado de alguma nuance semântica 

perceptível, que pode ser uma das seguintes: (i) ‗separação, privação‘, como em escomũgou 

(IB488), escomũgado (IC829) e escomũhões (IC830); (ii) ‗extração, privação‘, em 

eyxerdamẽto (IB483); (iii) ‗mudança de estado, conversão em‘, nas lexias escaentassen 

(IB486), esmorece (IB499), estremece (IB510) etc.; (iv) ‗movimento para fora‘, em escaparẽ 

(IC821), escorregou (IC831), espoendo (IC858), estendem (IC861) etc. 

 

 

                                            
381

Do lat. effectum, -ī < lat. efficĕre < lat. ex- + -facĕre. 
382

Do lat. *excadescere, frequentativo de excadĕre. 
383

Do lat. expavĕntāre (cláss. expavēre). 
384

Do lat. excūsāre < lat. ex- + -causa, ‗causa, motivo, razão‘. 
385

Do PA es- + -guardar < lat. guardāre, deriv. do germânico *wardon. 
386

Do PA es- + -torcer < lat. *tŏrcēre (cláss. tŏrquēre). 
387

Do PA es- + -frald(a)- + -a- + -r < gót. *falda, ‗pano de envolver‘. 
388

Do PA es- + -forç(a)- + -a- + -r < lat. tard. fŏrtĭa. 
389

Do PA esmorir (séc. XIII), com troca de sufixo, relacionado com o lat. mori, ‗morrer‘. 
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8.8.15 Prefixo in-2 

 

O prefixo latino in-2 (cognato do grego aan- e do germânico un-), atestado em 

português sob forma homônima, relaciona-se com a partícula latina de negação ne — que nos 

vocábulos derivados indicava a ausência ou não existência da coisa significada pela forma 

primitiva —, como em nefas, nescio, nemo. Esse prefixo é documentado em muitos vocábulos 

já formados no próprio latim, exprimindo negação ou privação, como em indoctus, infēlix, 

ingratus, além de participar na formação de inúmeros vocábulos derivados nas línguas 

modernas. O prefixo in-2 é cultismo que começa a ser empregado no português do século XIII 

em diante, prosperando em fecundidade até os dias de hoje, conformando-se aos padrões 

latinos originais. Ocorre preferencialmente em adjetivos, em particípios passados e/ou 

supinos, em substantivos, em advérbios e em derivados de tais palavras assim formadas. São 

raras as ocorrências populares ou popularizadas antigas (inimicu- > eimigo > iimigo > imigo); 

são incorporados ao léxico português alguns latinismos com apofonia (inimigo, imberbe, 

inerme, iníquo, inerte etc.) e outros sob formas arcaicas latinas (ignoto, ignorante, ignaro).  

O prefixo in-2, tal como seu homomorfe in-1, passou por assimilações, transformando-

se em il-2 diante de vocábulos iniciados em < l > (illitterātus), em ir-1 diante de vocábulos 

iniciados em < r > (irregulāris), em im-2 diante de vocábulos iniciados em < b >, < m > e       

< p > (imbellis, immemoriālis, impossibilis) e em i-2 diante de gn- (ignārus). Contrariamente 

ao que ocorreu com o prefixo in-1, e apesar de sua muito maior vitalidade em português do 

que este, para o prefixo in-2 são poucas as ocorrências em que evoluções ou alterações 

fonológicas subsistem na contemporaneidade, quer nos vocábulos eruditos de imediata 

procedência latina (imbele, impossível etc.), quer em formações vernáculas (imbatível, 

imperdível etc.), ainda que encontremos, no corpus textual utilizado nesta dissertação, a 

aplicação de alterações dessa natureza em alguns vocábulos no período arcaico da língua, que 

permanecem como tais no português hodierno (enfermar, enxabido etc.). 

Detectamos em nossos dados quatro manifestações alomórficas para o prefixo 

referido: in-2 (infante (IB518)), en-3 (enfermos (IC870)), e-2 (exabiida (IC889)), if- (iffante 

(IC891)). Encontramos também cinco alógrafos: em-2 (emfermos (IC871)), ẽ-2 (ẽmiigos 

(IC881)), ĩ-2 (ĩfante (IB516)), jn-2 (jnnocente (IC893)), yf- (yffante (IC891)). 

O prefixo em questão (e suas variantes) incide em 31 ocorrências, agregando-se a 

apenas 05 bases léxicas distintas, todas adjetivais. Atua apenas em prefixações propriamente 

ditas (não participa de formações parassintéticas), sempre em operações de natureza 

isocategorial, já que produz derivados adjetivais a partir de bases léxicas primitivas dessa 
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mesma classe morfossintática (que podem ser participiais). Em todas as ocorrências que 

recolhemos, o prefixo in-2 se comporta como negativo, a essa nuance se mesclando outras 

contíguas, como ‗privação‘ e ‗oposição‘: ẽfermo (IC872), enmijgoos (IC882). Essa situação 

parece ser um prolongamento do desempenho desse prefixo na matriz lexical latina, pois era 

nessa língua empregado quase que exclusivamente como prefixo pré-adjetival, não se unindo 

a verbos, a não ser às suas formas nominais, como os particípios presente e passado, que 

funcionavam como adjetivos (DUARTE, 1999a). 

Os nossos dados parecem apontar para uma situação de baixa vitalidade do item 

prefixal in-2 no português arcaico, situação também constatada por Campos (2004), pois em 

seu estudo, atinente às duas sincronias do período arcaico, através do qual detectou 125 

diferentes formações patrimoniais com prefixos negativos, em apenas 04 delas o prefixo in-2 

se mostrava ativo, sendo suplantado em larga escala por outros antepositivos dessa mesma 

categoria semântica, como des- (113 ocorrências) e de- (07 ocorrências). A situação 

comprovada no português medieval de uma produtividade rarefeita e uma vitalidade 

minguada para o antepositivo enfocado destoa muito da situação comprovada para o 

português contemporâneo, em que este prefixo goza de uma marcante potência gerativa. 

 

8.8.16 Prefixo ob- 

 

Prefixo culto, que se apresentava em latim sob a mesma forma ob-, veiculando os 

sentidos ‗diante de, em face de‘, ‗contra‘. Seu terminus a quo é a preposição latina de 

acusativo ob, que mantinha os sentidos ‗diante de‘, ‗para‘, ‗por causa de‘, ‗em troca de‘, ‗por‘, 

sendo morfologicamente conexa pelo indo-europeu com o grego epí. No latim, a partícula ob- 

podia apresentar-se também sob as formas obs-, os-, o-, oc-, of- e op- (essas três últimas, 

resultantes de assimilações). No português, ocorre em vocábulos de origem erudita, 

documentado na língua desde o século XIV — ao contrário do que afirmam Houaiss & Villar 

(2009), para quem essa forma erudita ob- só passa a ocorrer a partir do século XVII —. 

Ocorre em vernáculo sob a forma o- antes de < c >, < f > ou < p >, em vocábulos já formados 

no próprio latim, como ocidente, ocorrer, oferecer, opor (em que o < b > de fato se 

assimilava ao < c > ou < f > ou < p > inicial — donde, em latim, occìdens, occurrere, offerre, 

opponere —, duplicação simplificada no latim vulgar e, no caso do português, em cultismos 

vulgarizados. Assumia o ob- a forma os- em latim diante de < t >, alomorfia que subsistiu no 

português, como na forma ostentar (< lat. ostentāre). Em vernáculo, o prefixo ob- e alomorfes 

revestem as noções de: (i) ‗posição fronteira, movimento para a frente‘, como em obducente, 
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obstruir, obtemperar, obviar; (ii) ‗oposição, hostilidade‘, como em obstar, objurgação, 

obsidiar; (iii) ‗envolvimento, cobertura‘, como em obnubilar, obumbrar; (iv) ‗fechamento, 

oclusão‘, como em obturar; (v) ‗intensidade‘, como em obcecar, obstringir. 

O prefixo supramencionado, no corpus coligido, ativa uma rede alomórfica composta 

por seis representações morfofonêmicas: ob- (obridar (IB520)), es-3 (escuramente (IB519)), 

o- (ocuytaua (IC896)), of- (offereu (IB521)), hoo- (hooferecer (IC897)), ho- (hofereceste 

(IC897)), olv- (olvidamento (IC902)). Não apresenta variantes exclusivamente gráficas. Atua 

em apenas 13 ocorrências, em seis formações morfolexicais distintas, todas estritamente 

prefixais. Incide sobre verbos ou nomes, gerando produtos isocategoriais. Em todos os 

vocábulos em que incide, apresenta sentido opaco, o que pode ser explicado pela natureza 

fóssil das seis bases distintas a que se acoplou, que são majoritariamente verbais. Todas as 

formações atestadas nos dados com esse antepositivo foram processadas no latim e, por esse 

fato, podemos afirmar que o prefixo ob- não manifestava nenhuma vitalidade na primeira 

sincronia arcaica do português, o mesmo ocorrendo para todas as fases dessa língua 

vernácula, visto que as palavras em circulação no léxico comum já vieram prefixadas do latim 

(BORBA, 2003). 

 

8.8.17 Prefixo per-1 

 

O prefixo latino per- — que advém da homônima preposição latina de acusativo — 

era indicativo nessa língua dos sentidos locativo (perduco) e temporal (perstare); além de 

denotar outras nuances semânticas, como ‗realização completa de ação, acabamento, 

perfeição‘ (perdoceo, perficio, perfruor); a ideia de ‗superlatividade‘, com adjetivos e 

advérbios (perfacilis, perfacete); ou ainda ‗desvio, afastamento‘ (perdo, perimo). O 

antepositivo mencionado ocorre em grande número de vocábulos formados no próprio latim, 

muitos dos quais introduzidos no português desde as suas origens, como perceber, percutir, 

perecer, permanecer etc. Nas operações derivacionais na história do português, é registrado 

veiculando as seguintes noções: (i) ‗movimento através de, travessia‘: perambular, percorrer, 

percutâneo, perfurar, perspirar; (ii) ‗duração, continuidade‘: perene, pernoitar, perpétuo, 

pervígil; (iii) ‗movimento do princípio ao fim‘: perorar, perseguir; (iv) ‗conclusão, 

complementação‘: perfazer, permutar, perpetrar; (iv) ‗movimento para todos os lados‘: 

perquirir, perquisição, pervagar; (vi) ‗desvio, morte, destruição‘: pérfido, perjuro, perversão; 

perempto; (vii) ‗reforço, aumento, intensidade‘: persentir, perturbar, peramigo, 

persemelhante; (viii) formante de compostos químicos, exprimindo ‗o mais alto grau de 
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oxidação ou um excesso, em relação à quantidade normal‘, do elemento de base do composto: 

peroxidação, peroxidar, peróxido, persulfato, persulfureto, persulfúrico etc. 

Nos nossos dados, o prefixo supracitado mostra-se sob quatro alomorfes distintos, a 

saber: per-1 (perdedes (IB527)), pes- (pesseueraua (IC931)), por- (porponto (IB553)) e pre-1 

(preguntar (IB558)). Não encontramos registradas variações de natureza exclusivamente 

gráfica. Para o elemento afixal per-1 (e variantes) foram detectadas 85 ocorrências, em 15 

formações distintas, das quais apenas 02 são processadas no sistema intralinguístico português 

(perliuda (IC928)
390

 e pernominatas (IA007)
391

). As demais são operações morfolexicais 

herdadas do latim, o que aponta para uma situação em que o prefixo apresenta certa 

produtividade na história da língua, mas uma vitalidade bem restrita na primeira sincronia 

arcaica do português, o que parece ocorrer não apenas nesse período, mas em toda a história 

da língua, pois o prefixo per-1 originou poucos derivados vernáculos, sendo que muitos dos 

vocábulos em que se encontra são advindos da matriz latina (DUARTE, 1999a; FERREIRO, 

1997).  

No corpus sobre o qual nos debruçamos, 13 das 15 operações mórficas com o 

antepositivo mencionado são casos de prefixação propriamente dita, como, por exemplo, nos 

derivados perder (IB525)
392

, perdoados (IC912)
393

, perdurauel (IC917)
394

; nas 02 restantes, 

dá-se a parassíntese lato sensu, ambas no latim: perfiado (IB542)
395

, pesseueraua (IC931)
396

. 

O elemento afixal referido, na maior parte das formações, seleciona bases verbais, mas 

também ocorre em operações cuja classe-fonte é um substantivo ou adjetivo, como fica 

comprovado pela própria existência e registro de formações parassintéticas nos dados 

coletados. É, em essência, um prefixo gerador de formas verbais. 

Em 72 das 85 ocorrências, o sentido do prefixo per-1 (e variantes) é semanticamente 

opaco, como nos vocábulos perjurastes (IB543), perfectamente (IC925), peremptório 

(IB539), perecerom (IC923), porponto (IB553) etc. Essa situação corresponde a 84,7% do 

cômputo total de vocábulos derivados. Tamanha expressividade da opacidade semântica pode 

ser explicada pelo fato, já apontado, de que quase 90% das operações com esse antepositivo 

foi processada na língua latina, fator que geralmente se atrela à opacidade semântica dos 

formantes. Não foram encontrados casos de expletividade para o prefixo referido. Quando sua 

                                            
390

**Do PA per- + -ler < lat. legĕre. 
391

Do PA per-+ -nominato < lat. nomĭnātus, -a, -um, part. pass. de  nomĭnāre. 
392

Do lat. pĕrdĕre < lat. per- + -dăre, ‗dar, conceder‘. 
393

Do baixo lat. pĕrdōnāre. 
394

Do lat. perdurabĭlis < lat. perdurāre < per- + -durāre. 
395

Do lat. perfídĭa < lat. perfidus, -a, -um < lat. per- + -fides, -ei. 
396

Do lat. persĕvērāre < per- + -severus, -a, -um ‗severo, grave, rigoroso, duro‘. 
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carga semântica mostrou-se transparente, o que se deu em apenas 15 ocorrências, apresentava 

apenas dois matizes semânticos: (i) ‗movimento através de‘, nos vocábulos perdurauiis 

(IC921), pernominatas (IA007), perseguyo (IC929); (ii) ‗movimento do princípio ao fim‘, 

‗conclusão‘, ‗totalidade‘, em perleuda (IC927). 

 

8.8.18 Prefixo pos- 

 

O prefixo pos- é um antepositivo culto, oriundo do prefixo latino post-, ligado à 

preposição e advérbio latinos homônimos. Em latim, essa forma prefixal era pouco usada, e 

opunha-se semanticamente a ante-, já que apresentava um sentido de posteridade temporal ou 

espacial. Ocorre em vocábulos formados no próprio latim, como pós-meridiano 

(documentado na língua desde o séc. XV) e pós-escrito (séc. XIX), e em vários cultismos 

introduzidos a partir do séc. XIX. Nas derivações em vernáculo, reveste as noções de (i) 

‗posterioridade‘, como em pós-datar, pós-diluviano, pós-exílio, pós-homérico; e (ii) 

‗posposição‘, como em pós-abdômen, pós-hipófise, pós-palatal. Este prefixo subsiste no 

português contemporâneo sob três formas (as duas primeiras aglutinadas; a última, 

justaposta): pos-, post- e pós-: posfácio, pospor, postorbital, postergar, pós-graduação etc. 

No corpus perscrutado, o prefixo aludido não apresenta variantes estritamente 

gráficas, ainda que possua duas manifestações morfofonológicas: pos- (posfaçã (IC949)) e 

pres- (prestumeiro (IC950)). Há apenas essas duas ocorrências de vocábulos para este 

formante prefixal, uma produzida sobre uma base substantiva
397

 (originando um verbo 

derivado), outra sobre uma base adverbial
398

 (originando um adjetivo); em ambos os casos a 

derivação se processou na língua latina, o que denota a completa carência de vitalidade do 

antepositivo nos primórdios da manifestação escrita em português. No par de lexias em que 

atua, o prefixo é inexpletivo e veicula a noção semântica de ‗posteridade temporal‘. Trata-se 

de um prefixo de natureza erudita, de emprego restrito nas línguas românicas (DUARTE, 

1999; MAURER JR., 1951), situação que se reproduz em nossos dados.  

 

8.8.19 Prefixo pre-2 

 

O prefixo pre-2 remonta ao antepositivo latino prae- (por sua vez, oriundo do advérbio 

e da preposição latina de ablativo homônimos), que denotava nessa língua as noções de 

                                            
397

Do lat. *postfaciare < lat. post faciem, ‗atrás da face‘. 
398

Do lat. postŭmus, -ĭ < lat. pos- + -tum, advérbio ‗naquele tempo‘. 
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‗anterioridade, antecipação, adiantamento‘, ‗diante‘, ‗superioridade comparativa‘. Em 

português e no galego, documenta-se em numerosos vocábulos eruditos ou semieruditos, 

quase todos formados no próprio latim, nas acepções de ‗precedente, anterior (no tempo ou no 

espaço)‘, como preâmbulo, preceptor etc. Os poucos casos portugueses do séc. XIII são 

cultismos de ostensiva influência eclesiástica (pregar e derivados, prelado, apregoar etc.). Há 

nos séculos XIV e XV um número reduzido desses cultismos precoces, que, a partir do século 

XVI, multiplicam-se. 

Nos dados que compilamos, o prefixo sempre se apresenta sob uma única realização 

gráfica e morfofonológica: pre-2, em 32 ocorrências (em 11 bases léxicas distintas) todas 

processadas no sistema linguístico latino, sempre em formas primitivas de classe-fonte verbal, 

produzindo, igualmente, derivados verbais. Do fato de o processamento da prefixação ter 

ocorrido já no latim, decorre, muito provavelmente, a ativação da plenipotenciária opacidade 

semântica que atinge esse formante prefixal, em 28 das suas ocorrências (90% do total), como 

prestar (IB571), preceptos (IC955), preegasti (IC957) etc. Nos quatro casos em que denota 

algum valor semântico, de forma similar ao que ocorria no latim (e que perdura até hoje, no 

português moderno), o prefixo veicula a noção de ‗anterioridade no tempo ou no espaço‘: 

preçeder (IC954), predictos (IB567), preposto (IC966), preuistos (IC968). Situação simílima 

parece ocorrer no espanhol e no galego modernos (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000; 

FERREIRO, 1997). 

 

8.8.20 Prefixo pro- 

 

O elemento mórfico pro- remonta ao prefixo latino homônimo (e/ou da partícula grega 

pro-), que apresentava nessa língua os sentidos de ‗anterioridade‘, ‗movimento para frente, 

para diante‘, ‗a favor de, defesa‘. Esse prefixo tem como terminus a quo a preposição latina 

de ablativo prō, que denotava principalmente sentidos locativos. O prefixo mencionado é 

documentado em numerosos vocábulos formados em latim (proclamar, progredir etc.) e em 

grego (programa, pródromo etc.), alguns dos quais introduzidos, como cultismos ou 

semicultismos, desde cedo no português: procuração, procurador, progênie, promessa, 

prometer, propor, prover. Nas operações genolexicais em vernáculo, veicula as seguintes 

noções: (i) ‗avanço, movimento para a frente‘, como em progredir, promover, propender, 

prosternar; (ii) ‗manifestação, publicação‘, como em proferir, prolóquio, pronunciar; (iii) 

‗prolongamento, adiamento‘, como em procrastinar, prolatar, prorrogar; (iv) ‗descendência, 

origem‘, como em progênie, promanar, provir; (v) ‗substituição‘: procônsul, procuração, 
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pronome, proquestor. Este prefixo apresenta por vezes um -d- antes de vocábulos iniciados 

por vogal, fenômeno esse já ocorrente em latim (como em prodígio, pródigo). Ocorre, 

também, na formação de alguns produtos lexicais introduzidos na linguagem científica 

internacional (progéria, progesterona etc.). 

No corpus textual investigado, o prefixo apresenta três configurações alomórficas: 

pro- (procuraçõ (IC979)), pre-3 (precisson (IB575)) e per-2 (perlongado (IC974)). Atua em 

70 ocorrências atestadas, através de 12 formações distintas, todas processadas no latim, exceto 

uma delas (prologo (IB585) < lat. prolŏgus, ī < gr. prólogos, -ou). Dessa dúzia de operações, 

apenas 02 se processam sobre bases nominais (profundeza (IC992) < lat. pro- + -fundus; além 

do já citado prologo (IB585)), sendo que as demais funcionam sobre formas primitivas 

verbais. O prefixo figura apenas em formações prefixais propriamente ditas (não há casos de 

parassíntese lato ou stricto sensu). Gera adjetivos, substantivos e verbos. 

Em 55,7% das ocorrências o sentido do formante prefixal se mostra semanticamente 

opaco, como nos vocábulos procuraçoens (IC980), procurador (IB583), proençal (IB584), 

prouencia (IC1006), profeytosa (IC1012). Nos demais casos, ou seja, em 31 ocorrências 

(44,3%), o prefixo pro- (e variantes) denotam algum sentido, já que não há casos de 

expletividade. Os sentidos que veicula são: (i) ‗posição dianteira, em frente de‘, no derivado 

protestou (IC1006); (ii) ‗origem, descendência, proximidade‘, nos vocábulos propĩquo 

(IB593), prouĩco (IB594); (iii) ‗anterioridade‘, como nas lexias prometo (IB586), prologo 

(IB585), prometimẽto (IC996), promjssoes (IC1000), propoer (IC1002), proueeredes 

(IC1013); (iv) ‗avanço, movimento para frente‘, nos vocábulos perlongada (IB574), 

perlongares (IC975), procissom (IC976). 

 

8.8.21 Prefixo re- 

 

O prefixo re-, indicativo de ‗repetição‘ ou ‗recuo‘, ocorre já no latim, sempre como 

partícula inseparável, podendo apresentar-se nessa língua sob as formas re- (antes de 

consoante) ou red- (antes de vogal). Em vernáculo, é documentado em numerosos vocábulos, 

veiculando as seguintes noções: (i) ‗retrocesso, retorno, recuo‘, como nos vocábulos recorrer, 

recumbente, regredir, replicar; (ii) ‗repetição, iteração‘, como nos vocábulos recantar, 

recitar, remorder; (iii) ‗reforço, intensificação‘, como nos vocábulos realçar, recontente, 

refulgir; (iv) ‗oposição, rejeição, repulsa‘, como nos vocábulos reagir, recusar, redarguir, 

relutar, repelir. Tanto em português como em latim e nas demais línguas novilatinas, o 

prefixo re- apresenta extraordinária vitalidade. 
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Nos dados que exploramos, o prefixo supracitado não exibe variantes morfofonêmicas, 

mas apenas um alógrafo: rre- (rreligiõ (IC1043); rreceberõ (IC1024)). Apresenta 127 

ocorrências, em 49 formações distintas. Dessas, 43 (87,7%) ocorrem no latim e apenas 06 

(12,3%) em vernáculo. Excetuando-se um caso — na criação, via parassíntese lato sensu, do 

derivado recordar (IC1031) < recordāre < lat. re- + -cor, cordis —, em todas as formações o 

prefixo re- (ou seu alógrafo) atua sobre formas verbais, gerando produtos isocategoriais. 

O prefixo re-, no corpus textual da primeira fase do português arcaico, jamais se 

apresenta como expletivo. Contudo, em 65 das 127 ocorrências (51,2%), exibe opacidade em 

sua significação, como nos vocábulos rescripto (IB628), responder (IB630), remaece 

(IA009), remedio (IC1050), remete (IB620), releve (IC1042), recodyu (IB613), entre outros. 

Para as demais ocorrências, em que se manifesta nitidamente semantizado, veicula três 

sentidos básicos, que quase sempre matizam um estado decorrente de um evento 

(MEDEIROS, 2012): (i) ‗reforço, intensificação‘, como nos derivados recende (IB611), 

recreçer (IC1032), rreffrear (IC1038), resprandecer (IB629); (ii) ‗retorno, retrocesso‘, como 

nos vocábulos recobrar (IB612), reduzẽ (IC1034), rremeymẽto (IB622), renũçiarõ (IC1058), 

repare (IC1060), repẽẽdeusse (IC1062), reprehender (IC1064); (iii) ‗reiteração‘, como nos 

vocábulos recontam (IC1027), recordar (IC1031), recriado (IC1033), reenasceu (IC1035), 

refazimẽto (IB615), renẽbrãça (IB623), renouare (IB625).  

Da sistematização geral dos sentidos veiculados pelo antepositivo re- nos dados 

perquiridos, podemos afirmar, em consonância com Basílio & Andrade (2005, p.1236), que 

―[...] pelo menos parcialmente, o prefixo re- apresenta polissemia sistemática [...]; apresenta 

produtivamente outros significados para além da mera repetição de um ato.‖. Chama a nossa 

atenção, sobretudo, esse antepositivo já veicular, nos primórdios do português, o sentido 

reforçativo em algumas ocorrências, sentido que na sincronia hodierna do português não 

encontra uma considerável vitalidade nas formações, destoando do que ocorre na linguagem 

coloquial do espanhol e do galego modernos (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000; 

PENNY, 1993; FERREIRO, 1997). 

Segundo Andrade (2006, p.62), ―A alta produtividade do prefixo re- no presente 

estágio do português brasileiro está diretamente relacionada à multiplicidade de significados 

do formativo [...]‖. Essa autora expõe a ilação acima com base na verificação, para o 

português contemporâneo, de algumas acepções que o prefixo exibe, deixando explícito que a 

produtividade do mencionado antepositivo liga-se à sua força polissêmica. Claro está, como já 

dissemos, que quanto mais produtivo um afixo se mostra, mais polissêmico ele em geral se 

apresenta. Cremos nisso, mas não no contrário. Nem sempre a energia polissêmica determina 
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a produtividade de um morfema, o que pode ser comprovado, justamente, com o re- no 

português medieval: apresentava uma rede polissêmica considerável, com três acepções 

distintas, mas não exibia grande vitalidade naquela sincronia pretérita. Logo, a produtividade 

e vitalidade quase sempre fomentam a polissemia, mas nem toda polissemia propicia um 

vigor gerativo aos formantes. 

Foi uma grande surpresa para nós a manifestação do prefixo re- nos dados coligidos, 

pois pensávamos, a priori, que este antepositivo seria um dos prefixos com maior vitalidade 

no português arcaico. Como se vê, embora nos ofereça um grande número de ocorrências com 

bases diferentes, a maior parte de sua produção é originalmente processada no próprio latim, o 

que faz que esse prefixo detenha uma vitalidade menos expressiva que o des-2 e o a-1, por 

exemplo. 

 

8.8.22 Prefixo sobre- 

 

A partícula afixal sobre- é um prefixo vernáculo proveniente do antepositivo latino 

super-, ligado, por sua vez, ao advérbio e preposição latinos de acusativo e ablativo super, que 

apresentava os sentidos ‗por cima de, em cima de, sobre‘; ‗a mais‘; ‗além de‘. O prefixo 

sobre- é documentado no português em numerosos vocábulos semieruditos ou populares, 

desde o período arcaico da língua, quando apresentava vários derivados (sobrancelha, 

sobrebico, sobrecéu, sobrecopa, sobredito, sobreguarda, sobreguisa etc.). O formante 

prefixal latino apresenta-se também sob as formas sob- e sober-, em alguns poucos vocábulos, 

formados já no latim, mas foneticamente modificados no percurso histórico da formação do 

português, como sobejo, sobejar, soberba, soberbo, soberboso. A essa partícula vernácula (e 

a seus alomorfes) corresponde o prefixo latino super-, formador de vocábulos eruditos. 

O prefixo sobre-, nos dados que vasculhamos, apresentava quatro variantes 

morfofonológicas e uma exclusivamente gráfica, que elencamos, respectivamente: sobre- 

(sobrepoja (IC1113)), sob-1 (sobejo (IB646)), sober- (soberuosso (IC1098)), subre- 

(subredito (IB649)), ssobre- (ssobredito (IB650)). Faz-se presente em 35 ocorrências, mas 

que se reduzem a apenas três bases distintas, também configurando somente três operações 

genolexicais (tendo verbos ou substantivos como classe-fonte, gerando, a partir deles, verbos, 

substantivos ou adjetivos), todas elas de prefixação propriamente dita, duas realizadas no 

sistema intralinguístico do latim e apenas uma no vernáculo. Restringindo-nos ao que nos é 

explicitado pelos dados recolhidos, o prefixo sobre- (e suas variantes) não se mostra 

produtivo, nem muito menos dotado de vitalidade para a primeira fase do português arcaico, 



316 

 

diferentemente do que ocorria no latim, em que sua rentabilidade era alta, segundo Ferreiro 

(1997). 

Nos dados empíricos coligidos que subsidiam a nossa análise, o prefixo aludido 

apresenta-se semanticamente opaco em 08 ocorrências (22,8%), como se dá nos produtos 

morfolexicais soberva (IC1093), sobervho (IC1095) e soberuosso (IC1098). Observe-se que 

são vocábulos cuja base léxica é fóssil, o que fomenta, sem dúvida, a opacidade semântica do 

elemento afixal. Nas demais ocorrências, o prefixo sempre manifesta algum sentido 

perceptível, que pode ser: (i) ‗localização acima‘, em ssobredito (IB650); (ii) ‗excesso‘, em 

sobrepoja (IC1113). 

 

8.8.23 Prefixo sub- 

 

O elemento sub- é um prefixo latino, advindo da preposição de acusativo e ablativo 

sub, que nessa língua denotava os valores semânticos de ‗sob, embaixo de, por baixo de, 

abaixo de‘; ‗segundo, em consequência de‘; ‗perante, em presença de‘; ‗perto de‘; 

‗imediatamente antes de‘; ‗durante, no tempo de‘; ‗para, em direção a‘; ‗depois de‘. É 

morfologicamente conexa pelo indo-europeu com o antepositivo grego hupó (hip(o)-). Em 

português, documenta-se em vocábulos eruditos e/ou semieruditos formados no próprio latim 

(como subalternus → subalterno, submergĕre → submergir etc.) e em vários outros formados 

nas línguas modernas, como subarrendar, subchefe etc. O < b > da forma prefixal latina é 

invariavelmente assimilado diante de vocábulos iniciados por < c >, < f >, < g > e < p >, como 

em succēdĕre → suceder, suffīxus → sufixo, suggĕrĕre → sugerir, supplantāre → suplantar. 

A forma latina subs- reduz-se normalmente a sus- diante de < c >, < p> e < t >, como em 

subscĭtāre → suscitāre → suscitar, subspendēre → suspendēre → suspender, substĭnēre → 

sustĭnĕre → suster.  

Em português, além dos vocábulos iniciados por sub-, su- e sus-, pelo modelo do 

latim, documentam-se, ainda, formações em sob- (sobestar) e em so- (soerguer), sendo esta 

última muito frequente no período arcaico da língua. Em vernáculo, denota os seguintes 

sentidos: (i) ‗soto-posição‘, como em subaquático, subaxilar, subcutâneo, subjazer, subsolo, 

substrato; (ii) ‗ascensão, elevação‘, como em sublevar, sublime; (iii) ‗subordinação, 

inferioridade‘, como em subchefe, subdelegado, submeter, subserviente; (iv) ‗substituição‘, 

como em substituir, substituto; (v) ‗proximidade, aproximação‘, como em sublunar, 

subsequente, subtropical, subúrbio; (vi) ‗transmissão‘, como em subarrendar, sublocar, 

substabelecer; (vii) ‗abrandamento, diminuição, incompletude‘, como em subarqueado, 
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subdelírio, subglabro, subinflamatório, subluxação; (viii) ‗ação furtiva, oculta‘, como em 

subornar, sub-reptício. 

O prefixo em questão apresenta ampla variabilidade morfofonológica nos dados que 

reunimos, pois exibe nove alomorfes distintos: sub- (subjuga (IC1153)), s-3 (asunar (IB659)), 

su- (suplicou (IC1130)), sob- (sobiu (IC1121)), so- (socorresse (IC1122)), sof- (soffrer 

(IB664)), sos- (sospeytos (IB669)), suc- (successores (IB673)), sus- (suscessores (IB674)). 

Além disso, apresenta quatro alógrafos: sso- (ssoçessores (IC1145)), subb- (subbitamente 

(IC1151)), ssus- (ssusçesores (IC1146)) e ssu- (ressucitou (IB661)). Atua em 65 ocorrências, 

sempre sobre bases verbais (gerando sempre derivados isocategoriais), sob 20 pautas 

derivacionais distintas (sendo todas prefixações propriamente ditas), 18 operadas na língua 

latina
399

, 02 operadas no vernáculo
400

. Trata-se, por conseguinte, de mais um caso em que o 

prefixo apresenta uma considerável produtividade na história da língua — refletida no 

cômputo majoritário de formas herdadas, quando comparadas às escassas formações 

patrimoniais —, mas uma bem restrita vitalidade no recorte sincrônico enfocado, no caso, a 

primeira fase do português medieval. 

Em 27 ocorrências (42%) o prefixo sub- (e variantes) apresenta sentido opaco, como 

nos vocábulos sotilmẽte (IC1140), socorresse (IC1122), sojeytos (IC1142), sospeitada 

(IB671). Nos demais casos (58%), o prefixo manifesta alguma carga semântica, que pode ser 

as seguintes: (i) ‗movimento de baixo para cima, ascensão, elevação‘, nos vocábulos suplicou 

(IC1130), sobiu (IC1121), soportar (IC1128), sospirar (IC1134), entre outros; (ii) 

‗movimento para dentro ou para baixo, soto-posição‘: somerger (IB668), soterrara (IB677); 

(iii) ‗sequencialidade‘, em sucessom (IC1143), asuçadera (IC1150); (iv) ‗sujeição, 

inferioridade‘, em subjuga (IC1153); (v) ‗reiteração‘, em supenorar (IB675). 

 

8.8.24 Prefixo tra-1 

 

O antepositivo tra-1 advém do prefixo latino trans-, que já no latim podia também 

ocorrer sob a forma tra- — antes de < d >, < l >, < m >, < n > e < i > / < u > sonânticos —, 

em ambos os casos veiculando os sentidos de ‗para além de, além‘; ‗de um lado a outro‘; 

‗totalmente‘. Seu terminus a quo é a preposição latina de acusativo trans, cujo sentido básico 

e mais usual era ‗para o outro lado de, além de (com ou sem movimento)‘. O prefixo trans- 

                                            
399

Como, exempli gratia, sobiu (IC1121) < lat. sŭbīre; socorresse (IC1122) < lat. succurrĕre < lat. sub- +            

-currĕre, ‗correr‘; somerger (IB668) < lat. submergĕre < lat. sub- + -mergĕre, ‗mergulhar, afundar‘. 
400

São supenorar (IB675) < PA sub- + -penorar < lat. pĭgnǒrāre; e sostabelecer (IC1139) < PA so(b)-+              

-stabelecer < lat. *stabĭlĭscĕre, incoativo de stabĭlĭre . 
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apresentava expressiva produtividade em latim, situação que subsistiu na história do 

português. Documenta-se em vocábulos eruditos e/ou semieruditos formados no próprio latim 

(CUNHA, 2010; FERREIRO, 1997), como transcendĕre (→ transcender), transcrĭbĕre (→ 

transcrever) etc., e em vários outros formados nas línguas românicas, como transatlântico, 

transepto etc. Na derivação em português, o prefixo trans- apresenta-se também sob as 

formas trans-, tra-, tras- e tres-, revestindo as seguintes acepções: (i) ‗situação ou ação além 

de‘, como em transalpino, transatlântico, transfundir, transgredir etc.; (ii) ‗travessia, 

transposição‘, como em transmigrar, transpassar/trapassar/traspassar/trespassar, 

transportar etc.; (iii) ‗transferência, cessão‘, como em traduzir, transcrever, transferir, 

transplantar etc.; (iv) ‗mudança, transformação‘, como em transfigurar, transformar, 

transmudar etc.; (v) ‗negação‘, como em transcurar. 

Nos nossos dados, o prefixo em questão manifesta-se sob três variantes alomórficas 

distintas: tra-1 (atravessam (IC1158)), tras- (trascende (IC1160)), tre- (trelado (IC1164)). 

Apresenta, além disso, um alógrafo: trass- (trassmudar (IC1162)). Atua em apenas 12 

ocorrências, sob 07 diferentes pautas derivacionais, 04 processadas no latim, 02 no português 

e 01 no francês. As do latim são todas prefixações propriamente ditas, como em trascende 

(IC1160) < lat. transcendĕre; e trassmudar (IC1162) < lat. trānsmūtāre. Já as processadas no 

romance, são parassínteses lato sensu: trasnoytare (IB680) < PA tras- + -noyt(e)- + -a- + -re 

< do lat. nŏx, nŏctĭs; e prefixação: trastẽpo (IB682) < PA tras- + -tenpo < lat. tĕmpus, -ŏris; 

trastornadas (IB680) < PA tras- + -tornar < lat. tornāre. Algo interessante nas formações 

detectadas em que se manifesta o prefixo aludido (algumas reproduzidas imediatamente 

acima) é que, quando se encontra em formas herdadas, ou seja, processadas no latim, 

seleciona sempre bases verbais, o mesmo ocorrendo na formação processada no francês. Em 

contraposição, quando a formação é vernácula, em dois casos registrados, seleciona bases 

nominais (substantivos).  

Quanto à sua natureza semântica, o prefixo tra-1 (e alomorfes) é expletivo em apenas 

uma ocorrência: traspassado (IC1163), que, na averbação em que se insere, apresenta idêntico 

sentido (ou muito similar) ao de passar, decorrer. Nos demais casos, sempre se mostra como 

inexpletivo, já que em nenhuma ocorrência seu sentido se manifesta como opaco. Apresenta, 

quando tal, duas acepções, bastante contíguas, ambas de valor adverbial locativo ou temporal: 

(i) ‗além de‘, como em trascende (IC1160), trastornadas (IB683); (ii) ‗através de‘, como em 

trasnoytare (IB680) e trastenpo (IB682). 
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8.8.25 Prefixo tra-2 

 

O prefixo tra-2 é uma evolução romanceada do antepositivo latino trī- (< trēs, trĭa, 

‗três, três vezes, três partes‘) e/ou do grego tri- (< treis, ‗três‘), que apresenta alcance 

panromânico. Documenta-se em derivados formados no próprio grego (como tríade) ou no 

latim (como triângulo), e em muitos outros introduzidos, a partir do séc. XIX, na linguagem 

erudita (como triedro, trifásico, trilhão, entre outros). 

No corpus perscrutado, ocorre 12 vezes, mas numa mesma formação morfolexical 

(não apresentando alomorfes ou alógrafos), em que origina o substantivo trabalho (IC1170) e 

o verbo trabalhar (IC1166), ainda no sistema intralinguístico latino. Na formação 

morfológica primitiva, entra em um substantivo para formar um produto isocategorial. 

Apresenta um sentido opaco, em nada transparecendo o valor quantitativo determinativo 

(‗três‘) que o prefixo possuía na origem dessa operação. Dadas essas particularidades, 

podemos caracterizar o formante tra-2 como um elemento mórfico avulso no paradigma 

prefixal da primeira fase do português arcaico, que não apresenta nessa sincronia qualquer 

vitalidade ou produtividade. 

 

8.8.26 Prefixoide bem- 

 

A partícula bem- é oriunda do antepositivo latino bene-, ligado, por sua vez, ao 

advérbio latino bĕne, ‗bem‘. Com Borba (2003), Varela & Martín García (2000), Duarte 

(1999a) e Ferreiro (1997), incluímos esse item — quando se comporta como forma presa — 

no rol dos elementos afixais da margem esquerda do vocábulo, classificando-o como um 

prefixoide
401

, ainda que esses autores o considerem como um prefixo propriamente dito. 

Trata-se, como afirmam Varela & Martín García (2000) e Ferreiro (1997), juntamente com o 

antepositivo mal-1, de uma partícula prefixal que apresenta um valor semântico modal, muito 

similar ao que é denotado pelo advérbio do qual procede. 

Dentre os quatro prefixoides que detectamos no corpus textual da primeira fase do 

português arcaico, bem- é o que exibe a maior variabilidade gráfica e morfofonológica, pois 

se materializa em quatro alomorfes — bem- (bemauẽturados (IC1182)), been- (beençon 

(IB686)), bene- (benefiçios (IC1184)), beni- (benigno (IC1185)) — e dois alógrafos: bẽ- 

(bẽfeyturia (IB687)) e ben- (ben aventurada (IB691)). Juntamente com o elemento mal-, é o 

                                            
401

Para a justificativa e os critérios da classificação dos formantes prefixais em três categorias (prefixos, 

prefixoides e pseudoprefixos), cf. as subseções 4.5 e 8.1 desta dissertação. 
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prefixóide que maior produtividade apresenta na primeira sincronia arcaica do português, 

atuando em 18 ocorrências, em 04 bases léxicas distintas, apenas uma formada em vernáculo: 

bemauẽturados (IC1181) < PA bem- + -aventurado < PA aventur(a)- + -a- + -r < fr. aventure  

< lat. *adventūra < lat. advenīre. As três outras operações foram processadas no próprio latim, 

gerando derivados que entraram no léxico português como formas herdadas. São elas: beenzõ 

(IB685) < lat. benedictĭō, -ōnis < lat. bĕnĕdīcĕre; bẽfeyturia (IB687) < lat. *benefactoria < 

bĕnĕfăcĕre; benigno (IC1185) < lat. benignus < bene- + raiz gen-. Como é possível observar, 

o prefixoide em questão se agrega ou a bases verbais (o que ocorreu nas 3 formações latinas) 

ou a adjetivos participiais (o que ocorreu na formação vernácula). 

Em todas as ocorrências, sejam herdadas, sejam patrimoniais, o prefixoide bem- 

veicula um nítido significado adverbial modal de caráter positivo (= ‗bem‘), ainda que com 

algumas leves diferenças de nuances semânticas: (i) ‗bem‘: bẽeyta (IB690), beẽzesse 

(IC1180); (ii) ‗bem, de modo bom‘: bẽfejtoria (IC1176), benefiçios (IC1184), benigno 

(IC1185); (iii) ‗bem, muito, bastante‘: ben aventurada (IB691), bẽ auenturadamẽte (IC1183). 

 

8.8.27 Prefixoide contra-1 

 

O prefixoide contra-1, bem como o seu par homomórfico contra-2 (cf. subseção 

8.8.30), apresenta a mesma estrutura formal do antepositivo latino que lhe deu origem 

(contra-), documentado em vocábulos eruditos formados na fase pós-clássica dessa língua 

(DUARTE, 1999a), como contradizer (contradicĕre), contrapor (contrapŏnere) etc. Trata-se, 

portanto, de um item prefixal latino vulgar (MONTERO CURIEL, 2001). Esse prefixoide 

advém da preposição de acusativo e advérbio latino cŏntra, originalmente, ‗em frente de; em 

oposição a; contrariamente a; para com, a respeito de; em frente, defronte; contra; de outro 

lado; ao contrário, pelo contrário‘. 

São vários os linguistas que incluem no rol dos formantes prefixais a partícula contra-, 

como Santana Suárez et al. (2004), Borba (2003), Duarte (1999a), Penny (1993) e Said Ali 

(1971). Assumimos esse mesmo posicionamento, ainda que façamos uma especificação, pois 

agregamo-la ao âmbito dos prefixoides, em total consonância com a reflexão explicitada por 

Montero Curiel (2001, p.362), ao afirmar o seguinte:  

 

 

 



321 

 

El hecho de que este prefijo pueda funcionar con independencia de la base aproxima 

esta forma a los denominados ‗prefijoides‘, quizá con más fuerza que otros debido a 

su consistencia bisilábica y, sobre todo, a su sólida estructura fónica. Estos últimos 

factores inciden en el hecho de que en todas las palabras prefijadas por contra- 

existe conciencia de prefijo, aunque sean creaciones tempranas y lexicalizadas.
402

 

 

Nos dados empíricos que fundamentam a investigação científica que empreendemos, a 

partícula contra- atua, como prefixoide
403

, em 04 ocorrências, fruto do processamento de 

apenas uma pauta derivacional, ocorrida no próprio latim, sendo seus produtos vocábulos 

herdados. Não apresenta alomorfes ou alógrafos, e essa uniformidade gráfico-

morfofonológica parece se manter em todas as fases do vernáculo (na verdade, permanece 

inalterada desde o latim). Em todos os derivados recolhidos, o prefixo veicula uma noção 

semântica de ‗contrariedade‘, ‗oposição‘. A única operação registrada nos nossos dados foi a 

seguinte: contradeziã (IC1186) < lat. contradīcěre. Caracteriza-se, portanto, nos nossos 

dados, como isocategorial, formando um verbo derivado a partir de uma base igualmente 

verbal, ainda que, segundo Santana Suárez et al. (2004), Montero Curiel (2001), Varela & 

Martín García (2000) e Duarte (1999a), também possa atuar na criação de substantivos e 

adjetivos, o que parece realmente ocorrer, pois se registram no português contemporâneo as 

formas contrabando, contramestre, contramaré, contraminuta, contranitente etc.  

Ainda que se diga que o antepositivo em questão demonstre produtividade expressiva 

nas línguas românicas, particularmente no português (DUARTE, 1999a), o número reduzido 

de ocorrências e de formações que encontramos nos dados da primeira sincronia do português 

arcaico, nos leva a afirmar que era pouco produtivo e não gozava de vitalidade expressiva 

nessa fase da língua, mesmo que viesse a apresentar um quadro diferente em sincronias mais 

coevas do português. 

 

8.8.28 Prefixoide mal-1 

 

O prefixoide vernáculo mal-1 tem como terminus a quo o advérbio latino măle, ‗mal‘, 

ocorrendo em vocábulos em curso desde as origens da língua: malandança, mal-aventurado, 

maldição, maldito, maldizente, maldizer, malfeitoria, malferido, maltreito, malvado 

                                            
402

―O fato de que este prefixo possa funcionar com independência da base aproxima esta forma dos denominados 

‗prefixoides‘, quiçá com mais força que outros, devido à sua consistência bissilábica e, sobretudo, à sua sólida 

estrutura fônica. Estes últimos fatores incidem no fato de que em todas as palavras prefixadas por contra- existe 

consciência do prefixo, ainda que sejam criações antigas e lexicalizadas.‖ [Tradução nossa]. 
403

A partícula em questão (na verdade, o seu homônimo contra-2) também pode funcionar como verdadeira base 

do vocábulo mórfico, inclusive sofrendo processos sufixais. Cf. subseção 8.8.30. 
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(vocábulos documentados desde os sécs. XII-XIII). Apresenta um homomorfe, mal-2, que 

funciona, tal como o contra-2, como verdadeiro MLB em alguns vocábulos.  

Em consonância com Varela & Martín García (2000), Duarte (1999a) e Ferreiro 

(1997), de forma similar ao que fizemos com o antepositivo bem-, incluímos a partícula mal-1 

— quando se comporta como forma presa — no rol dos elementos afixais da margem 

esquerda do vocábulo, classificando-o como um prefixoide, ainda que os autores supracitados 

o denominem simplesmente de prefixo. Importa apontar que o formativo em questão se 

comporta geralmente como antinomórfico de bem-, ainda que dele se aproxime por também 

veicular um valor semântico modal, simílimo ao que é denotado pelo advérbio do qual 

provém (VARELA & MARTÍN GARCÍA, 2000; FERREIRO, 1997). 

Nos nossos dados, detectamos 27 ocorrências em que figura o prefixoide mal-1, 

através de nove operações morfolexicais distintas, sendo cinco herdadas, já que foram 

processadas em latim: maldiçõ (IB695)
404

, malfeytores (IB704)
405

, malignos (IC1199)
406

, 

maltreyta (IC1201)
407

 e malvaz (IB706)
408

; e quatro patrimoniais, processadas no sistema 

intralinguístico do português, a saber: malandança (IB694)
409

, mal auenturado (IC1188)
410

, 

malestança (IB703)
411

 e malquerença (IC1200)
412

. Como se pode constatar, o referido 

antepositivo apresenta, na primeira sincronia arcaica do português, bem mais expressivas 

produtividade e vitalidade que seu antinomorfe bem-, situação também detectada por Varela 

& Martín García (2000) em relação ao comportamento desse par de prefixoides no espanhol. 

Da observação das formações recolhidas, também é possível asseverar que, ao menos na 

primeira fase do português arcaico, o antepositivo mencionado se acopla preferencialmente a 

bases verbais (e a adjetivos participiais), fornecendo-lhes um valor semântico negativo: ‗mal‘, 

‗que não é bom‘, ‗ruim‘. 

 

 

 

                                            
404

Do lat. maledictĭō, -ōnis < maledicěre. 
405

Do lat. malefactor, -ōris < malefacĕre. 
406

Do lat. malignus < male- + -gnus < genĕre < gignĕre (< genĕre, com redobro), ‗gerar, dar à luz, deitar ao 

mundo‘. 
407

Do lat. male- + -tractus, part. pass. de trahĕre. 
408

Do lat. malifatius, ‗que tem mau fado ou má sorte, desgraçado‘, pelo provençal antigo malfat-, -ada, ‗maligno, 

corrupto‘. 
409

Do PA mal- + -andança < provavelmente do lat. *ambĭtāre, do cláss. ambīre, ‗dar voltas, rodear‘ < ambi- +    

-īre. 
410

Do PA mal- + -aventurado < PA aventur(a)- + -a- + -r < fr. aventure  < lat. *adventūra < lat. advenīre. 
411

Do PA mal- + -estança < lat. stāre. 
412

Do PA mal- + -querer < lat. quaerĕre. 
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8.8.29 Prefixoide nõ- 

 

O prefixoide vernáculo nõ- é originário do advérbio português homônimo não, cujo 

terminus a quo é o advérbio latino non, ‗não‘. Com Jacob (2010), Borba (2003), Pante & 

Menezes (2003), Varela & Martín García (2000), Villalva (2000), Duarte (1999a) e Ferreiro 

(1997), ponderamos que o item morfolexical em questão, quando acoplado a uma base léxica 

em um processo derivacional e de gramatizalização, funciona como um elemento afixal da 

margem esquerda do vocábulo, como um formante prefixal, pertencendo à classe dos 

prefixoides, juntamente com bem-, contra-1, mal-1, sem- etc. Esse posicionamento que 

adotamos é compartilhado reiteiradamente por Campos (2009; 2007; 2004a; 2004b; 2004c; 

2002; 2001), linguista que se dedica ao estudo dos prefixos negativos na história do 

português. 

Ainda que haja, como podemos observar no arrolamento acima, um número 

expressivo de estudiosos que classificam o antepositivo não- como uma partícula prefixal, há 

outros autores, no entanto, que se manifestam de forma distinta: há os que lançam esse 

elemento para uma espécie de limbo da formação de palavras, sendo reticentes ou 

generalizadores a respeito de sua classificação, como é o caso de Duarte (1999c, p.69), que 

critica o uso do termo prefixoide para se referir ao antepositivo não-, mas que acaba 

caracterizando-o e o definindo vagamente como um ―[...] elemento adverbial formador de 

novas unidades lexicais [...]; elemento formador de palavras, em ambiente pré-substantival e 

pré-adjetival.‖; e há os autores que, categoricamente, excluem esse formativo dos grupos 

afixais, classificando-o como radical, o que é feito por Pereira (2006), por exemplo.  

A nosso ver, fundamentando-nos principalmente nas reflexões de Jacob (2010) e 

Campos (2004; 2002), a inserção do elemento não- no rol de partículas prefixais do português 

é causada por um processo de gramaticalização
413

, através do qual o advérbio negativo se 

converte em um prefixo, migrando de um pólo [+ lexical] para um pólo [+ gramatical], 

operação essa que se processa há bastante tempo na história da língua portuguesa; na verdade, 

desde o princípio de sua manifestação como tradição escrita, como demonstraremos mais 

adiante. Com base no estudo de Campos (2009), pensamos que três critérios primordiais 

fundamentam a inserção do antepositivo não- na esfera dos prefixoides: (i) apresenta um grau 

de independência considerável; (ii) possui uma carga semântica mais ou menos delimitada e 

geral, presente à consciência dos falantes, o que é corroborado pelos inúmeros neologismos 

                                            
413

Tida, por Campos (2004c), como um ―fato evidente‖. 
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que criam a partir do manejo dessa partícula afixal (que já se configura, portanto, em RFPs e 

pautas derivacionais); (iii) apresenta, em geral, menor rentabilidade que os prefixos 

propriamente ditos. 

Do próprio processo de gramaticalização decorre o tratamento que damos ao 

antepositivo não- como um prefixoide. Sendo inicialmente uma forma livre adverbial, 

recategoriza-se, passando a funcionar como uma forma presa (CAMPOS, 2004a; 2002). 

Trata-se de uma partícula que possui um significado bastante generalizante, denotando uma 

ideia geral de ‗negação‘ às bases nominais a que se coaduna, funcionando como um recurso 

econômico do ponto de vista do falante (JACOB, 2010), além de ser um recurso alternativo 

para os utentes, que em vez de utilizar prefixos negativos tradicionais (como in-2-, a-, des-2 

etc.), optam por fazer uso do prefixoide não-. De acordo com Campos (2004b), é dessa 

utilização frequente, ligada às necessidades do falante na interação comunicativa, que se 

processa a gramaticalização, processo paulatino, em que o advérbio não passa por várias 

etapas
414

 até se comportar como um prefixoide, o que se dá de forma plena e incontestável, 

pensamos nós, quando atua antepondo-se a adjetivos que, em geral, já possuíam uma forma 

tradicional negativa com outros prefixos. É o caso, por exemplo, do uso de não-satisfeitos, em 

vez de insatisfeitos; não-alfabetizado, em vez de analfabeto; não-válido, em vez de 

inválido
415

. 

Conforme Ferreiro (1997), o prefixoide não- é utilizado no galego moderno desde o 

século XIX — na poesia de Eduardo Pondal, como no derivado noncurante — e daí em diante 

em inúmeros vocábulos, como non-pertinente, non-violencia etc. Pelas informações expostas 

no estudo de Varela & Martín García (2008), o antepositivo não- se adjunge também em 

espanhol a bases nominais, mas principalmente a substantivos, como la no producción, la no 

responsabilidade, la no industrialización etc. Parece ocorrer desde o séc. XV a anteposição 

com esse prefixoide na língua espanhola, que se registra, por exemplo, em glossários latino-

castelhanos medievais, em que, ao lado da forma latina com o prefixo negativo i(n)-, é 

apresentada a tradução castelhana com o antepositivo não- (em vez da forma i(n)- mesmo). 

Os exemplos são os seguintes, dos anos de 1418, 1462 e 1615, respectivamente: 

                                            
414

Que, de acordo com Campos (2007), são as seguintes: (i) como ponto de partida, o não atua normalmente 

como advérbio em orações subordinadas adjetivas desenvolvidas: O gerente atendeu a um cliente que não estava 

satisfeito com o estacionamento do supermercado; (ii) o não passa a ocorrer como em orações subordinadas 

adjetivas reduzidas de particípio: O gerente atendeu um cliente não-satisfeito com o estacionamento do 

supermercado; (iii) como ponto de chegada, o advérbio já passa a figurar como um antepositivo: Não-satisfeito, 

o cliente dirigiu-se ao gerente do supermercado para reclamar do estacionamento. 
415

Esse último exemplo do uso do prefixóide não- foi por nós observado em um alvará de funcionamento 

expedido pela Prefeitura Municipal de Itaparica, em março/2013, afixado no Terminal Marítimo de Bom 

Despacho (Itaparica/BA). 
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inestinguibilis por non matable; ilibatus por non corronpido; jnoro por non saber (BREA, 

1976). Ao que parece, o uso do não- foi privilegiado nos glossários em questão por veicular 

de forma mais transparente a ‗negação‘ do que o prefixo negativo tradicional in-. 

Para a língua portuguesa, até então, as primeiras ocorrências desse prefixoide não- 

haviam sido atestadas por Campos (2004a), em sua tese de doutoramento: o derivado nom 

animado, presente na Crônica de D. Pedro (séc. XV); e o derivado não acabado, registrado 

na Grammatica da lingua portuguesa, de João de Barros (séc. XVI). Além desses exemplos, 

encontra mais outros quatro nas Cartas do Padre Antônio Vieira (escritas no séc. XVII): não 

esperada, não infusas, não ingrata, não livre. Assim, pelo que saibamos, a primeira 

ocorrência detectada do prefixoide não- na história do português era pertencente ao séc. XV, 

atestada justamente por Campos (2004a).  

Em outro estudo seu, Campos (2004b), ainda que continuasse apontando o séc. XV 

como o momento em que se atestou o primeiro uso do não- como antepositivo, expõe um 

questionamento muito pertinente: teria a gramaticalização desse item morfolexical se iniciado 

no séc. XV ou em momentos mais recuados da história da língua portuguesa?  

Graças aos nossos dados, é-nos possível responder com segurança a esse 

questionamento feito por Campos (2004b), pois encontramos três ocorrências para esse 

prefixoide, todas em textos do século XIV: nõ digno (IC1202)
416

, atestado no manuscrito Vida 

de Santos de um Manuscrito Alcobacense; nõ mortal (IC1203)
417

, atestado no Flos 

Sanctorum; nõ mouil (IC1204)
418

, atestado no Foro Real. Portanto, três ocorrências do uso do 

prefixoide nõ-, o que indiscutivelmente corrobora a ilação de que já no português trecentista 

havia produtos derivacionais advindos de um processo de gramaticalização do advérbio não, 

plenamente transmudado em prefixoide nesses vocábulos em que é atestado. Nada impede, 

inclusive, que, do esquadrinhamento sistemático da documentação escrita primitiva em 

português, seja possível recuar por mais um ou dois séculos o primeiro registro do prefixoide 

                                            
416

Averbação: ―Sabem(os) que palav(ra) he dita p(er) Deos que nos amoesta e diz: Se fezeres do pecador e no~ 

digno digno e s(an)c(t)o e boom, a palav(ra) dita per my~ s(er)a feita e conprida p(er) ty.‖. 
417

Averbação: ―Mais nos que auemos padre perdurauil nos céus que há adurar sempre. e amigo nõ mortal que 

da aos queo seruẽ riquezas perdurauiis. táaes que olhos nõ uirõ nẽ orelhas nõ ouuirõ nẽ coraçõ domẽ nõ 

poderia pensar que Deus tẽ aos queo Aman.‖. 
418

Averbação: ―Onde stabelecem(os) q(ue) logo que o bispo ou o enleyto for (con)firmado e quiser receb(er) as 

cousas d(e) sa eygreya e de seu bispado, receba todo dante seu cabijdoo e se(us) cooijg(os) da eyg(re)ya. E 

todos en huu faça~ screu(er) todas as cousas q(ue) receb(er), auer mouil e no~ mouil e p(ri)uilegios e cartas e 

onrramentos da eygreya e o que lhy deuen, todo en guisa q(ue) out(ro) bispo q(ue) ueer depoys que sabya 

demandar as cousas que fore~ da eygreya p(er)o aquelle sc(ri)pto q(ue) for feyto p(er) todos, e se algu~as 

cousas das eygreyas uendudas achare~ ou alleadas ou mal baratadas sen dereyto, que o possa todo demandar e 

tornalo todo a ygreya, da~do o p(re)ço ao (con)p(ra)dor ou a q(ue~) lo arre~deu ou enp(re)stou [...].‖. 
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não-. Ao menos por ora, fica ele atestado como uma formação presente no português desde o 

séc. XIV. 

Em todos os casos que detectamos, o prefixoide atua em bases adjetivais, em 

formações de natureza isocategorial, em que há, portanto, a formação de derivados também 

adjetivais. Obviamente, todas as operações ocorrem no vernáculo, com o prefixoide sempre 

veiculando a noção semântica de ‗negação/privação‘. 

 

8.8.30 Elementos prefixais que se comportam como bases léxicas 

 

No corpus textual da primeira fase do português arcaico que perscrutamos, além de 

formantes que se comportam como prefixos propriamente ditos ou como prefixoides, há seis 

deles que também poderiam funcionar como verdadeiros MLBs, ou seja, figuravam no 

vocábulo complexo como radicais: contra-2, entr-1, entr-2, estr-, infer-, mal-2. Trata-se de uma 

situação esporádica (atestada em apenas uma formação para cada prefixo), mas que realmente 

se verifica nesse período da língua, em formações herdadas do latim. Abaixo elencamos cada 

um dos formantes, com os respectivos exemplos em que a situação descrita se processa. 

 

(i) contra-2 (< preposição latina contra-)
419

 → com 04 ocorrências nos dados, 

comporta-se como base léxica ou radical no vocábulo contrayro (IC1205) (< lat. 

contrārĭus) e flexões; 

 

(ii) entr-1 → prefixo vernáculo originado da preposição de acusativo e advérbio latino 

intrā, ‗no meio de; no interior de‘, que não se documenta como elemento prefixal 

no latim clássico, mas que já ocorre como tal no latim tardio. Funciona como 

radical em 08 ocorrências, nos vocábulos entrada (IB708) e entrar (IC1212) < lat. 

ĭntrāre < intra-; 

 

(iii)  entr-2 → prefixo vernáculo originado do prefixo latino inter-, advindo, por sua 

vez, da preposição latina de acusativo ĭnter, ‗entre; no meio de‘. O prefixo inter- se 

documenta no latim na formação de verbos (interdīcĕre), substantivos 

(intercolumnium) e adjetivos (intercalāris) e que, em português, ora se manteve 

inalterado (interdizer, intercolúnio, intercalar), ora evoluiu para a forma 

romanceada e popular entr(e)- (entrar, entreabrir, entremeio, enfrefino). Comporta-

                                            
419

Para informações mais detalhadas sobre esse formante, cf. a subseção 8.8.27. 
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se como base léxica em apenas 01 ocorrência, no vocábulo entranhas (IC1213) < 

lat. ĭnterānĕa, plural de ĭnterānĕus < inter-; 

 

(iv) estr- → prefixo vernáculo originado do prefixo latino extra-, advindo, por sua vez, 

da preposição de acusativo e advérbio latino extrā, ‗fora; além de‘, derivado de 

exter ‗externo‘ (oposto de intrā, ‗interno‘). O prefixo extra- se documenta em 

vocábulos formados já no próprio latim (extramundánus), já no vernáculo à feição 

erudita ou semierudita (extraordinário, extrapolação, extrajudicial, extraviar etc.), 

já sob influxo de outra língua (extravagância < fr. extravagance). Vale notar a 

ocorrência deste prefixo em formações populares como superlativizante, tal como 

em extra-agudo, extracurioso, extradoce, extraleve, extrapuro. Comporta-se como 

base léxica em 06 ocorrências de um mesmo vocábulo: estrãyo (IB713) < lat. 

extrānĕus; 

 

(v) infer- → prefixo advindo da preposição de acusativo e advérbio latino infra, 

‗abaixo, embaixo, em posição inferior‘. Sua divulgação efetiva na língua 

portuguesa se dá no século XIX em diante. Antes disso se registrava em 

pouquíssimos vocábulos. Funciona como radical em 07 ocorrências, nos vocábulos 

inferno (IB716) e infernal (IB717) < lat. infernus, de infra < infĕrus, -a, -um; 

 

(vi) mal-2 → (< advérbio latino măle, ‗mal‘)
420

 → com 04 ocorrências nos dados, 

comporta-se como base léxica ou radical no vocábulo maldade (IB718) (< lat. 

malĭtas, -ātis) e flexões; 

 

Poder-se-ia questionar porque não elencamos nessa categoria vocábulos como andar 

(IC305) < lat. *ambĭtāre, do cláss. ambīre, ‗dar voltas, rodear‘ < ambi- + -īre; comer (IB206) 

< lat. comĕdĕre < cum- + -ĕdĕre, ‗comer, consumir‘; ou soberva (IC1093) < lat. sŭpĕrbĭa, -ae 

< superbus, -a, -um < super- + *bho. O motivo de não termos considerado essas três 

formações como casos em que o prefixo funciona como base léxica é que, de um recurso à 

diacronia e à etimologia, percebe-se que nelas figurava uma base, mas que com o tempo se 

tornou fóssil, muitas vezes via processos de queda de fonemas. Já nos seis casos acima 

listados — contrayro (IC1205) < lat. contrārĭus; entrar (IC1212) < lat. ĭntrāre < intra-; 

entranhas (IC1213) < lat. ĭnterānĕa, plural de ĭnterānĕus < inter-; estrãyo (IB713) < lat. 

                                            
420

Para informações mais detalhadas sobre esse formante, cf. a subseção 8.8.28. 
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extrānĕus; inferno (IB716) < lat. infernus, de infra < infĕrus, -a, -um; maldade (IB718) < lat. 

malĭtas, -ātis —, o que seria o antepositivo prefixal é, na verdade, um homomorfe dele, que já 

entrou na formação derivativa com um comportamento de base lexical. 

 

8.9 O PARADIGMA PREFIXAL DA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Para a demarcação do paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico, 

pautamo-nos nos dados extraídos do corpus textual constituído para esta investigação. Além 

disso, seguimos o modelo adotado por Coelho (2004) em sua tese de doutoramento, tomando 

como fundamento também a ideia de paradigma derivacional estabelecida por Rio-Torto 

(2005, p.220): 

 

Um paradigma derivacional integra os recursos e os processos morfo-lexicais que 

desempenham uma mesma função derivacional, ou seja, os afixos e as operações 

que asseguram uma mesma relação semântico-derivacional (aos níveis léxico-

conceptual e categorial) entre base e produto. Cada paradigma genolexical define-se 

por uma dada identidade semântico-categorial, e tem ao seu serviço um conjunto de 

recursos derivacionais entre os quais avultam os afixos. 

 

Apontamos, sistematizado na tabela a seguir, o paradigma prefixal da primeira 

sincronia arcaica da língua portuguesa — objeto central de nossa investigação linguística —, 

depreendido a partir dos dados que coletamos de edições filológicas de textos medievais 

portugueses remanescentes: 

 

PARADIGMA PREFIXAL DA PRIMEIRA FASE  

DO PORTUGUÊS ARCAICO (SÉCULOS XII, XIII, XIV) 

PREFIXOS PROPRIAMENTE DITOS 

Prefixo Classe-fonte Classe-alvo Sentido(s) 
Nº de 

ocorrências 

 

A-1 
subst., adj., 

adv., verbo 

subst., adj., 

verbo 
expletivo; opaco 410 

ABS- verbo verbo opaco 32 
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AL-2 subst. subst. opaco 26 

AN-1 verbo verbo opaco 13 

ANTE- verbo verbo 
opaco; ‗anterioridade 

temporal‘ 
19 

APO- subst. subst. opaco 12 

ARCE- subst. subst. 
‗superioridade, situação 

proeminente, hierarquia‘ 
16 

CIRCŨ- verbo verbo 
‗em volta de, ao redor de, 

em circuito‘ 

01 

 

COM- 

 

verbo, subst., 

adj. 

 

verbo, subst., 

adj. 

opaco; ‗com, em 

conjunto, companhia‘; 

‗com, ação de uma parte 

em relação a outra‘ 

 

258 

 

DE-1 

 

verbo, subst., 

adj. 

 

verbo 

opaco; expletivo; 

‗separação‘; ‗movimento 

de cima para baixo‘; 

‗extração, ablação‘; 

‗redução‘ 

 

185 

 

 

DES-2 

 

 

verbo, subst. 

 

 

verbo 

opaco; expletivo; 

‗mudança de aspecto‘; 

‗movimento para 

diversos lados‘; ‗ação 

contrária‘; ‗privação‘; 

‗ausência‘; ‗negação‘ 

 

 

114 

 

 

EN-2 

 

 

verbo 

 

 

verbo 

expletivo; opaco; 

‗conversão em, 

transformação em, 

mudança de estado‘; 

‗movimento para dentro‘; 

‗superposição‘ 

 

 

233 
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EMTRE- verbo, subst. verbo, subst. 
opaco; ‗ação recíproca‘; 

‗posição intermediária‘ 
04 

 

 

ES-2 

 

 

verbo, subst. 

 

 

verbo 

opaco; expletivo; 

‗separação, privação‘; 

‗extração, privação‘; 

‗mudança de estado, 

conversão em‘; 

‗movimento para fora‘ 

 

 

84 

IN-2 adj. adj. ‗privação‘; ‗oposição‘ 31 

OB- verbo, subst. verbo, subst. opaco 13 

 

PER-1 

 

verbo, subst., 

adj. 

 

verbo, subst. 

opaco; ‗movimento 

através de‘; ‗movimento 

do princípio ao fim‘; 

‗conclusão‘; ‗totalidade‘ 

 

85 

POS- verbo, adv. verbo, adj. ‗posteridade temporal‘ 02 

PRE-2 verbo verbo 
opaco; ‗anterioridade no 

tempo e no espaço‘ 
32 

 

PRO- 

 

verbo, subst., 

adj. 

 

verbo, subst., 

adj. 

opaco; ‗posição dianteira, 

em frente de‘; ‗origem, 

descendência, 

proximidade‘; 

‗anterioridade‘; ‗avanço, 

movimento para frente‘ 

 

 

70 

 

RE- 

 

verbo, subst. 

 

verbo 

opaco; ‗reforço, 

intensificação‘; ‗retorno, 

retrocesso‘; ‗reiteração‘ 

 

127 

SOBRE- verbo, subst. 
verbo, subst., 

adj. 

opaco; ‗localização 

acima‘; ‗excesso‘ 
35 

SUB- verbo verbo 

opaco; ‗movimento de 

baixo para cima, 65 
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ascensão, elevação‘; 

‗movimento para dentro 

ou para baixo, soto-

posição‘; 

‗sequencialidade‘; 

‗reiteração‘ 

 

 

 

TRA-1 verbo verbo, subst. 
expletivo; ‗além de‘; 

‗através de‘ 
12 

TRA-2 subst. subst. opaco 12 

PREFIXÓIDES OU SEMIPREFIXOS 

BEM- 
verbo, adj. 

part. 

verbo, adj. 

part. 

‗bem‘; ‗de modo bom‘; 

‗muito, bastante‘ 
18 

CONTRA-1 verbo verbo 
‗contrariedade‘; 

‗oposição‘ 
04 

MAL-1 
verbo, subst., 

adj. part. 

verbo, subst., 

adj. part. 

‗mal‘; ‗que não é bom‘; 

‗ruim‘ 
27 

NÕ- adj. adj. ‗negação‘; ‗privação‘ 03 

Tabela 11. Paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico. 

 

Desse quadro resulta a análise de que os prefixos no português arcaico, assim como no 

latim, operam derivações isocategoriais, privilegiando a classe verbal. Na maioria dos casos 

em que a classe-fonte é um verbo e a ocorrência é um nome, a transcategorização se dá pela 

adição de afixos à direita da base (sufixos), não tendo os prefixos, em geral, a capacidade de 

atuar como determinantes categoriais das relações morfossintáticas. 

Também é notável que semanticamente se tratem de unidades polissêmicas, o que 

reforça a ideia de que seriam morfemas lexicais subsidiários, uma vez que quanto mais afeitas 

ao léxico, maior a capacidade de abrangência e relevância semântica das unidades linguísticas 

(BYBEE, 1985). 

Cabe também ressaltar que, embora tenhamos verificado um conjunto numericamente 

significativo de prefixos no português arcaico, se comparado ao quadro atual dos elementos 

afixais da margem esquerda disponíveis para o falante da língua portuguesa, devemos 
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considerar uma série de ausências e/ou lacunas. Não se verificou a ocorrência de alguns 

prefixos (mais ou menos) produtivos hodiernamente, como por exemplo, epi-, hemi-, hiper-, 

hipo-, justa-, mega-, meta-, multi-, para-, peri-, poli-, proto-, sem-, semi-, sin-, ultra-, vice-, 

entre outros. E, por fim, se se considera os elementos prefixais que figuraram em formações 

vernáculas no período em estudo, esse número será ainda mais reduzido, haja vista que a 

maioria das partículas prefixais identificadas no corpus atuou em derivações realizadas na 

língua latina, cabendo a apenas alguns prefixos a participação nas operações genolexicais 

estritamente portuguesas entre os séculos XII e XIV, a saber: a1- (63 formações no PA), ante- 

(02 formações no PA), com- (04 formações no PA), de1- (08 formações no PA), des- (35 

formações no PA), en- (32 formações no PA), entre- (02 formações no PA), es- (04 

formações no PA), per- (02 formações no PA), re- (06 formações no PA), sobre- (01 

formação no PA), sub- (02 formações no PA) e tra1- (02 formações no PA). Com os demais 

prefixos, observam-se apenas formações no latim, no grego ou em alguma outra língua 

românica. Abaixo reproduzimos um gráfico geral que aponta a participação de cada prefixo 

detectado no corpus documental que coligimos (ao lado de cada partícula prefixal, entre 

parêntesis, indicamos o respectivo número de ocorrências), sintetizando esquematicamente o 

paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico: 

 

 

Figura 13. Gráfico do paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico. 
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A observação da totalidade dos produtos morfolexicais presentes nos dados 

investigados, quer constituídos via esquemas construcionais efetuados na língua latina, no 

vernáculo português ou em outros sistemas linguísticos, licencia-nos a construção do gráfico 

seguinte, no qual apontamos em níveis percentuais a participação dos fenômenos prefixais na 

geração de lexias registradas na primeira sincronia do português arcaico: 

 

 

   Figura 14. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formação envolvendo prefixos no PA. 

 

Por fim, sobre as operações morfolexicais em que atuaram os prefixos nos nossos 

dados, é oportuno destacar, ao menos panoramicamente, o seu comportamento na matriz 

lexical latina e no português arcaico. 

No latim, a prefixação propriamente dita foi a operação morfológica mais expressiva, 

apresentando-se em 291 formações (89,53%), seguida, de longe,  pela parassíntese lato sensu, 

com 27 formações (8,31%). Já a parassíntese stricto sensu apresentou-se como um processo 

ainda menos produtivo, segundo os nossos dados, pois figurou em apenas 07 formações 

(2,16%). 
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Figura 15. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formação prefixais herdados do latim. 

 

Formações operadas na língua grega contabilizaram apenas 07 ocorrências, todas por 

prefixação. Verificamos ainda 05 formações por prefixação tomadas de empréstimo de 

línguas neolatinas: 04 do francês e 01 do castelhano.    

Nas derivações prefixais em vernáculo português, também o processo mais atuante foi 

a prefixação propriamente dita, com 133 formações (66,5%), seguida da parassíntese lato 

sensu, com 50 formações (25%), tendo a parassíntese stricto sensu um papel ainda menos 

abrangente na formação de novos itens vocabulares no português arcaico, com apenas 17 

formações (8,5%).  

 

 

 Figura 16. Gráfico do cômputo geral dos tipos de formações prefixais estritamente vernaculares no PA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisadores têm um trabalho muito interessante e intenso, lutamos 

batalhas épicas todos os dias, do tipo que não é mais comum nas 

sociedades ocidentais. São os aventureiros dos nossos dias, mesmo 

que estas sejam aventuras vividas em seus cérebros ou em pedaços de 

papel. (VILLANI, 2012, p.12). 

 

A citação acima exposta, oriunda da mente de um brilhante matemático da 

contemporaneidade, o francês Cédric Villani, professor da Universidade de Lyon que obteve 

seu Ph.D. com apenas 25 anos de idade, reflete de forma bem translúcida nossa tarefa como 

desbravadores do português arcaico: aventureiros pelas plagas do passado, em regiões cujo 

acesso muitas vezes é obscuro e onde a certeza torna-se cada vez mais rarefeita, sendo nada 

mais do que uma aproximação, como tão bem expôs Mattos e Silva (2008a). 

Imbuídos de uma total consciência da complexidade que envolve o estudo 

morfolexical e semântico de natureza histórica, buscamos, neste estudo que desenvolvemos, 

descrever e analisar os diversos fenômenos relacionados à prefixação no português arcaico, 

baseando-nos em um cômputo expressivo de formações lexicais, extraídos de um corpus 

textual representativo.  

―Para conhecer o passado, precisamos escavar seus restos e aprender a deles extrair 

sentido.‖ (DARNTON, 2010, p.77). Incidindo sobre a língua portuguesa de antanho, foi essa a 

lição que logramos aprender, pois lidávamos dia após dia com a necessidade imperiosa de 

construir o conhecimento sobre a prefixação no português arcaico a partir dos ―fósseis‖ 

linguísticos que nos era possível rastrear, o que se espelhava, por exemplo, quando 

tentávamos retraçar o percurso etimológico e semântico que dado vocábulo prefixado trilhou 

na constituição histórica da língua. 

A respeito da prefixação, afirmava Vasconcelos (1911-1912, p.86), há cem anos, o 

seguinte: ―Pode ser que ela [a prefixação] guarde algumas surpresas para os que a 

investiguem cuidadosamente.‖. Indubitavelmente, foram muitas as surpresas com as quais nos 

deparamos a partir do desenvolvimento de nossa incursão sobre os dados do português 

arcaico, visando a rastrear as principais características da formação de palavras via prefixação 

nesse período primitivo do idioma. 

O número pujante de formações herdadas do latim em comparação com uma bem 

menos expressiva vitalidade da prefixação no português arcaico; o cômputo considerável de 
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formantes prefixais expletivos ou com sentido opaco; a quase nula participação de elementos 

afixais gregos nas derivações registradas; a reduzidíssima atuação do esquema morfológico da 

parassíntese stricto sensu na sincronia enfocada, sobretudo quando comparada à atuação da 

parassíntese lato sensu; o restrito paradigma prefixal da primeira fase do português arcaico, 

constituído apenas por 25 prefixos e 4 semiprefixos ou prefixoides (sem a presença de 

inúmeros formantes prefixais ativos no português contemporâneo); o registro da partícula 

não- já gramaticalizada sob a forma de prefixoide no séc. XIV... Todas essas constatações (e 

várias outras) mostraram-se como surpresas para nós, após sistematizarmos as descrições e 

análises incidentes sobre a formação de palavras via prefixação no português medieval. 

Como afirmamos na introdução deste estudo, nada mais desejávamos do que nos 

achegarmos à morfologia do português arcaico, tendo desde o princípio a certeza de que toda 

incidência sobre fatos linguísticos de períodos recuados do vernáculo constituir-se-á sempre 

uma aproximação (MATTOS E SILVA, 2008a). Almejando oferecer alguma contribuição 

para o estudo da morfologia histórica do português, aceitamos realizar uma incursão ao 

português arcaico, investigando o fenômeno da prefixação em seus textos remanescentes. Sem 

dúvida, uma tarefa ousada e árdua, mas também prazerosa e recompensadora, que nos 

permitiu conhecer um pouco melhor os mecanismos morfolexicais e semânticos que regiam a 

formação de palavras via prefixação naquela sincronia da língua, demarcando e delineando o 

seu paradigma prefixal. Do que fizemos, que foi tudo o que nos foi possível alcançar em dois 

anos de pesquisa, muito nos orgulhamos, deixando claro que apresentamos interpretações para 

o fenômeno estudado, aproximando-nos de sua constituição pretérita, mas não assegurando 

uma reprodução absoluta e totalitária dos fatos passados, o que jamais seria ou será possível, 

visto que, nas belas palavras de Machado Filho (2004c, p.85), ―[...] a história da língua 

poderia ser comparada a um barco distante, à deriva, cujo percurso nem sempre o olho 

humano poderia acuradamente acompanhar, quanto muito pudesse desejar a sua ânsia.‖. 

Ao concluir este estudo, aspiramos a que ele forneça alguma contribuição para os 

estudos de morfologia histórica portuguesa, sobretudo referentes a nosso objeto específico, a 

prefixação. Iniciamos esta trajetória de pesquisa com várias indagações sobre esse processo de 

formação de palavras. Sentimo-nos realizados por lograrmos materializar um estudo 

sistemático sobre esse tema, advindo de muitos dos nossos questionamentos e ilações.  
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