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PrEFáCio

Eu poderia iniciar este prefácio dizendo que o livro Morfologia 
Relacional: introdução e aplicação ao português traz uma valiosa 
contribuição à descrição morfológica do português. Mas essa infor-
mação seria, de certa forma, redundante, já que seu autor, o profes-
sor Carlos Alexandre Gonçalves, é reconhecido nacionalmente por 
sua consistente trajetória de pesquisa dedicada à morfologia, como 
atestam as obras Iniciação aos estudos morfológicos: flexão e de-
rivação em português, Atuais tendências em formação de palavras 
e Morfologia, da coleção Linguística para o ensino superior, entre 
muitas outras.

Ainda assim, e certamente por força mesmo dessa trajetória, 
este livro é realmente inovador, na medida em que reflete uma 
combinação raramente encontrada em obras introdutórias, que é o 
equilíbrio entre maturidade acadêmica construída ao longo de anos 
de pesquisa e clareza expositiva, advinda de percurso docente de-
dicado e consistente. 

Do ponto de vista teórico, o livro tem o mérito de apresentar 
um modelo morfológico recente – a Morfologia Relacional – con-
trastando-o com modelos “primos” e “irmãos”, para usar a metáfora 
escolhida pelo próprio autor, como a Gramática de Construções e a 
Morfologia Construcional. Além disso, a aplicação desse modelo re-
cente à análise morfológica do português brasileiro traz uma inegável 
contribuição descritiva, lançando nova luz sobre problemas clássicos 
de morfologia que representam desafios explicativos, tais como os 
casos de hápax sufixais e as unidades sem significado (elementos 
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de juntura e sequências expletivas), entre outros fenômenos. Outra 
contribuição importante é a inclusão do componente fonológico na 
descrição de vários processos morfológicos, tanto aqueles relaciona-
dos à flexão (padrões de acento) quanto os que atuam na formação 
de palavras (alternâncias de timbre vocálico).

Por fim, do ponto de vista didático, o livro é de leitura fluida, 
com um encadeamento natural entre os capítulos. As ideias são 
apresentadas de forma clara e coerente, tornando a relação entre os 
tópicos plenamente acessível ao leitor e facilitando o entendimento 
de aspectos mais complexos.

Pelo refinamento teórico-descritivo que apresenta, o livro pro-
põe discussões relevantes para linguistas, em geral, e morfólogos, 
em particular.  Ao propor um modelo que busca integrar diferentes 
níveis de análise, poderá trazer novas reflexões para pesquisadores 
que atuam mais diretamente nas áreas de fonologia, sintaxe e semân-
tica. Por outro lado, para aqueles vinculados a paradigmas teóricos 
afins, o livro dialoga com os que atuam nas áreas de Linguística 
Cognitiva e Linguística Funcional Baseada no Uso. Por fim, obvia-
mente, trata-se de uma obra imprescindível para todos aqueles que 
atuam na área de morfologia, de um modo geral, e morfologia do 
português em particular. 

Por todos esses motivos, o livro é muito bem-vindo e constitui 
desde já mais uma obra de referência. Minha sugestão, portanto, às 
leitoras e aos leitores é uma só: confiram!

Lilian Vieira Ferrari
Professora Titular do Departamento de Linguística da UFRJ

Pesquisadora do CNPq (nível 1)
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APrEsENTAÇÃo

Nesta obra, temos o propósito de elencar as principais ideias 
de um novo modelo construcionista para o tratamento de questões 
morfológicas, a chamada Morfologia Relacional (JACKENDOFF; 
AUDRING, 2016, 2018, 2010). Embora esse quadro teórico seja bem 
mais audacioso, por pretender dar conta de fenômenos sintáticos, 
como a ordem e a atribuição de papéis temáticos, focalizaremos, aqui, 
apenas as vantagens do modelo na descrição de problemas clássicos 
de morfologia, buscando aplicá-lo ao português, tanto quanto nos 
for permitido.

Em primeiro lugar, procuramos mostrar em que medida a 
Morfologia Relacional (MR) dialoga com outros modelos constru-
cionistas, que Jackendoff e Audring chamam de “primos”, sobretudo 
com a proposta de Booij, a Morfologia Construcional (MC), cujo 
parentesco é ainda mais próximo. Uma das proponentes do modelo, 
Jenny Audring, trabalha na mesma instituição de Booij, a Universi-
dade de Leiden, na Holanda, e escreveu com ele vários artigos (cf., 
p. ex. BOOIJ; AUDRING, 2017), o que nos leva a afirmar que MR 
e MC são “irmãs”, usando terminologia muito cara ao modelo: as 
relações de parentesco entre esquemas.

Na sequência, observamos as principais diferenças entre a MR 
e os demais modelos construcionistas, tentando, com isso, advogar 
sobre as vantagens dessa abordagem. Nessa empreitada, tratamos de 
temas como os seguintes: (a) os pluralia tanta (‘pêsames’, ‘núpcias’), 
(b) casos de hápax sufixais (‘casebre’, choramingar’), (c) raízes 
de fronteira (‘emoção’, ‘nazista’) e (d) unidades sem significado, 
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como os elementos de juntura (vogais e consoantes de ligação) e as 
sequências expletivas (‘neutralizar’, ‘beberrão’). 

Obviamente, deixaremos de abordar muitas outras questões 
caras ao modelo, como as declinações e os sistemas de casos, pouco 
relevantes para a descrição da morfologia do português. Por outro 
lado, serão revistas, à luz da abordagem relacional, questões como 
a relação entre vogais temáticas nominais e marcadores de gênero 
e os chamados padrões derivacionais gerais (BASILIO, 1980), a 
exemplo das relações entre -ólogo/-ologia (‘sociólogo’/‘sociologia’). 
Também temos a intenção de mostrar a relevância do componente 
fonológico na descrição de vários processos morfológicos, estejam 
eles a serviço da flexão (padrões de acento) ou da formação de pa-
lavras (alternâncias de timbre vocálico).

O objetivo principal desta obra, portanto, é apresentar ao leitor 
essa nova maneira de se pensar a morfologia das línguas naturais e 
mostrar suas vantagens na aplicação para o português. Esperamos, 
com isso, destacar o quão frutíferas podem ser as investigações à luz 
desse modelo, já com grande adesão na Europa e ainda praticamente 
desconhecido no Brasil.  

O autor
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CAPÍTuLo 1

morFoLoGiA rELACioNAL: 
DA GÊNEsE À ViNCuLAÇÃo Com moDELos 

CoNsTruCioNisTAs

Para início de conversa

Este capítulo é dedicado à apresentação da Morfologia Rela-
cional: desde suas origens, em Jackendoff (2002), até o parentesco 
com sua “prima”, a Gramática de Construções (GOLDBERG, 2005; 
CROFT, 2001), e sua “irmã”, a Morfologia Construcional (BOOIJ, 
2010), para usar a terminologia de seus proponentes (cf. JACKEN-
DOFF; AUDRING, 2016). Nesse percurso, passamos, num primeiro 
momento, pela chamada Arquitetura Paralela, modelo desenvolvido 
por Jackendoff ao longo de mais de 30 anos1, até chegarmos ao 
ideário básico da Morfologia Relacional, procurando focalizar os 
pontos de convergência e de divergência entre este aparato teórico 
e os demais de orientação construcionista. Logo após, abordamos 
a representação usada no modelo tanto para as palavras monomor-
fêmicas quanto para as relações lexicais mais simples. Concluímos 
o capítulo, destacando as vantagens de uma abordagem relacional 
para a Morfologia.
1 No livro Meaning and the Lexicon, de 2010, Jackendoff traça o desenvolvimento da Arquitetura 

Paralela (AP), tomando como marco seu texto clássico de 1975 em que aborda a tradicional 
distinção entre Regras de Formação de Palavras e Regras de Redundância Lexical (JACKEN-
DOFF, 1975). Para ele, ali estão as bases da AP. Então, no livro de 2010, fornece ao leitor a 
trajetória do modelo que desenvolveu ao longo de 35 anos. A AP, no entanto, ganhou maior 
repercussão entre os linguistas a partir da obra de 2002, Foundations of language (JACKEN-
DOFF, 2002).



12

morfologia relacional:
introdução e aplicação ao português

1. Das origens a uma parceria bem-sucedida

Morfologia Relacional (MR) é o nome do modelo que Ray 
Jackendoff, professor emérito da Universidade Tufts e eminente 
semanticista estadunidense, mundialmente conhecido por seus traba-
lhos em ciências da cognição, vem desenvolvendo em coautoria com 
Jenny Audring, professora da Universidade de Leiden (Holanda), 
no final da década passada. Essa brilhante parceria culminou, no 
último biênio, com a publicação de dois importantes livros, ambos 
pela Oxford, cujos títulos traduzimos para o português: 

(a) A textura do Léxico (2019) e 

(b) Morfologia Relacional na Arquitetura Paralela (2020). 

Optamos por não apresentar os nomes das obras em inglês 
para já fornecer ao leitor uma pequena ideia das principais assunções 
do modelo: uma abordagem centrada no léxico e com base numa 
concepção de gramática que explicitamente assume a existência de 
uma arquitetura paralela. Esse quadro teórico integra a morfologia 
na constituição geral da linguagem, permitindo que esse nível de 
análise linguística interaja de forma mais eficiente com a fonologia, 
a sintaxe, a semântica e, acima de tudo, com o léxico.

A premissa mais básica da Arquitetura Paralela2 é a assun-
ção de que a estrutura linguística não é determinada inteiramente 
pela sintaxe (sintático-cêntrica), como sempre foi na Gramática 
Gerativa (cf. CHOMSKY, 1957), mesmo em suas versões mais re-
centes, como a Teoria de Princípios e Parâmetros (cf. CHOMSKY, 
1981) e o Programa Minimalista (cf. CHOMSKY, 1995). Por ou-
tro lado, também não é determinada inteiramente pelo significado 
(semântico-cêntrica), como defende a maior parte dos fundadores da 
Linguística Gognitiva: George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard 
2 Na obra de 2002, que funciona como corolário à Arquitetura Paralela, Jackendoff não dedica 

espaço à formação de palavras. Em outros trabalhos, aparecem reflexões acerca dessa área, 
nomeadamente da composição, como, p. ex., em Jackendoff (2009).
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Talmy e Gilles Fauconnier, como bem ressaltado em Chiavegatto 
(1999). Na perspectiva da AP3, a estrutura linguística é determinada 
por sistemas independentes de Fonologia, Sintaxe e Semântica, além 
das ligações (ou interfaces) entre eles, como na Figura 1, retirada 
de Jackendoff e Audring (2020, p. 2), na qual setas de duas pontas 
se destinam a representar correspondências entre componentes, em 
vez de derivações de um para outro:

Figura 1: Arquitetura Paralela – visão geral 

Fonte: Jackendoff e Audring (2020, p. 2)

Conforme a Figura 1, cada tipo de estrutura está sujeito às 
condições de boa-formação ou às restrições aplicáveis   a determinado 
tipo de representação. Por exemplo, a estrutura prosódica é governa-
da por dispositivos ou restrições fonológicas, como aquelas para a 
construção de sílabas e constituintes de nível superior (pé e palavra 
prosódica, por exemplo). As estruturas morfológica e sintática (es-
trutura morfossintática, apenas para abreviar) são governadas pelas 
regras da Sintaxe e da Morfologia. Por fim, a estrutura conceitual 
é especificada pelas restrições e regularidades das representações 
semântico-cognitivas. Ressaltamos que as setas duplas representam 
relações de correspondência entre esses diferentes tipos de infor-
mação dentro de uma construção de linguagem particular. As corres-
pondências também podem ser chamadas de interfaces, mas jamais 

3 Não nos deteremos muito na Arquitetura Paralela, por dois motivos fundamentalmente: (a) 
queremos focalizar a Morfologia, mais centralmente, e (b) há, em português, um excelente livro 
que apresenta com detalhes o modelo consolidado em Foundations of language (JACKEN-
DOFF, 2002): o livro de Rodrigues (2012). Na obra, intitulada Jackendoff e a Arquiterura 
Paralela: apresentação e discussão para um modelo de linguagem, a professora Alexandra 
Soares Rodrigues, da Universidade do Porto, fornece uma ampla visão do modelo, razão pela 
qual remetemos o leitor interessado a essa obra.
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são concebidas em termos seriais, pressupondo o mecanismo de 
derivação (uma estrutura sendo o output gerado de outra, seu input).

De acordo com Booij e Audring (2015, p. 5), uma caracte-
rística importante da AP é que “diferentes tipos de informação (fo-
nológica, sintática/morfológica e semântica) são simultaneamente 
acessíveis”. Por exemplo, a adjunção de um afixo a uma base pode 
ser dependente de propriedades prosódicas da base, que devem, por-
tanto, estar disponíveis para a operação morfológica. Desse modo, 
“as informações sobre o nível de estrutura fonológica devem ser 
acessíveis para a expressão de generalizações no nível morfológico” 
(cf. BOOIJ; AUDRING, 2015, p. 5). Evidência para a relevância si-
multânea das estruturas morfológica e prosódica em português está na 
alternância entre as formas -ez e -eza na nominalização de adjetivos. 
Embora não haja absoluta regularidade na distribuição entre essas 
duas variantes, há categoricidade no caso de bases proparoxítonas, 
uma vez que todas terminam em -ez, como se vê em (01), a seguir. 
Nesses casos, a informação prosódica é acessível à morfologia que, 
para manter o mesmo número de sílabas da base, cria derivados com 
um sufixo que se adjunge à raiz. Teríamos, aqui, um caso em que 
a adjunção de -eza não seria possível por criar palavra com acento 
na quarta sílaba da direita para a esquerda (um pré-proparoxítono) 
e, em português, uma restrição, chamada por Bisol (1992) de RJTS 
(Restrição de Janela de Três Sílabas), ajusta a estrutura ao formar 
um oxítono com o mesmo número de sílabas da base.

(01) tímido   timidez  lânguido  languidez
 rígido  rigidez  estúpido  estupidez
 límpido   limpidez  flácido   flacidez
 frígido  frigidez  rápido  rapidez

Outro exemplo interessante de que propriedades prosódicas 
devem estar acessíveis à Morfologia é a adjunção apenas de -s para 
a formação do plural de nomes anoxítonos terminados em -ão (cf. 
02a, a seguir) ou monossílabos (02b), excetuando-se, nesses últimos, 
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os mais lexicalizados ‘cães’ e ‘pães’. As formas com plural em -ãos, 
listadas em (02), conjunto bem pequeno na língua, são claramente 
governadas (a) pelo acento e (b) pelo tamanho da palavra:

(02) a. órfão   órfãos  b.  grão  grãos
     órgão   órgãos       mão  mãos
     bênção  bênçãos       chão  chãos
     sótão    sótãos       vão   vãos
     acórdão acórdãos       são   sãos

Ainda de acordo com Booij e Audring (2015, p. 6), “proprie-
dades prosódicas dos afixos também podem desempenhar papel nas 
restrições ao encadeamento de afixos”. Por exemplo, em português, 
o -a de feminino é uma unidade de fechamento que bloqueia a sufi-
xação posterior de palavras complexas e só pode ser seguido do -s 
de plural, como em ‘professoras’ e ‘divinas’. No entanto, por formar 
palavras prosódicas por si sós, -mente e -zinho podem ser adicionados 
a palavras flexionadas em gênero:

(03) lindamente     estupidamente      rapidamente        placidamente 
 elazinha          timidazinha         chapadazinha      placidazinha

Seguindo o exemplo da Morfologia Construcional (BOOIJ, 
2005, 2007, 2010), a AP trata a morfologia como a gramática das 
palavras. Assim, da mesma maneira que a gramática frasal, a mor-
fologia envolve fonologia, sintaxe e semântica, “mas dentro das 
palavras” (JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 478).  Assim, a 
imagem na Figura 1, exibida anteriormente, para integrar a morfo-
logia, pode ser reelaborada como a Figura 2, a seguir, extraída de 
Jackendoff e Audring (2020, p. 3): 
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Figura 2: A Arquitetura Paralela – visão estendida

Fonte: Jackendoff e Audring (2020, p. 3)

Observa-se, portanto, na arquitetura da Morfologia Relacional, 
que a Morfologia abrange a estrutura da morfossintaxe mais suas 
interfaces para a sintaxe frasal e para a fonologia e a semântica das 
palavras. Dessa maneira, o modelo explicitamente assume uma 
escalaridade (continuum) entre a morfossintaxe e a sintaxe frasal. 
Jackendoff e Audring (2016, p. 468) acreditam que “uma teoria da 
faculdade de linguagem deve buscar integração com teorias de ou-
tras faculdades mentais. Contudo, tal integração deve respeitar os 
detalhes das faculdades individuais”. A base dos autores – além dos 
estudos conduzidos por Jackendoff (2002) no âmbito da AP e pela 
Morfologia Construcional de Booij (2010) – é a própria Gramáti-
ca de Construções (GOLDBERG, 1995; GOLDBERG, 2006). O 
objetivo maior da dupla é “elaborar alguns aspectos de uma teoria 
morfológica do processamento” (JACKENDOFF; AUDRING, 2016, 
p. 468). Nesses modelos, mostram Jackendoff e Audring (2016, p. 
469), “regras gramaticais são, elas mesmas, itens lexicais – ou seja, 
a gramática é parte do léxico”. 

2. A Morfologia Relacional e modelos construcionistas “primos”: 
semelhanças

Concebida como um componente e um enriquecimento da AP, a 
Morfologia Relacional (MR) tem como objetivo básico “a integração 
harmoniosa da morfologia com o resto da linguagem e com o resto 
da mente” (JACKENDOFF; AUDRING, 2020, p. 480). Por isso 
mesmo, leva muito a sério o termo “conhecimento da linguagem”, 
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focalizando a questão sobre o que um falante armazena na memória 
de longo prazo e, mais importante ainda, de que maneira o faz. Desse 
modo, converge plenamente com a Gramática de construções (GC)4 
e a Linguística Funcional Centrada no Uso (p. ex., TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013)5, primeiramente porque considera a faculdade 
da linguagem uma habilidade cognitiva humana que utiliza o mesmo 
aparato de outras tarefas (CROFT; CRUSE, 2004). Dito de outra 
maneira, os processos cognitivos envolvidos na interação linguística 
não são muito diferentes daqueles usados para outras tarefas igual-
mente cognitivas, tais como a percepção visual, o raciocínio ou a 
atividade motora (cf. JACKENDOFF; AUDRING, 2020, p. 481). 
A seguir, elencamos outras ideias que a MR compartilha com esses 
outros constructos teóricos que chama de “primos”:

1. “a linguagem é a percepção e a produção em tempo real de uma se-
quência temporal de unidades discretas, estruturadas e simbólicas. Essa 
configuração particular das habilidades cognitivas é provavelmente única à 
linguagem, mas as habilidades cognitivas requeridas não o são” (CROFT; 
CRUSE, 2004, p. 2);

2. o conhecimento da língua emerge do uso e nisso a Gramática de Cons-
truções deve se alinhar aos modelos baseados no uso (cf. HOFMANN; 
TROUSDALE, 2013);

3. a unidade fundamental da gramática é o pareamento forma-significado, 
chamado de construção (ou esquema, no caso da MR e da MC), o que 
acarreta que regras gramaticais estão no mesmo formato básico que pala-
vras: são relações estruturadas de forma e significado;

4 Goldberg (2006, 213-215) mapeia um conjunto de abordagens que dialogam diretamente 
com o ideário básico da CG (a) Gramática das Construções Unificada (FILLMORE, KAY, 
O’CONNOR, 1988); (b) Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987); (c) Gramática das 
Construções Radical (CROFT, 2001) e (d) Gramática das Construções Cognitiva (LAKOFF, 
1990; GOLDBERG, 1995).

5 Também nomeada de Linguística Cognitivo-Funcional, a LFCU se constitui como linha de 
investigação funcionalista que incorpora a seus fundamentos teóricos e metodológicos a abor-
dagem construcional da gramática, conforme apresentado em Traugott e Trousdale (2013), 
Hofmann e Trousdale (2013) e Hilpert (2014), entre outros.
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4. existe uma hierarquia construcional (BOOIJ, 2010; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013) e sua distribuição entre esquemas (altamente virtuais 
e abstratos, no nível mais alto do constructicon), sub-esquemas (famílias 
mais específicas de construções, em nível intermediário, com subespeci-
ficações – partes fixas e variáveis) e microconstruções (types específicos 
e individuais). A nomenclatura varia muito de um autor para outro, mas a 
ideia é de gradiência de especificidade: do mais esquemático ao mais espe-
cífico. Tomamos, aqui, os termos construção e esquema como sinônimos, 
uma vez que, na prática, referenciam as mesmas entidades linguísticas;

5. não há distinção entre léxico e a gramática6, pois tanto as palavras 
quanto as regras são tratadas como itens em um “léxico estendido” ou 
“constructicon”: o léxico produz todas as estruturas (JACKENDOFF; 
AUDRING, 2018);

6. as construções mais centrais (a “core Grammar”) e as mais periféricas 
recebem o mesmo tratamento, vinculando-se por relações de herança de 
natureza vária (GOLDBERG, 2006);

7. a aquisição da linguagem é baseada em types: “as línguas são aprendidas, 
ou seja, são construídas com base em input juntamente com restrições cogni-
tivas e pragmáticas genéricas” (GOLDBERG, 2006, p. 2). Por isso mesmo,

8. crianças aprendem padrões de uso, e sua competência linguística se de-
fine como o domínio de um inventário estruturado de unidades simbólicas 
(TOMASELLO, 1999).

A essas oito assunções, acresceríamos uma nona, parafraseando 
Goldberg (2006, p. 22), ao substituir sentenças por palavras:

9.  as gramáticas não geram palavras; são os falantes que o fazem.

Desenvolvida na Universidade de Berkeley (EUA), no final 
da década de 1980 (cf. SALOMÃO, 2009), a Gramática de Cons-
truções (GC) abordou maciçamente fenômenos sintáticos, tendo 
6 Como mostram Wiedemer e Oliveira (2019, p. 2), a LFCU, mantém-se a distinção, em termos 

prototípicos, entre o léxico, “como conjunto de categorias da língua de sentido referencial, 
e a gramática, como conjunto de categorias da língua de sentido procedural”. A defesa da 
prototipicidade, no entanto, não anula a ideia de continuum.
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rápida adesão nos anos 1990 e no início do século XXI. Sua aplica-
ção à morfologia, no entanto, foi bem mais lenta, embora a ideia de 
continuidade do léxico para a sintaxe fosse largamente extensível à 
formação de palavras e à flexão. Portanto, a história da morfologia, 
na Linguística Cognitiva, não difere muito do que aconteceu no 
paradigma da Linguística Gerativa: foi sempre “pegando carona”, 
quer da Fonologia (nos modelos não lineares, como a Morfologia 
Prosódica), quer da Sintaxe (Morfologia Lexical).

Considerando as especificidades internas de cada nível, ideia 
central da Morfologia Relacional, coube a Booij (2005) fornecer o 
instrumental analítico necessário à aplicação das premissas básicas 
da GC à morfologia, ao criar o modelo de Morfologia Construcional 
(MC), que culminou com a publicação de seu livro Construction 
Morphology, pela Oxford em 2010. No entanto, avançou para o trata-
mento da flexão (BOOIJ, 2013) e de outros processos morfológicos, 
sobretudo alguns de natureza não concatenativa, como a reduplicação 
(BOOIJ, 2015). Apesar do foco na Morfologia, o modelo também se 
mostra adequado para o tratamento de fenômenos sintáticos, como 
defendido em Booij (2010).

3. A “irmã” da Morfologia Relacional: a Morfologia Constru-
cional de Booij (2010)

Em linhas bem gerais, a MC dialoga com modelos de Cons-
trução Gramatical, segundo os quais a língua constitui um inventário 
estruturado de unidades simbólicas (LANGACKER, 1987) que 
variam em extensão (desde as mais atômicas às mais complexas) e 
especificidade (desde as mais genéricas às instanciações de padrões 
específicos). Explicitamente inscrita no paradigma da Linguística 
Cognitiva – conjunto mais ou menos homogêneo de abordagens que 
têm em comum a ideia de que o significado é baseado no uso e na 
experiência e de que a Gramática é motivada, não havendo limites 
estanques entre os seus níveis (FERRARI, 2017) –, a MC vem se 
mostrando bastante eficaz tanto para o tratamento de temas clássicos 
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em morfologia, como a flexão, quanto para a discussão da flexibili-
dade das fronteiras entre os dois principais processos de formação 
de palavras: a composição e a derivação. 

A ideia de que o morfema não é uma construção, por não cons-
tituir um pareamento independente de forma e significado, compar-
tilhada por Croft (2004), não é consensual entre os pesquisadores da 
área. De acordo com Booij (2010, p. 15), a própria Goldberg (2006, p. 
5), embora liste o morfema em sua relação de construções, deixa de 
fazê-lo em publicações seguintes. Como Booij, também acreditamos 
que o morfema, em si, constitui item de construção; não é um signo 
linguístico propriamente dito por não constituir pareamento inde-
pendente de forma e significado, excetuando-se, é claro, as palavras 
monomorfêmica (‘café’, ‘açúcar’) e aquelas usada livremente em 
função do truncamento (minha ‘ex’; o ‘vice’ de Fulano; a ‘micro’ 
aberta; a ‘pós’ de Linguística).

Ao considerar as especificidades do componente morfológico, 
Booij focalizou quatro questões fundamentais em confronto com o 
tratamento que a GC fornece para construções sintáticas (cf. MA-
CHADO, 2015, p. 57): 

i. O estatuto das unidades de análise morfológica em sintonia direta com 
o conceito de construção.

ii. Os meios de formalização mais adequados ao campo da morfologia.

iii. A relação entre frames e construções morfológicas.

iv. As relações de herança entre construções morfológicas.

 Booij (2007) mostra que as palavras morfologicamente com-
plexas são estruturas simbólicas convencionais, não havendo, por 
isso mesmo, diferença considerável entre, por exemplo:
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(04)  formas não segmentáveis (‘cajá’)
 formas flexionadas (‘caju-s’);
 itens com marcadores de palavras (‘cas-a’);
 formas com vogais temáticas (‘tem-e’);
 prefixações (‘anti-fascista’);
 sufixações (‘fasc-ismo’);
 circunfixações (‘a-tucan-ar’);
 compostos neoclássicos (‘xeno-fóbico’);
 compostos híbridos (‘agro-negócio’);
 recompostos (‘homo-agressor’);
 compostos lexicais (‘burro-asno’);
 formações com splinters (‘bolso-lixo’);
 expressões semiabertas (‘pé-de-X’); 
 expressões parcialmente especificadas (‘dar uma X-ada’); e 
 expressões idiomáticas (‘dar com os burros n’água’). 

Nos termos de Gonçalves e Almeida (2012, p. 110), “todas es-
sas unidades, que são complexas, podem, igualmente, ser analisadas, 
em suas estruturas de formação, por meio de esquemas construcio-
nais”. Desse modo, são totalmente flexibilizadas as fronteiras internas 
da morfologia, pois flexões, derivações e composições passam a ser 
vistas, todas elas, como construções e são representadas da mesma 
maneira: por meio de esquemas e subesquemas, não havendo, entre 
elas, limites intransponíveis, assim como não há rígida separação 
entre Léxico e Gramática.

Num texto clássico de 2010, Margarida Basilio, eminente 
morfóloga brasileira cujos principais trabalhos se inscrevem expli-
citamente no paradigma gerativista, comporta-se como verdadeira 
construcionista ao destacar que “deixa de ser crucial a questão de 
determinar, por exemplo, se um composto é ou não uma palavra; 
ou se uma construção é composta ou prefixada” (BASILIO, 2010, 
p. 21)7. Mais ainda, reforça a ideia de que palavras (primitivas e 

7 Não podemos deixar de expressar nossa profunda admiração pelo nome mais importante da 
Morfologia no Brasil: Margarida Basilio. Abraçar uma nova forma de interpretar os dados 
linguísticos que, durante anos, analisou em outro paradigma, além de muita coragem, revela 
a capacidade de um verdadeiro mestre: aquele que consegue rever seus próprios conceitos e 
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derivadas) “são unidades simbólicas complexas convencionais, 
cujas propriedades comuns podem ser representadas em esquemas 
construcionais, desde os mais especificados, como [[Xizar]V -ção]N 
até os mais abstratos como [N-N]N” (BASILIO, 2010, p. 21). 

Na Morfologia Construcional, esquemas expressam gene-
ralizações sobre conjuntos de palavras existentes e podem ser 
usados para formar novas unidades lexicais, refletindo, por isso 
mesmo, tanto o reconhecimento de unidades complexas quanto 
a produção de novas unidades. Conforme Basilio (2010, p. 202), 
“são padrões rotinizados que, uma vez suficientemente entra-
nhados, podem ser usados na produção e recepção de expressões 
linguísticas”. Resumindo, uma construção morfológica pode ser 
concebida como um pareamento convencionalizado de forma e 
sentido (BOOIJ, 2010), assim como as construções sintáticas. 
Segundo Booij (2010, p. 35),

uma hierarquia organizada em esquemas e subesquemas 
funciona como uma descrição sincrônica para padrões e 
possibilidade de formação de novas palavras de diferentes 
subtipos. Isso significa que pode revelar como os mecanis-
mos de extensão conceptual são convencionalizados em uma 
língua particular.

De acordo com Hoffmann e Trousdale (2013, p. 1), a igual-
dade das definições, na GC e MC, tem importante implicação 
teórica: “uma vez que o conhecimento linguístico humano é ar-
mazenado em um constructicon8, isto é, em uma rede de constru-
ções, tanto material sintático quanto material morfológico fazem 
parte do mesmo domínio construcional”. Sem dúvida alguma, há 
uma sintonia direta entre o modelo de Booij e as Gramáticas de 

se atualizar sempre. Desde 1997, a referida pesquisadora vem se comprometendo, cada vez 
mais, com o uso da língua e se identificando com a abordagem cognitivista.

8 A rede de construções componentes do sistema linguístico é tecnicamente nomeada constructi-
con; nessa rede, cada nó (construção) se interconecta com outros da rede, em termos verticais, 
horizontais e transversais. De acordo com Oliveira (2019, p. 6), “trata-se, portanto,  forma de 
modo maisde uma abordagem teórica que propõe a interrelação função  efetivo na pesquisa 
integrada da mudança gramatical, tanto em nível lexical quanto gramatical mais estrito.



23

morfologia relacional:
introdução e aplicação ao português

Construções (o plural é intencional) e todo o arcabouço que vem 
sendo desenvolvido, inclusive no Brasil, na linha da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (cf. MARTELOTTA, 2011; FURTA-
DO da CUNHA, 2012; WIEDEMER; OLIVEIRA, 2019), pois, 
em linhas gerais:

a. rejeitam a centralidade e a autonomia da sintaxe;

b. incorporam a semântica e a pragmática às análises;

c. exploram a relação estreita entre a estrutura morfológica das línguas e 
o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação; e

d. entendem que os dados para a análise linguística devem ser os enunciados 
que ocorrem no discurso natural.

4. Sobre as especificidades da Morfologia Relacional

Passemos, a seguir, à apresentação do modelo de Morfologia 
Relacional, mostrando, o que, de fato, caracteriza esse novo quadro 
teórico, em contraste com as demais abordagens construcionistas. 
Brincando com essa relação de parentesco, que está no cerne do 
próprio modelo, ousamos afirmar que a Morfologia Construcional 
constitui “irmã” da Relacional, uma vez que Geert Booij é parcei-
ro, em vários trabalhos, tanto de Ray Jackendoff quanto de Jenny 
Audring, incluindo um trabalho escrito pelos três, como o primeiro 
de (06), a seguir:

(06)  Audring, Booij e Jackendoff (2018); 
 Booij e Audring (2018a);
 Booij e Audring (2018b);
 Booij e Audring (2017a);
 Booij e Audring (2017b).
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Numa entrevista gentilmente concedida a Natival Simões Neto 
no final do ano de 20209, o próprio Geert Booij reconhece que

A morfologia relacional é conceitualmente muito seme-
lhante à CxM [Construction Morphology – grifo nosso], 
o que não será uma surpresa quando você perceber que 
esses linguistas também são coautores de artigos co-
migo. A escolha por um nome diferente para sua teoria 
morfológica é porque eles querem enfatizar que a morfo-
logia trata principalmente das relações entre as palavras 
existentes de uma língua, incluindo muitos padrões não 
produtivos que ainda desempenham papel na motivação 
das propriedades das palavras por meio de suas relações 
com outras palavras. A noção de “construção” pode ter um 
sabor ligeiramente mais gerativo (construção = criação), 
mas a palavra construção também tem um significado de 
resultado não gerativo. 

Passemos, a seguir, às principais assunções desse novo modelo 
teórico, focalizando os pontos de divergência entre a MR e outros 
modelos de natureza construcional. Os vários modelos construcionis-
tas existentes, incluindo o de Geert Booij, definem uma construção 
como um item simbólico produzido no léxico, ou seja, como um 
pareamento entre forma (fonologia, sintaxe) e significado (função), 
como na Figura 3, a seguir, extraída de Croft (2007, p. 18):

9 A entrevista foi publicada, em inglês, na Revista Diadorim, dossiê 23-2, “Morfologia e suas 
interfaces”, no segundo semestre de 2021. Sua versão em português constará de Soledade, 
Gonçalves e Simões Neto (no prelo).
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Figura 3: Pareamento forma-significado na Gramática de Construções

Fonte: Croft (2007, p. 18)

Em total sintonia com essas análises, a MR também assume 
esse pareamento para a maior parte das construções linguísticas. Por 
outro lado, admite a possibilidade de esquemas/construções que não 
envolvam semântica, como, por exemplo, 

(07) (a)  padrões fonotáticos; 
 (b)  constituintes morfológicos sem significado, como, entre outros, 
 os marcadores de palavras, as vogais temáticas e segmentos que 
 funcionam como “cola” morfológica, a exemplo das vogais e conso
 antes de ligação;
 (c) raízes de fronteira (as que aparecem em construções mais indivi
 dualizadas) e não se atualizam /correspondem a palavras (nunca 
 aparecem em isolamento); 
 (d) raízes doublets que aparecem apenas em derivados; e 
 (e)  sequências não recorrentes que se comportam como afixos.
 

Pelo fato de as unidades em (07) estarem no centro de investi-
gações da MR, o modelo interpreta “as construções que relacionam 
forma e função como apenas um subconjunto do conhecimento total 
da língua de um falante” (JACKENDOFF; AUDRING, 2020, p. 480). 
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Desse modo, construções podem envolver apenas o polo significante, 
não carreando qualquer tipo de significado.

O repertório de relações entre itens lexicais constitui uma 
diferença crucial entre a MR e a MC. Já tivemos a oportunidade de 
enfatizar que, na Gramática de Construções, a herança é o principal 
tipo de correspondência entre esquemas: é, na verdade, “uma relação 
entre uma palavra ou construção e outra construção mais abstrata, 
de forma que esta última motive parcialmente a estrutura da primei-
ra” (JACKENDOFF; AUDRING, 2018, p. 478). A MR admite tais 
relações, mas, além disso, permite relações “horizontais” – diretas 
ou “irmãs” – entre palavras ou entre esquemas, “para as quais, em 
muitos casos, não é atraente postular uma “mãe” abstrata que captura 
o que elas têm em comum” (JACKENDOFF; AUDRING, 2018, p. 
479). No seu texto de 2019, que traduzimos como “Mães ou irmãs? 
A codificação do conhecimento morfológico”, com a finalidade de 
fornecer ao leitor mais uma visão geral do modelo, Audring assim 
se expressa sobre as relações entre construções:

Enquanto as abordagens tradicionais veem a gramática como 
um sistema de regras, as teorias baseadas em construção 
assumem esquemas declarativos – entradas lexicais com 
variáveis   – como o locus do conhecimento gramatical. Es-
ses esquemas são evidentemente necessários para codificar 
padrões produtivos. No entanto, o conhecimento morfoló-
gico também inclui relações entre palavras existentes, em 
padrões que não podem necessariamente ser estendidos 
produtivamente [...]. Tais padrões podem ser codificados 
de duas maneiras: por um esquema “mãe” dominando as 
instâncias listadas, ou por ligações “irmãs” entre as próprias 
instâncias. Os links irmãos são a opção mais parcimoniosa, 
uma vez que não requerem uma camada superordenada na 
rede construtiva. No entanto, esquemas mães podem codifi-
car propriedades que links irmãos não podem (AUDRING, 
2019, p. 277).
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Podemos apontar o formalismo como outro aspecto que dife-
rencia a MR de outras abordagens construcionistas da Gramática. 
Se, por um lado, esse modelo, como a MC, adota o termo “esque-
ma” em lugar de “construção”, por mera convenção terminológica, 
uma vez que os termos podem ser intercambiados sem prejuízo do 
significado, por outro, a a MR enfatiza a distinção entre fonologia, 
sintaxe, morfossintaxe e semântica no âmbito dos esquemas como 
meio de marcar a diferença entre padrões produtivos e padrões não 
produtivos. A questão do formalismo será abordada, com muito mais 
vagar, no próximo capítulo, que também tem o propósito de mostrar 
o alcance desse modelo mais novo no âmbito da GC.

Consideremos, por fim, um contraste que Jackendoff e Audring 
(2016, 2018, 2020) concebem como “ponto final mais filosófico”: ao 
contrário de muitas outras abordagens construcionistas (cf., GOLD-
BERG, 2006), a MR admite a possibilidade de princípios de lingua-
gem específicos de cada nível de descrição da estrutura linguística. 
A GC, de um modo geral, concebe a linguagem inteiramente como 
um subproduto de processos cognitivos mais gerais, ao passo que 
a MR, apesar de explicitamente concordar com os demais modelos 
nesse aspecto, enfatiza que está obviamente “comprometida em 
minimizar os aspectos específicos de cada domínio da linguagem” 
(JACKENDOFF; AUDRING, 2016, 477). Dito de outra maneira, a 
MR assume a ideia de que a Morfologia, ainda que seja regida por 
princípios mais gerais, como os demais níveis, tem suas especificida-
des. Desse modo, a MR foi proposta justamente para acolher o que há 
de mais morfológico (ou “morphologic by itself”, parafraseando um 
famoso livro de Mark Aronoff) ou “morfologia mais pura”: classes 
formais, declinações, elementos de fronteira etc. Mesmo admitindo 
que há um continuum do léxico para a sintaxe, a MR considera as 
especificidades da Morfologia e consegue acolher as relações entre 
palavras e esquemas não apenas verticalmente (pelo mecanismo de 
herança), mas também horizontalmente (por instâncias irmãs), como 
detalharemos no próximo capítulo.
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CAPÍTuLo 2:

morFoLoGiA rELACioNAL: 
o FormALismo E suA APLiCAÇÃo A FENÔmENos 

morFoLÓGiCos mAis CorriQuEiros

Para início de conversa

Neste capítulo, focalizamos, mais diretamente, a formalização 
adotada pela Morfologia Relacional e tentamos, na medida do pos-
sível, aplicá-la a fenômenos do português. Começamos mostrando 
os três níveis envolvidos no esquema, genericamente chamados de 
FONOLOGIA, MORFOSSINTAXE e SEMÂNTICA. Logo a seguir, 
abordamos as convenções necessárias e começamos por exemplos 
mais simples, de palavras monomorfêmicas, até chegar a construções 
com maior grau de complexidade.

1. O formalismo da Morfologia Relacional

Uma discussão proeminente na maioria das teorias linguísticas 
tem sido a distinção entre palavras e regras, ou entre o léxico e a 
gramática, como se estivessem, nos termos de Jackendoff e Audring 
(2017, p. 469), “em diferentes “lugares” metafóricos na mente” 
[grifo dos autores]. Paralelamente, grande parte da psicolinguística 
tende a tratar o armazenamento de palavras como algo distinto das 
regras gramaticais, posição explicitamente defendida, por exemplo, 
por Ullman (2015). Essa divisão é rejeitada, por exemplo, pela 
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Gramática de Construções (cf. GOLDBERG, 1995), pelos modelos 
funcionais baseados no uso (cf. HOFFMAN; TROUSDALE, 2013) 
e pela Morfologia Construcional (cf. BOOIJ, 2010). 

Nos termos de Jackendoff e Audring (2017, p. 469), “as abor-
dagens construcionistas argumentam que as regras gramaticais são, 
elas mesmas, itens lexicais – ou seja, a gramática é parte do léxico” 
e, por isso mesmo, essa assunção é explicitamente assumida pela 
Morfologia Relacional (cf. JACKENDOFF; AUDRING, 2016, 
2017, 2018, 2020). Demonstrando que, em praticamente todas as 
teorias linguísticas, “uma palavra contém peças de estrutura sobre 
três níveis: sua estrutura semântica, seus recursos sintáticos e sua 
fonologia” (cf. JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 470), como 
vimos no capítulo 1, a Morfologia Relacional (MR) propõe que 
“esses níveis são, em princípio, independentes, cada um com suas 
próprias condições características de boa-formação. No entanto, cada 
um também é ligado aos outros” (cf. JACKENDOFF; AUDRING, 
2016, p. 471): por exemplo, a camada fonológica pode ser ligada 
à camada morfossintática e esta à semântica. Os autores chamam 
essas relações de links de interface de conexões e os representam 
com índices que mostram quais partes da estrutura em um nível 
correspondem à estrutura em outro nível.

Em termos de formalização, a MR propõe, como os demais 
modelos construcionistas, a utilização de esquemas (ou construções). 
Jackendoff e Audring (2016, p. 485) são categóricos ao mostrar a 
enorme vantagem do uso de esquemas em vez de regras: “esquemas 
têm o mesmo formato que palavras, diferindo apenas na parte de 
sua estrutura que consiste em variáveis   e variáveis coíndices”. No 
seguinte fragmento, explicitam muito bem as razões que justificam 
essa escolha:

em praticamente todas as teorias linguísticas, uma palavra 
contém peças de estrutura em três níveis: sua estrutura 
semântica, suas características sintáticas e sua fonologia. 
No paradigma da Arquitetura Paralela, esses níveis são, 
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em princípio, independentes, cada um com suas próprias 
condições de boa formação características. No entanto, cada 
um também está ligado aos outros: a camada fonológica 
pode ser ligada à sintaxe e à semântica. Chamamos esses 
links de interface de conexões, e os notamos com índices 
que mostram quais partes da estrutura em um nível corres-
pondem à estrutura em outro nível. […] Os índices devem 
ser pensados   como marcando o fim das linhas de associação 
(JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 487). 

2. Esquemas atômicos

Ilustremos o formalismo da MR com uma construção atômica1 
como ‘peru’. Esse item lexical morfologicamente simples consiste 
em um pedaço de estrutura semântica (o significado da palavra), gra-
fado em maiúsculas, como convencionalizado desde o Estruturalismo 
(cf. HOCKETT, 1954), PERU, um pedaço de estrutura fonológica, 
sua pronúncia, (/pE’ɾu/), e a categoria sintática a que pertence, 
Substantivo (S). Na representação a seguir, o agrupamento desses 
componentes em uma unidade lexical é convencionalmente sinali-
zado por uma relação através de um cossubscrito arbitrário, como 
1. Os subscritos podem ser considerados marcando o que os autores 
chamam de links de interface. Na camada (tier) MORFOSSINTA-
XE, a classe da palavra aparece à esquerda, antes das reticências 
[...], o que permite, à fonologia, o preenchimento da sequência com 
conteúdo segmental e prosódico2:

1 Atômica é uma construção que não se divide em outras, o que corresponde, em morfologia, 
a uma palavra monomorfêmica, isto é, sem qualquer complexidade morfológica. O termo 
substantiva também pode ser utilizado nesses casos: trata-se de uma instância plenamente 
especificada. optamos por atômica para evitar confusão com o termo que também nomeia a 
classe dos nomes.

2 Embora os autores utilizem o termo FONOLOGIA, muitas vezes se valem da representação 
fonética da palavra para abordar fenômenos de natureza sonora relevantes. O termo, portanto, 
deve ser visto mais como didático: uma maneira de se referir à pronúncia de construções. 
Optamos por manter os acentos nas representações fonológicas, muito embora essa infor-
mação possa ser omitida nesse nível de representação por ser previsível e gerada por regras 
(COLLISCHONN, 2000).
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(01)  SEMÂNTICA:   [ PERU ] 1

 MORFOSSINTAXE: [ S ... ]1

 FONOLOGIA  /pE’ɾu/1

3. Esquemas com variáveis: flexão

Imaginemos, por exemplo, a formação de nomes que se referem 
ao sexo biológico do referente, sem entrar, aqui, na complicada dis-
tinção entre gênero social e sexo, amplamente estudada, por exemplo, 
em Carvalho (2019) e Schwindt (2020). Uma abordagem baseada 
em regras facilmente admitiria um dispositivo como “adicione -a 
ao final de um nome, N (S ou Adj), para expressar a noção de sexo 
biológico feminino”. Na MR, teríamos, ao contrário, a formulação de 
um esquema como em (02), a seguir, em que a primeira linha poderia 
ser interpretada, nos modelos pré-existentes, como a própria cons-
trução de feminino em português (cf., p. ex., CARVALHO, 2019):

(02)  SEMÂNTICA:   [ (XX) FEM2 ]Y

 MORFOSSINTAXE: [ NX AF2 ]Y

 FONOLOGIA  /N ...X a2 /Y

Da mesma maneira que a palavra não complexa em (01), o 
esquema em (02) consiste em um pedaço de semântica, um pedaço 
de morfossintaxe e um pedaço de fonologia; os três estão ligados 
por subscritos. Para Jackendoff e Audring (2018, p. 134), (02) dife-
re de (01) porque partes de sua estrutura são variáveis: (02) prevê 
que a noção de fêmea (FEM), de qualquer tipo de entidade (X) que 
admita oposição de sexos, pode ser expressa por um Nome (N), S 
(substantivo) ou Adj. (Adjetivo), mais um afixo (AF); na fonologia, 
a combinação é pronunciada seguida pelo fonema /a/, pronunciado 
[ɐ] na maior parte das variedade do português.

A forma feminina ‘perua’ pode ser produzida instanciando as 
variáveis   em (02) com as peças correspondentes de (01), resultando 
na estrutura em (03). O esquema em (03) pode ser instanciado de 
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forma semelhante com substantivos recém-importados do inglês, para 
produzir, espontaneamente, novas expressões, a exemplo da recen-
tíssima forma ‘crusha’. Também dá conta de formas ultrarrecentes 
como ‘dicionária’ e ‘vocabulária’, usadas no início do século XXI 
em referência a formas femininas que reivindicam lugar próprio na 
morfologia da língua portuguesa por evocarem um feminino social-
mente codificado (cf. CARVALHO, 2019):

(03)  SEMÂNTICA:   [ PERU1 FEM2 ]3

 MORFOSSINTAXE: [ N1 AF2 ]3

 FONOLOGIA  / pE’ɾu 1 a2 /3

Considerando o plural em português, uma abordagem seria-
lista formularia uma regra do tipo “adicione -s ao final de um nome 
(S ou Adj) para expressar a noção de mais de um”. A contrapartida, 
na MR, é a formulação de um esquema como em (04). Relembramos 
que é extremamente arbitrária a indexação. Vamos, aqui, adotar uma 
numeração progressiva apenas com o objetivo de distinguir uma 
representação de outra:

(04)  SEMÂNTICA:   [ (XX) PLUR ]4

 MORFOSSINTAXE: [ NX AF5 ]4

 FONOLOGIA  / ...X S5 /4

O esquema em (04) generaliza o fato de os nomes plurais em 
português apresentarem um afixo /S/ subespecificado na posição de 
coda silábica (arquifonema sibilante em posição de travamento de 
sílaba, na terminologia de Mattoso Camara Jr, 1970). Essa repre-
sentação acolhe não apenas os nomes plurais ditos regulares (‘peru-
perus’, ‘siri-siris’), mas também aqueles que apresentem qualquer 
modificação na FONOLOGIA, pois, independentemente do fato 
de haver acréscimo de vogal (‘bar-bares’, ‘freguês-fregueses’) ou 
modificação fonológica na base (‘funil-funis’, ‘capitão-capitães’), 
todo nome plural termina em -s. E é essa a primeira informação 
que aprendemos sobre o plural. Além disso, (04) consegue acolher 
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novas formações (cf. ‘chapados’, ‘profissas’), incluindo as oriundas 
de siglas (cf. ‘UFs’, ‘CEPs’) e, até mesmo, as recém-importadas de 
outras línguas (cf. ‘sushis’, ‘bullyings’). A forma plural ‘perus’ pode 
ser produzida instanciando as variáveis   em (04) com as peças cor-
respondentes de (01), o que leva à estrutura em (05):

(05)  SEMÂNTICA:   [ PERU1 PLUR]6

 MORFOSSINTAXE: [ N1 AF5 ]6

 FONOLOGIA  / pE’ɾu 1  S5 /6

4. Esquemas com variáveis: derivação

Como se pode observar, nos casos mais simples, o mapeamento 
é trivial, como se observa a representação a seguir, com S represen-
tando um substantivo.

(08)  SEMÂNTICA:   [ ORELHA7]8

 MORFOSSINTAXE: [ S7 ... ]8

 FONOLOGIA  /O’ɾeλ7a/8

Mais interessante é a representação de uma palavra complexa, 
como ‘orelhudo’. O nó morfossintaxe codifica o fato de que essa 
palavra é um adjetivo constituído de um substantivo mais um afixo. 
O coíndice 9 vincula a SEMÂNTICA, a MORFOSSINTAXE e a 
FONOLOGIA da palavra inteira, assim como o coíndice 8 vincula 
as camadas em (08). O coíndice 7 relaciona a categoria sintática 
Substantivo com o significado ORELHA e a fonologia / O’ɾeλ /. O 
coíndice 10 liga o afixo com a fonologia /’udU/:

(09) SEMÂNTICA:   [ORELHA7 – AVANTAJADO]9 

 MORFOSSINTAXE:  [Adj S7 – AF10]9 
 FONOLOGIA:   / OɾE’λ7 udU10/9
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Para Jackendoff e Audring (2017), um coíndice como 7, em 
(09), também vincula as partes relevantes de ‘orelhudo’ à palavra-
base ‘orelha’. Com isso, unifica as duas palavras e a correlação serve 
como um elo relacional. Para eles, “se notarmos os links [...] como 
linhas de associação em vez de coíndices” [...], “pode-se ver que os 
links de interface (linhas sólidas) conectam níveis dentro de um item 
léxico, enquanto os links relacionais (linhas tracejadas) conectam 
partes que são iguais em diferentes itens lexicais” (JACKENDOFF; 
AUDRING, 2019, p. 123), como mostram na representação a seguir, 
para ‘ovelha’ (‘sheep’) e ‘acanhado’ (‘sheepish’): 

Figura 4: Redes relacionais 

Fonte: Jackendoff e Audring, 2017, p. 123.

Dado o formato para representar palavras, a notação em (09) 
pode ser facilmente enriquecida de modo a estabelecer generaliza-
ções. Extraindo a contribuição de ‘orelha’ (08) para ‘orelhudo’ (09), 
chegamos a (10) como o padrão cujas instâncias incluem formas 
como as em (11), na sequência:

(10)  SEMÂNTICA:   [Xy – AVANTAJADO ]z 
 MORFOSSINTAXE:  [A Ny – aff3]z 
 FONOLOGIA:   /...y udƱ3 /z

(11)  barrigudo bigodudo bundudo
 narigudo  queixudo cabeludo
 peitudo  barbudo  cadeiruda
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 As formas em (11) são amplamente usadas para caracterizar 
partes do corpo visível que alguém apresenta acima do considerado 
prototípico ou “normal”. Rocha (1998) mostra que esse sufixo pode 
não se aplicar a todas as bases substantivas que façam referência a 
partes do corpo humano, soando estranhas (?unhudo) e/ou agramati-
cais (*calcanharudo). No entanto, porque o esquema está disponível 
na língua, Mansur (2015) atestou várias dessas formas “esquisitas” 
nas redes sociais, como se vê em (12), a seguir:

(12) pezudo   mãozudo  umbigudo
 ciliúdo  palpebrudo sobrancelhudo
 ombrudo dedudo  pestanudo

Habilidades cognitivas como a metáfora e a metonímia podem 
expandir o uso de -udo e responder por formas como ‘baleiúdo’ (“gor-
do como uma baleia”) e ‘abelhudo’ (“alguém que se mete onde não 
é chamado”), respectivamente. O polo semântico fica livre para ser 
alimentado por qualquer teoria que dê conta de aspectos semântico-
pragmático-discursivo-cognitivos e explicar os inúmeros usos com 
substantivos abstratos, que obviamente não denotam partes do corpo 
(‘sortudo’) ou mesmo com adjetivos (‘feiúdo’).

 Neste capítulo, mostramos a ideia básica da MR e enfatiza-
mos a questão do formalismo. No próximo, fornecemos ao leitor al-
guns conceitos importantes advindos de outros referenciais teóricos: 
as quatro noções “-idade” – composicionalidade, analisabilidade, 
esquematicidade e produtividade.
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CAPÍTuLo 3:

PrELimiNArEs A umA ABorDAGEm rELACioNAL 
DA morFoLoGiA: NoÇÕEs BAsiLArEs

Para início de conversa

Jackendoff e Audring (2016) destacam que há esquemas com 
funções gerativas e relacionais. No entanto, não há, para eles, esque-
mas com função apenas gerativa, “porque qualquer instância de um 
esquema que pode ser gerada online pode também ser armazenada” 
(JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 473). Observam, ainda, que 
podem ser armazenados itens de todos os tamanhos “sem perder a 
estrutura interna que os conecta aos padrões gramaticais da língua” 
(JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 473). Resumindo, há dois 
tipos de esquemas: 

a. os produtivos (que têm a capacidade de prever a criação de novas for-
mas) e 

b. os não produtivos (aqueles que deixaram de ser usuais nos dias de hoje). 

No caso de (a), há um paralelo com as chamadas RFPs (Regras 
de Formação de Palavras) dos modelos serialistas, como, por exem-
plo, a Morfologia Lexical (ARONOFF, 1977), já que os esquemas 
preveem novas criações lexicais. No caso de (b), os esquemas abran-
gem apenas a função relacional e equivalem, nos termos de Basilio 
(1980), às chamadas RAEs (Regras de Análise de Estrutura), pois, 
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embora possam ser analisáveis e, até mesmo, composicionais, não 
estão mais disponíveis na atual sincronia. Quando usamos expressões 
como “há um paralelo” e “equivalem às”, estamos tentando apenas 
estabelecer uma comparação didática entre as noções de regra e 
esquema, conceitos que jamais devem ser confundidos. Uma regra, 
como a etimologia sugere, regula uma dada forma linguística e pro-
move nela uma alteração qualquer (fonológica, morfológica, sintáti-
ca), tendo, portanto, natureza gerativa (cria outra forma) e imperativa 
(regra que é regra mesmo não reconhece exceção). Esquemas, por 
sua vez, “são padrões gerais de pareamento forma-conteúdo que 
captam características comuns entre várias instanciações específicas 
e podem ser usados produtivamente” (GONÇALVES, 2016, p. 25, 
grifo nosso).

Antes de entrar na descrição das questões centrais da MR, 
cabe-nos, ainda que brevemente, abordar duas questões importantes: 

(1) a diferença entre composicionalidade de analisabilidade, nos termos 
de Bybee (2010); e 

(2) a questão da produtividade. 

Sem dúvida alguma, essas noções, vindas de outros quadros 
teóricos, são extremamente importantes para entender a distinção 
fulcral que a MR estabelece entre esquemas gerativos e esquemas 
relacionais. Também apresentamos brevemente o trabalho de Booij 
(2010), já que foi exatamente no âmbito desse modelo que a Mor-
fologia Relacional se desenvolveu.

1. Composicionalidade e analisabilidade

Bybee (2010) distingue composicionalidade de analisabilidade. 
Embora reconheça que essas duas propriedades estejam estreitamente 
relacionadas e sejam gradientes, prefere distingui-las para efeitos de 
análise da variação das expressões linguísticas. Enquanto a compo-
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sicionalidade é associada à atribuição do significado do todo com 
base no significado das partes de uma expressão complexa, a ana-
lisabilidade se relaciona a como os falantes reconhecem – e tratam 
distintamente – as partes componentes de um esquema. 

A composicionalidade é um mecanismo importante incorpo-
rado ao conhecimento linguístico implícito dos falantes e ativado no 
processamento semântico das palavras, permitindo calcular o signi-
ficado de toda uma construção através da identificação, em separado, 
do significado de cada um dos seus constituintes básicos. Por sua 
vez, a analisabilidade está diretamente relacionada à identificação 
de unidades (reconhecimento de formas linguísticas). 

Tomemos, como exemplo, a expressão idiomática ‘vender 
gato por lebre’. Sem dúvida alguma, o falante reconhece cada uma 
das unidades que compõem esse idiomatismo. Por outro lado, a 
interpretação não é composicional, pois seu significado global não 
é computado pela soma das partes individuais: ‘vender gato por 
lebre’ é uma expressão popular usada em situações relacionadas à 
compra e venda de produtos ou prestação de serviços, indicando 
que o consumidor adquiriu algo que julgava ser uma coisa, porém, 
era outra totalmente diferente ou de qualidade bastante inferior. A 
distinção composicionalidade X analisabilidade será explorada ao 
longo do capítulo. No caso em questão, o significado pode ser in-
ferido, uma vez que gato e lebre são animais parecidos (ambos são 
mamíferos domésticos de pequeno porte), mas as pessoas, em geral, 
reconhecem a diferença entre os dois e confundi-los é sinal de ter 
sido deliberadamente enganado. 

2. Produtividade 

Nas diversas abordagens sobre os processos de formação de 
palavras, é muito comum abordar o tema da produtividade lexical. 
Em linhas gerais, um esquema é considerado produtivo se, “nos dias 
de hoje, responde por novas formações lexicais, independentemente 
do volume de palavras que gerem” (GONÇALVES, 2019, p. 115). 
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Assim, um esquema é ou é não produtivo, caso esteja ou não aces-
sível na atual sincronia (RALLI, 2010). 

Outros autores (cf., p. ex., VIARO, 2012), na linha de Corbin 
(1987), com o objetivo de dissociar a produtividade de questões 
de ordem numérica, como o uso consagrado da palavra pressupõe, 
estabelecem distinção entre rentabilidade e disponibilidade. Para 
ela, um processo morfológico é disponível se pode ser usado para 
produzir novas palavras. Por outro lado, é mais ou menos rentável 
quando é ou foi usado para produzir um grande número de novas 
palavras. Gonçalves (2019, p. 116) nos mostra que 

há estudiosos que entendem ser a produtividade (rentabilida-
de, nos termos de Corbin) infinitamente variável ao longo de 
uma escala (BAUER, 2001) e outros, ainda, que defendem 
haver um pequeno número de graus na escala, normalmen-
te três: totalmente produtivo, improdutivo e intermediário 
(BOOIJ, 2006).

Bauer (2001) enfatiza ser extremamente necessário conjugar a 
noção de frequência com a de produtividade. Desde muito, estudos 
funcionalistas distinguem dois tipos fundamentais de frequência (cf., 
p. ex., BYBEE, 2001, p.11-12). O primeiro é o de type (frequência 
de tipo) e se refere ao “número de palavras diferentes em uma classe, 
contadas uma a uma” (BAUER, 2001, p. 47). A frequência de token, 
por outro lado, “refere-se ao número de ocorrências de uma palavra, 
isto é, às repetições de mesmas palavras contadas como itens sepa-
rados no total” (BAUER, 2001, p. 47) ¾ é a chamada frequência de 
ocorrência. Cristófaro-Silva e Gomes (2004, p. 170) resumem muito 
bem os dois tipos de frequência:

A frequência de tipo e a frequência de ocorrência de-
sempenham papéis diferentes neste modelo. Frequência 
de tipo (type frequency) corresponde à frequência de um 
padrão específico no léxico (ou dicionário). Frequência de 
ocorrência (token frequency) corresponde à frequência de 
ocorrência de uma unidade – geralmente uma palavra – em 
um determinado corpus.
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 Outra distinção interessante nessa linha é feita por Basilio 
(1990). A autora diferencia as condições de produtividade das 
chamadas condições de produção. As primeiras dizem respeito às 
especificações e às restrições a que uma variável morfológica, como 
a base, se submete num esquema do tipo [ [X]S udo ]Adj, por exemplo. 
As últimas, por sua vez, estão relacionadas ao grau de aplicabilidade 
de um esquema e levam em conta fatores das seguintes naturezas:

(a) paradigmática (existência de regras em competição, por exemplo), 

(b) discursiva (gêneros textuais, grau de intimidade entre os interactantes 
etc.) e 

(c) sociocultural (criação de referentes a rotular e as condições de enun-
ciação). 

Resumindo, a rentabilidade de um afixo é diretamente propor-
cional a fatores de ordem linguística e extralinguística. Por exemplo, 
como mostra Gonçalves (2019, p. 116), “afixos de grau são altamente 
usuais na fala, mas muito pouco presentes em textos escritos, sobre-
tudo os que requerem maior grau de formalidade”. Em situação bem 
diferente, a nominalização de verbos tem “muito mais produtos na 
língua escrita, posto que diretamente relevantes para a organização 
do texto” (GONÇALVES, 2019, p. 116).

Na LFCU, o termo produtividade apresenta dois usos, um 
deles idêntico ao já analisado. Como mostra Barbosa (2020, p. 78), 

é a extensibilidade a partir da qual uma construção mais 
esquemática possa sancionar construções mais especificadas, 
isto é, menos esquemáticas, em níveis hierárquicos inferio-
res. Em uma hierarquia construcional, a produtividade diz 
da possibilidade de que um subesquema instancie novas 
microconstruções.
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Audring, em sua conferência proferida no evento Abralin 
On line, mostra como a MR pode ser aplicada e usada na análise 
de palavras complexas e, principalmente, como pode lidar com os 
desafios da morfologia improdutiva; tanto é que Fally (2020) intitula 
sua resenha à conferência de Jenny Audring da seguinte maneira: 
“Morfologia improdutiva como porta de entrada para a Morfologia 
Relacional”. Como já tivemos a oportunidade de anunciar em outros 
momentos do trabalho, a MR parte do pressuposto de que as teorias 
construcionistas devem explicar todo e qualquer tipo de construc-
to (ou microconstrução), incluindo os que “já que não podem ser 
produzidos espontaneamente, ou seja, as palavras que nas teorias 
morfológicas são caracterizadas como lexicalizadas” (FALLY, 2020, 
p. 1). Como essa é a grande inovação da MR, discutiremos a questão 
com detalhes mais adiante. Passemos, na sequência, à descrição dos 
esquemas produtivos. Para tanto, não temos como escapar a uma rápi-
da apresentação da teoria “irmã”, a Morfologia Construcional (MC).

3. Um pouco de Morfologia Construcional

Como vimos, um esquema é concebido como um pareamento 
convencionalizado de forma e sentido do tipo “[[F] ↔ [S]]”. A con-
vencionalização estabelece, entre os falantes de uma língua, os nós que 
compõem uma rede construcional (cf. p. ex., Traugutt; Trousdale, 2013, 
p. 8). A manifestação de um esquema é o construto: “construtos são o 
que falantes/escritores produzem e o que ouvintes/leitores processam” 
(Traugutt; Trousdale, 2013, p. 16). Dito de outra maneira, esquemas 
são types e construtos são tokens e, de acordo com Wetzel (2018, p. 
33), “a diferença entre types e tokens é uma distinção ontológica entre 
um tipo geral de coisa e suas instâncias concretas particulares”. Types 
são geralmente considerados abstratos e gerais; tokens, por outro lado, 
são concretos e particulares. Resumindo, mostra Barbosa (2020, p. 76), 
“a frequência type está associada à produtividade de uma construção, 
já a frequência token está associada ao número absoluto de construtos 
instanciados por uma construção”.



43

morfologia relacional:
introdução e aplicação ao português

Jackendoff e Audring (2016) afirmam que o conhecimento da 
linguagem é uma rede que possui nós interligados, como vemos na 
representação em (01), a seguir nos moldes da Morfologia Constru-
cional de Booij (2010), para os compostos porta-X1:

(01)  [ [X]X [Y]Y]N ↔ “Y com alguma relação com X”
 
 
 [ [X]V [Y]S]S  ↔ “algo(uém) faz XY (metonimicamente)”

< [ [portak]V [Yi]S ] Sj ↔ [OBJETO j QUE GUARDA k O REFERENTE i ] S j >
     
         

porta-copos porta-papel porta-níquel     porta-chaves

Nessa representação, temos o pareamento forma/significado 
do esquema porta-X. Nela, os símbolos maior que e menor que 
(respectivamente <, >) demarcam o esquema, e a seta de mão dupla 
(↔) relaciona forma e significado no interior da construção. Os 
subscritos k, i e j informam que essas unidades fazem parte do léxico, 
tendo todas etiquetas categoriais (V, S). 

Uma rede construcional tem o formato de uma árvore, mas 
de modo algum pressupõe qualquer derivação serial: nenhum input 
gera qualquer output; ao contrário, representa os links de herança 
necessários para, de um esquema mais abstrato, como o da primeira 
linha, chegar às formas mais concretas, como as da última.

Na hierarquia construcional apresentada em (01), quatro níveis 
são necessários. Os esquemas estão nos níveis mais altos da repre-

1 No modelo construcionista de Booij (2010), a palavra, centro das investigações, é marcada com um 
índice subscrito (i, j) que a identifica no léxico. Os afixos, ao contrário, por serem formas presas, 
não são indexados, uma vez que só se realizam quando vinculados a uma construção (a palavra, 
nesse caso). Desse modo, em modelos baseados em palavras, como a Morfologia Construcional 
de Booij (2010), “os afixos não são as unidades analisadas, mas atuam na instanciação de novos 
itens através de construções ou esquemas” (CASTRO da SILVA, 2012, p. 42).
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sentação: o primeiro, e mais esquemático de todos, é o esquema da 
composição, cujo produto, independentemente da etiqueta categorial 
das bases, é sempre um nome2. O segundo, ainda que bastante esque-
mático, é o da composição de bases verbais (V) em que o segundo 
constituinte é um S (substantivo). Em ambos os casos nenhum slot é 
preenchido. Estes, por sua vez, sancionam um esquema, em um nível 
inferior, no meio do caminho entre a máxima esquematicidade e a 
máxima substantividade. Nesse caso, há um slot vazio representando 
que a forma fonológica de Y não é especificada. Na última linha, 
temos os constructos, ou seja, as formas concretas que os esquemas 
instanciam. A representação em (01) acolhe tanto as palavras porta-
X já existentes quanto outras que possam vir a ser criadas, pois o 
padrão é produtivo. Na leitura de Jackendoff e Audring (2016), te-
mos, aqui, um esquema gerativo3, capaz, portanto, de prever novas 
instanciações. São relativamente recentes as formações ‘porta-trecos’ 
(objeto que serve para guardar coisas miúdas) e ‘porta-pallet’ (peça 
usada para organizar mercadorias no estoque).

No âmbito da GC e da LFCU, uma discussão que se coloca é 
o número de níveis numa hierarquia construcional. Na representação 
do esquema gerativo em (01), quatro níveis foram propostos, mas 
isso não constitui norma: há esquemas com apenas três níveis, como 
se vê em (02), para a sufixação X-ice:

2 Obviamente, estamos excluindo dessa generalização combinações de dois adjetivos, como em 
‘surdo-mudo’, cujo produto tem de ser adjetivo. Além disso, escapam a essa generalização 
nomes de cores, como ‘amarelo-manga’, talvez pelo fato de sempre envolverem uma metáfora 
no elemento à direita e se assemelharem bem mais a construções sintáticas: algo como amarelo 
feito manga ou azul como o mar.  

3 Gerativo, aqui, é sinônimo de disponível, ativo na atual sincronia, e nada tem a ver com a 
teoria gerativa e sua concepção de que uma palavra gera outra ou de que uma regra atua sobre 
formas linguísticas para produzir outras formas. Como é um termo técnico muito caro à MR, 
optamos por mantê-lo aqui e fazer essa ressalva.
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(02)      [ [X]X Y]Z 

 
 
         <  [ [X]S i ice] S j   ↔ “propriedade (negativa) de quem faz X”  >
     
         
chatice     cretinice    rabugice      fajutice

O polo semântico da sufixação é inespecificado, dadas as vá-
rias possibilidades de significação no âmbito desse processo (desde 
significados mais gramaticais, como “agente”, a sentidos altamen-
te especializados, como “prato culinário”). Além disso, pode ou 
não haver mudança de classe no produto (o que jamais ocorre na 
prefixação), além de existirem sufixos não cabeça (os de grau, por 
exemplo). O nó mais alto da hierarquia, portanto, é extremamente 
esquemático, o que já muda muito no nó mais baixo, em que o slot 
vazio é apenas a forma fonológica de [X], a base.

Sem dúvida alguma, (02) constitui esquema produtivo no por-
tuguês do Brasil. Por exemplo, são relativamente recentes formações 
como ‘crentice’ (“propriedade de quem é “terrivelmente evangélico”, 
nas palavras do atual chefe do executivo) e ‘filha-da-putice’, cuja 
base, inclusive, é em um composto.

A questão do número necessário de tiers (camadas) não se 
coloca no escopo da Morfologia Relacional, uma vez que todos os 
esquemas agregam os nós SEMÂNTICA, MORFOSSINTAXE e 
FONOLOGIA, como vimos no Capítulo 2. Desse modo, (01) e (02) 
podem ser representados como em (03) e (04), respectivamente:

(03)  SEMÂNTICA:   [ Sy – LUGAR EM QUE SE PÕE ]z 
 MORFOSSINTAXE:  [S VZ Sy ]z 
 FONOLOGIA:   /’pƆRta ...y /z

(04)  SEMÂNTICA:   [ Sy – PROPRIEDADE DO QUE É ]z 
 MORFOSSINTAXE:  [Adj Sy AF1 ]z 
 FONOLOGIA:   / ...y ‘isI /z
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Apresentados esses conceitos basilares, iremos nos concentrar 
nas questões em que a MR avança em relação aos modelos já apre-
sentados. Na medida do possível, aplicaremos as ideias às estruturas 
morfológicas do português, destacando as principais contribuições 
do modelo: (1) a existência de esquemas sem SEMÂNTICA, (2) a 
postulação de esquemas “irmãos” e as vantagens dela decorrentes, 
(3) a descrição de padrões derivacionais gerais e, principalmente, 
(4) o tratamento da (im)produtividade lexical. Tais questões serão o 
objeto de investigação do capítulo seguinte.
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CAPÍTuLo 4:

As VANTAGENs DE um TrATAmENTo rELACioNAL DA 
morFoLoGiA: PriNCiPAis EViDÊNCiAs Do moDELo

Para início de conversa

Audring (2020) ressalva, em sua conferência no evento Abralin 
ao Vivo1, que a improdutividade lexical sempre trouxe problemas às 
abordagens teóricas no âmbito da morfologia. Para ela, esses proble-
mas “estão relacionados, por um lado, com a ordem e a classificação 
das palavras e, por outro, com a delimitação entre os vários compo-
nentes da linguagem” (FALLY, 2020, p. 1)2. Segundo a autora, uma 
teoria morfológica deve necessariamente se defrontar com todas as 
questões relevantes a esse nível, tais como a identificação de uma 
palavra como membro de um padrão morfológico, “a faculdade dos 
falantes de reconhecer relações formais ignorando o significado”, de 
estabelecer relações entre alomorfes “não idênticos compartilhando 
o significado, e de identificar o que diferencia padrões produtivos 
de padrões improdutivos” (FALLY, 2020, p. 1).

Neste capítulo, portanto, temos o propósito de mostrar em que 
aspectos a Morfologia Relacional (MR) avança em relação a outros 
modelos, sobretudo aqueles vinculados ao arquipélago de teorias 
genericamente cobertas pela rubrica Linguística Cognitiva. Desse 

1 A conferência está disponível no canal da Abralin no Youtbe e pode ser vista no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=TdWGKALmmhM.

2 Relembramos o leitor que Fally (2020) constitui resenha da conferência de Jenny Audring no 
Abralin on Line.
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modo, abordamos, ao longo do capítulo, questões relacionadas à 
existência de bases que não correspondem a palavras, a exemplo do 
man-, de ‘manada’, do emo-, de ‘emoção’ e ‘emotivo’ e do arrog-, 
de arrogante, entre tantos outros. Em vários momentos do capítulo, 
procuramos ressaltar a independência do nó FONOLOGIA. Come-
cemos abordando a função relacional dos esquemas.

1. Função relacional dos esquemas
Quando se considera a relação entre palavras em redes lexicais, 

não necessariamente se admite que haja ligação simples entre os nós; 
ao contrário, os nós contêm estruturas internas que são conectadas 
por links relacionais. Resumindo o que dissemos nos capítulos pre-
cedentes, na MR, esquemas são expressos nos mesmos termos que 
as palavras, a saber, como peças de estrutura linguística – SEMÂN-
TICA, MORFOSSINTAXE e FONOLOGIA – conectadas por links 
de interface, quando apropriado. Diferem das palavras porque têm 
variáveis   que devem ser instanciadas na construção de um enunciado. 
As relações entre as palavras armazenadas são expressas por links 
relacionais, que marcam partes idênticas de itens correlacionados. Os 
links relacionais também conectam esquemas a suas instâncias arma-
zenadas. Ao formular essas ideias, os autores concluem que “todos 
os esquemas podem funcionar de modo relacional, enquanto apenas 
alguns esquemas podem funcionar gerativamente3 (JACKENDOFF; 
AUDRING (2016, p. 486, grifos dos autores). Pode-se pensar no úl-
timo, então, como esquemas que, por assim dizer, tornaram-se virais. 

Com as principais ideais da MR devidamente apresentadas, 
passamos, a seguir, a mostrar o poder descritivo de seu formalismo. 
Segundo os autores, tais evidências “nos levam a refletir sobre ques-
tões mais amplas [...], bem como alguns desafios para a gramática de 
construção stardard” (JACKENDOFF; AUDRING. 2016, p. 488). 
Comecemos com o caso de sufixos bem estabelecidos que muitas 

3 Chamamos atenção do leitor, novamente, para o uso do termo gerativamente aqui. Em modelos 
construcionistas, o termo não é adequado, já que remete a abordagens formalistas. No entanto, 
preservamos o termo para ser mais fiéis ao texto dos autores. “Podem funcionar gerativamente” 
deve ser intrepretado como “podem respaldar/espelhar novas formações”.
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vezes apresentam bases sem qualquer correspondência com palavras 
(formas livres). Não estamos nos referindo a doublets (SOLEDA-
DE, 2001), como ‘estômago’ e ‘estomacal’ e ‘cabra’ e ‘caprino’, 
em que as correspondências são um pouco mais óbvias, dada a alta 
semelhança sonora entre as formas de raiz, como se vê nos casos 
a seguir, em que linhas sólidas indicam correspondências totais e 
linhas pontilhadas, correspondências parciais (+ sinaliza fronteira 
de constituintes morfológicos):

(01)

Em (01), as raízes (√) são doublets (GONÇALVES, 2005) 
porque diferem numa única propriedade fonológica. Na alternância 
taur- ~ tour-, há diferença na vogal das raízes somente em função 
da altura: /a/, da forma derivada, correspondente ao étimo latino, é 
central, enquanto /o/, de realização posterior, aparece na forma primi-
tiva. Relação semelhante ocorre no segundo caso em que as formas 
de raiz se distanciam apenas no vozeamento da última consoante, 
surda no adjetivo em -al e sonora no substantivo a ele relacionado.

Embora extremamente interessantes para a descrição morfoló-
gica do português, tais casos envolvem alomorfia de √ e receberam 
algum tratamento na literatura (cf., p. ex., SANDMANN, 1985; 
ROCHA, 1998). O que está em jogo, então, quando nos referimos a 
bases sem qualquer correspondência com palavras?

2. Raízes sem livre curso

Estão em discussão dados como os apresentados em (02), a 
seguir. Nesses casos, aparecem as chamadas raízes de fronteira (cf. 
RALLI, 2008), basoides (cf. ROCHA, 2008) ou raízes sem livre curso 
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(GONÇALVES, 2019). Em comum, nas diferentes terminologias, 
está o fato de termos, nesses casos, raízes prontamente identificadas, 
mas que ocorrem apenas numa única formação. Temos, em (02), for-
mações semitransparentes cuja analisabilidade parcial – em função de 
existir uma forma não recorrente justamente na posição de base – não 
é capaz de impedir a composicionalidade dos significados, graças à 
alta produtividade dos sufixos. As raízes em (02) não têm livre curso 
na língua justamente por não estarem disponíveis na atual sincronia: 

(02) a. bursite, rinite, mastite, sinusite, otite
 b. moroso, tinhoso, garboso, adiposo
 c. braguilha, virilha, matilha, escotilha

Jackendoff e Audring (2019, p. 49) lembram que construções 
como as em (02) “são frequentemente mencionadas na literatura, 
apenas para serem rapidamente deixadas de lado como uma pequena 
falha no sistema”. Por exemplo, o esquema de uma palavra como 
‘mastite’ pode ser apreciado em (03)4:

(03)  SEMÂNTICA:   [ INFECÇÃO]1

 MORFOSSINTAXE: [S — AF2]1   
 FONOLOGIA  /maS.’t+i.tI2/1

Na FONOLOGIA, a terminação -ite  é marcada, como na 
MORFOSSINTAXE, com um afixo coíndice 2, mas, nesse nó, não 
há nada que possa se vincular à sequência inicial de ‘mastite’, já 
que mast- não é uma palavra por si só e, portanto, não tem categoria 
sintática. Além disso, sequer apresenta relações correspondência 
segmental, como nos doublets: buc- (‘boca’), aur- (‘ouro’), petr- 
(‘pedra’), eleganc- (‘elegante’). Essa ausência de MORFOSSINTA-
XE é representada por um travessão (—). Além disso, o significado 
de ‘mastite’ não pode ser dividido entre o significado da base mais 
o significado do afixo. Por isso mesmo, a SEMÂNTICA também 
4 Também neste capítulo, iremos numerar progressivamente os esquemas apenas para melhor 

referência aos exemplos.
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não possui links internos. Consequentemente, as ligações estão 
confinadas apenas à estrutura do afixo. Jackendoff e Audring (2016) 
concluem o seguinte a respeito de dados como os em (02): “acredita-
mos que seja exatamente isso é o que se quer dizer sobre a estrutura 
dessas palavras” (JACKENDOFF; AUDRING, 2016, p. 472). Nos 
termos de Anderson (1992), ‘mastite’ é parcialmente amórfica: -ite é 
um morfema, mas mast- não o é. 

De qualquer maneira, é necessário capturar o fato de as pala-
vras terminadas em -ite expressarem a ideia de infecção, anomalia 
ou doença, pois é essa a generalização que os dados oferecem. Para 
dar conta dos exemplos em (02a), na esteira de ‘antrite’ e ‘cionite’, 
um esquema como (04) pode ser formulado. Observe-se que a SE-
MÂNTICA informa ser -ite a marca responsável pelo signficado 
INFECÇÃO, pois essa informação se repete nos nós MORFOSSIN-
TAXE e FONOLOGIA, como sinaliza o coíndice 1. Morfossintática 
e fonologicamente, a palavra inteira é um substantivo que termina 
em um afixo, pronunciado [ ‘iʧI ] (coíndice 2). Nas palavras de Ja-
ckendoff e Audring (2016, p. 472): “isso é tudo: [...] não diz nada 
sobre a forma, a categoria sintática ou o significado da base”, pois 
essas informações não estão acessíveis.

(04)  SEMÂNTICA:   [ INFECÇÃO]1

 MORFOSSINTAXE: [S — AF2]1   
 FONOLOGIA  [S... i.ʧI2]1

Desse modo, como forte evidência da MR, os dados em (02) 
permitem importantes generalizações morfológicas sem precisarmos 
especificar a categoria da base. Obviamente um esquema mais espe-
cificado que (03) consegue até prever novas formações lexicais em 
que a “patologia” possa ser, inclusive, de ordem comportamental, 
como é o caso de ‘preguicite’ e ‘paixonite’, em uma sentença como 
em (05), por exemplo:
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(05) Fulano está com preguicite e sofre de paixonite aguda. 

Nesse caso, o coíndice 3 sob a base especificada como S 
(substantivo) garante o estatuto gerativo do esquema (cf. (06), a 
seguir). Por outro lado, a generalização mais importante está em 
(04): palavras com -ite são sempre substantivos e fazem menção a 
algum tipo de infecção ou patologia. Dito de outra maneira (06) ⸦  
(04), ou seja o esquema com maior especificação está contido ou 
constitui subconjunto do menos especificado.

(06)  SEMÂNTICA:   [ INFECÇÃO]1

 MORFOSSINTAXE: [S S3 AF2]1   
 FONOLOGIA  [....3 i.ʧI2]1

 Com relação às formas em (02b), a melhor generalização que 
se pode estabelecer é a seguinte: palavras terminadas em -oso são 
adjetivas, independentemente de a base ser (‘gostoso’, ‘sedoso’) ou 
não reconhecida como palavra (‘adiposo’, ‘tinhoso’). É um substan-
tivo, como em ‘gorduroso’ e ‘saboroso’, mas não pertence à classe 
alguma em ‘liposo’ ou ‘garboso’, posto que a base não constitui 
palavra no atual estágio da língua. Obviamente, a postulação de mais 
links internos permite relacionar melhor os três nós e, com isso, dar 
conta de novas instanciações. Raciocínio semelhante pode ser esten-
dido aos dados em (02c), anteriormente apresentados: ‘braguilha’, 
‘virilha’, ‘matilha’, ‘escotilha’.

(07)  SEMÂNTICA:   [ EXCESSO DE X]4

 MORFOSSINTAXE: [Adj — AF5]4   
 FONOLOGIA  [.... oz5...]4

3. Primeira evidência de um nó FONOLOGIA independente

É no nó FONOLOGIA que as formações em -oso demonstram 
mais claramente a relação de nós irmãos, em vez do mecanismo de 
herança ou da postulação de regras fonológicas que atuem sobre 
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uma forma para gerar outra. No âmbito desse sufixo, é sistemática 
a alternância vocálica, como demonstrado em Gonçalves e Carvalho 
(2016): um masculino com [o] é categoricamente relacionado com 
um feminino em [Ɔ], como se observa nos seguintes pares:

(08) 

Numa análise pela Morfologia Relacional, a proposição de 
esquemas irmãos consegue capturar bem essa generalização sem 
ter de postular qualquer tipo de regra fonológica: no âmbito desses 
esquemas, é sistemática (⇔) a relação entre um masculino com 
[o] e um feminino com [Ɔ]. Essa informação, por sua vez, além de 
demonstrar bem a relação entre esquemas irmãos, captura a inter-
dependência entre os nós:

(09) gost[o]so gost[Ɔ]sa bond[o]so bond[Ɔ]sa
 gul[o]so  gul[Ɔ]sa  sed[o]so  sed[Ɔ]sa
 seb[o]so  seb[Ɔ]sa  adip[o]so adip[Ɔ]sa
 form[o]so form[Ɔ]sa grandi[o]so grandi[Ɔ]sa

O esquema relacional em (08) generaliza bem o fato de a 
chamada alternância submorfêmica de gênero (CAMARA JR, 
1969) – embora constitua informação idiossincrática em um número 
fechado de pares de palavras (cf. GONÇALVES; CARVALHO, 
2016), como as em (10), a seguir – constituir padrão no âmbito 
das construções X-oso. Nessas construções, a correlação [o] / [Ɔ] 
é obrigatória.
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(10) p[o]rco  p[Ɔ]rca  n[o]vo  n[Ɔ]va
 [o]vo  [Ɔ]va  ch[o]co  ch[Ɔ]Ca
 gr[o]sso  gr[Ɔ]ssa  h[o]rto  h[Ɔ]rta

 A correspondência [o] / [Ɔ] também é categórica nos pou-
coS pares de palavras com sufixação em -oco/-oca, a exemplo dos 
seguintes em (11a). Por outro lado, há um número considerável de 
palavras derivadas X-oca, com vogal aberta, em alguns nomes sem 
gênero inerente (ditos comuns-de-dois), como em (11b), e muitas 
outras derivadas, sempre femininas (11c):

(11) a. dorminh[o]co dorminh[Ɔ]ca
     dond[o]co dond[Ɔ]ca
     chin[o]co chin[Ɔ]Ca

 b.  bob[Ɔ]ca
      fanz[Ɔ]ca

 c.  beij[Ɔ]ca  bic[Ɔ]ta  engenh[Ɔ]ca
      massar[Ɔ]ca pern[Ɔ]ca belez[Ɔ]ca
  

4. Ele é carioco, ele é carioco... Basta o jeitinho dele falar...
 

Em nossa língua, é bem assentada a correlação entre -[o]co e 
-[Ɔ]ca, represente essa sequência um morfema ou não. Por exemplo, 
a forma ‘pipoco’ é mais recente que ‘pipoca’ (cf. CARVALHO, 2019) 
e certamente surge em função da existência de um padrão constru-
cional bem consolidado na língua, em que X-o é masculino e X-a é 
feminino (cf., p. ex., KEHDI, 1989; NASCIMENTO, 2006). O fato 
de ser posterior a ‘pipoca’ ilustra bem duas vantagens do modelo 
relacional: (a) a questão da (não) direcionalidade (os esquemas são 
irmãos e um não constitui herança de outro) e (b) a importância da 
FONOLOGIA no estabelecimento de correlações, uma vez que a 
vogal de ‘pipoco’ é fechada, como nos masculinos em X-oco (cf. 
‘dorminh[o]co’).
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Exemplo interessante é o da palavra ‘carioca’, sem gênero 
inerente e usada em referências aos(às) nascidos(as) na capital 
fluminense (cidade do Rio de Janeiro). Temos presenciado, em 
situações comuns de interação, a regularização dessa forma para 
marcar a distinção de sexo biológico. No entanto, para sair da esfera 
de ouvinte para entrar na de pesquisador, fizemos um teste com 15 
informantes5, homens e mulheres de idades variadas, que leriam em 
voz alta a seguinte frase:

(15) Fulano nasceu no centro do Rio e adora ser chamado de carioco.

Independente do gênero ou da idade, todos os leitores pronun-
ciaram a vogal tônica fechada, [o], o que comprova que o nó FONO-
LOGIA do esquema em (08) vale também para as formas terminadas 
em -oco/-oca, sejam elas morfêmicas ou não. Sem dúvida alguma, 
isso constitui uma evidência forte do poder explicativo da MR.

(16) 

Voltemos, agora, à questão das raízes de fronteira para finalizar 
esse assunto.

5. De volta às raízes sem livre curso na língua: palavras finais

Não são poucos os casos de raízes com o mesmo estatuto de 
‘bursite’ e ‘tinhoso’. Embora não se atualizem como palavras nem 
estejam mais disponíveis nos dias de hoje, nada impede que possam 
ser reconhecidas como raízes, dada a alta transparência dos sufixos 
a que se vinculam. Esquemas relacionais dão conta da isolabilidade 

5 O teste, apesar de informal e feito com conhecidos, contou com a presença de falantes de 
regiões diferentes: tivemos dois paulistas, um bahiano e dois mineiros. Os demais são todos 
cariocas ([o]?).
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de várias bases, como observamos nos dados listados a seguir, com 
sufixos variados:

(17)  veterinário fiduciário operário
 ambulante arrogante cadente
 cemitério monastério magistério

Rocha (1998) denomina essas unidades de basoides e alerta 
para o cuidado de não confundi-las com bases presas (sapat-, bols-, 
escol-): formações como as em (17) apresentam uma base falsa (ou 
basoide). Assim se pronuncia em relação a essas unidades:

Sabemos que todo elemento mórfico é, por natureza, recor-
rente. Sendo assim, a condição essencial para se caracterizar 
uma base é a recorrência, ou seja, uma base deve aparecer 
em pelo menos dois contextos distintos. Esse não é o caso 
do basoide, que só existe numa formação do português 
(ROCHA, 1998, p. 122) 

A não recorrência de unidades como as listadas a seguir pode-
ria nos levar à postulação de raízes hápax (GONÇALVES, 2016), 
aquelas com frequência de token 1 (constam de uma única palavra 
complexa e são isoladas graças (i) à enorme transparência dos sufixos 
a que se adjungiram e, com o instrumental da MR, (ii) à existência 
de esquemas irmãos, que sustentam uns aos outros.

(18) manada  galvanizar rústico  mercenário
 vantagem rancor  frugal  outeiro
 meliante  banal  ilação  jocoso

6. Raízes sustentadas por padrões

Além dos casos de relações irmãs já apresentados, podemos 
citar exemplos como ‘emoção’ e ‘emotivo’. Esse par compartilha 
uma base lexical que não se atualiza como palavra nas duas forma-
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ções, uma vez que falta justamente o verbo de origem, já que ambas 
preveem uma base verbal para formar um substantivo em -ção e um 
adjetivo em -tivo. Uma análise baseada em regras, como a de Aronoff 
(1976) e a de Basilio (1980), postulam o mecanismo de truncamento6 
para que uma formação derive de outra sem necessariamente descar-
tar a palavra como unidade fundamental dos processos de formação 
de palavras. A análise relacional constitui alternativa interessante. 
Considerem-se os seguintes esquemas irmãos:

(19)    

Pares como ‘emoção’/‘emotivo’ estão longe de ser isolados 
na língua e tampouco se resumem a esses sufixos; são bem mais 
numerosos do que se pensa, como já observado em Basilio, na tese 
pioneira de 1977, publicada em 1980, hoje um clássico em Morfolo-
gia (BASILIO, 1980). No léxico do português, formas relacionadas 
sem raiz com livre curso aparecem em palavras como ‘interior’-
‘posterior’-‘ulterior’, ‘polonês-‘polaco’-‘polônia’, para citar apenas 
alguns. Jackendoff e Audring (2020, p. 54) assim se expressam a 
respeito de duplas de palavras como essas:

Um tratamento tradicional dessas palavras em termos de 
regras de formação de palavras teria que capturar a relação 
entre elas, postulando uma forma abstrata [...] da qual as 
duas palavras seriam derivadas. Esta forma teria de estipular 
de alguma maneira que só pode ser pronunciada se derivada 
[...], uma solução altamente artificial.

Também aqui haveria a possibilidade de se propor que ‘emo-
tivo’ é derivado de ‘emoção’ por meio do apagamento de -ção e 
do posterior acréscimo de -tivo, através da regra de truncamento 
6 No mecanismo de truncamento proposto por Aronoff (1976), uma forma derivada partiria de 

outra, prevendo a posterior deleção de um dos sufixos para que o outro se adjunja, como se 
observa na seguinte formalização: XY > X(Y) + Z > XZ.
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(ARONOFF, 1977). Da mesma maneira, uma abordagem em termos 
de herança exigiria uma construção abstrata que contribuísse com a 
forma fonológica / emo /, o polo formal, e algo como COMOVER, 
o polo semântico, mas, com isso, deixa os afixos em aberto, o que, 
nas palavras de Jackendoff e Audring (2020, p. 55), “mais uma vez 
não é uma solução ideal”. Para eles, “a relação irmã no formalismo 
[...] novamente diz exatamente o que precisa ser dito”.

7. Nova comprovação da independência do nó FONOLOGIA

Em relação aos esquemas X-ção e X-tivo, uma importante 
generalização pode ser capturada pela Morfologia Relacional: esses 
esquemas estão de tal forma associados que acabam, ambos, se dis-
tanciando da base verbal que pressupõem. Aqui, duas situações são 
dignas de notas: (a) a de raízes sem livre curso, como as listadas em 
(20), em que a base somente se realiza no par relacional X-ção/X-
tivo, e (b) a das bases que sofrem processo fonológico regular, como 
a haplologia7, mas é a forma modificada, distante do verbo-base, que 
aparece nas construções em questão (21):

(20) obsessão  obsessivo objeção  objetivo
 asserção  assertivo  audição  auditivo
 cognição cognitivo acepção  aceptivo
 ablação  ablativo  afeição  afetivo

(21) indução  indutivo  produção produtivo
 adoção  adotivo  aflição  aflitivo
 condução condutivo conexão  conectivo
 

Pelos dados, comprova-se que 

7 Fenômeno fonológico em que sequências fônicas idênticas adjacentes são suprimidas em 
fronteira de palavras (‘pode deixar’ > > ‘po(de)deixar’) ou de morfemas. Nesse último caso, 
aparece em compostos (trágico-cômico >> tragi(co)-cômico),  derivados (caridade + oso >> 
cari(da)doso) e derivados de compostos (‘dedo-duro’ >> ‘de(do)durar’).
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(i) há uma estreita relação paradigmática entre os esquemas X-ção e X-tivo 
e esse vínculo é tão forte que 

(ii) o nó FONOLOGIA distancia os dois esquemas de suas respectivas 
“mães”, que pressupõem uma base verbal que muitas vezes não existe (20) 
ou que sofre uma operação fonológica comum: a haplologia (21). 

Tomemos como exemplo o trio ‘adotar/adoção/adotivo’. Como 
se percebe de imediato, pela estrutura, do ponto de vista descritivo, 
é mais vantajoso postular a ancoragem de esquemas irmãos que 
propor regras fonológicas que atuam nas duas formações: pela MR, 
um esquema escora o outro, sem necessariamente “olhar” para a 
palavra-fonte. Numa análise baseada em regras, poderíamos pensar 
num processo fonológico de haplologia (‘ado(ta)ção’, ‘ado(ta)tivo’). 
A análise relacional constitui alternativa bem mais atraente, como 
se vê na representação a seguir:

(22)    a.       b.
SEMÂNTICA:  [ ATO DE ADOTAR ]14

     [ QUE ADOTA ]14

MORFOSSINTAXE: [S — AF12 ]14        [Adj — AF13]14

FONOLOGIA [ĩ.du.’sɐ̃ω1̃2]14     [ĩ.du.’ʧivʊ13]14

No âmbito desses dois esquemas irmãos, os dados mais inte-
ressantes são os seguintes, nos quais a forma de base é modificada 
de tal modo que pouco lembra o verbo de origem. Nesses casos, 
nem mesmo uma regra de haplologia poderia ser postulada. Observe 
a distância sonora dessas formas para com os verbos ‘adquirir’ e 
‘descrever’, respectivamente:

(23)  aquisição aquisitivo  
 descrição descritivo  

A relação entre X-ção é X-tivo é tão forte na língua que conse-
gue suplantar a inexistência de raízes. Esse fato nos levar a afirmar 
que os esquemas são tão intimamente relacionados que a forma de 
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um pressupõe a do outro, o que constitui evidência muito forte para 
a Morfologia Relacional:

(24)    a.    b.
SEMÂNTICA:  [ ATO DE ]15

  [ AQUELE QUE]16

MORFOSSINTAXE: [S — AF12 ]15     [Adj — AF13]16

FONOLOGIA [....’sɐ̃ω1̃2]16  [...’ʧivʊ13]16

Por fim, a solidariedade entre os esquemas é tão grande que 
garante até a relação entre -ção (grafado <ssão>) e -ivo (sem o /t/), 
como se observa nos pares a seguir. Observe que o verbo-base está 
muito remotamente embutido nas formações, ainda que possamos 
recorrer à haplologia para recuperar a raiz:

(25)  opressão  opressivo
 depressão  depressivo
 agressão  agressivo

8. Outros casos de raízes sem livre curso

Por fim, essa relação de raízes de fronteira se estende a muitos 
pares de palavras na língua. Consideremos, a fim de ilustração, o par 
‘rabujento’ / ‘rabujice’. Poucos falantes do português, incluímo-nos 
nesse conjunto, conhecem a palavra ‘rabujo’ e conseguem acessar 
essa suposta base que, segundo alguns dicionários, vem do verbo ‘ra-
bujar’8: “externar mau humor; resmungar”. Por outro lado, a relação 
entre os irmãos -ento e -ice é tão forte que permite a isolabilidade 
da base, sem que esta seja ou não identificada como unidade lexical:

(26)    a.          b.
SEMÂNTICA:   [ QUALIDADE DO QUE É ]17

      [ QUE É ]18

MORFOSSINTAXE: [S — AF19 ]17          [Adj — AF20]18

FONOLOGIA  [xa.bu.’Ʒ+isI19]17       [xa.bu.’Ʒ+ẽtƱ20]18

8 https://www.dicio.com.br/rabujo/#:~:text=Rabujo%20vem%20do%20verbo%20rabujar. 
Acesso em 10 dez 2020.
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Esquemas muito bem estabelecidos na língua também possi-
bilitam a identificação de uma base sem livre curso na língua. Para 
fins de exemplificação, consideremos os agentivos em -eiro, muito 
estudados em português, à luz de várias perspectivas teóricas (cf. 
MIRANDA, 1979; MARINHO, 2004; SIMÕES NETO, 2016; TA-
VARES, 2020). No caso dos agentivos profissionais, um esquema 
relacional como o formulado em (27), a seguir, garante a isolabili-
dade das bases, que não constituem hápax exatamente por aparecer 
em mais de um esquema. Como se vê nos dados em (28), a relação 
entre um agente em -eiro e um locativo em   -aria é forte o suficiente 
para garantir a correspondência de estruturas:

(27) SEMÂNTICA:   [ AGENTE PROFISIONAL]19 
   [ LOCATIVO ]20

MORFOSSINTAXE:  [S — AF21 ]19              [Adj — AF22]20

FONOLOGIA  [max.se.’n+ejɾʊ21]19           [max.sen+a.’ɾiɒ]20

(28)  padeiro  padaria 
 serralheiro serralheria
 carpinteiro carpintaria
 artilheiro artilharia

Correlação semelhante permite reconhecer uma base em 
‘nazista’ e ‘fascista’, por exemplo, já que uma doutrina (religiosa, 
filosófica ou cientista) está diretamente conectada a um adepto. Em-
bora a composicionalidade desses dados nem sempre seja de 100%, 
a analisabilidade certamente é possível. Esquemas irmãos garantem 
uma frequência de tokens 2. Passemos, a seguir, à situação dos hapáx 
em posição de sufixo.
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CAPÍTuLo 5:

NoVAs VANTAGENs DE um TrATAmENTo rELACioNAL 
DA morFoLoGiA: HáPAX AFiXAis, QuAZi-HáPAX E 

PADrÕEs GErAis

Para início de conversa

Neste capítulo, nossos interesses se voltam para os “sufixos” com 
frequência de token 1, como o de ‘maré’, chamados de hápax sufixais 
(GONÇALVES, 2005; 2012). Também analisamos os quazi-hápax 
(SZYMANEK, 2005), a exemplo de -uço (‘dentuço’, ‘pinguço’), com 
frequência de token muito baixa na língua. Com isso, voltamos novamen-
te a discutir a importância da (im)produtividade lexical no paradigma 
da Morfologia Relacional (MR). Terminamos o capítulo abordando os 
chamados padrões derivacionais gerais (BASILIO, 1980).

1. Os hápax sufixais

Como outra forte evidência em favor da MR, consideremos 
a palavra ‘lagartixa’. Nessa forma linguística, aparece a sequência 
-ixa na posição de sufixo, mas nenhuma outra palavra da língua tem 
essa terminação, muito menos ocorrendo em formações em série. Ao 
que tudo indica, somente tal palavra finaliza nessa terminação que se 
assemelha a um sufixo. De fato, ‘lagartixa’ é um réptil, semelhante 
a um lagarto, mas é um espécime diferente, que compartilha com o 
lagarto muitas propriedades, muito embora seja um animal diferente. 
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O “sufixo” -ixa, além de exclusivo dessa palavra, particulariza muito 
o significado de ‘lagarto’, alargando-o maximamente: sem dúvida 
alguma, ‘lagartixa’ é um réptil de pequeno porte e, por isso mesmo, 
metaforicamente, é um lagarto em miniatura, como querem algumas 
enciclopédias:

A lagartixa é um pequeno lagarto conhecido por sua incrível habilidade 
de andar em superfícies como paredes e tetos. Existem cerca de 750 
espécies de lagartixas. Elas vivem em regiões quentes do planeta, nos 
mais diversos habitats, tanto em florestas como em desertos. Algumas 
vivem em ambientes domésticos.

Figura 5: Lagartixa 
Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/lagartixa/481353. 

Acesso 10 de dezembro de 2020

Embora lexicalizada e com interpretação parcialmente com-
posicional, ‘lagartixa’ pode ser considerada palavra exemplarmente 
incorporada ao grupo dos hápax sufixal, já que essa terminação é úni-
ca e exclusiva dessa construção. Ao contrário do que possa parecer, 
esses casos, que Gonçalves vem chamando de hápax sufixais desde 
2005, são mais abundantes do que parece (cf. GONÇALVES, 2012, 
2016, 2019). Uma análise dos hápax à luz da Morfologia Relacional 
é encontrada em Gonçalves et al. (no prelo). Observe-se, em (02), a 
extensa lista de elementos com o mesmo estatuto de -ixa: ocorrem 
em palavras únicas, isoladas, carecendo, portanto, de recorrência:
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(02)  maré felizardo     casebre colorau  nevasca
 pelanca boliche     carnaval mamilo  rapariga
 marujo  moçoila      jazigo  carniça  choramingar
 riacho  bocarra      copázio  pedregulho corpanzil

O conjunto de unidades morfológicas que se assemelham às 
listadas em (02) está longe de ser pequeno e, mais importante ainda, o 
inventário dessas partículas não é fechado: criamos hápax sufixais nos 
dias de hoje, o que mostra que o fenômeno, em si, parece produtivo. 
De fato, são relativamente recentes formações como ‘bebum’, ‘bur-
raldo’ e – por que não? – ‘sanduba’ e ‘nudes’. Esses últimos itens só 
diferem dos primeiros porque pressupõem um encurtamento anterior 
à adjunção do item não recorrente. Sem dúvida alguma é horizontal a 
relação entre essas palavras. Observe-se, em (03), a situação de ‘nudez’ 
e ‘nudes’, em que a raiz doublet nud- ganha força com a nova criação 
analógica. Os esquemas não estão lado a lado por questões de espaço:

(03)  a. SEMÂNTICA:              [PROPRIEDADE5 DE QUEM ESTÁ NU]21         
     MORFOSSINTAXE:  [S Adj22 AF23]21    
              FONOLOGIA:  / .’nud22 IS /21  

b.  SEMÂNTICA:   [FOTO DE ALGUÉM SEM VESTIMENTA ]24

MORFOSSINTAXE:     [S Adj22  es ]24

FONOLOGIA:  / ‘nu.d22 IS /24

Como se vê, os dois esquemas são muito semelhantes, pois 
compartilham uma base (nud-) e, por isso mesmo, genericamente se 
referem à falta de vestimenta. No nó FONOLOGIA, a diferença no 
acento leva à neutralização da postônica que, embora grafada com 
<e>, é pronunciada como alta anterior ([I]). Essa forma, no entanto, 
não é um sufixo e, por isso, não é indexada. O significado de ‘nu-
des’1 é específico demais para que se transforme em afixo, pois se 

1 Atualmente, observa-se uma alternância entre as formas ‘nude’ e ‘nudes’, talvez em função 
de o -s final ser associado à marca de plural.
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especializou para, literalmente, retratar a nudez e aparecem em usos 
como os em (04), definição do site Qual é a gíria? 

(04)

nudes
nudes vem do inglês “nude” que quer dizer: pelado, sem roupa, sem 
vestimento, etc. Então aqui no Brasil se popularizou o “manda nudes” 
que é quando alguém está pedindo fotos sua pelada.

Gata...manda nudes pra mim pelo Whats please! :D
(https://qualeagiria.com.br/giria/nudes/. Acesso em: 09 dez. 2020)

2. Hápax e analogia

Passemos, a seguir, à análise de ‘chatonildo’. Nesse item 
lexical, a terminação -onildo se parece como um sufixo ao ser ane-
xada à raiz com livre curso chat-, a mesma encontrada em ‘chatão’ 
e ‘chatice’, por exemplo. Entretanto, o “sufixo” -onildo é exclusivo 
dessa unidade morfologicamente complexa, não existindo, em por-
tuguês, qualquer outra palavra derivada que possua a terminação ora 
em análise funcionando como afixo. Mesmo que pensássemos que 
essa formação passasse por chaton-, possível variante de ‘chatão’, 
com o sufixo de aumentativo, ainda assim, teríamos uma unidade 
sem recorrência2. Muito apropriadamente, Jackendoff e Audring 
(2016, 2018, 2020) mostram que seria totalmente contraproducente 
formular uma regra de formação de palavras do tipo “acrescente 
  -(on)ildo ao final de uma base nominal para expressar intensidade”, 
como reivindicam alguns dicionários eletrônicos (cf., p. ex., babbel.
com3). Na realidade, sabemos, ainda que intuitivamente, que uma 
regra que se aplica a uma só palavra não é propriamente uma regra 

2 Na página http://www.rhymit.com, a única palavra com essa compleição fonológica na borda 
direita são os antropônimos ‘Hildo’ e ‘Hermenegildo’ Portanto, não há, em português, qualquer 
outro derivado com o “sufixo” -ildo. Muito menos outra com a terminação -onildo.

3 Disponível em: https://pt.babbel.com/pt/magazine/coisas-que-so-o-portugues-brasileiro-
faz#:~:text=%2Dildo%2C%20%2Dilda%E2%80%A6,lo%20de%20burro%3A%20seu%20
burrildo%E2%80%A6;text=%C3%89%2C%20s%C3%B3%20o%20portugu%C3%AAs%20
brasileiro%20consegue%20fazer%20isso%20mesmo.
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(cf. BAUER, 2005). Por sua vez, a relação entre ‘chato’ e ‘chato-
nildo’ pode muito bem ser capturada na notação MR, conforme se 
evidencia na formalização feita em (05):

(05)  SEMÂNTICA:          a.  [ CHATO]25          b. [ CHATO DEMAIS ]26

 MORFOSSINTAXE:          [Adj Adj27 ]25                          [Adj Adj27  onildo ]26

 FONOLOGIA             [ ‘ʃa.t27Ʊ28 ]25             [‘ʃa.t27o’niƱ.dƱ]26 

O subscrito 25 liga os três níveis de ‘chat-’ e, da mesma forma, 
o subscrito 26 liga os três níveis de ‘chatonildo’. Por outro lado, o 
subscrito 27 também liga ‘chatonildo’ à base de ‘chato’, marcando os 
dois como iguais. Essa conexão é o que Jackendoff e Audring (2016, 
2018, 2020) chamam de link relacional. Este link não é usado para de-
rivar ‘chatonildo’. Na verdade, representa, unicamente, o que os dois 
itens lexicais têm em comum. O vínculo (marcado pelo coíndice), 
portanto, “apoia” ou “motiva” ‘chatonildo’: faz com que esse item 
lexical seja menos arbitrário que uma palavra como ‘bambu’, que 
carece de estrutura interna. ‘Chatonildo’ é mais fácil de aprender, 
então, porque tem uma parte previamente conhecida; e é mais fácil 
de processar, por causa da ativação extra que vem de ‘chato’ e de 
outros derivados, como, por exemplo, ‘chatinho’, ‘chatão’ e ‘chati-
ce’. Um fato interessante dos hápax sufixais é poderem se envolver 
em criações analógicas. Uma formação ultrarrecente, ancorada em 
‘chatonildo’, é ‘alienildo’. Como se vê no meme a seguir, certamente 
essa construção se ampara em ‘chatonildo’ e estabelece com ela novo 
vínculo relacional:
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Figura 6: Alienildo

Fonte: Google Imagens. Acesso em : 10 dez. 2020.

Esse pequeno exemplo mostra que há uma fronteira tênue entre 
o relacional e o gerativo, o que nos possibilita afirmar, com certa 
margem de segurança, que não há limites intransponíveis entre o 
completamente improdutivo e o altamente produtivo, pois os falantes 
podem se valer de palavras isoladas para expressar ponto de vista. 
O ‘Alienildo’ da Figura 6 é um excelente exemplo disso: trata-se 
de uma formação espontânea que retrata o perfil do atual eleitorado 
brasileiro4. De acordo com Bauer (1983, p. 96), construções morfo-
lógicas podem ser “claramente modeladas por uma palavra complexa 
já existente, não dando origem a uma série produtiva”. Tal é o caso 
de ‘alienildo’, formação em espelho de ‘chatonildo’. Talvez seja o 
mecanismo da analogia que dê conta dos únicos casos transparentes 
de palavras terminadas em -urno: ‘diurno’ e ‘noturno’. Uma forma 
sustenta a outra; são “gêmeas” que se retroalimentam5.

4 Essa forma pressupõe uma reaiz não nativa, alien-, que, embora não esteja acessível para o 
falante comum, revela bem a etimologia: ‘alheio’.

5 ‘Soturno’, ‘Saturno’, ‘taciturno’ e ‘turno’, outras únicas que contêm a sequência -urno, não 
são decomponíveis e, portanto, não devem ser consideradas complexas. Por seus significados, 
muito provavelmente ‘diurno’ e ‘noturno’ podem ter partido de ‘turno’, mas, aí, somente um 
trabalho de natureza etimológica, muito bem-vindo no âmbito da MR, pode resolver a questão.
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(06)  SEMÂNTICA:       a. [ DIA27, RELATIVO]28      b. [ NOITE29, RELATIVO ]30

 MORFOSSINTAXE:     [Adj S27 urno]28                           [Adj S29  urno]30

 FONOLOGIA        [ ʤi27’uɣ.nƱ]28                  [ no’t29uɣ.nƱ28]30

Como demonstram Gonçalves et al. (no prelo), os hápax su-
fixais são caracterizados por grande densidade semântica, o que os 
impede de formar séries de palavras. No entanto, podem ser acessa-
dos pelo falante para criar palavras via analogia. Bom exemplo da 
densidade semântica desses elementos é o conjunto de hápax sufixais 
a partir da base ‘carro’, que leva a significados muito específicos, 
como se observa nos seguintes dados:

(07) carroça
 carrossel
 carruagem

Não há como negar o vínculo relacional entre as palavras 
em (07) por conta da alta transparência da base. Por outro lado, 
os significados que os pretensos sufixos veiculam são por demais 
especializados e, por isso mesmo, estão longe de criar séries de pa-
lavras, resultar em padrão produtivo e, consequentemente, levar a 
um esquema gerativo, talvez, até, por não serem mais tão frequentes 
no atual estágio da língua, pelo menos as duas últimas. 

Uma abordagem relacional, por prever a existência entre es-
quemas irmãos, capta bem essa generalização, permitindo representar 
o elo que vincula as formas em (07): a base lexical. Pelas imagens, 
observa-se que muito remotamente as formações se referem a ‘car-
ro’: preservam, desse item lexical, uma ou outra propriedade, como, 
por exemplo, o transporte, a condução de passageiros e mobilidade 
própria:
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Figura 7: Carroça, carrossel e carruagem

Fonte: Google Imagens. Acesso em: 10 dez. 2020.

Para finalizar, abordemos um hápax bem recente: ‘burraldo’. 
Segundo o Dicionário Informal, essa palavra tem duas acepções: 
“1. Insulto com mesmo significado de burro, porém em intensidade 
maior. 2. Pessoa com baixa capacidade de inteligência” https://www.
dicionarioinformal.com.br/burraldo/). Não temos a menor dúvida de 
que um antropônimo com essa terminação tenha motivado ‘burraldo’, 
já que são muitos na língua: ‘Aldo’, ‘Valdo’, ‘Arnaldo’, ‘Geraldo’, 
‘Heraldo’, ‘Nivaldo’, ‘Osvaldo’ e ‘Reinaldo’6, entre tantos outros. 
Muito parecidos com os casos analisados nesta seção são os chama-
dos quazi-hápax, sequências morfológicas que aparecem em famílias 
muito restritas de formações lexicais complexas.

3. Os quazi-hapax sufixais

Caso alarguemos um pouco mais a noção de hápax, chegare-
mos ao que Szymanek (2005) chama de quazi-hápax: elemento pouco 
recorrente que se aplica a pouquíssimas unidades lexicais na língua, 
tendo baixíssima frequência de token. Como observam Gonçalves et 
al. (no prelo), “assemelham-se aos hápax, por (a) serem de origem 

6 No Dicionário de Nomes Próprios, “Aldo: Significa “aquele que é nobre” ou “o sábio”, “que 
possui riqueza interior”. É a variante masculina de Alda, nome de origem germânica com 
dois possíveis significados. Possivelmente pode ter vindo a partir de um apelido dos nomes 
femininos iniciados com o elemento Ald, que significa “nobre”. Há ainda quem relacione 
Alda com o significado de “a sábia”, “a experiente” ou “a que possui riqueza interior”. Aldo 
foi adotado na Inglaterra como nome cristão desde o final do século XIII”. (https://www.
dicionariodenomesproprios.com.br/aldo. Acesso 22 dez 2020).
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etimológica obscura e/ou pouco acessível, (b) adjungirem-se a bases 
transparentes e, ainda que em menor proporção, (c) pertencerem à 
esfera da improdutividade”. Uma pequena relação de quazi-hápax 
(QH) é fornecida em (08) e (09), a seguir, respectivamente para a 
formação de substantivos e adjetivos.

(08) -aréu  fogaréu  povaréu  mundaréu
 -ejo  sertanejo vilarejo  lugarejo
 -ê  miserê  fumacê   lamacê
 -icho/a  barbicha  rabicho  pinguicho
 -ázio  copázio  balázio  folhetázio
 -acho  riacho  penacho  fogacho

(09) -uço  dentuço       pinguço
 -onho  risonho       tristonho enfadonho medonho
 -ucho/a  gorducho     fofucho pequerrucho papelucho
 

Em resumo, ousamos afirmar que os quazi-hápax sufixais aqui 
reunidos apresentam, em sua totalidade, significados mais densos, 
nos termos de Ralli (2010), uma vez que se especializaram tanto se-
manticamente que acabaram, por isso, não se aplicando a um grande 
contingente de palavras para ganhar a tão desejada produtividade de 
que gozam os autênticos sufixos. Por outro lado, não é raro encontrar 
casos de HL e QH funcionando como o item analógico de criações 
em espelho, a exemplo do ‘Alienildo’ da seção precedente:

(10) natureba  → mistureba, decoreba
 fumacê  → lamacê, miserê

Outras unidades acabaram formando famílias muito peque-
nas de itens complexos, a exemplo de -aréu. Na MR, ao contrário 
de outras abordagens construcionistas, reforçamos, os esquemas 
têm dois usos: o gerativo e o relacional. Muitos deles, no entanto, 
podem desempenhar apenas a função relacional. Bom exemplo em 
português é o pequeno grupo de substantivos terminados em -aréu. 
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Como se vê em (29), há um padrão: substantivos são acrescidos desse 
“sufixo” e formam um novo substantivo cujo significado é “grande 
quantidade de X”.

(11) fogo – fogaréu 
 mundo  – mundaréu 
 povo – povaréu
 água – aguaréu 

Obviamente, podemos formular um esquema para dar conta 
dessas formas em português. Esse esquema, no entanto, ainda está 
longe de ter função gerativa, pois os falantes do português não for-
mam, nos dias de hoje, substantivos com essa terminação, soando 
estranhas construções como ?cachorréu, ?homaréu ou ?coparéu, 
todas com bases compatíveis (‘cachorro’, ‘homem’, ‘copo’) com o 
significado (“quantidade”) do pretenso afixo. O esquema em (12), 
portanto, tem função apenas relacional, já que serve para conectar 
esse pequeno conjunto de palavras complexas que certamente foram 
inspiradas em ‘fogaréu’, a primeira com a sequência -aréu na borda 
direita da palavra7.

(12)  SEMÂNTICA:         [ QUE TEM ALGO EM ABUNDÂNCIA ]31

 MORFOSSINTAXE:  [S S32 aréu]31 

 FONOLOGIA  / ...32 a’ɾƐƱ/31

HL e QH sustentam bem a Morfologia Relacional porque se 
amparam no mecanismo da analogia e um item lexical pode funcionar 
como espelho para a criação de outro(s). Desse modo, ilustram bem 
a relação entre esquemas irmãos, de modo bem mais satisfatório que 
pelo mecanismo de herança, típico dos modelos construcionistas 
mais clássicos, incluindo a Morfologia Construcional. Passemos, a 

7 Para expressar a noção de intensidade, o  ão já não estava mais disponível, uma vez que ‘fo-
gão’ lexicalizou e passou a designar um instrumento. A opção com  eira também já não estava 
mais em jogo, pois ‘fogueira’ designa outra entidade. A escolha por  aréu é um desafio para 
os etimólogos, mas a lacuna estava aberta e havia espaço para uma formação intensiva.
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seguir, à descrição e análise dos padrões derivacionais gerais, objeto 
de análise tanto de modelos gerativos (cf. BASILIO, 1980) quanto 
construcionistas (cf. BOOIJ, 2010).

4. Padrões derivacionais gerais

Outra forte evidência da MR é a questão das relações paradig-
máticas, amplamente abordada por Booij. Precursora desse tipo de 
discussão na literatura sobre o português é Basilio (1980), que aborda 
a questão formulando as chamadas RAEs (Regras de Análise de Es-
trutura) e os padrões derivacionais gerais. De acordo com Jackendoff 
e Audring (2019, p. 69), “a história fica mais interessante quando 
consideramos o que Booij (2010) e Booij e Masini (2015) chamam de 
esquemas de segunda ordem e o que chamamos de esquemas irmãos: 
pares de padrões sistematicamente relacionados”.

Booij (2010) atenta para as relações paradigmáticas, ou seja, 
correlações entre listas de palavras com o mesmo grau de comple-
xidade e derivadas da mesma palavra-fonte. Nesse tipo de relação, 
o significado de um termo é definido com base no significado de 
outro. Com o intuito de demonstrar como se dá esse tipo de corres-
pondência, são apresentados os exemplos a seguir, equivalentes aos 
do inglês, analisados por Booij (2010):

(13) < [X-ismo]Si ↔ SEMi > ≈ < [X-ista]Nj ↔ [pessoa que pratica SEMi]j >

(14)  altruísmo altruísta
 autismo  autista
 comunismo comunista
 consumismo consumista
 pacifismo pacifista
 budismo  budista

Em Gonçalves (2016, p. 37), tecemos algumas considerações 
sobre o esquema em (13), em que SEMi representa o significado da 
palavra terminada em -ismo. Assim, 
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um ‘altruísta’ tem disposição para o ‘altruísmo’ e um ‘pacifis-
ta’ adere à ideologia do ‘pacifismo’. A relação paradigmática 
entre esses dois esquemas pode conduzir à formação de novas 
palavras, já que, por meio de um item como ‘determinismo’, 
por exemplo, é possível formar ‘determinista’ e associar essa 
forma ao significado de “pessoa que adere ao determinismo”. 
Dito de outra maneira, por meio de um dos termos da relação 
paradigmática, é possível criar nova palavra e conhecer seu 
significado, processo que pode ocorrer em ambas as direções, 
ou seja, seria igualmente possível, por exemplo, formar 
‘construcionismo’ a partir de ‘construcionista’.

Entre as formações X-ista e as formações X-ismo, temos o 
que Basílio (1980) denomina de padrão derivacional geral, relação 
encontrada, também, entre as seguintes formações, também listadas 
em Gonçalves (2016):

(15)  < [X-eiro]S i ↔ SEMi > ≈ < [X-aria]S j ↔ [local relacionado a SEMi]j >
sapateiro/sapataria; borracheiro/borracharia; doceiro/doceria; padeiro/padaria

(16) < [X-mania]S i ↔ SEMi > ≈ < [X-maníaco]S j ↔ [pessoa que sofre com SEMi]j >
sexo-mania/sexo-maníaco; bieber-mania/bieber-maníaco

Vale ressaltar que, nesses casos, “o significado não se traduz 
apenas como a função composicional das partes de seus constituintes” 
(GONÇALVES, 2016, p. 38), pois constitui resultado da relação entre 
palavras com o mesmo grau de complexidade (BOOIJ, 2010, p. 45). 
Relembrando Booij (2010), Gonçalves (2016, p. 38) observa que 

As relações paradigmáticas entre esquemas construcionais 
revelam a necessidade dos usuários da língua de expressar, 
de maneira flexível, generalizações correspondentes à in-
terpretação de palavras complexas. Essa análise se mostra 
superior a uma abordagem por regras, pois o processo de 
formação e o significado se constroem bidirecionalmente. 
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Vejamos, agora, como o modelo relacional capta a generaliza-
ção que a MC de Booij consegue expressar com sucesso. A Figura 8, 
a seguir, extraída de Jackendoff e Audring (2020, p. 121), expressa 
que, no esquema (a), a variável subscrita x promove o devido link 
entre SEMÂNTICA, MORFOSSINTAXE e FONOLOGIA, como 
já tivemos a oportunidade de destacar, ainda que usando outras 
convenções (as letras gregas e as romanas x e y). A MORFOSSIN-
TAXE e a FONOLOGIA do sufixo -ismo são correlacionadas pelo 
coíndice 16. Da mesma forma, (b) é o esquema para o que podemos 
denominar de agente ideológico (o que segue as ideias / compartilha 
das convicções de), com subscrito variável y  igualmente linkando 
os três níveis. Na Figura 8, o correspondente inglês do sufixo -ista é 
marcado pelo coíndice 17. O N opcional na MORFOSSINTAXE foi 
postulado para os casos que não apresentam uma base lexical com 
livre curso, ou seja, que não se realizam ou se atualizam como pa-
lavras, a exemplo das encontradas em ‘fascismo’, ‘nazismo’, e ‘sa-
dismo’, por exemplo. Nesses casos, a representação entre colchetes 
angulados assegura a inclusão das formas cujas bases lexicais são 
“raízes de fronteira” (RALLI, 2010).

Figura 8: Padrões gerais. 

Fonte: Jackendoff e Audring (2020, p. 121)

Para entender melhor a Figura 8 e não analisar os esquemas 
como independentes, há necessidade de identificá-los como “irmãos” 
e, nesse caso, as letras gregas α e β, coíndices, denotam variáveis que 
são compartilhadas pelos dois esquemas. Na palavras de Jackendoff 
e Audring (2020, p. 123), essas variáveis informam que 
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se há uma palavra que denota uma ideologia e termina em 
-ismo , é provável que haja uma palavra que tem a mesma 
base fonológica (coíndice β), que denota um adepto dessa 
mesma ideologia (coíndice α), e termina em -ist . Em outras 
palavras, coíndices de letras gregas denotam um terceiro 
tipo de vínculo relacional, além de vínculos entre palavras 
e vínculos entre um esquema e suas instâncias. 

Concluindo a respeito dos padrões derivacionais gerais, na 
terminologia de Basilio (1980), esquemas irmãos estão “onipresentes 
em fenômenos morfológicos como relações paradigmáticas, cate-
gorias flexionais, alomorfia de radical, reduplicação e truncamento 
sistemático” (JACKENDOFF; AUDRING, 2020, 125). No livro de 
2020, essas são as questões centrais de três capítulos (JACKEN-
DOFF; AUDRING, 2020, capítulos 4–6). Afirmam os autores que 
“o tratamento de esquemas irmãos é uma simples extensão formal 
de palavras irmãs” (JACKENDOFF; AUDRING, 2020, p. 124), 
o que constitui outra razão para eliminar a distinção entre o léxico 
e a gramática. Por isso mesmo, a noção de esquemas irmãos, para 
eles, “não está disponível nem nas regras tradicionais de formação 
de palavras, nem na noção padrão de herança” (JACKENDOFF; 
AUDRING, 2020, p. 125). 

Situação semelhante ocorre com as formações em -ólogo, 
analisadas em Rondinini (2004, p. 77). Segundo ele, os próprios di-
cionários apresentam definições circulares, afirmando, por exemplo, 
que ‘antropólogo’ é aquele que faz antropologia e antropologia, por 
sua vez, é a ciência com que trabalha o antropólogo. Essa circulari-
dade, no nosso ponto de vista, é evidência de que um esquema evoca 
o outro num alto grau de codependência em que um pressupõe o 
outro, sendo praticamente impossível determinar quem veio antes:

(17)    a.  b.    
 SEMÂNTICA:   [CIÊNCIA α, x] [ ESPECIALISTA EM α ]Y

 MORFOSSINTAXE:  [S < Sβ > AF33]X [S <Sβ > AF34]Y

 FONOLOGIA  / ... β lo’Ʒiɒ34/X / ... β ‘Ɔlogʊ34/Y 
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Observe, novamente, o nó FONOLOGIA. Nesse par de es-
quemas, é sistemática a existência de um [g] na ciência que não se 
atualiza no especialista. Além disso, o nome do especialista é cate-
goricamente proparoxítono. Por fim, a vogal [Ɔ] é parte integrante 
dessa peça morfológica (cf. RONDININI; GONÇALVES, 2007). 
Numa análise relacional, essas questões deixam de ser um entrave 
para as descrições simplesmente porque a MR permite capturar 
exatamente o que essas palavras complexas têm em comum: podem 
(‘museólogo’) ou não (‘nefrologia’) apresentar bases com livre curso, 
o que é sinalizado pela letra grega β subscrita no S entre colchetes 
angulados (<>). Além disso, dado uma especialidade em X-logia, 
há um correspondente X-ólogo:

 (18)  Profissionais  Especialidade
 museólogo  museologia
 biólogo   biologia
 antropólogo  antropologia
 arqueólogo  arqueologia
 fonoaudiólogo  fonoaudiologia 
 psicólogo  psicologia
 geólogo   geologia

Entendemos, ao contrário de Rondinini e Gonçalves (2007), 
que, nos dias de hoje, -ólogo e -(o)logia constituem verdadeiros 
chunks morfológicos (BYBEE, 2010): unidades de organização da 
memória formadas pela junção de duas ou mais formas linguísticas 
emitidas numa ordem rígida tal que, em função da frequência de uso, 
acabam sendo tomadas em bloco. Desse modo, o sufixo -ia, dada 
a alta frequência com que se associou ao radical log-para nomear 
especialidades, fundiu-se com a base de tal modo que essas unidades 
passaram a constituir um único item morfológico em que a consoante 
media é uma fricativa álveo-palatal sonora, [Ʒ]. O mesmo ocorre com 
a vogal média aberta, [Ɔ], ocasionada pelo acento proparoxítono8, 
8 Numa abordagem com base em regras, estaria em jogo o que Wetzels (1991) chama de abai-

xamento dactílico: vogais médias abrem quando se cria um proparoxítono.
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que se incorporou a uma forma com a oclusiva velar, [g], e passou 
a formar a unidade (chunk) -ólogo, para denotar um profissional ou 
um especialista.

 Para encerrar o capítulo, assumimos que uma previsão muito 
parecida com essa se confirma com alguns nomes femininos e mas-
culinos terminados em -ic. Observe-se, nos pares a seguir, que os 
femininos remetem a uma disciplina científica (‘matemática’), área 
de especialidade (‘botânica’) ou mesmo a um locativo (‘gráfica’). 
Por sua vez, os masculinos remetem a um agente.

(19) botânico  botânica  
 crítico  crítica 
 estatístico  estatística 
 físico   física 
 gramático  gramática 
 matemático  matemática 
 mecânico  mecânica 
 metalúrgico  metalúrgica 
 político   política 
 químico   química 
 técnico  técnica

Deixamos no ar a possibilidade de tratar a oposição de gênero 
por meio de esquemas irmãos parecidos com os formulados na Fi-
gura 8 e em (17). Dessa maneira, analisamos, no próximo capítulo, 
a relação entre os pares de (19) e outros tantos existentes na língua.
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CAPÍTuLo 6:

ouTrAs EViDÊNCiAs DA morFoLoGiA rELACioNAL:
FLEXÃo E FormAÇÃo DE PALAVrAs

Para início de conversa

No capítulo precedente, vimos que é tão forte a relação entre 
formas X-ismo e formas X-ista, assim como X-ólogo e X-logia, que 
a questão da direcionalidade pode ser posta em xeque: partimos de 
qual formação para chegar à outra? Numa abordagem relacional, essa 
pergunta deixa de ser relevante, pois X-ismo / X-ista e X-ólogo / X-
logia são esquemas irmãos e estão numa relação de codependência 
tão forte que um pressupõe o outro. Neste capítulo, pretendemos 
demonstrar que o mesmo raciocínio usado para esses dois esquemas 
pode amparar a oposição de gênero em português como um todo, 
não apenas as que elencamos no final do capítulo 5. Além disso, 
pretendemos trazer à discussão outros assuntos no âmbito da flexão: 
os pluralia tantum. No âmbito da formação de palavras, dedicamos 
alguma atenção à parassíntese e voltamos a focalizar o nó FONOLO-
GIA e sua relevância para o nó MORFOSSINTAXE. Comecemos, 
então, com a oposição masculino / feminino à luz da MR.

1. A questão do gênero em português: direcionalidade 

Desde as gramáticas de cunho tradicional às abordagens es-
truturalistas mais representativas, como a de Mattoso Camara Jr. 
(1969), é tacitamente aceita a ideia de que o feminino provém do 
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masculino. Essa visão, que não deixa de ser derivacional na essência, 
ganha eco nos trabalhos de inspiração gerativista (cf. PEREIRA, 
1984) e acaba sendo levada para as descrições construcionistas (cf. 
NASCIMENTO, 2006).

Alguns contraexemplos foram trazidos por vários autores, ao 
mostrarem que muitas formas femininas surgiram, na história da 
língua, bem antes das masculinas, como é o caso ‘viúva’ (SAND-
MANN, 1989) e ‘bruxa’ (HOUAISS, 2000). Outros alertam para 
criações mais recentes, unicamente femininas, que logo admitem 
o masculino correspondente, sempre com -o,  como é o caso de 
‘muso’ e ‘sereio’ (KEHDI, 1989), além de ‘mocreio’ e ‘barango’ 
(GONÇALVES, 2012). Outro exemplo bastante interessante é 
‘deuso’. A forma ‘deusa’ se especializou e passou a designar, 
também, mulheres esculturais, padrões de beleza nos tempos 
modernos. A existência de ‘Deus’ não impediu, por bloqueio 
(ARONOFF, 1976), a formação ‘deuso’, com o mesmo sentido 
de ‘deusa’, cunhando alguém por sua extrema beleza. Sem dúvida 
alguma, ‘deuso’ é posterior a ‘deusa’. Esse mesmo raciocínio é 
válido para nomes que denotam coisas, naturalmente desprovidas 
de sexo, como é o caso de ‘pipoco’, que, como vimos no capítulo 
4, é posterior à ‘pipoca’.

Muitas crianças, atentas à regularidade “um -o de masculino 
está para um -a  de feminino”, regularizam formações como ‘ca-
reca’ e ‘fada’, criando ‘careco’ e ‘fado’ (NAME, 2002). O próprio 
Kehdi, na década de 1980, mostra-nos que são comuns realizações 
como ‘crianço’ e ‘baleio’, respectivamente para nomes femininos 
sobrecomuns e epicenos terminados em -a (KEHDI, 1989, p. 43). 
Por esse pequeno apanhado de exemplos, queremos demonstrar 
que a direcionalidade nem sempre é do masculino para o femini-
no, o que permite afirmar que a relação entre os esquemas não é 
necessariamente de herança: pode ser relacional e descrita pelos 
mesmos procedimentos que usamos para dar conta dos padrões 
derivacionais gerais: 
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(01)  SEMÂNTICA:    [ MASCULINO ]1 [ FEMININO ]2

 MORFOSSINTAXE:   [N N3 o4]1    [N N3 a5]2 

 FONOLOGIA     / ...3 Ʊ4/1     / ...3 ɒ5/1

Com o modelo relacional, deixa de ser relevante qual a dire-
cionalidade da correspondência: se do masculino para o feminino ou 
vice-versa. Admitindo-se a existência de construções-irmãs, podemos 
interpretar as formas de feminino como diretamente linkadas às de 
masculino, sem, com isso, admitir que essas derivem ou herdem 
propriedades do masculino. Afinal de contas, muitas produções feitas 
pelas crianças refletem a associação entre X-o e X-a (“pai artisto”, 
“vou na fona”), como mostra Name (2002). Para os usuários da lín-
gua, a direcionalidade pouca importa: o que é relevante é a generali-
zação de que X-o tem a ver com o masculino e X-a com o feminino 
(cf. NASCIMENTO, 2006; CARVALHO, 2019)1. Esquemas irmãos 
expressam essas generalizações bem melhor que aqueles baseados 
na noção de herança. Isso fica bem evidente quando se consideram 
as seguintes correspondências, sinalizadas em Almeida et al. (2009, 
p. 105), mas já descritas em Mattoso Camara Jr. (1969): nos pares 
a seguir, é bem difícil determinar se é realmente o feminino que 
constitui especialização do masculino. Observe que os dados fazem 
referência a coisas (obviamente não providas de sexo): 

(02) arco   arca 
 balanço   balança 
 banco   banca 
 barco   barca 
 barraco   barraca 
 bico   bica 
 bolso   bolsa 
 cesto   cesta 
 encosto   encosta 
 fruto   fruta 
 jarro   jarra 
 mato  mata

1 Não estamos preocupados, neste momento, se o que está em jogo é sempre uma oposição de 
gênero social, o que, no nosso entendimento, teria a ver com o polo semântico das construções.
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Nesses dados, fica claro que tanto faz a direcionalidade: o 
que importa, para o falante comum da língua, é que um feminino 
em -a se opõe a um masculino em -o e, para Jackendoff e Audring 
(2016), isso é tudo o que precisamos expressar, seja o masculino 
uma especificação do feminino ou vice-versa. Por exemplo, o par 
‘técnico’ / ‘técnica’ não necessariamente pressupõe que X-a derive 
ou herde propriedades de X-o: estão no mesmo nível hierárquico. 
Essa proposta converge muito bem com os resultados das pesquisas 
construcionistas realizadas por Carvalho (2019) sobre a interpretação 
das marcas morfológicas de gênero em português. Padrões deriva-
cionais gerais, como o seguinte, reforçam essa proposta:

(03) carteiro   carteira 
 chapeleiro  chapeleira 
 churrasqueiro  churrasqueira 
 farinheiro  farinheira 
 fruteiro   fruteira 
 leiteiro   leiteira 

Como se vê em (03), um agente em -eiro está relacionado a um 
objeto em -eira. Esse padrão, já observado por Gonçalves (1996), 
sustenta ainda mais a proposta de esquemas irmãos para X-o e X-a. 
Além de ser mais vantajosa, essa análise reflete bem a intuição do 
falante de que as formas se pressupõem: não há necessidade de 
criar vários esquemas diferentes para dar conta das correlações de 
uma forma terminada em -o e outra finalizada em -a (X-ico/X-ica, 
X-eiro/X-eira e X-o/X-a). A formalização em (01) sustenta bem 
os vínculos relacionais entre tais formações. Terminamos a seção, 
apresentando a proposta de Carvalho (no prelo) para acolher as 
construções de gênero em português2:

2 Concordamos com Carvalho (2019) que, mesmo nos nomes referentes a entidades desprovidas 
de sexo (‘cola’, ‘vidro’), a associação com o sexo é perspectivada pelo falante. Não é à toa que 
a própria palavra ‘coisa’ ganhou um correspondente masculino vinculado a alguém do sexo 
masculino que se “coisificou” para uma enorme parcela da população brasileira.



83

morfologia relacional:
introdução e aplicação ao português

Figura 9: Relação entre X-o e X-a. 

Fonte: Carvalho (no prelo, p. 12)

Ressalta o autor que, quando formalizamos esquemas com os 
dois polos postos lado a lado, “cada construção é representada por 
um retângulo atravessado por uma linha medial” (CARVALHO, 
no prelo, p. 10). Nos retângulos, “o polo formal é disposto na parte 
superior e o polo funcional é disposto na metade inferior. Quando 
conectada a outras construções ou a possíveis construtos, esses 
retângulos serão conectados por linhas simples” (CARVALHO, no 
prelo, p. 10). Por fim, “construtos são representados por retângulos 
sem divisões com itens lexicais em caixa alta” (CARVALHO, no 
prelo, p. 9). Observe que Carvalho (no prelo) utiliza a Morfologia 
Construcional e representa os dois esquemas através das relações 
paradigmáticas de Booij (2010): ligações que palavras complexas de 
mesma base e de mesmo grau de complexidade estabelecem entre 
si. Esses resultados acabam fortalecendo o aporte da MR. 

2. Os pluralia tantum

No âmbito da flexão3, a MR também dá conta dos chamados 
pluralia tantum, expressão latina com que são referidos os substan-
tivos de uma língua cuja forma é um plural morfológico, mas que 
semanticamente podem denotar uma única unidade, como as palavras 
em (04), a seguir:

3 No modelo adotado, não há diferença substancial entre flexão e formação de palavras, assim 
como na MC e nas várias abordagens construcionistas (cf. CROFT, 2001; GOLDBERG, 2006). 
No entanto, vamos continuar usando a nomenclatura tradicional para fins didáticos: como meio 
de referenciar áreas bem estabelecidas da morfologia.
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(04) pêsames  núpcias  bodas  exéquias
 férias  parabéns  anais  víveres
 primícias fezes  confins  condolências

Considerando, por exemplo, o plural em português, uma abor-
dagem serialista formularia uma regra do tipo “adicione -s ao final 
de um nome (S ou Adj) para expressar a noção de mais de um”. A 
contrapartida na MR é a formulação de um esquema como em (05), 
aqui repetido por conveniência:

(05)  SEMÂNTICA:   [ XX PLUR ]6

 MORFOSSINTAXE: [ NX PLUR7 ]6

 FONOLOGIA  / ...X S5 /6

Para dar conta dos dados em (04), basta não linkar os nós 
MORFOSSINTAXE e FONOLOGIA ao nó SEMÂNTICA, genera-
lizando que as formas em (05) apresentam um -s ao final da palavra 
e são plurais porque ativam o mecanismo da concordância, como 
se observa nos exemplos em (07), na sequência do esquema para os 
pluralia tantum:

(06)  MORFOSSINTAXE: [ ... PLURAL7 ]8

 FONOLOGIA  / ...1 S7 /8

(07) As fezes de Fulano estão escuras
 As férias de João foram espetaculares.
 Fui parar nos confins do Judas.
 Consegui publicar meu texto nos Anais do Congresso.

Muito embora as bases possam não ser reconhecidas, ainda as-
sim, estaria preservada, nos termos de Bybee (2010), a analisabilidade 
das formações, mesmo que a interpretação não seja necessariamente 
composicional. No nosso entendimento, só não há analisabilidade 
nos pluralia tantum que deixam de requerer concordância, como é, 
o caso, por exemplo, de ‘óculos’, que hoje parece enquadrar-se no 
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conjunto das formas anoxítonas terminadas em -s (‘pires’, ‘tórax’, 
‘lápis’, ‘córtex’), com marcação de plural na sintaxe: ‘lindo óculos’ 
(singular), ‘dois óculos’ (plural).

Voltando à função relacional dos esquemas, vemos, nos idio-
matismos em (08), que os significados dessas expressões não podem 
ser construídos a partir dos significados de suas partes e, por isso 
mesmo, tais expressões devem ser aprendidas e armazenadas. 

(08)  Dar com os burros n’água.          Ter costas quentes.
 Soltar os cachorros.             Colocar os pontos nos “is”.
 Matar dois coelhos com uma cajadada     Ter duas caras.
 Pôr o carro na frente dos bois.          Bater as botas.

Como enfatizamos ao longo dos capítulos 1 e 2, a Morfologia 
Relacional generaliza padrões entre palavras em um léxico e os 
representa como esquemas. Embora o significado das expressões 
em (08) não seja composicional, não se depreende, daí, que esses 
idiomatismos sejam armazenados como unidades holísticas não 
estruturadas. O que Jackendoff e Audring (2018, p. 69) afirmam a 
respeito das expressões idiomáticas no plural em inglês se aplica 
perfeitamente aos dados do português:

Em particular, os substantivos no plural ainda são substanti-
vos no plural padrão, embora não sejam gerados espontane-
amente. A Morfologia Relacional captura essa generalização 
estabelecendo links relacionais entre o esquema de plural e 
os plurais idiomáticos armazenados. Nesse caso, a cone-
xão não é entre subscritos compartilhados, mas sim entre 
subscritos de variáveis   no esquema e subscritos constantes 
em suas instâncias. Novamente, a intuição é que o vínculo 
relacional com o esquema torna essas expressões mais fáceis 
de aprender e processar.

Para exemplificar, tomemos por base a expressão ‘ter duas 
caras’, cujo significado é “mudar facilmente de opinião; ser falso, 
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hipócrita”. Sem dúvida alguma, estamos diante de uma construção 
plenamente especificada, que só não é atômica pelo fato de o verbo 
poder ser variado em suas dimensões de modo-tempo-aspecto e 
número-pessoa. Esse exemplo é de base metafórica, pois as duas 
faces sinalizam para um comportamento dúbio de alguém, que se 
mostra uma coisa (a “primeira cara”), mas no fundo é outra (a “se-
gunda”, oculta pelas aparências). Como a conexão é de subscritos 
constantes nas instâncias, podemos representar essa expressão da 
seguinte maneira:

(09) [ter duas2 caras2]  <<->>  [ ... PLURAL7 ]8

    / ...9 S7 /8

 O que a formalização em (09) nos informa é tão somente que 
a expressão idiomática tem conexão direta com o esquema de plural, 
pois apresenta um -s final no final de duas palavras que estão em 
relação de concordância. Usando uma expressão muito empregada 
pelos autores, é só isso que precisamos descrever e representar. Pas-
semos, na sequência, ao fenômeno da circunfixação em português.

3. O mecanismo da circunfixação

Outra boa aplicação da Morfologia Relacional ao português 
é a circunfixação. O circunfixo é um elemento descontínuo e, por 
isso mesmo, aparece em diferentes lugares da cadeia sintagmática. 
Como observa Gonçalves (2019, p. 25), “bastante usual nas línguas 
germânicas, é um tipo de afixo que “cerca” a palavra, anexando-se, 
simultaneamente, em suas margens”. Por exemplo, na formação do 
particípio passado em alemão, usa-se ge-...-t para verbos regulares, 
como spielen (“jogar”) e töten (“matar”), que formam, nessa ordem, 
os particípios ge-spiel-t e ge-töt-et. Em holandês, uma forma similar 
de circunfixo, ge-...-te, é usada para criar nomes coletivos, como em 
berg (“montanha”) → gebergte (“cadeia de montanhas”).
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Como se pode perceber, o circunfixo é um afixo com duas 
partes: uma colocada no início da palavra e outra no seu final. As-
sim, mostra Gonçalves (2019), “esse elemento morfológico único 
¾ posto que uma, e somente uma, é a contribuição de significado ¾ 
fraciona-se em dois para que, no seu interior, seja anexado o radical”. 
Um dos padrões de circunfixação que o português apresenta envolve 
adjunção simultânea de uma forma de prefixo e outra de sufixo para 
efeitos de alteração categorial (um adjetivo passa a verbo) e expressão 
do significado “tornar-se X”:

(10) parte inicial √       parte final
 en  rij        ecer
 en  velh  ecer
 en  surd  ecer
/ eN     ....   ecer       / “tornar-se X”

Modelos de orientação gerativista se veem obrigados a estabe-
lecer uma ordem de adjunção dos afixos, uma vez que dados como 
os em (10) violariam o princípio do binarismo (QUADROS, 2009): 
seria uma prefixação posterior a uma sufixação ou vice-versa? Nos 
modelos construcionais, isso deixa de ser um problema, já que basta 
especificar o que é constante e o que pode ser alterado, já que esque-
mas podem apresentar partes fixas e variáveis. Na MR poderíamos 
formular a seguinte representação para casos como (10), instâncias 
de um padrão produtivo, dada a existência de formas novas como 
‘enerdecer’ (CASTRO DA SILVA, 2012):

(11)  SEMÂNTICA:   [ TORNAR-SE X10 ]11

 MORFOSSINTAXE:  [V AF13 ADJ10 AF13 ]11

 FONOLOGIA:  / eN13.ve.ʎ10e.’seR13 /11

Além de resolver a questão do binarismo, ao coindexar as 
partes inicial e final de um afixo (AF13), passa a ser irrelevante a 
ordem de adjunção dos supostos formativos: as partes inicial e final 
são porções de uma unidade morfológica descontínua e, por isso 
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mesmo, como se vê no nó SEMÂNTICA, há apenas um significado 
emergente: a mudança de estado. 

4. Circunfixação e primeiras notas sobre improdutividade lexical

Jackendoff e Audring (2016) partem da ideia de que uma teoria 
morfológica tem, necessariamente, de dar conta de todas as palavras 
complexas, mesmo as que, do ponto de vista sincrônico, os esque-
mas que as sustentam já não possam mais ser usados para produzir 
novas formas espontaneamente. É a própria Jenny Audring que, em 
entrevista para Gonçalves, Soledade e Simões Neto (no prelo), assim 
se manifesta em relação à improdutividade:

Uma das coisas que tornam a morfologia interessante é que 
a produtividade dos padrões morfológicos não pode ser 
tomada como certa. Especialmente na formação de pala-
vras, encontramos padrões que são formalmente regulares 
e semanticamente transparentes, mas resistem à expansão. 
Se esses padrões forem desconsiderados, uma grande quan-
tidade de morfologia é jogada fora.

Na circunfixação, dois padrões muito parecidos concorreram 
durante muitos anos na língua, desde sua fase inicial de formação: 
a-X-ecer e en-X-ecer. A alta prolificidade do segundo fez com que o 
primeiro deixasse de produzir novas formas desde o século XV (cf. 
CASTRO DA SILVA, 2012), o que explica a baixíssima frequência 
de tokens com a- na primeira posição:

(12)  abastecer aborrecer adoecer  adormecer
 agradecer amanhecer amadurecer amolecer
 amortecer anoitecer apodrecer apetecer

Sem dúvida alguma, a semântica TORNAR-SE X aplica-se 
bem às formas em (12). No entanto, algumas são menos transparentes 
não só na forma quanto na interpretação. Por exemplo, ‘aborrecer’, 
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‘adoecer’ e ‘adormecer’ podem ser reunidas em torno do sentido 
aspectual incoativo, o que nos leva a inferir o início de um processo, 
ainda que no primeiro verbo a base não tenha livre curso. ‘Amortecer’ 
e ‘abastecer’ têm bases reconhecíveis, mas o significado deixa de ser 
composicional. Por exemplo, ‘amortecer’ não significa tornar-se / 
ficar morto. Desde Aronoff (1977), admite-se uma clara relação entre 
transparência semântica e produtividade. Desse modo, admitimos, 
com Castro da Silva (2012), que a-X-ecer deixou de ser produtivo 
e, portanto, o esquema a seguir é apenas relacional, ao contrário do 
rival gerativo en-X-ecer. 

(13)  SEMÂNTICA:   [ TORNAR-SE X14 ]15

 MORFOSSINTAXE:  [V AF16 ADJ14 AF16 ]15

 FONOLOGIA:  / a16.po.dɾ14e.’seR16 /15

Em sua conferência para o Abralin On Line, Audring reforça a 
importância de se estudarem os padrões improdutivos, pois eles cons-
tituem boa parte da morfologia de uma língua. Esquemas como (13) 
são muito comuns em português e recebem guarida numa abordagem 
relacional. Duas hipóteses sobre a improdutividade despontam da 
correspondência entre os esquemas de circunfixação aqui apresen-
tados: (a) a coerência semântica e (b) a competição de construções. 
Usemos outros formativos para desenvolver essas questões.

5. Explicando a improdutividade lexical: novos casos

Comecemos a discussão com um conjunto de formas dever-
bais terminadas em -or. Muito pouco descritas em português, as 
nominalizações com esse sufixo constituem uma família pequena, 
incluindo inúmeras já opacificadas, a exemplo de ‘sabor’, que eti-
mologicamente tem a mesma raiz de ‘saber’: se, de fato, “saber tem 
gosto”, o mesmo não se pode dizer da morfologia de ‘sabor’, cuja 
composicionalidade e a analisabilidade de modo algum são viáveis 
na atual sincronia, pois um falante comum da língua não é capaz de 
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estabelecer qualquer relação morfossemântica entre os membros do 
par. No entanto, concentremo-nos primeiramente nas formas mais 
transparentes:

(14)  tremer  tremor  feder  fedor
 clamar  clamor  temer   temor
 louvar  louvor   valer  valor

Para dar conta das formas em (14), sem dúvida alguma, po-
demos propor um esquema como o em (15), a seguir, no qual um 
verbo se recategoriza como nome através da adjunção do sufixo -or:

(15)  SEMÂNTICA:   [ ATO OU EFEITO DE X17 ]18

 MORFOSSINTAXE:  [S V17 AF19 ]18 
 FONOLOGIA:  / ...17.’oR19 /18

Um esquema como (15), no entanto, está longe de ser gera-
tivo e isso pode ser explicado pelos seguintes motivos, em ordem 
decrescente de importância:

a. não cria novas palavras no atual estágio da línguas;

b. sua improdutividade pode ser explicada pela diversidade de estratégias 
que o português apresenta para nominalizar um verbo, incluindo, (i) sufixos 
nominalizadores rivais, como -ção, -mento e  -agem, além (ii) da derivação 
regressiva e (iii) da conversão;

c. muitas formas terminadas em -or se distanciam – e muito – dos verbos 
de origem, adquirindo significados novos, distantes da base, como ‘andor’ 
e ‘furor’, o que nos configura a situação de não coerência semântica, en-
fatizada por autores como Aronoff (1977), Basilio (1980) e Bauer (2001); 
por fim, mas, sem sombra de dúvida, de ampla relevância, é o fato de

d. as formas XV-or serem as únicas deverbais, além dos agentivos XV-ão 
(‘chorão’, ‘pidão’), que não se utilizam de uma base tema (VILLALVA, 
2000), o que constitui anomalia na língua (o uso de bases radicais está 
associado a formações denominais), e 
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e. apresentarem um homônimo em  -or indicando agente, como se observa 
em ‘ator’, ‘cantor’ e ‘professor’. Havia, na língua, dois sufixos idênticos 
para formar nomes: (i) um categoricamente deverbal, para formar substan-
tivos abstratos (‘clamor’, ‘tremor’), e (ii) outro idêntico para cunhar nomes 
de agente, alguns denominais (‘condutor’, ‘feitor’) e outros deverbais 
(‘defensor’, ‘promotor’).

Com todos os pontos anteriormente destacados, fica bem claro 
que as nominalizações XV-or estavam fadadas à improdutividade 
lexical: sem coerência semântica, com enorme contingente de bases 
irreconhecíveis e com fortes estratégias rivais com a mesma função, 
o destino desse esquema não poderia ser outro. As construções 
XV-or nos dão mais evidências da improdutividade lexical, pois 
fornecem mais respostas à estagnação de esquemas. Desse modo, 
sem considerar o nó SEMÂNTICA, podemos estabelecer a seguinte 
generalização sobre as formações X-or no português contemporâneo, 
nos moldes da MR:

(16) [S <V>β AF19 ]S

 [S <V>β oR19 ]S 

Tal esquema acolhe não apenas os substantivos deverbais X-or 
mais transparentes, mas também acolhe uma gama variada de nomes 
com -or sem o verbo correspondente, cuja base se perdeu na história 
da língua (17a). Além disso, também dá conta de formas agentivas 
em que a base é um nome (17b). Por fim, também acolhe formas 
agentivas sem radical identificável ou fonologicamente distante de 
uma base-palavra (17c): 

(17) a. pavor         horror     humor          calor  vapor
 b. amargor     alvor       cultor  gestor   tensor
 c. obsessor     auditor    assessor  locutor  opressor

Enfim, a informação em (16) é tudo o que os falantes precisam 
para estabelecer generalizações entre as palavras finalizadas em -or 
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que o português atual apresenta: são todas substantivas, quer a base 
seja identificada, quer não. Obviamente, o grau de analisabilidade 
depende das condições de pareamento forma-forma. A composiciona-
lidade, por sua vez, requer vínculos de significado entre os membros 
do par. Passemos, a seguir, a uma descrição maior da improdutividade 
no âmbito da MR.

6. Questões gerais sobre improdutividade

Ao ilustrar os problemas que padrões improdutivos levantam 
para a análise, Audring (2020) detalha quatro tipos de improdutivi-
dade morfológica lato sensu. O primeiro tipo consiste em casos nos 
quais partes das palavras não existem em isolamento, como é clássico 
caso de cran-, em inglês, num grupo pequeno de palavras terminadas 
em -berry designando nomes de frutas:

(18) blackberry: amora
 blueberry: mirtilo (mais conhecido no Brasil pelo nome em inglês)
 cranberry: oxicoco (mais conhecido no Brasil pelo nome em inglês)
 raspberry: framboesa
 strawberry: morango

 Exemplo semelhante em português é o conjunto de instru-
mentos terminados em -scópio cujas bases muitas vezes não são 
identificadas como palavras:

(19) aeroscópio
 autoscópio
 baroscópio
 caleidoscópio
 cardioscópio
 estetoscópio
 giroscópio
 osciloscópio
 periscópio
 telescópio
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Outro caso de improdutividade lexical, aludido por Audring 
(2020), é o de palavras ou partes de palavras que têm um significado 
imprevisível, como é o caso, por exemplo, do composto ‘lua de mel’. 
Sabemos que compostos, apesar do nome, são caracterizados pela 
não composicionalidade, o que mostra, bem claramente, a fronteira 
entre analisabilidade e composicionalidade, como se vê nos casos a 
seguir, cujas interpretações metafórica (20a) ou metonímica (20b) 
acabam não permitindo a expansão no número de membros de de-
terminada família lexical:

(20) a. pé-de-moleque     peito-de-moça      aguardente
     agua-viva     viúva-negra     costela-de-Adão

 b.  bóia-fria     puxa-saco     comigo-ninguém-pode
      lambe-botas     baba-ovo      bate-entope

Além desses, existem também padrões flexionais e derivacio-
nais com alomorfia em que aparecem formas imprevisíveis, embora 
apresentem significado relacionado. Tal é o caso dos plurais em -ãos 
e -ães, totalmente inativos no atual estágio da língua. Sem dúvida 
alguma, a forma -ões suplantou as demais, impondo-se como a única 
ativa no atual estágio da língua (HUBACK, 2007). Por seu alto grau 
de generalidade, consegue suplantar até os casos consagrados de -ãos 
e -ães, sendo a forma usada em dados como os que aparecem em 
(21a), a seguir, realizados até mesmo por falantes com alto grau de 
escolarização. A rivalidade histórica entre as três possibilidades de 
realização do plural levou à improdutividade tanto de -ãos, restrita a 
alguns monossílabos e anoxítonos (21b), quanto de -ães, que resiste 
apenas em três itens lexicais de altíssima frequência na língua (21c). 

(21) a. cidadões irmões  capitões    pagões     cristões
 b. mãos  órfãos  grãos    órgãos     sãos
 c.  cães  pães  mães 
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O último tipo de improdutividade discutido por Audring e 
resenhado por Fally (2020) são os padrões improdutivos strictu 
sensu, “quer dizer, certos procedimentos já não disponíveis para a 
formação de novas palavras” (FALLY, 2020, p. 2), como a formação 
de substantivos abstratos com -idão (BASILIO, 1980). Novamente, 
a rivalidade com outros sufixos (p. ex., -ez, -ice-, -ura etc.) e a falta 
de coerência semântica podem ter desencadeado a improdutividade 
de -idão, cujos constructos (instanciações) são bem transparentes 
(cf. 22). Um esquema relacional como (23) acolhe as formas em 
(22):

(22) gratidão    imensidão vastidão       imensidão solidão
 retidão    aptidão  escuridão    escravidão devassidão

(23)  SEMÂNTICA:   [ QUALIDADE DE X21 ]22

 MORFOSSINTAXE: [S ADJ21 AF23 ]22 
 FONOLOGIA:  / ... 21i’dɒ̃ɷ̃23 /22

Finalizando a seção, a própria Audring, em entrevista para 
Gonçalves, Soledade; Simões Neto (no prelo), conclui o seguinte 
sobre a improdutividade lexical:

Especialmente no que se refere à formação de palavras, 
encontramos padrões que são formalmente regulares e se-
manticamente transparentes, mas que resistem à expansão. 
Se tais padrões forem desconsiderados, grande parte do que 
se faz em morfologia é jogada fora, como o bebê junto com 
a água do banho4.
Em nosso modelo, os esquemas improdutivos têm uma 
função importante: eles não geram palavras novas, mas 
motivam palavras existentes. Na verdade, a função motiva-
dora é compartilhada por esquemas tanto produtivos quanto 
improdutivos. Isso aproxima os dois tipos de esquema de 
forma mais íntima do que em outras teorias. Eles também 
“vivem” no mesmo ecossistema mental que chamamos de 

4 Nota de tradução: expressão advinda do inglês (to throw the proverbial baby with the bathwa-
ter), que remete à ideia de se colocar algo valioso junto de algo sem valor.
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léxico estendido. Além disso, os dois tipos de esquema são 
muito semelhantes na forma: ambos são entendidos como 
modelos com variáveis.

7. Outras evidências do português para a MR: padrões de acento 
e abertura 

Jackendoff e Audring (2020, p. 23) usam o termo irmãs para pa-
res de palavras, “nos quais nenhuma pode ser derivada da outra e não 
existe uma “mãe” abrangente da qual ambas possam herdar”. Alguns 
exemplos do português revelam a relevância do nó FONOLOGIA 
para estabelecer uma oposição categorial na MORFOSSINTAXE. 
Os exemplos em (24), a seguir, no nosso entendimento, sustentam 
muito bem o ideário da MR, uma vez que esse modelo pressupõe a 
existência de nós independentes, mas articulados aos demais.

(24)  a.  calculo  b. cálculo   
     duvida      dúvida
     pratica      prática
     vinculo     vínculo
     auxilio     auxílio

Todos os exemplos em (24a) caracterizam formas verbais, 
em oposição aos exemplos de (24b), categorizados como nomes. O 
que acontece nesses pares é que o acento, assim como determinados 
afixos da língua (-ção, -mento, -agem), sinaliza a categoria sintática 
da palavra: as formas verbais são sempre paroxítonas, em oposição 
às nominais, categoricamente proparoxítonas. Em vez de formular 
uma difícil regra de formação que levaria, por exemplo, à criação 
de deverbais proparoxítonos ou uma construção superordenada que 
parte das formas verbais para as nominais, o que o falante parece 
abstrair desses pares é um padrão regular entre esquemas irmãos e 
esse padrão conta com a FONOLOGIA como principal referência 
para a informação da MORFOSSINTAXE. Novamente aqui, a SE-
MÂNTICA é bastante geral:
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(25) 

Se a. e b. forem interpretados como esquemas irmãos, bem ao 
estilo da MR, a representação em (25) revela um padrão morfofono-
lógico obviamente relacionado do ponto de vista morfossemântico, 
uma vez que a ideia de (a) está contida em (b) ou vice-versa, havendo 
construção-mãe com um significado bastante genérico5. Por essa 
razão, “o falante – que domina os padrões linguísticos muito mais do 
que imagina – contrariando a norma, diz, por exemplo, que irá apor 
sua “rúbrica” no documento” (GONÇALVES, 2019, p. 55). Desse 
modo, o usuário da língua regulariza uma forma anômala, que não 
segue o comportamento das demais, a despeito de a tradição exigir 
o contrário, como se vê no excerto a seguir, extraído de Gonçalves 
(2019, p. 55):

Rubrica é uma palavra paroxítona, tendo a sílaba bri como 
sílaba tônica. Geralmente, a palavra rúbrica é muito utilizada 
no português falado, sendo um erro de prosódia, onde uma 
palavra paroxítona é transformada em proparoxítona.

Outra vantagem da MR, ainda em relação ao esquema em 
(25), é a possibilidade de abordar melhor a interface da morfologia 
com a fonologia. Por exemplo, em termos serialistas, um processo 
fonológico chamado abaixamento dactílico (WETZELS, 1992), 
definido na nota 26 (cf. capítulo 5), caracteriza os nomes dever-
bais proparoxítonos, uma vez que as vogais médias sempre irão 
se manifestar como abertas, em oposição às das formas verbais 
correspondentes, categoricamente fechadas. Em vez de formular 
5 Conforme Langacker (2008), a diferença entre verbo e nome é de perfilamento. Esse autor de-

fende que dois tipos de escaneamento estão presentes, constantemente, na linguagem cotidiana: 
o sumário e o sequencial. Para ele, o escaneamento sequencial é sempre utilizado quando há 
observação de eventos que ocorrem numa sequência temporal (é o que acontece com verbos). 
O escaneamento sumário também está presente no dia a dia, pois é efetiva a capacidade de 
apreender e expor eventos, de base sequencial, de modo holístico, como um todo.
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regras, para dar conta dos dados em (26), a seguir, podemos assumir 
a informação fonológica especificada nos esquemas irmãos em (27), 
em que O representa o constituinte silábico onset e os parênteses, a 
opcionalidade desse elemento. V abrevia vogal e Med e Ab, média 
e aberta, respectivamente. Sem dúvida alguma, uma abordagem 
como a Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995) poderia 
ser trazida à tona para esmiuçar o nó FONOLOGIA. Para os nossos 
propósitos, as informações Med e Ab são suficientes:

(26) orbita   órbita  debito  débito
 formula   fórmula  credito  crédito
 copula  cópula  replica  réplica
 rotulo  rótulo  pratica  prática

(27) SEMÂNTICA:  [ AÇÃO ]25  [ ATO / EFEITO ]26

MORFOSSINTAXE: [V24 ...]25     [N24...]26   
FONOLOGIA  [...(O)Vmed[-aberto].’σ.σ]25 [...’(O)Vmed[+aberto].σ.σ]26

                
        [e, o]       [ɛ, Ɔ]

Como se vê, a abordagem relacional permite o estabelecimento 
de relações entre palavras sem recorrer a qualquer serialismo, o que, 
do ponto de vista da aquisição e  processamento da linguagem, é 
bem mais vantajoso.
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CAPÍTuLo 7:

o TrATAmENTo rELACioNAL DE ELEmENTos 
morFoLÓGiCos sEm sEmÂNTiCA

Para início de conversa

Neste capítulo, ilustramos o poder descritivo da Morfologia 
Relacional (MR) no tratamento de unidades morfológicas que não 
portam significado. Chamados de morfes não morfêmicos (ROSA, 
2000) ou unidades amórficas (ARONOFF, 2004), essas instâncias 
sempre constituíram um problema para as teorias morfológicas, uma 
vez que, claramente identificáveis e facilmente isoláveis, sendo, 
portanto, plenamente analisáveis, sabotam o ideal de univocidade 
conteúdo-expressão em morfologia (GONÇALVES, 2008). Portanto, 
está em jogo, nas próximas seções, o tratamento de elementos a que 
se chega quando dividimos um todo em partes menores e para os 
quais não há como estabelecer qualquer significado. Comecemos 
pelos elementos de juntura.

1. Os segmentos de juntura

O termo interfixo é geralmente empregado para caracterizar 
elementos relacionais que aparecem entre duas unidades morfo-
lógicas, como as vogais e consoantes de ligação, além de certos 
marcadores de palavras (HASPELMATH, 2002). Essa classe de 
elementos vem representada por segmentos fônicos que entram em 



100

morfologia relacional:
introdução e aplicação ao português

determinados contextos para possibilitar junturas, de acordo com 
os padrões silábicos de uma língua. Interfixos são entidades seman-
ticamente nulas (desprovidas de significado e, portanto, não mor-
fêmicas) e têm caráter meramente formal, já que ou (a) surgem por 
imposições de natureza fonológica (vogais e consoantes de ligação) 
ou (b) caracterizam determinados tipos de construção morfológica 
(marcadores de palavras)1. 

Alguns analistas da linguagem desconsideram essas unidades 
(cf. FREITAS, 1979; ZANOTTO, 1986) e as interpretam como 
parte do elemento precedente ou subsequente. Por exemplo, pode-se 
pensar na sequência -udo como sufixo que veicula, como vimos, a 
SEMÂNTICA de “avantajado de X”, em que X é principalmente um 
substantivo que denota uma parte do corpo visível: ‘barrigudo’, ‘ca-
beçudo’, ‘bigodudo’. Em ‘mãozudo’, ‘pezudo’ e ‘pauzudo’, pode-se 
propor a existência de um -z- como uma espécie de ponte (ou “cola 
morfológica”) entre as bases e o sufixo -udo. Também é possível 
admitir alternância entre as formas -udo e -zudo na manifestação 
desse conteúdo. No entanto, como enfatizado em Gonçalves (2019, 
p. 35), “a primeira análise parece mais vantajosa exatamente porque 
o elemento epentético (consoante inserida), embora desprovido de 
significado, é recorrente na língua, aparecendo junto a outros su-
fixos”, a exemplo de  -ada, -eiro e -ito, entre tantos outros usados 
em formações até muito recentes, a exemplo das que aparecem na 
primeira linha. Tal é o caso ‘jacarezada’, encontrada recentemente e 
usada em referência àqueles que se imunizaram contra a COVID-19, 
tornando-se ‘jacarés’, numa clara alusão a uma fala negacionista do 
atual presidente:

1 Essas partículas desafiam a máxima forma-significado são muito interessantes para as teorias 
linguísticas, são sempre funcionalmente motivadas, i.e., podem não ter um significado lexical, 
mas certamente desempenham uma função no sistema. Uma vogal ou consoante epentética 
funciona como um verbo de ligação: não tem significado lexical\nocional, mas desempenha 
uma função na língua, seja uma função fonotática ou morfossintática. O mesmo vale para 
conjunções integrantes e outras partículas gramaticais como marcadores de caso, por exemplo.
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(01) gurizada, sirizada, petezada, jacarezada 
 açaizeiro, ingazeiro, cafezeiro, chuchuzeiro
 florzita, cãozito, jardirnzito, irmãozito

Não há dúvidas de que esse /z/ surge por questões fonotáti-
cas e aparece nas instâncias oxítonas (obviamente atemáticas) que 
se combinam com esses sufixos. Uma análise relacional, como a 
formalizada a seguir, consegue expressar a existência desse /z/ sem 
entrar na questão do significado, já que essa sibilante simplesmente 
se comporta como unidade morfológica, por sua recorrência, e é 
acionada sempre que questões de juntura se fazem necessárias. Por 
isso mesmo, é reconhecida e acessada pelo falante, apesar de não 
contribuir com o significado do todo. Esquemas irmãos garantem a 
isolabilidade desse elemento relacional, como se formaliza a seguir, 
somente com os nós MORFOSSINTAXE e FONOLOGIA:

(01) MORFOSSINTAXE: [Adj udo]1      [S ada]2    [S eiro]3

 FONOLOGIA  [...’z udɷ]1       [....’z ada]2 [... .’z ejɾɷ]3

Situação semelhante à encontrada em (01) é a dos nomes 
oriundos de verbos. Villalva (2000) nos mostra que a variável tema 
é a selecionada em construções deverbais, como se observa nos 
dados a seguir:

(02) desregramento  naturalização  lavatório       ancoradouro 
 suplemento   lambeção  mictório        bebebouro
 abatimento  inibição  dormitório      sumidouro 

Nas nominalizações deverbais em que o sufixo se inicia por 
vogal, como é o caso de -ura, por exemplo, é sistemática a presença 
de -d-, o que se constata nos exemplos em (03), na sequência. Ob-
serve que (03a), com base nominal, seleciona -ura, enquanto (03b), 
com base verbal, termina sempre em -dura:
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(03) a. feiúra  b. ligadura
  brancura     semeadura
  frescura     varredura
  loucura      urdidura

No nosso entendimento, um /d/ epentético é acionado para 
resolver problemas de juntura sempre que a base tema se combina 
com um afixo iniciado por vogal, de modo a evitar um hiato. Não é 
por acaso que vemos essa mesma consoante em várias construções 
deverbais, o que sinaliza sua recorrência:

(04) costureira/arrumadeira     inteiriço /movediço       viela/piscadela 
 faxineira/passadeira         enfermiço/corrediço      rabela/abridela 
 copeira/fritadeira         roliço /dobradiço            tramela/cuspidela 

Esquemas irmãos possibilitam identificar essa consoante 
intrusiva, como representado em (05), a seguir, que, como (01), 
unicamente especifica os nós MORFOSSINTAXE e FONOLOGIA:

(05) MORFOSSINTAXE:  [V ura]4      [V iço]5          [V eiro]6

 FONOLOGIA  [...’dura]4        [....’ disɷ]5           [... .’dejɾɷ]6

 Desse modo, o português apresenta duas consoantes de jun-
tura bem assentadas na língua: uma para construções denominais 
(-z-) e outra para formações deverbais (-d-). Por isso mesmo, esses 
elementos, além de fonologicamente motivados, sinalizam a natureza 
categorial da base. Essa relação fica muito clara quando analisamos 
as formações X-eira. Observe-se, nos dados a seguir, que um /z/ 
epentético surge nas bases substantivas (06b) e /d/ nas verbais (06c):

(06) a.  iogurteira   b.  pãozeira c.  batedeira
     inhoqueira        pudinzeira      enceradeira
     pipoqueira        cuscuzeira         grelhadeira
     sorveteira        arrozeira      empilhadeira
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Analisemos, a seguir, os atualizadores lexicais. Também aqui, 
deparamo-nos com segmentos sem SEMÂNTICA, amórficos na 
terminologia de Anderson (1992), mas com importante papel nas 
palavras de que fazem parte. Por questões de espaço e para não entrar 
na relação com o gênero, já discutida, deixaremos de lado as vogais 
finais -a e -o, por entendermos, como outros autores, sobretudo Car-
valho (2019, no prelo), que esses formativos, mesmo em substantivos 
que se referem a coisas (‘porta’, ‘ombro’), fazem parte das constru-
ções de gênero. Por esse motivo, não são elementos destituídos de 
SEMÂNTICA. Na próxima seção, nosso objeto é a chamada vogal 
temática /I/ (graficamente <e>), muito apropriadamente denominadas 
de atualizador lexical desde o trabalho de Bechara (2005).

2. Algumas notas sobre os atualizadores lexicais

Em português, os atualizadores lexicais não constituem ele-
mentos obrigatórios. Isso porque há diversas palavras sem esse 
constituinte, como é o caso dos nomes terminados (a) em ditongo 
(oral ou nasal), (b) vogal tônica, (c) vogal nasal e (d) consoante. 
No nosso entendimento, tais formas não carecem de atualizador 
lexical porque elas já constituem formas livres, na terminologia de 
Bloomfield (1933):

(07) réu  café  romã  pomar
 lei  caqui  jejum  freguês
 pai  cipó  rim  sal
 mãe  sofá  rã  bar

Depreende-se, dos exemplos em (07), que são temáticas2 
apenas as palavras terminadas em vogal átona e oral, como ‘pente’, 
‘ponta’ e ‘prato’. Esses dados sugerem que, nos nomes, cabe aos 
2 O termo mais usado na literatura em referência aos segmentos finais -a, -o e -e é vogal temáti-

ca. Em concordância com Gonçalves (2019), usamos o termo apenas para os constituintes do 
verbo. Nessa obra, o autor apresenta um quadro com as inúmeras diferenças entre as vogais 
verbais e as nominais, concluindo estarmos diante de formativos muito diferentes em termos 
de forma e função.
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atualizadores lexicais, como bem lembrado por Bechara (2005, p. 
345), a função primeira de

atualizá-la para funcionar como palavra, integrando-a no 
léxico [...]. Muitas vezes o radical não pode funcionar 
imediatamente como palavra; completa-o uma vogal para 
constituir o tema da palavra e por isso se chama vogal temá-
tica ou atualizador léxico, isto é, atualiza-o para funcionar 
concretamente no discurso.

No nosso entendimento, o atualizador lexical /I/ é diferente 
dos demais, por dois motivos, fundamentalmente: (a) é totalmente 
desprovido de SEMÂNTICA e (b) é a vogal que surge apenas com 
a função de ajustar a base de acordo com os padrões fonotáticos da 
língua. Sabemos que é extremamente rara uma formação ex-nihilo 
(HASPELMATH, 2002), sem qualquer motivação morfológica ou 
semântica, e, por isso, não costumamos criar raízes (GONÇALVES, 
2016). Novas raízes, no entanto, provém de duas fontes: os emprés-
timos e as siglas. Em relação ao primeiro caso, todas as formas em 
(08) receberam a vogal alta anterior e já não soam mais empréstimos 
porque foram graficamente aportuguesadas (são escritas com <e>, 
apesar de pronunciadas com [I]):

(08) esporte  esnobe  surfe
 suingue  gangue  bangue-bangue

Estamos procedendo do mesmo modo com todas as formas 
recém-importadas em (09) porque o português, ao contrário do in-
glês, não permite obstruintes na posição de coda silábica. Embora 
a grafia não evidencie o fato, todas as palavras de (09) apresentam 
um [I] final quando usadas em português:

(09) funk  back-up  donwload e-book
 ship  crush  nerd  boot
 bug  link  led  look
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Outro mecanismo criador de raízes em português é a siglagem. 
Nos acrônimos, siglas pronunciadas como palavras, a vogal final, 
sempre átona e oral, é categoricamente [I], o que nos autoriza afirmar 
ser essa vogal o atualizador lexical por excelência:

(10) CUT  PUC  UERJ
 CEP  IF  UFF
 ONG  CEF  PEC

Percebam que essa vogal tem motivação apenas fonológica e, 
nos empréstimos, de modo algum é possível estabelecer qualquer 
generalização quanto ao gênero. Por exemplo, ‘gangue’ é feminina 
(gangue perigosa), enquanto ‘suíngue’ é masculino (o suingue) e 
‘esnobe’ não tem gênero inerente (moça esnobe; homem esnobe). 
No caso das siglas, o gênero é determinado pelo núcleo da expressão 
originária: a CUT (Central Única dos Trabalhadores), o CEP (Có-
digo de Endereçamento Postal). Talvez por esse caráter mais neutro, 
haja tentativa de anular a oposição de gênero com o uso dessa vogal 
(amigo X amiga X amigue). Sem entrar nesse mérito, postulamos 
que o elemento assemântico [I] desempenha, nas formas em que 
aparece, apenas função relacional3:

(11)  MORFOSSINTAXE:     [S dent7e8]9    [S blog10    ]11      [S IFF12     ]13

 
 FONOLOGIA      [....I8]9, 11, 13 

Em (11), como as duas últimas palavras não se conformam 
aos padrões fonotáticos do português, o nó FONOLOGIA leva 
automaticamente à inserção da vogal, fazendo com que esses itens 
recém-incorporados à língua apresentem um atualizador lexical com 
co-índice 8, comportando-se, na MORFOSSINTAXE, do mesmo 

3 Não coincidentemente é a vogal epentética que desfaz encontros consonantais impróprios 
(‘pizza’, ‘mogno’, ‘psicólogo’, ‘pacto’), aparece na formação do plural, ainda que grafada 
com <e> (‘mares’, ‘meses’) e desfaz hiatos  (‘passeio’, ‘saboreio’).
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modo que o primeiro em termos de relações lexicais: ‘dentista’, 
‘blogueiro’, ‘iffiano’. Passemos, a seguir, aos marcadores de palavras.

3. Os marcadores de palavra e a composição neoclássica

Nesta seção, vamos abordar os marcadores de compostos, vo-
gais que aparecem em formações técnico-científicas deliberadamente 
inventadas, no início do século XIX, por um grupo de estudiosos com 
o objetivo de instituir uma nomenclatura universal para diversas áreas 
de especialidade. Não é à toa que os chamados internacionalismos, 
sempre criados a partir de bases gregas e latinas, são formalmente 
muito parecidos em línguas sem parentesco direto, como se vê no 
quadro abaixo, extraído de Gonçalves (2011, p. 8):

PORTUGUÊS INGLÊS ALEMÃO FRANCÊS HOLANDÊS ROMENO

biólogo biologist biologe biologiste bioloog biolog

biógrafo biographer biograph biographe biograaf biograf

centímetro centimeter zentimeter centimètre centimeter centimetru

hipódromo hippodrome hippodrom hippodrome ippodromo hipodrom

microscópio microscope mikroskop microscope microscoop microscop

telefone phone telefon téléphone telefoon telefon

homossexual homosexual homosexuell homosexuels homoseksueel homosexual

ecologia ecology ökologie écologie ecologie ecologie

biblioteca library bibliothek bibliothèque bibliotheek bibliotecă

Quadro 1: Nomes técnicos de bases greco-latinas (Fonte: GONÇALVES, 2011, p. 8)

Quando falam em compostos neoclássicos, como os listados 
no Quadro 1, os autores são unânimes em apontar, como uma das 
principais características desse tipo de palavra complexa, a presença 
de uma vogal entre os componentes (CAETANO, 2010, VILLAL-
VA; SILVESTRE, 2016; RIO-TORTO, 2019). De um modo geral, 
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considera-se que compostos neoclássicos apresentam vogal na fron-
teira de seus constituintes, mas a classificação desse segmento nem 
sempre é a mesma, variando desde elemento de ligação (SCALISE, 
1984; FABB, 1998) à parte constitutiva do primeiro ou do segundo 
radical (BAUER, 1998). Etimologicamente, a vogal -i- está relacio-
nada às formas oriundas do latim, como em (12), e a vogal -o-, às 
formas provenientes do grego, como em (13). Para Gonçalves (2011, 
p. 15), “em uma fronteira morfológica do tipo/ ... CF+CI ... /, em que 
C representa consoante e F e I, final e inicial, nessa ordem, é siste-
mática a presença de uma vogal, considerada, pela maior parte dos 
estudiosos” (cf. KEHDI, 1989; SANDAMANN, 1989; LAROCA, 
1994), “uma espécie de “cola morfológica” entre as duas bases” 
(GONÇALVES, 2011, p. 15). 

(11) fungicida herbívoro floricultura homicído

(12) cosmonauta biblioteca autodidata psicogênese

Em português, a vogal -o- é bem mais comum que -i-, não 
apenas por aparecer num número infinitamente maior de construções 
(HIGINO da SILVA; GONÇALVES, 2017), mas também por figurar 
em formas que contém elementos latinos. De fato, nos hibridismos, 
quando um dos componentes é de origem grega, a exemplo de 
‘equofagia’ (latim + grego, “ato de comer cavalos”) e ‘agronomia’ 
(latim + grego, “ciência que pesquisa elementos agrícolas”), é a 
vogal -o- que aparece. 

Ao analisar o formativo agr-, Higino da Silva (2016) demons-
tra que,  a despeito de sua origem latina, é bem maior o emprego 
de -o- em construções recentes em que o elemento se combina com 
palavras: ‘agronegócio’, ‘agrotóxico’, ‘agrodólar’. A altíssima fre-
quência de token faz com que -o- apareça mesmo com elementos 
de segunda posição de origem latina, como é o caso de ‘genocida’. 
Enfim, entendendo que esse elemento tem papel importante tanto 
nos compostos neoclássicos quanto nas construções recentes ditas 
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híbridas, em que tais formas se adjungem a palavras, não o con-
sideramos vogal de ligação. Nossa descrição fundamenta-se nos 
seguintes argumentos:

1. elementos de ligação servem para resolver problemas de juntura e 
apresentam clara função fonológica: desfazer hiatos, evitar grupos con-
sonânticos impróprios etc. Em português essa é a função da vogal /i/, que 
aparece, por exemplo, na flexão verbal (‘passeio’ vs. ‘passeamos’) e na 
formação do plural (‘mares’, ‘fregueses’); 

2. as formas com [o] são construções especiais do ponto de vista morfoló-
gico, pois, ao contrário da composição com bases livres (13a), cuja cabeça 
está sempre à esquerda, têm núcleo sistematicamente à direita (13b) ou são 
sem núcleo, uma vez que coordenativas (13c):

(13)  a.   b.   c.
 peixe-boi  psicoterapia  ápico-dental
 Maria-mole  xenofobia  línguo-dental
 Carro-bomba  beatlomania  buco-maxilar
 bomba-relógio  ferrovia   lâmino-alveolar

3. compostos coordenativos de base livre não têm marcador de palavras, 
como se observa nos dados em (14):

(14) cantor-compositor restaurante-café deputado-pastor
 estudante-ator  bar-botequim  prefeito-bispo

4. formas com [o] suplantam as que teoricamente apresentariam [i], pela 
origem latina do elemento recorrente à direita. Tal é o caso de -cida, em 
que formas ultrarrecentes atestam o uso de -o-, como ‘maridocida’ (usada 
em referência ao assassinato do cônjuge pela própria esposa, a Deputada 
FlordeLis) e ‘bozocida’ (empregada para caracterizar o comportamento do 
atual chefe do executivo em relação à pandemia da COVID-19);

5. é a vogal [o] a que aparece nos diversos casos de recomposição que 
o português apresenta. Tal fenômeno foi abordado em Oliveira (2018) 
e contempla 9 dos 10 elementos de primeira posição por ela estudados:
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Afixoides Formas produzidas
Aero- 48 dados
Agro- 147 dados
Auto- 20 dados
Bio- 254 dados
Eco- 160 dados

Eletro- 280 dados
Foto- 61 dados

Homo- 35 dados
Moto- 30 dados
Petro- 17 dados
Tecno- 106 dados
Tele- 110 dados
Total 1254 dados

Quadro 2: Afixoides em uso no português do Brasil (Fonte: OLIVEIRA, 2018, p. 148)

Por todos esses motivos, a presença desse [o] de modo algum 
pode ser explicada apenas por questões históricas, estando longe uma 
análise como elemento de ligação, a exemplo do [i] nas situações 
relatadas em (1). Desse modo, seguindo Higino da Silva e Gonçal-
ves (2017), consideramos essa vogal marcador de um tipo diferente 
de composição. Na composição prototípica, há duas bases livres 
justapostas (‘criado-mudo’) ou em locução (‘louva-a-Deus’), cuja 
cabeça sempre se posiciona à esquerda, num claro padrão DM-DT 
(Determinado-Determinante), como mostra Sandmann (1989). Nos 
demais casos de composição, os que apresentam bases presas, como 
os seguintes, a vogal [o] sinaliza que a cabeça fica à direita:

a. neoclássicos típicos (com duas de mesma origem), como ‘xenoglossia’;
b. hibridismos com duas bases presas de origens diferentes(‘genocida’);
c. hibridismos com uma base presa (‘barracoteca’);
d. compostos copulativos com base presa (‘buco-maxilar’);
e. compostos com base terminada em -ia (‘musico-terapia’); e 
f. recompostos (‘homofobia’)
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No caso analisado na próxima seção, voltaremos a falar dessa 
vogal. Por ora, esquemas irmãos permitem não apenas identificar 
esse marcador como também indicá-lo como correlacionando pa-
lavras específicas, reunidas num grupo bastante homogêneo: a de 
compostos com base presa e cabeça à direita:

(16) buco[o]maxilar     soci[o]pata     gen[o]cida    hom[o]agressor

4. Outras unidades sem SEMÂNTICA

Jackendoff e Audring (2020) observam que unidades morfo-
lógicas desprovidas de conteúdo são muito frequentes nas línguas 
naturais e deixar de descrevê-las, como se não existissem, significa 
deixar de abordar grande parte da morfologia dessas línguas. Em 
português, há, pelo menos, sete situações desse tipo, algumas já 
descritas nas seções precedentes:

(18) i.  vogais temáticas (classificadores verbais);
 ii.  atualizadores lexicais (finalizadores de palavras);
 iii. marcadores de palavras (identificadores de conjuntos de formas 
linguísticas);
 iv. elementos de juntura (vogais e consoantes de ligação);
 v. partículas de derivados oriundos de bases não radicais4; e
 vi. unidades expletivas.

Finalizando este capítulo, iremos nos concentrar somente no 
último caso, uma vez que os demais vêm recebendo algum tratamento 
nos manuais de morfologia do português, sejam eles brasileiros (cf. 
FREITAS, 1979; LOPES, 2003;) ou portugueses (cf. VILLALVA, 2007). 

4 Entram nesse conjunto as formações X-mente, em que a base pode apresentar uma marca 
de gênero não interpretável no produto, como em ‘assiduamente’, e as formações deverbais, 
em que a vogal temática remanesce no nome derivado do verbo, a exemplo de ‘negociável’ 
e  ‘inibição’. Se esses segmentos não têm significado nos verbos, obviamente não portam 
significados nos nomes deles derivados.
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Como observa Gonçalves (2019), o termo unidades expleti-
vas (RIO-TORTO, 2016, p. 45) cobre as formas isoláveis que não 
interferem no significado do todo, como é o caso das listadas ante-
riormente, em (18). De fato, tanto o -a que antecede -mente com as 
outrora vogais temáticas verbais -a- (‘retomada’), -e- (‘lambeção’) e 
-i- (‘discernimento’) não contam para a interpretação do produto. O 
mesmo ocorre com ‘terciário’, ‘luxuoso’ e ‘sexual’, em que as vogais 
antepostas aos sufixos -ário, -oso e -al finalizam as palavras primiti-
vas ‘terça’, ‘luxo’ e ‘sexo’. Por razões variadas, esses segmentos aca-
baram sendo incorporadas à palavra derivada, literalmente sobrando 
quando efetuada a segmentação (daí serem chamadas de supérfluas 
por Rosa, 2000): terc-i-ário; lux-u-oso; sex-u-al. Outra situação de 
unidade expletiva é comentada com mais vagar na próxima seção.

5. Falsos infixos

Como se sabe, o infixo é um elemento medial que se coloca 
no interior de uma raiz para atualizar diversos tipos de significados 
nas línguas naturais. Desse modo, a raiz se fragmenta em duas 
partes para que, dentro dela, seja introduzido esse tipo de afixo. A 
infixação torna a raiz descontínua e está na lista dos processos não 
concatenativos (cf. McCARTHY, 1986). Infixos são muito comuns 
nas línguas autronésias e autroasiáticas. Em Tagalog, por exemplo, 
o infixo mais usado é -in-, que forma verbos intencionais a partir de 
adjetivos, como se vê nos exemplos a seguir, extraídos de Fortson 
(2010, p. 65):

(17) giniba (“arruinar”)  <<  giba (“gasto”)
 binato’ (“apedrejar”)   <<  bato (“petrificado”)
 ginami (“gastar”)  <<  gami (“usado”)

Pelos exemplos em (17), observa-se que a principal caracte-
rística do infixo, além da posição no interior da base, é contribuir 
com algum tipo de significado na palavra de que é constituinte. 
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Desse modo, é lícito afirmar que o português não apresenta esse 
tipo morfológico no seu inventário de unidades, ao contrário do que 
sugerem alguns autores, a exemplo de Herculano de Carvalho (1963, 
p.521), Ching (1973, p. 213) e Back e Mattos (1972, p.373), entre 
tantos outros. Heckler, Back e Massing (1984, p. XVIII), assim se 
posicionam a respeito da alegada existência de infixos em português:

Há gramáticos que negam a existência de infixos na Língua 
Portuguesa, embora possamos apresentar casos, como: faz, 
fez, fiz, em que a alternância vocálica nos parece um verda-
deiro infixo. Para haver um verdadeiro infixo, este deve ser 
um morfema, isto é, uma unidade significativa e não apenas 
uma unidade funcional.

O trio de palavras, apesar de desconcertante, nos levaria a 
identificar uma única raiz descontínua, fVz-, o que por si só já soaria 
pelo menos estranho. Além disso, há outras diferentes formas de 
raiz do verbo FAZER, com faç- (‘faço’, ‘façamos’) e fa- (‘faria’, 
‘faremos’). Com bem ressaltado por Vivas (2013), estamos diante 
de uma caso a que Bybee chama de fusão e o trio de formas aludido 
por Heckler, Back e Massing (1984) recebeu elegantes soluções por 
regras (WETZELS, 1991) e Gonçalves e Vivas (2015), de modo que 
descartamos a análise dessa raiz como descontínua pelo simples 
fato de essa alternância ser recorrente no paradigma verbal (VIVAS, 
2021).

Back e Mattos (1972, p. 373) alegam que a marca mais comum 
de diminutivo, -inho,  exibe estatuto de infixo em nomes próprios 
terminados em -s- ou -a: 

(18) Carlos – Carl-inh-os  Oliveira – Oliveir-inh-a 
 Marcos – Marqu-inh-os  Mota – Mot-inh-a
 Lucas – Luqu-inh-as  Tereza – Terez-inh-a

Estamos totalmente convencidos, acompanhando Kehdi (1999, 
p. 195), que se trata de um uso muito específico de -inho: em primeiro 
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lugar, os casos em -a estão fora de qualquer comentário, uma vez 
que funcionam rigorosamente como qualquer outro nome da língua; 
em segundo lugar, como evidência mais forte, a marca morfológica 
de diminutivo não aparece no interior da base; além disso, no mas-
culino, as terminações podem ser consideradas elementos à parte, a 
despeito de não se vincularem ao plural. Por exemplo, em ‘Carlos’, 
o elemento recorrente é Carl-, que aparece em ‘Carlota’, ‘Carla’, 
‘Carlão’ e na recente formação ‘Carluxo’. Por fim, faço nossas as 
palavras de Kehdi (1999, p. 193):

A tendência a dizer Carlinho e, com maior frequência, Lu-
quinha e Marquinho (além do par Rubens – Rubinho, em 
que na última forma não ocorre -s) revela com clareza que 
o sufixo diminutivo tende a recuperar a sua posição normal; 
confirmam-no também alguns nomes próprios femininos: 
Lurdes – Lurd-inha, Mercedes – Merced-inha, em que se 
verifica a perda do -s.

Finalizando a seção, concordamos plenamente com Mattoso 
Camara Jr. (1969), que se mostrou contrário a exemplos fornecidos 
por vários autores, incluindo o caso de ‘qualquer’, em que a alega-
da flexão mais interna foi apontada como de natureza infixal. Do 
ponto de vista sincrônico, temos aqui um composto em que apenas 
o elemento da primeira posição varia em número. Portanto, enfati-
zamos, não existem infixos em português. No entanto, quando nos 
deparamos com uma construção como ‘friorento’, o que fazer com a 
unidade -or-, que literalmente sobra, do ponto de vista semântico, no 
interior da palavra complexa? Qual o seu papel? Qual o seu estatuto?

6. De ‘friorento’ a ‘temporário’: outros interfixos?

Como bem observa Rosa (2000), é inegável a identificação 
de várias unidades que aparecem no interior de formas complexas 
e de modo algum se enquadram nos casos elencados em (18i-18-v), 
apresentados na seção 4. Os exemplos a seguir são de Gonçalves 
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(2019, p. 55) e dão mostras de quão volumoso é esse conjunto de 
partículas:

(19)  mat-ag-al   fri-or-ento  lam-aç-eiro 
 sangu-inol-ento temp-or-al dorm-inh-oco
 son-ol-ento peg-aj-oso temp-or-ário
 milh-ar-al corp-ór-eo umbi-lic-al
 peit-or-al sangu-in-ário can-avi-al
 

Na esteira de Rio-Torto (2016), vimos chamando tais ele-
mentos de unidades expletivas, uma vez que são passíveis de 
analisabilidade, mas não contribuem para a composicionalidade 
das palavras complexas de que participam. Obviamente, essas 
partículas estão ali por alguma razão, seja de natureza histórica 
(faziam parte da base numa outra sincronia da língua – ‘sanguíneo’ 
<< sanguis, lat.) ou não (evitar pronúncias estranhas, por exemplo: 
‘comer’ >> ?comão). Se estão ali, precisamos dar conta deles e não 
“jogá-los para debaixo do tapete”, como bem assinalam Jackendoff 
e Audring (2020, p. 49).

Como enfatizamos ao longo deste capítulo, a MR possibilita 
descrever unidades dessa natureza (sem SEMÂNTICA) e essa cons-
titui uma das vantagens desse modelo, segundo seus idealizadores. 
Para mostrar o poder explicativo da MR em formações como as em 
(19), analisemos as construções X-izar. Nesse tipo de formação, um 
adjetivo é o ponto de partida para a formação de um verbo cuja SE-
MÂNTICA, jogando o significado para cima, nos termos de Soares 
da Silva (2006), é TORNAR X:

(20) finalizar  imortalizar concretizar humanizar
 robotizar agilizar  sensibilizar descriminalizar
 hostilizar infantilizar politizar  utilizar

Com o instrumental da MR, podemos propor um esquema 
gerativo para os dados em (20), que responde tanto por formações 
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nativas novas, como ‘descriminalizar’, quanto por híbridos de base 
inglesa, a exemplo de ‘inicializar’, utilizada em referência a iniciar 
um processo em um computador.

(21)  SEMÂNTICA:   [ FICAR X14 ]15

 MORFOSSINTAXE:  [V X14 AF16 ]15

 FONOLOGIA:  / ũ.mɒ̃.n14i.’zax16 /15

Com o esquema em (21), todas as construções X-izar ficam 
acolhidas, o que possibilita ao falante processar de modo adequado 
praticamente todos os verbos que possuem essa terminação, ainda 
que alguns possam ser menos transparentes, em função da acessi-
bilidade da base, como ‘ignizar’ (“atrair fogo”) e ‘coptzar’ (“tornar 
capataz”), ou por terem mudado de sentido, em função da metáfora 
ou da metonímia. Por exemplo, ‘amortizar’ não remete à morte, 
mas a “extinguir aos poucos ou em prestações (uma obrigação, tal 
como uma hipoteca)”. Se o esquema em (21) funciona bem, qual 
é, então, o “problema” das formações X-izar? O ponto crítico, se 
assim podemos nos referir, são as construções em (22), todas com 
um elemento isolável entre a base e o sufixo:

(22) neutralizar (“ficar neutro”)    ridicularizar (“tornar ridículo”)
 sacralizar (“tornar sacro”)     prematuralizar (“tornar prematuro”)
 externalizar (“ficar externo”)  mercurializar (“tornar mercúrio”) 
 

A sequência em questão de modo algum pode ser constituída 
de um elemento relacional, pois não faz qualquer sentido, em termos 
de juntura, a presença de uma vogal e de uma consoante de ligação 
ao mesmo tempo. Tampouco essa sequência pode ser considerada 
afixo, pois não remete a nenhuma instância de significado. Obvia-
mente, muitos verbos X-izar provêm de adjetivos derivados e, por 
isso mesmo, as formas mediais poderiam ser remanescentes de um 
adjetivo complexo, como é o caso de ‘materializar’ e  ‘ambientali-
zar’. Por outro lado, qual seria a necessidade de se acrescentar um 
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sufixo deadjetival em palavras que já são adjetivos? De fato, todas 
as formas em (22) já são categorizadas como adjetivas.

Considerar as partículas de (22) como expletivas parece-nos 
uma solução bem vantajosa, ainda que leve à isolabilidade do que 
a tradição estruturalista chama de morfe não morfêmico. Numa 
análise relacional, teríamos o seguinte: “conjuntos de palavras que 
têm padrões de conexões semânticas e fonológicas semelhantes se 
reforçam mutuamente e criam generalizações emergentes que podem 
ser descritas como esquemas” (AUDRING, 2019, p. 33), ou seja, 
várias unidades lexicais que compartilham semelhanças semânticas 
e fonológicas formam um esquema abstrato que serve de modelo 
a outras formações. Como muitos adjetivos que servem de base 
para a formação de verbos têm um sufixo, a maior parte -al, a parte 
precedente pode acabar sendo levada para outras construções, ainda 
que não seja necessária. 

Num modelo de redes, como o de Bybee (1988, 2003), as cone-
xões entre unidades lexicais possibilitam identificar unidades exple-
tivas, como se observa na representação em (23) para ‘neutralizar’:

(23)  

Então, na Morfologia Relacional, o esquema em (21) pode ser 
reescrito como em (24), a seguir, em que a letras grega beta entre 
parênteses (β) representa uma peça morfológica sem qualquer valor 
no significado da construção como um todo:
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(24)  SEMÂNTICA:   [ FICAR X14 ]15

 MORFOSSINTAXE:  [V X14 (β) AF16 ]15

 FONOLOGIA:  / hũ.mɒ̃.n14i.’zax16 /15

O mesmo raciocínio é válido para as inúmeras peças que 
aparecem entre a base lexical verbal e o sufixo -ão nos chamados 
agentivos aumentativos (ROSA, 1982). Para essa autora, 

Os derivados de verbo por meio do sufixo -ão não nos pa-
recem, em vista de seu comportamento, um caso de aumen-
tativo. Constituem num tipo de formação que se restringe a 
indicar o agente habitual da atividade indicada pelo radical 
verbal e que é usado coloquialmente com valor pejorativo 
(ROSA, 1982, p.26).

Seja qual for a interpretação que dermos a formações como ‘ca-
gão’, ‘babão’ e ‘mijão’, saltam aos olhos formas como as seguintes, 
abundantes nos nomina agentis (RIO-TORTO, 1998, p. 171) X-ão:

(25)  comilão  beberrão  falastrão
  sabichão  brincalhão mexilhão

De acordo com Jackendoff e Audring (2020, cap. 5), podemos 
afirmar o seguinte: tudo o que o falante precisa saber é que esses 
nomes provêm de verbos, terminam em -ão e remetem a um agente 
frequentativo. Se apresentam alguma porção fonológica precedente, 
essa não é interpretável, como se observa no esquema em (26), que 
exemplifica os casos regulares, e em (27), para os “anômalos”:

(26)  SEMÂNTICA:   [ QUE FAZ X17 HABITUALMENTE]18

 MORFOSSINTAXE:  [S V17 (β) AF19 ]18

 FONOLOGIA:  / kag17ɒ̃W19/18

(27)  SEMÂNTICA:   [ QUE FAZ X21 HABITUALMENTE]22

 MORFOSSINTAXE:  [S V21 (β) AF19 ]22

 FONOLOGIA:  /beb21exɒ̃W19/22
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CAPÍTuLo 8:

PArA FiNALiZAr A CoNVErsA

O livro constitui introdução e, por isso, tentamos escrevê-lo 
numa linguagem clara, acessível a qualquer leitor, ainda que não 
domine a teoria geral na qual se insere: a Gramática de Construções. 
Mais do que isso, procuramos sempre aplicá-lo ao português, ten-
tando dar conta de fenômenos polêmicos para os quais as soluções 
existentes são bastante questionadas e, no nosso entendimento, 
encontram guarida na Morfologia Relacional.

Esperamos ter alcançado nosso objetivo principal: apresentar 
o modelo e aplicá-lo ao português, alcançando um público variado: 
desde pesquisadores interessados nos desenvolvimentos da Gramá-
tica das Construções até aqueles que apreciam morfologia, de uma 
forma geral, e morfologia do português, mais especificamente. Desse 
modo, deixamos de lado os padrões virais e as formações produti-
vas, pois a Morfologia Construcional há pelo quinze anos vem se 
debruçando sobre esses temas, que também podem receber bom 
tratamento na MR. Enfim, esperamos que o livro sirva de inspiração 
a novas pesquisas na área. 
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PosFáCio

Após introduzir a Morfologia Construcional no Brasil, Car-
los Alexandre Gonçalves traz nova obra que apresenta ao público 
a sua irmã: a Morfologia Relacional, modelo que Ray Jackendoff 
e Jenny Audring vêm desenvolvendo desde o final da década pas-
sada (JACKENDOFF; AUDRING, 2016, 2018, 2020). O nome 
dispensa apresentações: autor de inúmeros trabalhos publicados 
sobre morfologia e fonologia do português, não é a primeira 
vez que Carlos Alexandre Gonçalves traduz e nos apresenta um 
modelo teórico desenvolvido no exterior, aplicando-o aos dados 
da língua portuguesa, a exemplo das obras Otimalidade em foco: 
morfologia e fonologia do português, Introdução à Morfologia 
Não-linear e Morfologia Construcional: uma introdução. É, pois, 
com o mesmo didatismo das obras anteriores que expõe as pre-
missas e o formalismo da Morfologia Relacional (MR) de forma 
simples, fluida e muito compreensível, ilustrando seu arcabouço 
tanto a partir de casos clássicos e polêmicos, já discutidos por 
outros autores sob outras abordagens, quanto a partir de dados 
bastante atuais e, por isso, inéditos.

Não seria equivocado afirmar, inclusive, que o presente tra-
balho se destaca pela quantidade robusta de exemplos, o que faz de 
Morfologia Relacional: introdução e aplicação ao português não 
só uma apresentação do modelo teórico, mas, sobretudo, um grande 
estudo de casos da língua portuguesa à luz dessa nova abordagem. 
Em suas páginas, o leitor encontra um tratamento relacional para 
os casos de (a) pluralia tanta (‘pêsames’, ‘núpcias’), (b) hápax su-
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fixais (‘casebre’, choramingar’), (c) raízes de fronteira (‘emoção’, 
‘nazista’), (d) unidades sem significado — como os elementos de 
juntura (vogais e consoantes de ligação) e as sequências expletivas 
(‘neutralizar’, ‘beberrão’) — , (e) a circunfixação improdutiva (p. 
ex. a-X-ecer, ‘adoecer’), bem como para (f) a relação entre vogais 
temáticas nominais e marcadores de gênero (‘crusha’, ‘vocabu-
lária’, ‘sereio’, ‘muso’) e (g) os chamados padrões derivacionais 
gerais (BASILIO, 1980), a exemplo das relações entre -ista/-ismo 
(‘autruísta’/’autruísmo’), -aria/eiro (‘sapataria’/sapateiro), dentre 
outras.

Além desses casos, no âmbito da interface morfologia-
fonologia, são contemplados também (h) a alternância vocálica 
sistemática — os famosos casos de plural e feminino metafônicos 
(p[o]rco : p[ɔ]rcos : p[ɔ]rca; habilid[o]so : habilid[ɔ]sos : habilid[ɔ]
sa) —, (i) a alternância prosodicamente motivada entre as formas 
-ez e -eza (tímido : timidez; fraco : fraqueza) e (j) os pares NOME : 
VERBO prosodicamente relacionados (‘análise’ : ‘analise’; ‘débito’ 
: ‘debito’ etc.), fenômeno descrito pela linguística estruturalista sob 
o rótulo morfe suprassegmental. 

Essa breve enumeração aqui feita dá mostras da amplitude 
da obra e de sua grande relevância para os estudos e para o desen-
volvimento da morfologia no Brasil em perspectiva construcional, 
contribuindo para a descrição e formalização tanto de padrões pro-
dutivos quanto improdutivos. Essa, inclusive, é uma das principais 
propostas da MR: a inclusão da morfologia não produtiva no centro 
do palco, contracenando não como coadjuvante, tampouco como 
figurante, mas lado a lado com a morfologia produtiva.

Importante ressaltar que, além da apresentação do modelo 
e da vasta exemplificação, não ficam de fora as reflexões e os po-
sicionamentos críticos, características sempre presentes em suas 
obras. Morfologia Relacional: introdução e aplicação ao português 
é, portanto, mais uma obra que oferece aos estudiosos da língua 
portuguesa em geral uma síntese de um modelo teórico importado 
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(uma xenoabordagem, se me permitem o trocadilho) muito bem 
aplicado aos dados, que pode ser lido tanto por especialistas como 
por iniciantes na área.

João Carlos Tavares da Silva
Doutor em Letras Vernáculas com Tese premiada pela CAPES 

Professor de Linguística e Língua Portuguesa do CEDERJ (Centro de 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro)
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