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RESPOSTAS DA MORFOLOGIA A PERGUNTAS DOS 

TERMINÓLOGOS1 

0. INTRODUÇÃO 

A elaboração de uma terminologia requer, evidentemente, um sólido conhecimento do 
domínio científico ou técnico a que diz respeito. É pois desejável e mesmo indispensável 
que esteja a cargo de quem o possua. Mas a elaboração de uma terminologia é também um 
acto particular de utilização de uma língua, pelo que, idealmente, deverá contar com a 
colaboração de especialistas em linguística. 
Ora, se é verdade que os falantes de uma língua se julgam, em geral, competentes linguistas 
por inerência (e não é aqui o lugar para especular sobre as razões desta convicção, nem 
sobre a inexistência de fundamentos que a sustentem e os equívocos que daí resultam), 
também não é menos verdade que, em determinadas circunstâncias, qualquer falante nativo 
de uma dada língua se depara com dúvidas sobre o seu uso, e que nem sempre sabe como 
resolvê-las. Algumas destas dúvidas, que podem também ocorrer na construção e utilização 
de vocabulários especializados, têm a ver com questões de natureza morfológica, e estão 
relacionadas com a estrutura interna das palavras ou com as propriedades dos seus 
constituintes. Vejamos então o tipo de informação morfológica necessário à clarificação 
destas questões. 
 
1. ESTRUTURAS MORFOLÓGICAS 

O léxico de uma língua é constituído por unidades de diferente natureza, que no entanto 
possuem algumas características em comum. Com efeito, no Português, as palavras são 
construções gramaticais formadas a partir de um radical ao qual se associa um 
constituinte temático, dando origem ao tema, que por sua vez, recebe os sufixos de 

flexão. Estas construções podem ser representadas do seguinte modo: 
(1) PALAVRA 
 
 TEMA SUFIXO(S) DE FLEXÃO 
 
 RADICAL CONSTITUINTE TEMÁTICO 

                                                 
1 Comunicação apresentada no curso "Terminologias Científicas e Técnicas", organizado pela 
União Latina e ILTEC, no âmbito da Universidade de Verão / Cursos da Arrábida, em Julho de 
1996. 
O texto está publicado no nº31 dos Working Papers do ILTEC (80-94) e também no volume 
coordenado por Maria Helena Mateus e Margarita Correia, intitulado Terminologia: Questões teóricas, 
Métodos e Projectos (1998, Mem Martins, Europa-América, 75-94). 
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Os radicais são unidades lexicais pertencentes a uma categoria sintáctica principal (ie. 
radical adjectival=RADJ, radical nominal=RN, radical verbal=RV), que é lexicalmente 
determinada e coincide com a categoria sintáctica das palavras simples em que ocorrem: 

(2) a. livr RADJ cf. livre ADJ 

  livr RN cf. livro N 

  livr RV cf. livrar N 

 

 b. cert RADJ cf. certo ADJ 

  cadern RN cf. caderno N 

  intruj RV cf. intrujar V 

Outra característica dos radicais é a de que incluem informação, também lexicalmente 
determinada, sobre a subcategoria morfológica a que pertencem. Assim, aos radicais verbais 
está associado um traço que indica a conjugação: 

(3) cant RV[1ª conj] cf. cantar 

 beb RV[2ª conj] cf. beber 

 fug RV[3ª conj] cf. fugir 

Aos radicais adjectivais e nominais está associado um traço que indica a classe nominal a 
que pertencem, e que, em Português, é definida pelo índice temático e pelo valor de género: 

(4) adjectivos nomes 

 uniforme variável uniforme variável 

  masculino feminino masculino feminino masculino feminino 

-a careca  clara mapa casa poeta aluna 

-o  claro  livro tribo aluno  

-Ø leve falador  mar gente cantor actriz 

atemático ruim bom  pé pá avô avó 

O tema é uma estrutura morfológica formada pela adjunção do constituinte temático 
(CT) ao radical, do qual herda a categoria sintáctica e a informação morfológica e morfo-
sintáctica. O constituinte temático é, pois, um especificador morfológico que, no caso 
dos verbos explicita a conjugação a que pertencem, sendo designado por vogal temática 
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(VT), e no caso dos nomes e adjectivos explicita a sua classe nominal ou declinação, sendo 
designado por índice temático2. 

(5) [[cant ] RV[1ª conj] [a ] VT ] TV[1ª conj] 

 [[beb ] RV[2ª conj] [e ] VT ] TV[2ª conj] 

 [[fug ] RV[3ª conj] [i ] VT ] TV[3ª conj] 

 [[nov ] RADJ[-o, -fem] [o ] IT ] TADJ[-o, -fem] 

 [[cas ] RN[-a,+fem] [a ] IT ] TN[-a,+fem] 

Palavra é o nó que identifica as estruturas morfológicas formadas pela adjunção dos 
sufixos de flexão, que são especificadores morfo-sintácticos de tempo-modo-aspecto 
(TMA) e pessoa-número (PN) para os verbos, e de número (Nº) para os adjectivos e os 
nomes: 

(6) [[[cant ] RV[1ª conj] [a ]VT ] TV[1ª conj] [r ] FM ] Vinf 

 [[[beb ] RV[2ª conj] [e ]VT ] TV[2ª conj] [ssem ] FM ] Vconj-imperf, 3ªplu 

 [[[fug ] RV[3ª conj] [i ]VT ] TV[3ª conj] [ndo ] FM ] Vgerúndio 

 [[[nov ] RADJ[-o, -fem] [o ] IT ] TADJ[-o, -fem] [  ] FM ] ADJ[-plu] 

 [[[cas ] RN[-a,+fem] [a ] IT ] TN[-a,+fem] [s ] FM ] N[+plu] 

Ao nível morfológico, estas são as propriedades comuns a todas as palavras do Português, 
e descrevem plenamente a estrutura das palavras simples, ou seja, das palavras cujo 
radical é inanalisável. Mas este não é o único tipo de palavras existente numa língua. Com 
efeito, no Português, é possível identificar unidades que são o resultado da aplicação dos 
seguintes processos de formação de palavras: 

(7) afixação cf. afastamento, endurecer, recomeçar 

 composição cf. terminologia, passa-tempo 

 

 

1.1. afixação 

As palavras formadas por afixação são unidades que contêm afixos. Vejamos os seguintes 
exemplos: 

                                                 
2 Índice temático designa o constituinte que a tradição gramatical refere, geralmente, por terminação, 
desinência ou morfema de género. 
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(8) de 
de 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 

form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 
form 

ação 
ar 
ável 
ação 
ador 
al 
alização 
alizar 
alizável 
almente 
ando 
ato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inde 
re 
re 

form 
form 
form 
form 
form 
form 
fórm 
form 
form 
form 
form 
form 

atura 
ável 
azinha 
inha 
oso 
osura 
ula 
ulação 
ulável 
ável 
ado/a 
atório 

Todas estas unidades incluem uma mesma sequência fonética - form - e um ou mais afixos. 
A sequência comum corresponde a dois diferentes radicais: form RN e form RV. No entanto, 

nem todas as unidades registadas em (8) são formadas directamente a partir de um destes 
radicais. Algumas são construídas a partir do radical nominal (cf. 9), outras são formadas a 
partir do tema verbal (cf. 10) e outras ainda são construídas a partir do nome (cf. 11): 

(9) deformar 

 formal 

 formato 

 form RN 

 forminha 

 formoso 

 fórmula 

(10) formação 

 formador 

 formando 

 forma TV 

 formato 

 formatura 

 formável 

(11) forma N formazinha 

Os exemplos referidos em (9), (10) e (11) são todos construídos a partir de formas simples. 
Nos restantes casos, a forma de base é, em si mesma, uma forma complexa, ou seja, um 
radical, um tema ou uma palavra derivados, como se pode verificar nos seguintes casos: 



Alina Villalva  5 

(12) formalizável 

 formal RADJ formalizar  

 formalização 

 formos RADJ formosura 

 deformação 

 deforma TV  

 deformável indeformável 

 formulação 

 formula TV  

 formulável 

 reformado/a 

 reforma TV  

 reformatório 

 formal ADJ formalmente 

Por outro lado, é necessário distinguir as palavras afixadas que contêm afixos 

derivacionais das palavras afixadas que contêm afixos modificadores, e que, 
basicamente, se distinguem pelo facto de aos primeiros caber a determinação da categoria 
sintáctica da nova palavra, enquanto que os afixos modificadores preservam a categoria 
sintáctica da forma de base. Assim, e retomando os exemplos anteriores, as unidades 
registadas em (13) exemplificam casos de palavras derivadas, enquanto que em (14) se 
registam exemplos de palavras formadas por modificação morfológica: 

(13) formal RADJ formalizar V 

 formos RADJ formosura N 

 formal ADJ 

 form RN formato N 

 formoso ADJ 

 deformação N 

 deforma TV deformador ADJ/N 

 deformável ADJ 
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 formação N 

 forma TV formador ADJ/N 

 formável ADJ 

 formalização N 

 formaliza TV formalizador ADJ/N 

 formalizável ADJ 

 reformado ADJ/N 

 reforma TV reformador ADJ/N 

 reformatório N 

 formal ADJ formalmente ADV 

(14) forminha N 
 form RN  
 fórmula N 

 deformável ADJ indeformável 

 forma N formazinha N 

 formar V reformar 

Feita esta distinção crucial, falta ainda falar dos diferentes tipos de estruturas de afixação. 
Os exemplos já apresentados mostram que tanto a derivação como a modificação fazem 
uso de sufixos. É o que se verifica nos seguintes casos: 

(15) a. deforma ção  b. form inha 
 deformá vel  forma zinha 
 forma ção  fórm ula 
 forma dor 
 form al 
 formaliza ção 
 formal izar 
 formalizá vel 
 formal mente 
 forma to 
 form oso 
 reforma do 
 reformat ório 

 
Quanto à prefixação, no Português ela ocorre quase exclusivamente no domínio da 
modificação3: 

                                                 
3 Palavras como anti-rugas ou acaule são casos de derivação por prefixação, mas a sua ocorrência no 
Português é rara. 
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(16) in deformável 
 re formar 

Um terceiro tipo de estruturas, designado por parassíntese, ocorre exclusivamente no 
domínio da derivação. Trata-se de estruturas obtidas por prefixação e sufixação 
simultâneas: 

(17) de form ar 

 

 

1.2. composição 

A composição, que é o segundo processo de formação de palavras disponível no 
Português, consiste na concatenação de dois ou mais lexemas. Neste domínio é necessário 
distinguir a composição morfológica (cf. 18) da composição morfo-sintáctica (cf. 19). 

(18) herbívoro 

 hemeroteca 

 vasodilatação 

 luso-brasileiro 

(19) papa-formigas 

 bomba-relógio 

 estudante-trabalhador 

 surdo-mudo 

A distinção entre estes dois tipos de compostos é, entre outros factores, justificada por 
contrastes como o seguinte: 

(20) luso-brasileiro surdo-mudo 

 luso-brasileiros surdos-mudos 

 luso-brasileira surda-muda 

Na base deste contraste está o facto de o primeiro constituinte dos compostos 

morfológicos ser um radical, ao qual se segue uma vogal de ligação, enquanto que nos 

compostos morfo-sintácticos o primeiro constituinte é uma palavra flexionada. Vejamos 

então algumas das propriedades que caracterizam cada uma destas estruturas. 

Os compostos morfológicos são particularmente frequentes no domínio de terminologias 
científicas e técnicas, ou na formação de neologismos com um cunho de erudição. Com 
efeito, este tipo de estruturas faz uso dos chamados radicais neo-clássicos, ou seja, de 
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empréstimos latinos e gregos. Estes radicais são habitualmente evitados na formação de 
outros tipos de palavras, como se pode verificar nos seguintes exemplos: 

(21) compostos morfológicos outras palavras complexas 

 piscicultura peixaria, peixeira 

 herbívoro ervanária 

 megalomania grandeza 

A preferência por radicais neo-clássicos não impede, no entanto, o recurso a radicais 
vernáculos ou a outro tipo de empréstimos, o que mostra a produtividade deste processo: 

(22) autocarro 

 partidocracia 

 ministricida 

 decalcomania 

 skatódromo 

Uma das propriedades dos constituintes que integram os compostos morfológicos é a de 
que podem ocorrer em qualquer posição: 

(23) antropologia filantropia 

 cronómetro isocronia 

 dactilografia pterodáctilo 

 democracia epidemia 

 filosofia bibliofilia 

 fonologia telefonia 

 grafologia lexicografia 

 tecnologia pirotecnia 

 tonometria monotonia 

A posição que cada radical ocupa nestas estruturas é no entanto determinante para a sua 
interpretação, particularmente no caso de estruturas de subordinação, como as seguintes: 

(24) tecnologia = conhecimento da técnica 
 pirotecnia = técnica de utilização do fogo 

Nestas estruturas, o radical da direita é o núcleo. Consequentemente, trata-se de estruturas 
binárias: 

(25) neuro-cirurgia 

 micro-neuro-cirurgia 
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Nas estruturas de coordenação, a interpretação não depende da proeminência de um dos 
constituintes, mas de todos, e estas construções não são obrigatoriamente binárias: 

(26) luso-brasileiro 

 afro-luso-brasileiro 

 político-cultural 

 sócio-político-cultural 

Os compostos morfológicos caracterizam-se, ainda, pela presença de um constituinte cuja 
função consiste na delimitação dos radicais em sequência. Este constituinte, designado 
vogal de ligação, é um -i- quando precede um radical latino, em estruturas de subordinação 
(cf. 27a), e um -o- em todos os outros contextos (cf. 27b): 

(27) a. agr i cultor 

 herb í voro 

 ministr i cida 

 pisc i cola 

 b. antrop o fagia 

 ministr o cracia 

 aut o estrada 

 polític o jurídico 

A vogal de ligação está ausente quando o radical seguinte começa por vogal. É o que se 
verifica nos seguintes casos: 

(28) neur ilema 

 nevr algia 

 ped agogo 

 psiqu iatra 

 magn ânime 

 sul americano 

O desconhecimento destes paradigmas de formação de palavras é responsável pela 
ocorrência de hesitações como as seguintes: 

(29) organograma organigrama 

 parcómetro parquímetro 

 taxilogia taxologia taxiologia 
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 taxinomia taxonomia taxionomia 

Quanto aos compostos morfo-sintácticos, trata-se de estruturas sintácticas que ocorrem 
nas construções sintácticas com um estatuto de palavras. No Português, as estruturas 
sintácticas que dão origem a palavras são as seguintes: 

(30) a. [V SN] cf. papa-formigas 

 b. [N núcleo N mod] cf. bomba-relógio 

 c. [N coord1 N coord2] cf. estudante-trabalhador 

 d. [ADJ coord1 ADJ coord2] cf. surdo-mudo 

Quanto às propriedades deste tipo de compostos é necessário distinguir (30a) dos restantes. 
Essa é uma estrutura que, em sintaxe, tem um núcleo verbal e o seu complemento, e que, 
sendo objecto de um processo de reanálise, se transforma num nome atemático, cuja 
estrutura interna é morfologicamente inanalisável.Nos restantes casos, a estrutura sintáctica 
determina a estrutura morfológica, o que se reflecte, por exemplo, na flexão destas formas 
e na construção dos seus contrastes de género: 

(31) a. bomba-relógio bombas-relógio 

 estudante-trabalhador estudantes-trabalhadores 

 b. convidado-mistério convidada-mistério 

 autor-compositor autora-compositora 

Note-se, ainda, que o conjunto de estruturas acima referidas como compostos morfo-
sintácticos não inclui sequências habitualmente registadas como tal nas gramáticas do 
Português. Vejamos alguns exemplos: 

(32) fim de semana 

 cofre-forte 

 belas-artes 

A exclusão deste tipo de estruturas do universo dos compostos morfo-sintácticos 
relaciona-se com o facto de, estruturalmente, não serem sequências distintas de sequências 
sintácticas que não requerem ou permitem essa classificação. Com efeito, os exemplos de 
(32) devem ser confrontados com os seguintes: 

(33) fim do dia 

 cofre azul 

 boa casa 
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As sequências registadas em (32) diferem destas apenas porque a sua interpretação 
semântica não é composicional. Consequentemente, devem ser consideradas como 
expressões sintácticas lexicalizadas e não como palavras compostas. 
 
 
2. PROPRIEDADES DOS CONSTITUINTES MORFOLÓGICOS 

As estruturas morfológicas que acabo de apresentar são preenchidas por unidades lexicais, 
ou seja, por constituintes morfológicos aos quais estão associadas propriedades inerentes e 
propriedades de selecção. O conhecimento dessas propriedades é indispensável quer para a 
análise de palavras existentes, quer para a formação de novas palavras. 
As propriedades inerentes explicitam a categoria sintáctica, morfológica e morfo-
sintáctica de cada constituinte, bem como a sua função gramatical. As propriedades de 

selecção indicam o tipo de restrições que cada constituinte impõe quanto à posição que 
pode ocupar numa estrutura. Como a sufixação é um dos processos morfológicos mais 
recorrentes no Português, vejamos alguns exemplos de especificação lexical dos sufixos. 

(34) a. formação 

  aprovação 

  continuação 

  perseguição 

 b. formal 

  cultural 

  dialectal 

  teatral 

 c. formalizar 

  escravizar 

  estabilizar 

  familiarizar 

Cada um dos grupos registados em (34) possui um sufixo comum: -ção em (34a), -al em 
(34b) e -izar em (34c). Daí decorre que cada um destes conjuntos de palavras pertença à 
mesma categoria sintáctica: em (34a) são nomes, em (34b) são adjectivos e em (34c) são 
verbos. E que a sua interpretação semântica seja parafraseável do mesmo modo: os nomes 
registados em (34a) referem uma acção ou o resultado dessa acção. Os adjectivos de (34b) 
referem uma propriedade relacionada com uma entidade. Os verbos de (34c) são verbos 
causativos. Estas são, pois, algumas das propriedades inerentes destes sufixos. 
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Por outro lado, os exemplos registados em (34) mostram que o sufixo -ção se associa a 
temas verbais, que o sufixo -al selecciona radicais nominais e que o sufixo -izar se junta a 
radicais nominais ou adjectivais. Esta é a principal propriedade de selecção de cada um 
destes sufixos. 
Assim, pode representar-se cada um destes sufixos do seguinte modo: 

(35) a. [[X]TV ção ]N[+fem] 

  Xção = ‘acção ou resultado de X’ 

 b. [[X]RN al]ADJ 

  Xal = ‘relacionado com X’ 

 c. [[X]R[+N] izar]V1ª conj 

  Xizar = ‘tornar X’ 

O conjunto de sufixos disponível no Português mostra que, em alguns casos, vários sufixos 
cumprem uma mesma função semântica: 

(36) a. continuação 

 b. prosseguimento 

De um modo geral, esta multiplicidade de escolhas é condicionada por factores gramaticais. 
Por exemplo, no Português Europeu Contemporâneo, o sufixo -ção associa-se a temas 
verbais que contêm os sufixos -izar ou -ificar, enquanto o sufixo -mento se associa a 
temas verbais que contêm o sufixo -ecer ou -ejar: 

(37) a. eucaliptização cf. *eucaliptizamento 

  amplificação cf. *amplificamento 

 b. amarelecimento cf. *amarelecição 

  tracejamento cf. *tracejação 

Em alguns casos, porém, as restrições de selecção não impedem a ocorrência de 
duplicações, quer no interior de um único dialecto, quer no contraste entre diferentes 
dialectos: 

(38) a. congelação 

  beneficiação  (PE) 

  apuração  (PB) 
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 b. congelamento 

  beneficiamento (PB) 

  apuramento  (PE) 

Os exemplos de multiplicação dos recursos morfológicos são ainda mais visível numa 

recolha feita a partir de um texto como a Crónica de D.João I de Fernão Lopes: 

(39) 

 branquez brancura    
carregação   carregamento   
cuidação   cuidamento   

conversação   conversamento   
defensão   defendimento   

  fermosura   fermosidade 
  igualdura  igualdança  
 proveiteza proveitura    
 tristeza tristura    
  vingadura  vingança  

embargação   embargamento  embarguidade 
 grandeza grandura   grandidade 
 negridez negridura   negridade 

governação  governadura governamento  governidade 
folgação folgadeza folgadura folgamento folgança folguidade 

É provável que pequenas diferenças semânticas tenham justificado o uso destas diferentes 
derivações, mas o seu posterior desaparecimento não pode deixar de ser interpretado. 
Talvez decorra de um princípio de economia no léxico que impeça ou evite a existência de 
sinónimos, ou talvez resulte da intervenção de objectos como os dicionários e as 
terminologias. No princípio do século, o Dicionário da Língua Portuguesa, de Cândido de 
Figueiredo regista algumas das formas encontradas em Fernão Lopes, ignora outras, mas 
também acrescenta algumas: 

(40) 
  brancura    
carregação   carregamento   
cuidação      
conversação      
defensão   defendimento   
  fermosura   fermosidade 
    igualdança  
 tristeza tristura    
    vingança  
   embargamento   
 grandeza grandura    
governação      
    folgança  
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cuidado    cuidança  
conversa      
defe(n)sa      
   igualdade  igualeza 
proveito      
embargo      
 negridão negror   negrura 
governo    governança  
folga folguedo folgura    

No Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora, que pode ser considerado como um 
repositório das palavras do Português Contemporâneo, o conjunto de formas registadas é o 
seguinte: 

(41) 
  brancura    
carregação   carregamento   
conversação      
   defendimento   
  fermosura    
 tristeza tristura    
    vingança  
   embargamento   
 grandeza grandura    
governação   governamento   
    folgança  

 
 broncor  
cuidado   
conversa   
defesa   
 igualdade  
proveito   
 vingação  
embargo   
 negridão negrura 
governo governança governamento 
folga   

Por último, gostaria ainda de lembrar que, em alguns casos, uma única forma fonética 
corresponde a diferentes sufixos (cf. 42): 

(42)  empurrão 

  pedinchão 

  paredão 
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Estes são algumas das informações morfológicas que não devem ser desconhecidas por 
quem elabora ou traduz uma terminologia. Talvez assim se possam evitar erros como o 
seguinte: 

(43) surréalisme (Francês) 
 surrealismo (Português) cf. sobre-realismo 

Para concluir, apresento um conjunto de referências que podem ser consultadas para 
melhor conhecer os constituintes morfológicos. 
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