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Radical, tema e palavra são termos familiares à análise morfológica, mas que, de um 
modo geral, têm sido mal aproveitados pelos diversos modelos que a praticam. Na 
verdade, estes conceitos preenchem idealmente os três vértices da estrutura básica das 
palavras, coincidentes com os pontos de ancoragem dos processos de afixação. Assim, 
pode considerar-se que todas as palavras simples do Português, pertencentes a classes 
maiores (i.e. adjectivos, advérbios, nomes e verbos) têm a estrutura representada em (1): 

(1) PALAVRA 
  
 TEMA FLEXÃO 
  MORFOLÓGICA 
 RADICAL CONSTITUINTE 
 TEMÁTICO 

O primeiro dos termos acima referidos, ou seja radical, identifica unidades lexicais, 
portadoras de informação semântica, sintáctica, morfo-sintáctica e morfológica que 
transmitem ao nó que as domina (ie. o tema), sendo pois o núcleo destas estruturas: 

(2) a. lev Radical Adjectival=RADJ cf. leve 

 Tema ∅ 

 b. livr Radical Nominal = RN cf. livro 

 [-feminino] 
 Tema em -o 

 b. cant Radical Verbal = RV cf. cantar 
 1ª conjugação 

Note-se que ao radical está associada toda a informação idiossincrática que a palavra 
simples exibirá, o que inclui o género dos nomes, a classe temática dos adjectivos e dos 
nomes e a conjugação dos verbos. 

Voltando à estrutura representada em (1), o tema constitui uma nova unidade 
morfológica que domina o radical e o constituinte temático (= CT), ou seja, o afixo 
que realiza a classe morfológica do radical. Em Português, este constituinte corresponde 
ao índice temático (= IT) dos adjectivos e nomes, e à vogal temática (= VT) dos 
verbos: 

(3) a. [[lev]RADJ [e]IT ]TADJ 

 b. [[livr]RN [o]IT ]TN 

 c. [[cant]RV [a]VT ]TV 



Alina Villalva  2 

Por último, palavra é a etiqueta da unidade morfológica que domina o tema e o seu 
especificador, ou seja, a flexão morfológica (= FM), a cargo da qual se encontra a 
realização de uma ou mais categorias morfo-sintácticas: em Português, os adjectivos e 
nomes flexionam em número, os verbos em tempo-modo-aspecto e pessoa-número: 

(4) a. [[[lev]RADJ [e]IT ]TADJ [ ]FM ]ADJ[-plu] 

 b. [[[livr]RN [o]IT]TN [s] FM ]N[+plu] 

 b. [[[cant]RV [a]VT ]TV [[va]TMA [mos]PN ]FM ]Vimperf. ind. 1ªpl 

A estipulação da estrutura apresentada em (1), que propus em trabalho anterior (cf. 
Villalva 1994), assenta num conjunto de constatações e subsequentes generalizações, de 
entre as quais destaco duas. A primeira constatação é a de que a flexão dos verbos é 
sensível à classe morfológica, ou seja, à conjugação a que o verbo pertence, sendo pois 
realizada por sufixação ao tema verbal: 

(5) 1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 
 infinitivo andar beber fugir 
 conjuntivo presente ande beba fuja1 

Admitindo que esta propriedade não é visível nas restantes classes de palavras porque a 
sua flexão é nitidamente menos rica do que a dos verbos, no caso dos adjectivos e 
nomes, ou porque são formas invariáveis, como os advérbios, pode aceitar-se que os 
sufixos de flexão se agregam, também no caso dos adjectivos e nomes, a uma unidade 
que integra o radical e o constituinte temático, ou seja, ao tema. 

A segunda das constatações que acima enunciei é a de que o género dos adjectivos e 
nomes, contrariamente ao número ou às categorias de tempo-modo-aspecto e pessoa-
número nos verbos, não é uma categoria realizada por flexão. Com efeito, e como é 
sabido, nem todos os adjectivos e nomes admitem contrastes de género (cf. 6a e 6b). Por 
outro lado, nos casos em que esses contrastes se manifestam, a sua realização não é 
homogénea (cf. 6c). 

(6) a. leve 
  ruim 
  simples 
 
 b. casa, pessoa 
  livro, indivíduo 
                                                           
1 Note-se que quando precede outra vogal, a vogal temática não tem realização fonética 
(cf. Pardal 1973, 1977: 43 e Mateus 1975, 1982: 104). 
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  pente, mestre 
  pá 
 
 c. aluno aluna 
  barão baronesa 
  águia-macho águia-fêmea 
  homem mulher 

Com efeito, a não-obrigatoriedade de existência de contrastes de género, e o facto da 
sua realização estar a cargo quer de processos estritamente lexicais (cf. aluno / aluna; 
homem / mulher), quer de diversos processos morfológicos, como a derivação (cf. 
barão / baronesa) e a composição (cf. águia-macho / águia-fêmea), são propriedades 
que distinguem claramente o género das restantes categorias morfo-sintácticas 
disponíveis no Português, e que impedem a sua análise como uma categoria flexional. A 
posição que assumo é, pois, a de que os tradicionalmente chamados 'morfemas de 
género' dos adjectivos e nomes do Português não têm qualquer relação com o género 
(nem com a flexão), mas sim com a classe morfológica a que cada palavra pertence. 

Da conjugação destes dois factores - o tema como unidade à qual se associam os sufixos 
de flexão, e a existência de um constituinte temático (foneticamente realizado ou não) 
em todas as palavras do Português - extraio a motivação subjacente à adopção da 
estrutura que propus em (1). 

A postulação de três níveis hierárquicos na estrutura das palavras simples não se 
justifica, porém, apenas na sua adequação descritiva. Procurarei em seguida demonstrar 
que os diversos processos de formação de palavras reconhecem essa distinção, 
integrando-a nas suas restrições de selecção. 

Com efeito, é possível distinguir os processos morfológicos de acordo com a categoria 
morfológica da base que seleccionam. Por exemplo, no domínio da sufixação em 
Português, o radical é seleccionado por processos derivacionais e avaliativos (cf. 7a), o 
tema é subcategorizado pela derivação deverbal (cf., 7b), e a palavra, ou seja, uma 
forma flexionada, está na base da sufixação Z-avaliativa e da formação de advérbios em 
-mente (cf. 7c). 

(7) a. [livr]RN aria 
  [livr]RN inho 

 b. [[cant]RV [á]VT ]TV vel 

 c. [[[livr]RN [o]IT]TN ]N zinho   cf. balõezinhos 
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  [[[lev]RADJ [e]IT ]TADJ ]ADJ mente  cf. novamente 

É ainda interessante notar que os sufixos derivacionais que seleccionam radicais como 
forma de base são os únicos que podem associar-se a formas pertencentes a diferentes 
categorias sintácticas: 

(8) formal RADJ > formalismo 
 raç RN > racismo 
 human R[+N]2 > humanismo 
 determin RV > determinismo 

Quanto aos sufixos que seleccionam formas temáticas, trata-se exclusivamente de 
sufixos derivacionais que participam em processos deverbais. É, no entanto, necessário 
referir que as restrições de selecção destes sufixos quanto à categoria morfológica da 
base são, neste caso, mais subtis. Com efeito, há três diferentes temas verbais: alguns 
sufixos, como -dor, seleccionam o tema verbal do infinitivo, outros, como -vel, 
associam-se ao tema verbal do passado, e outros ainda, como -ncia, seleccionam o tema 
verbal do presente. O confronto das formas derivadas com, respectivamente, o infinitivo 
(cf. 9a), o particípio passado (cf. 9b) e a terceira pessoa do presente do indicativo (cf. 
9c) torna essa distinção mais evidente: a realização fonética da vogal temática num caso 
e noutro estabelece um óbvio paralelo. 

(9) a. dominar dominador 
  responder respondedor 
  transferir transferidor 
 
 
 b. dominado dominável 
  repondido respondível 
  transferido transferível 
 
 c. domina dominância 
  corresponde correspondência 
  transfere transferência 

A identificação da categoria morfológica da forma de base seleccionada pelos diversos 
processos de formação de palavras é, evidentemente, um factor indispensável para a 
representação da sua estrutura interna, mas não é o único factor a considerar. Com 
                                                           
2 R[+N] identifica um radical que ocorre em palavras simples quer como adjectivo, quer 
como nome. 
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efeito, é igualmente necessário identificar a função gramatical dos afixos envolvidos. 
No modelo que proponho, as estruturas morfológicas constroem-se a partir de relações 
binárias: 

(10) a. entre os sufixos de flexão, que são especificadores morfo-sintácticos 
da palavra, e o tema; 

   
 b. entre o constituinte temático, que é o especificador morfológico do 

tema, e o radical; 
   
 c. entre o sufixo derivacional, que é o núcleo da palavra derivada, ou 

seja, entre um predicador transitivo, e o seu complemento, que é a 
forma de base; 

   
 d. e, por último, entre um modificador morfológico, como os sufixos 

avaliativos e a generalidade dos prefixos, e o constituinte ao qual se 
adjunge. 

Com efeito, tal como os radicais, que são predicadores intransitivos, os sufixos 
derivacionais (nos quais incluo o sufixo -mente) determinam a categoria sintáctica das 
formas em que ocorrem. Pelo contrário, os sufixos avaliativos e os prefixos herdam a 
categoria sintáctica das formas às quais se associam. Esta é uma distinção crucial, 
derivável apenas da função gramatical associada idiossincraticamente a cada afixo, e 
que tem reflexos na organização da estrutura interna das palavras em que ocorrem. 

 

 

(11) a. ADJ 
  
 TADJ FM 
 
 RADJ IT 
  
 N sufADJ  
  
 TN FM 
  
 RN IT  
  

 fam os o [-plu] 
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 b. N 
  
 TN FM 
   
 RN IT  
    
 V sufN   
    
 TV FM   
    
 RV VT   
   

 cumpr i ment o [-plu] 

 

 c. ADV 
  
 TADV FM 
  
 RADV IT  
  
 ADJ sufADV  
  
 TADJ FM 
  
 RADJ IT  
  

 clar a [-plu] ment e 

  

 d. N 
  
 TN FM 
  
 RN IT  
  
 RN sufAVAL  
  
 papel inh o s 

 e. N 
  
 TN FM 
  
 RN IT  
  
 N sufZAVAL  
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 TN FM  
  
 RN IT  
  
 papei [+plu] zinh o s 

Para terminar, gostaria ainda de referir que a representação que atribuo aos dois 
diferentes tipos de sufixação avaliativa (ie. avaliativa e Z-avaliativa) permite explicar 
contrastes como os que se verificam nos casos em que a forma de base pertence a 
classes temáticas marginais no sistema morfológico do Português, como os nomes 
masculinos de tema em -a: 

(12) pijaminha pijamazinho 
 probleminha problemazinho 

Com efeito, nas formas avaliativas o índice temático presente é o da forma de base. Nas 
formas Z-avaliativas, esse índice temático está presente na própria forma de base, mas o 
índice temático da nova palavra é definido por concordância e realizado de acordo com 
o caso não-marcado no Português, ou seja, para o masculino tema em -o. 

Em suma, nesta comunicação procurei apresentar alguns dos instrumentos de análise 
que considero indispensáveis à construção de um modelo de análise morfológica, 
aplicando-os ao Português. Trata-se do esboço de um modelo directamente inspirado 
em modelos generativos de análise sintáctica, e em particular, numa extensão da Teoria 
X-Barra à morfologia. O seu confronto com dados de outras línguas é, no entanto, 
indispensável. 
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