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1. A escolha de um quadro teórico de referência 

 

As nossas opções de trabalho, talvez à semelhança do que acontece com as nossas 

opções de vida, são muitíssimo mais condicionadas por factores circunstanciais do que 

aquilo que nós, a maior parte das vezes, estamos, de imediato, prontos a aceitar. Ter 

como quadro teórico de referência a gramática generativa e os seus posteriores 

desenvolvimentos, foi, para mim, uma escolha natural, dado que esse foi o quadro 

teórico de referência dominante durante a minha formação de base em linguística, no 

curso de licenciatura que frequentei entre 1978 em 1982, na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. É claro que ao longo destes vinte e poucos anos já tive 

variadíssimas oportunidades de fazer outras escolhas, porque vários foram os momentos 

em que me pareceu ter esgotado a minha capacidade de progresso no conhecimento da 

morfologia das línguas naturais, dados os instrumentos ao meu dispor. Se o não fiz não 

foi por reverência à ortodoxia generativa, foi sim por entender que este quadro teórico 

assenta em alguns pressupostos que eu continuo a julgar como válidos, que me oferece a 

possibilidade de estudar a morfologia no interior de um modelo de gramática, tendo em 

conta a relação deste módulo com os restantes, e ainda que, pelo facto da morfologia 

não ser geralmente considerada pelos autores 'mainstream', a liberdade de intervenção 

teórica. 

Aproveito este parágrafo para fazer um aparte que me parece vir a propósito, dado o 

tema e o local: é sobre uma pendência terminológica entre Lisboa e Coimbra. Na minha 

Universidade, é dominante o uso do adjectivo 'generativo' no contexto em que 'gerativo' 

é preferido pelos de Coimbra. Do ponto de vista da estrutura morfológica das palavras, a 

escolha da forma 'gerativo' é a única que colhe, e a consulta de um Dicionário como o 

da Porto Editora (1996. versão 1.0), em vez de ajudar, ensina errado. 

 



Generativo adj. que gera ou tem a propriedade de gerar; relativo à geração. (Do lat. 

*generatïvu-, «id.») 

Gerativo adj. o m. q. gerador; (gram.) diz-se da gramática que enumera explicitamente, 

por meio de um número finito de regras, as frases correctas, em número 

infinito, de uma língua. (Do lat. *generatïvu-, «id.») 

O uso do termo 'Gramática Generativa' pelos linguistas da Universidade de Lisboa não 

tem nenhum fundamento etimológico. Este uso foi o resultado de uma adaptação 

desatenta do termo inglês correspondente, ou seja 'Generative Grammar', à semelhança 

do que aconteceu, por exemplo, com palavras como: 

generalidade geralidade 

personalizar pessoalizar 

dextralidade destridade 

surrealismo sobre-realismo 

construção construição (cf. destruição) 

diminutivo diminuitivo (cf. competitivo, diminuição) 

Fechado o parêntesis, vejamos então o que me liga ao quadro teórico da gramática 

generativa. Este é, actualmente, um termo de interpretação variável: se o conceito 

fundador, introduzido por Chomsky (1957), se objectivava num modelo de gramática 

adequado à descrição de todas as sequências bem-formadas de uma língua e apenas 

essas, já o desenvolvimento do seu trabalho, particularmente desde os anos 80 (cf. 

Chomsky 1981), desviou o rumo para uma tarefa de identificação dos princípios 

universais da gramática. 

«The generative grammar of a particular language (where "generative" means nothing more than 

"explicit") is a theory that is concerned with [...] those aspects of form and meaning that are 

determined by the "language faculty", which is understood to be a particular component of the 

human mind. [...] The nature of this faculty is the subject matter of a general theory of linguistic 

structure that aims to discover the framework of principles and elements common to attainable 

human languages; this theory is now often called "universal grammar" (UG). [...] One might 

think of this faculty as [...] a device that converts experience into a system of knowledge 

attained: knowledge of one or another language [...]: its nature, origins and use.» (in Chomsky 

1986: 3-4) 

Neste quadro de referência, um dos elementos comuns a todas as línguas naturais é o 

modelo de gramática que subjaz ao tratamento de qualquer questão. O modelo de 

gramática (frásica) que eu assumo é modular e diferenciado: 

 Léxico 

 Repositório de unidades lexicais (afixos e radicais, por um lado, temas, 

palavras e expressões sintácticas lexicalizadas, por outro) e das suas 

propriedades idiossincráticas (fonológicas, morfológicas, sintácticas, 

semânticas, etc) 



 Morfologia 

  Módulo que gera e interpreta estruturas de palavras 

 Sintaxe 

  Módulo que gera e interpreta estruturas frásicas 

 Semântica 

  Módulo que verifica e afere a interpretação das frases 

 Fonologia 

  Módulo que verifica e afere a produção fonética das frases 

Todas as hipóteses de análise linguística devem ser concebidas num quadro de 

princípios, ou seja, de afirmações cujo valor de verdade é universalmente definido, 

parametrizáveis, ou seja, em que a especificação do valor de verdade é variável, de 

modo a captar contrastes entre línguas particulares. 

Princípio de projecção as representações gramaticais são projectadas a partir do 

léxico, em obediência às propriedades de subcategorização de cada 

unidade lexical 

Teoria X-barra sistema que formaliza o conceito de núcleo e restringe os tipos de 

estruturas bem-formadas 

Parâmetro do núcleo cada língua estipula qual é a ordem de ocorrência do núcleo 

relativamente ao seu nó irmão 

Convenções de percolação de traços sistema que estipula a partilha de traços entre 

um nó e o nó que o domina 

No capítulo sobre morfologia da próxima edição da Gramática da Língua Portuguesa 

incluí uma descrição da aplicação destes princípios e parâmetros às estruturas das 

palavras: 

A ramificação binária tem sido proposta e aceite como um princípio regulador das 

estruturas morfológicas, quer no domínio da afixação, quer no domínio da composição
1
. 

Essa hipótese é consagrada pela Teoria XM-Barra
2
, que pode ser representada da 

seguinte forma: 

(2) 

                                                           
1
 Cf. Lieber (1980). 

2
 A versão aqui apresentada corresponde, com algumas alterações, à que foi proposta em Villalva (1994). 

especificador de 

XM’ = CT 

XM
0
 (núcleo) = 

Radical 

XM
max 

= Palavra 

XM’ = Tema especificador de 

XM
max 

= FM 



A definição de núcleo morfológico, conceito de que esta hipótese faz uso, assenta na 

partilha de propriedades entre a palavra (i.e. XM
max

) e o constituinte que detém essa 

função, ou seja, o radical (i.e. XM
0
)

3
. O tema (i.e. XM’) corresponde ao primeiro nível 

de projecção do núcleo, e é gerado por adjunção de um especificador morfológico (i.e. 

especificador de XM’), que é o constituinte temático (i.e. CT)
4
, ao radical. Por último, a 

palavra é gerada por adjunção de um especificador morfo-sintáctico (i.e. especificador 

de XM
max

), que é o complexo da flexão morfológica (i.e. FM), ao tema. O uso que aqui 

se faz do termo especificador permite definir os constituintes que ocupam essas 

posições como adjuntos subcategorizados, respectivamente, pelo radical e pelo tema. 

A informação associada ao constituinte que ocupa a posição de núcleo é transmitida ao 

nó que o domina por percolação. Como os radicais não possuem todas as informações 

que a especificação das palavras exige – a informação relativa à flexão morfológica, por 

exemplo, é dada pelo especificador morfo-sintáctico - é necessário adoptar um 

mecanismo de instanciação de traços. Assim, adoptam-se aqui as duas seguintes 

convenções de percolação
5
: 

(3) PERCOLAÇÃO DE NÚCLEO 

O núcleo propaga os traços da sua assinatura categorial ao nó que o domina. 

PERCOLAÇÃO RETROACTIVA 
Se a assinatura categorial do nó que domina o núcleo não tiver recebido algum 

valor após a percolação de núcleo, então esse valor é percolado a partir do não-

núcleo imediatamente dominado e marcado quanto a esse traço. 

Por último, o conjunto de informações que um dado nó possui e transmite ao nó que o 

domina constitui a sua assinatura categorial
6
. As categorias do Português aqui 

consideradas têm, assim, as seguintes assinaturas categoriais
7
:  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Esta é a definição de núcleo que se encontra em Williams (1981): se X e o núcleo de X são elementos 

seleccionáveis na categoria C, então X  C  núcleo de X  C. 
4
 Constituinte temático é a etiqueta do nó que domina o índice temático (=IT) dos adjectivos e dos nomes 

e a vogal temática (=VT) dos verbos. Trata-se, pois, de um sufixo que especifica a classe morfológica a 

que o radical pertence. 
5
 Cf. Lieber (1989). 

6
 Cf. Lieber (1989). 

7
 A escolha dos traços aqui utilizados será justificada mais adiante. 

 TMA = Tempo-modo-aspecto 

 PN = Pessoa-número 



(4) 

2. A morfologia do Português 

São estes princípios teóricos que permitem que, no Português, as palavras pertencentes 

a classes maiores e que admitem formação morfológica de neologismos (i.e. adjectivos, 

nomes, verbos e os advérbios em -mente) possam ser descritas como instâncias da 

seguinte estrutura: 

 PALAVRA 

 TEMA FLEXÃO MORFOLÓGICA 

RADICAL CONSTITUINTE TEMÁTICO 

A aceitação desta hipótese de representação assenta, crucialmente, no pressuposto de 

que os contrastes de género, dos nomes e dos adjectivos, não são gerados por 

flexão, e que alguns nomes e adjectivos são atemáticos. 

Esta estrutura descreve plenamente a estrutura das palavras simples. Quanto às palavras 

complexas, é necessário, antes de mais, estabelecer uma distinção entre afixação e 

composição. 

Dado que a recursividade é uma propriedade das línguas naturais, é previsível que ela 

ocorra também no domínio das estruturas morfológicas. Na minha perspectiva, é o que 

se verifica nos casos de afixação. Tomemos como exemplo a sufixação, dada a sua 

prevalência no Português. A estrutura deste tipo de palavras complexas pode ser 

representada da seguinte forma: 

 

Adjectivos: 

+N, +V 

feminino 

plural 

Verbos: 
-N, +V 

TMA 

PN 

Nomes: 

+N, -V 

feminino 

plural 

Advérbios: Advérbio 



 PALAVRA 

 
 TEMA FLEXÃO MORFOLÓGICA 

 

RADICAL CONSTITUINTE TEMÁTICO 

 

 PALAVRA SUFIXO 

 

 TEMA FLEXÃO MORFOLÓGICA 

 

RADICAL CONSTITUINTE TEMÁTICO 
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