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ROTINAS E DESCAMINHOS DE DIVERSIDADE NA 

MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS1 

0. INTRODUÇÃO 

O meu domínio de trabalho é o da análise morfológica e da formação de palavras, tendo 
como matéria-prima a minha língua materna, ou seja, o Português. Costumo dizer que os 
dados que descrevo são dados do Português Europeu Contemporâneo, e só recentemente me 
apercebi da ambiguidade desta fórmula. Com efeito, contrariamente ao que sempre pretendi 
salvaguardar, ou seja, que as descrições que apresento não podem impor-se a outras 
variedades do Português, compreendi que a expressão pode ser interpretada como se os 
dados que eu tivesse para mostrar fossem particulares dessa variedade da língua.  
Um olhar sobre alguma da recente produção científica brasileira mostra que as expressões 
Português do Brasil / Português Brasileiro ocorrem também com crescente frequência na 
delimitação do objecto de trabalho. No domínio da morfologia encontrei, por exemplo: 

M. Basílio 

1994 Processos de formação de palavras no Português do Brasil 

1998 Morfológica e castilhamente: um estudo das construções x-mente no Português 
do Brasil 

C. A. V. Gonçalves, L. C. Yakovenco e R. G. R. Costa 
1999 Delimitando as formas X-eiro no Português do Brasil 

M. Guedes 
???? A morfologia do Português Brasileiro no século XIX 

V. Kedhi 
1992 Formação de Palavras no Português Brasileiro Contemporâneo 

S. Lee 
1997 Sobre os compostos do PB 

A. J. Sandmann 
1988 Formação de Palavras no Português Brasileiro Contemporâneo 

L. C. Schwindt 
2001 O prefixo no Português Brasileiro: análise prosódica e lexical 

M. C. F. Silva 
???? Formações nominais e verbais em –ada no Português Brasileiro: novas 

abordagens 
 
Como deve interpretar-se esta restrição? Nos textos a que consegui ter acesso esperava 
encontrar notícias acerca de idiossincrasias na morfologia do Português do Brasil, mas o que 
mais frequentemente descobri foram trabalhos simétricos ao meu, ou seja, trabalhos sobre a 

                                                 
1 Comunicação apresentada ao III Congresso Internacional da Abralin (Rio de Janeiro, Março 2003). 
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morfologia da variedade standard do Português: num caso, identificada como PE, noutro, 
como PB. Em contrapartida, muito do que o PB tem de específico se desvenda em textos 
cujo título refere globalmente o Português como domínio de análise, ou que nem procedem a 
uma restrição desta natureza. 
Percebe-se que, tanto no Brasil quanto em Portugal, a questão acerca do estatuto linguístico 
do chamado Português do Brasil ou Português Brasileiro não é uma questão resolvida, nem 
para o senso comum nem para os próprios linguistas. O senso comum português tende a 
considerar que os brasileiros falam brasileiro, mas não creio que classifique ‘brasileiro’ como 
língua; para a comunidade brasileira, que sempre considerou o Português como sua língua-
materna, o confronto com o Português Europeu conduz geralmente à defesa do seu uso da 
língua como o bom uso e à consideração do uso europeu como desvio. É mais escasso o meu 
conhecimento da opinião pública brasileira acerca desta questão, mas creio que 
maioritariamente defenderá que a língua que fala é o Português e que basicamente 
desconhecerá o que o separa do Português de Portugal. 
Entre os linguistas portugueses haverá quem defenda as duas posições: para alguns, o 
Português do Brasil é uma entidade abstracta, que compreende grande variação, e que tem 
estatuto idêntico ao dos dialectos europeus do Português; para outros, o Português Brasileiro 
é uma língua distinta embora próxima do Português Europeu. Tendo a preferir a primeira 
posição, mas considero que o aspecto crucial desta questão não é linguístico, é político, 
porque políticos são conceitos como língua e dialecto. 
É neste quadro que ouço as opiniões dos linguistas brasileiros que defendem e argumentam 
em favor do reconhecimento de uma língua brasileira distinta da portuguesa: a meu ver, trata-
se de uma reacção à assimetria entre nação e língua, por um lado, e à vontade de construção 
de uma identidade patriótica que não guarde memória da ancestralidade portuguesa, por 
outro. Mutatis mutandis, o mesmo se terá passado em Portugal quando o Latim aí falado 
passou a chamar-se Português. 
 
1. PE VS PB: UM QUADRO GERAL DE VARIAÇÃO 

É talvez útil lembrar que esses contrastes se inscreverão num quadro geral de variação, que 
integra contrastes lexicais, sintácticos e fonológicos. Mateus et alii (2003) apresenta um 
apanhado das diferenças mais significativas, que podem ser resumidas da seguinte forma: 
(i) Lexicalmente, o PE e o PB contrastam: 

• a existência de muitos empréstimos de línguas ameríndias (cf. aipim, arara, capivara, 
tocaia) e africanas (cf. banguela, mocambo), no PB, com a sua inexistência no PE (que 
eventualmente os importa o PB) 

• falsos amigos (cf. apelido, banheiro, camisola) 
• sinónimos mutuamente exclusivos (cf. cunha vs pistolão; adesivo vs esparadrapo; betão 

vs concreto) 
• o uso existencial de haver e ter (cf. Há farinha? vs Tem farinha?) 
• diferentes elencos de formas pronominais (cf. eu vi-o vs eu vi ele) 

(ii) Sintacticamente, o PE e o PB contrastam: 
• a colocação dos clíticos pronominais (cf. conta-me um segredo vs. me conta um 

segredo) 
• a preferência por construções infinitivas contra a preferência por construções 

gerundivas (cf. estava a falar vs estava falando) 
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• a realização da determinação nominal (cf. o meu carro não tem gasolina vs meu carro não 
tem gasolina) 

• formas de tratamento (cf. tu vens jantar? vs você vem jantar?; a avó quer ir ao médico? vs. 
vóvó, a senhora quer ir no médico?) 

(iii) Foneticamente, o PE e o PB contrastam: 
• a realização do timbre das vogais átonas (cf. [bE%lez`] vs [be%lez`]) 
• a palatalização das oclusivas dentais em alguns contextos pré-vocálicos, no PB (cf. 

[%t1igri], [d[i%lema]) 
• diferentes escolhas na realização da consoante lateral em final de sílaba (cf. 

[ani%ma;] vs. [ani%maw]) 
• a variação na realização da vibrante final (cf. [a%mor], [a%mo«], [a%moh], [a%mo]), 

no PB 
• a alternância na realização das fricativas como dentais, em alguns dialectos do PB, 

ou como palatais, em alguns dialectos do PB e no PE (cf. [%festa] vs [%fe1ta] e 
[%Qazu] vs [%Qa[u]) 

• a epêntese de um [i] em certas sequências consonânticas, no PB (cf. [opi%tar], 
[obise%sÃ‡]) 

Segundo Mateus et alii (2003), este elenco de diferenças entre o PE e o PB, que provêm dos 
diversos domínios de análise linguística, não chegam para constituir essas duas entidades 
como diferentes sistemas gramaticais e, consequentemente, como duas diferentes línguas. 
Vejamos, então, o que ocorre no domínio da morfologia. 
 
2. DIVERSIDADE MORFOLÓGICA ROTINEIRA 

     A celebração dos 500 anos de Brasil motivou a realização de diversos eventos, de muito 
diversa natureza. O congresso organizado pela Universidade de Évora constituiu uma dessas 
iniciativas e foi, para mim, um pretexto para a elaboração de uma análise comparativa dos 
processos de formação de palavras disponíveis no Português Europeu (PE) e no Português 
Brasileiro (PB). A pesquisa que desenvolvi levou-me a concluir que o Português Europeu e o 
Português Brasilleiro não possuem gramáticas morfológicas distintas, considerando ainda que 
a variação inter- e intra-variantes é um precioso benefício para os linguistas portugueses e 
brasileiros. Esta conclusão assentou, fundamentalmente, na constatação de que as diferenças 
entre a morfologia destas duas variedades do Português são fundamentalmente diferenças de 
produto e não contrastes no que diz respeito aos recursos gramaticais disponíveis. Vejamos 
alguns exemplos: 
(i) Há casos em que a forma de base é a mesma e os sufixos seleccionados são 
diferentes: 

PE O Pedro é uma pessoa muito prestável 
PB Pedro é uma pessoa muito prestativa 
PE Os fumadores vão para esta mesa 
PB Os fumantes vão para essa mesa 

Os adjectivos prestável e prestativo, tal como os nomes fumador e fumante, parecem estar em 
distribuição complementar nas duas variedades do Português em apreço. Mas é importante 
assinalar que tanto um dicionário do Português feito em Portugal, como o dicionário da Porto 
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Editora, quanto um dicionário do Português feito no Brasil, como o dicionário Houaiss, 
atestam as quatro formas e só um dos casos é referido como um regionalismo: 
 Porto Editora Houaiss 

prestativo que se presta; prestável. 
(De prestar + -tivo) 

que gosta ou tem o hábito de ajudar; 
prestimoso, obsequioso, prestável 
prestar + -t- + -ivo; ver 2prest-; f.hist. 
1813 prestatívo 

prestável que presta; que serve; serviçal; 
prestadio. 
(Do lat. praestabîle-, «id.») 

1 que pode ter serventia; servível 
2 m.q. prestativo 
lat. praestabìlis,e 'que excede, que leva 
vantagem; exímio, excelente; corajoso, 
denodado'; ver 2prest- 

fumador que ou aquele que fuma. 
(De fumar + -dor) 

Regionalismo: Portugal. 
m.q. fumante 
rad. do part. fumado + -or; ver fum- 

fumante que fuma ou fumega; que lança 
vapores; espumante. 
(Do lat. fumante-, «id.», part. 
pres. de fumáre, «deitar fumo; 
fumegar») 

que ou quem fuma; fumador, fumista 
fumar + -nte; ver fum- 

(ii) Por outro lado, é fácil constatar que os processos concorrentes exemplificados em 2.1. 
estão igualmente disponíveis nas duas variedades do Português, quer em palavras que 
pertencem aos dois léxicos, quer em palavras exclusivas do léxico de uma delas: 
 PE PB 

afirmativo = que afirma 
-tivo Não atestado chamativo2 

que desperta ou atrai a atenção por sua vivacidade 
aceitável = que se pode aceitar; que pode ser aceite 

-vel aquecível3 
que se pode aquecer. 

xerocável4 
que pode ser xerocado, reproduzido 

apresentador = que ou quem apresenta 
-dor agrafador5 

máquina de agrafar 
desesperador6 
que ou o que desespera 

representante = que ou quem representa 
-nte desodorizante7 

que desodoriza 
grilante8 
que grila; preocupa 

                                                 
2 Esta forma não está atestada no Dicionário da Porto Editora. Em Portugal, esta acepção recorre 
habitualmente à forma berrante (cf. Essa saia é muito chamativa / Essa saia é muito berrante). 
3 No Brasil usa-se a forma esquentável. 
4 Em Portugal usa-se a forma fotocopiável. 
5 No Brasil usa-se a forma grampeador. 
6 Em Portugal, dá-se preferência à forma desesperante. 
7 No Brasil, a palavra utilizada é desodorante. 
8 O verbo grilar não integra o léxico do Português Europeu. 
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Não é, pois, difícil encontrar pares de palavras cujas formas de base são morfologicamente 
distintas ainda que semanticamente próximas, mas o sufixo que as integra é o mesmo: 

PE O diospiro é um fruto carnudo e avermelhado 
PB Caqui é um fruto polpudo e avermelhado 
PE Vou ver o que o canalizador está a fazer  
PB Vou ver o que o encanador está fazendo 

 PE PB 

carne s. f. 
 parte comestível do fruto; 

substantivo feminino  
parte comestível dos frutos, ger. espessa, 
macia e suculenta; polpa, sarcocárpio, 
sarcocarpo 

carnudo adj. 
que tem muito tecido 
muscular;  polposo; grosso. 

adjetivo  
que tem muita carne; carnoso 

polpa s. f. 
substância mole e carnuda 
dos frutos e de algumas 
raízes; 

substantivo feminino  
(1661) tecido vegetal freq. espesso e tenro 
que constitui a parte ger. comestível de 
vários tipos de frutos e raízes. Rubrica: 
morfologia botânica. m.q. sarcocarpo 

polpudo adj. 
 que tem muita polpa; 
 carnudo. 

adjetivo  
que tem muita polpa; carnoso, carnudo, 
polpudo 

canalizar v. tr. 
 abrir ou colocar canos em; 
 pôr canalização em; encanar; 
dirigir por canos, tubos ou 
canais; encaminhar em certo 
sentido. 

verbo transitivo direto  
1 fazer avançar ou escorrer através de 
canos, canais, valas etc. 
Ex.: canalizou a água da chuva 
verbo transitivo direto  
2 colocar redes de água e de esgoto em 
Ex.: o prefeito vai c. o bairro 
verbo transitivo direto  
3 construir canais em 
Ex.: canalizou parte do campo 
verbo bitransitivo  
4 Derivação: sentido figurado. 
conduzir, dirigir 
Ex.: canalizou todo o seu ódio contra a esposa 

canalizador adj. e s. m. 
que ou aquele que canaliza ou 
trabalha em canalizações; 

 (Bras.) encanador. 

adjetivo e substantivo masculino  
1 que ou aquele que trabalha em 
canalizações de água ou gás 
1.1 Regionalismo: Portugal. 
que ou quem conserta ou assenta de 
encanamentos de água ou gás 
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encanar 1. v. tr. 

 conduzir um líquido por 
canos, canais ou aquedutos; 
 meter por; 
 (pop.) beber (muito vinho). 
2. v. tr. imobilizar, com 
suportes adequados, os ossos 
fracturados; 
3. v. intr.  criar cana. 

verbo  transitivo direto  
1 conduzir através de cano ou canal; 
canalizar 
 transitivo direto  
2 fazer raias ou sulcos longitudinais em 
(uma coluna) 

encanador Não atestado substantivo masculino  
Regionalismo: Brasil. 
1 indivíduo especializado em consertar 
encanamentos; bombeiro hidráulico 
2 aquele que, nas construções, é 
responsável pelo assentamento dos canos 
de distribuição de água e de gás, assim 
como o de filtros, louças sanitárias etc. 

(iii) Como corolário das duas situações acima enunciadas, encontram-se pares de palavras 
sinónimas, com uma estrutura morfológica similarmente complexa, mas em que tanto as 
formas de base quanto os sufixos são diferentes: 
PE O Jardel já não é o goleador do campeonato 
PB Romário não é mais o artilheiro da copa 
PE Comprei um carrinho de linhas na retrosaria da Amélia 
PB Comprei um carretel num armarinho do centro da cidade 
Em alguns casos, estas divergências resultam de diferentes intervenções de processos de 
deriva semântica, que rotineiramente afectam as duas variedades do Português de modos 
sistematicamente distintos. 
(iv) Por último, também se registam pares de palavras sinónimas com diferentes estruturas 
morfológicas, como, por exemplo, a alternância entre verbos simples ou derivados por 
sufixação e parassintéticos: 
PE O meu filho começou a gatinhar ontem 
PB Meu filho começou a engatinhar ontem 
PE Preciso de comprar meio quilo de toucinho fumado 
PB Preciso comprar meio quilo de toucinho defumado 
Para além destes casos, que identifiquei em 2000, podem referir-se algumas oposições que 
afectam propriedades básicas das estruturas morfológicas, como a classe temática a que 
pertencem ou o valor de género. 
PE golo   PB gol 
PE cuspo   PB cuspe 
PE aceite   PB aceito/a 
 
PE sanduíche feminino  PB sanduíche masculino 
PE avestruz feminino  PB avestruz masculino 
A hipótese que acabo de enunciar não é incompatível com a constatação da existência de 
periferias não coincidentes na partilha desta gramática morfológica. A identificação dessas 
possíveis diferentes franjas na morfologia do Português Europeu e do Português do Brasil 
constituem um projecto de trabalho que tenho vindo a desenvolver. Para este efeito 
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procurarei reunir informação sobre originalidades da morfologia do Português do Brasil, 
através de uma recolha de bibliografia de produção recente, confrontando os dados aí 
disponibilizados com os dados de que disponho sobre o Português Europeu. 

 
3. ORIGINALIDADE DA MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

A hipótese que acabo de enunciar não é incompatível com a constatação da existência de 
periferias não coincidentes na partilha desta gramática morfológica. A identificação dessas 
possíveis diferentes franjas nos sistemas morfológicos do Português Europeu e do Português 
do Brasil constituem um projecto de trabalho que tenho vindo a desenvolver, procurando 
reunir informação sobre ‘originalidades’ da morfologia do Português do Brasil, face aos dados 
que melhor conheço do Português Europeu. Trago hoje dois casos. 
 
PRIMEIRO CASO: -ADA 

     Um dos casos conhecidos de autonomia na formação de palavras no Português Brasileiro 
diz respeito à formação de nomes deverbais em –ada. Segundo Silva (????), estes nomes 
referem “algo feito de maneira rápida, sem profundidade” e “não pode ocorrer em outro 
contexto que não seja o de objeto de dar”: 
(5) A Maria deu uma pensada no assunto 

 
(6) abalroada abordada acertada ajeitada ajudada 
 andada arrancada arrombada arrumada bailada 
 beliscada bobeada bocada bochechada brecada 
 burilada buzinada caminhada campainhada cantada 
 chamada chegada circulada cuchilada colocada 
 conversada cuspada cuspinhada cutucada deitada 
 deixada disfarçada disparada enrascada enrolada 
 ensaboada entalada enterrada enxaguada escapada 
 escorregada esguichada espreitada esquentada estancada 
 estiada esticada fechada ferretoada ficada 
 freada fritada fungada furada fuxicada 
 galopada glissada jogada lambiscada lambuzada 
 largada levantada ligada mancada marcada 
 mastigada melhorada mijada misturada molhada 
 mudada nadada olhada passada piorada 
 pisada pregada prensada puxada retirada 
 roubada saltada sentada tardada telefonada 
 trincada tropeçada trotada vacilada viajada 

Segundo esta autora, “a formação em –ada em se comporta como uma expressão idiomática, 
isto é, apresenta características de cristalização estrutural próprias de estruturas congeladas”. 
Não creio que a formação deste tipo de palavras possa ser analisada deste modo, quer pela 
sua vitalidade, quer pela sua regularidade: a base é sempre um tema verbal, o derivado é 
sempre um nome feminino, com uma interpretação de nome de acção, e é provável que a 
restrição da interpretação provenha mais da construção em que ocorre (ie. dar uma Xda ) do 
que do próprio derivado: 
(7) A chegada da selecção ao Rio foi emocionante. 
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 Vou dar uma chegadinha na casa de mamãe.  
Seja como for, este é certamente um descaminho da morfologia do Português do Brasil, que o 
Português Europeu desconhece, mas integra-se de forma tão harmoniosa na morfologia do 
Português, que poderá, quando descoberto, vir a concorrer com o processo existente e que 
faz uso do sufixo –dela: 
(8) beliscadela  escapadela 
 buzinadela  escorregadela 
 cuspidela  mastigadela 
 ensaboadela  pisadela 
 entaladela  trincadela 
  
SEGUNDO CASO: MIRIM VS. AÇU 

É sabido que o Português Brasileiro incorporou um importante contingente lexical com 
origem em línguas indígenas e em línguas africanas. Os exemplos são sobejamente 
conhecidos. Se o menciono é porque me interessa saber se processou apenas empréstimos 
lexicais ou se algum processo morfológico das línguas de origem também foi acolhido pelo 
Português língua de destino. 
A presença das formas mirim e açu à direita de nomes do Português constitui, em minha 
opinião, um caso a considerar: 
 

mirim 
 

adjetivo de dois gêneros  
1 de tamanho reduzido; pequeno Ex.: lagoa m. 
2 que ainda é criança; infantil, pueril Ex.: <cacique m.> <cantor m.> 
3 de criança; destinado às crianças. Ex.: clube m. 
4 Rubrica: futebol. Regionalismo: Brasil. na faixa de 14 anos (jogadores) 

mirim 
 

substantivo feminino  
Rubrica: entomologia. Regionalismo: Brasil. m.q. abelhamirim 
('designação comum') 

mirim 
 

elemento de composição  
pospositivo, do tupi mi'ri 'pequeno', em port., é ligado por hífen, 
quando o exige a pronúncia e quando o primeiro el. acaba em vogal 
acentuada graficamente 

(9)         

mirim elemento de composição  
nuns poucos casos, ocorre como antepositivo 

Os exemplos com mirim são muito numerosos, mas aqueles que estão dicionarizados são 
basicamente nomes de espécies animais e vegetais (cf. 10), o que não dá a medida da 
produtividade do processo (cf. 11): 
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(10) abajá-mirim abatimirim abelhamirim açacumirim 
açaí-mirim aimirim aí-mirim airimirim 
anajá-mirim araçá-mirim araticum-mirim arumã-mirim 
bacabamirim baiacumirim baleia-mirim buritimirim 
caapiá-mirim cabamirim caeté-mirim cajá-mirim 
canela-mirim capeba-mirim caranaí-mirim carandaí-mirim 
caroba-mirim comandá-mirim corcoroca-jurumirim cujumari-mirim 
embaúba-mirim guamaiacumirim guamirim guarabumirim 
ibamirim igarapé-mirim inambumirim indaiá-mirim 
ingá-mirim inhambumirim ipecumirim ipê-mirim 
irimirim japu-mirim jararaca-mirim jatobá-mirim 
jomirim juá-mirim jupicaí-mirim jurema-mirim 
jutaí-mirim macaúba-mirim mangará-mirim maracajá-mirim 
mucajá-mirim mumbuca-mirim nambumirim namumirim 
nhambumirim oti-mirim pacamão-mirim pacumirim 
pampo-mirim paraíba-mirim paramirim paraná-mirim 
pargo-mirim paumirim pau-terra-mirim paxiubamirim 
potimirim quatimirim rabo-branco-miri rã-mirim 
sapucaia-mirim sapucaieira-miri sicupira-mirim simarubamirim 
sirimirim socó-mirim sororoca-mirim sucupira-mirim 
tamanduá-mirim tapiá-mirim tarumã-mirim timbó-mirim 
tucum-mirim tuiú-mirim tujumirim uaçaí-mirim 
uamirim uiramirim uruçumirim vamirim 

 
(11) apresentação-mirim 
 cacique-mirim 
 cantor-mirim 
 clube-mirim 
 escuteiro-mirim 
 lagoa-mirim 
O que se passa com açu é, mais ou menos, simétrico ao que se verifica com mirim. 

açu 
 

adjetivo de dois gêneros  de grande porte; avultado, volumoso 
tupi wa'su (com queda da semivogal) 'grande, enorme, maior, importante';  

(12) 

açu substantivo masculino Rubrica: herpetologia. red. de jacaré-açu 
-açu elemento de composição pospositivo, do tupi gwa'su 'grande', port. -guaçu; 

ocorre nas var.: tupi -wa'su, port. -uaçu, com red. do grupo iniciado por 
consoante velar sonora -gw- à semivogal posterior arredondada -w-, 
formando-se o ditongo -wa- em posição pretônica; tupi -a'su, port. -açu, com 
queda da semivogal; tupi -u'su, port. -uçu, com mudança de -a- para -u-, prov. 
favorecida pela flutuação do timbre de vogais pretônicas, que, em contextos 
formais favoráveis, tende a se aproximar do timbre da vogal tônica final; 
aparece já no sXVI em palavras dessa orig., ao mesmo tempo que perdura 
seu uso como mero adj. 'grande, vasto, enorme, maior': (muitos dos voc. 
nessas condições são de curso regional); a f. -aço ocorre no voc. sanhaço 

Mas os casos dicionarizados são mais numerosos e não conheço nenhuma palavra deste 
tipo cujo uso seja comparável ao de mirim nos exemplos referidos em (11): 
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(13)    
abaré-guaçu  acará-açu  acaráçu  acará-guaçu  acarauaçu 
acaraú-açu  acariaçu  acariguaçu  acutipuruaçu  aguaçu  
aguaraçu  aguaraibá-guaçu  aguaraquiá-açu  aguaraquiunhaçu  amoré-guaçu 
aiaraçu  airiaçu  ajuruaçu  amanaçu  andirá-guaçu 
anambé-açu  andá-açu  andaguaçu  andirá-açu  aracaçu  
anilaçu  aningaçu  anuguaçu  anunguaçu  araracangaçu 
araçá-guaçu  araçauaçú  aranhaçu  arapaçu  atinguaçu 
arataiaçu  arumã-açu  atibaçu  atingaçu  bacabaçu 
atiuaçu  auaçu  auaí-guaçu  babaçu  beijuaçu  
bacupariaçu  bagre-ariaçu  baguaçu  baiacuaçu  boiguaçu  
beijuguaçu  bicuibaçu  bocuuaçu  boiaçu  bucuuvaçu 
boiguaçu  boipebaçu  boipevaçu  brasilaçu  caaguaçu  
buiuçu  butiá-açu  caá-açu  caaçu  caiuiaçu  
caapia-açu  cabaçu  caeté-açu  caiaté-açu  cambará-guaçu 
cajá-açu  cajaçu  cajuaçu  camará-açu  capim-açu 
camurim-açu  canapuguaçu  candiru-açu  candirú-guaçu  carandaguaçu 
capoeiraçu  cará-açu  caraguatá-açu  caraguatá-guaçu  carobaguaçu 
carandaí-guaçu  carapicuaçu  carauaçu  carobaaçu  cauaçu  
caruatá-açu  caruruaçu  caruruguaçu  cataguaçu  cuité-açu 
comandá-açu  copuaçu  corruiraçu  crauáçu  curuatá-açu 
cumã-açu  cumandá-açu  cumã-uaçu  cupuaçu  gravatá-açu 
embiráçu  euauaçu  fandangaçu  gato-açu  guaguaçu 
guabiraguaçu  guabirobaçu  guacariaçu  guacariguaçu  guaraçu  
guaiá-açu  guandiraçu  guanumbiguaçu  guapébaçu  guriguaçu 
guarariguaçu  guaviraguaçu  guiraçu  guriaçu  inambuguaçu 
ibijáu-guaçu  icicaçu  inajá-guaçu  inambuaçu  ingá-açu  
inamuaçu  inamuguaçu  indaguaçu  indaiá-açu  ipuaçu  
inhambuaçu  inhambuguaçu  inhameaçu  ipê-açu  jacaré-açu 
ituá-açu  iuraracangaçu  jabuticaba-açu  jacaçu  japuaçu  
jacuaçu  jacuguaçu  jacundá-açu  jambuaçu  jataí-guaçu 
japuguaçu  jará-açu  jaraçu  jataí-açu  juruaçu  
jequitiguaçu  jetaipebaçu  juá-açu  jurará-açu  mandiáçu 
jutaíaçu  lambariguaçu  leiriaçu  manacá-açu  maracajá-açu 
mandiguaçu  mandiocaçu  mandobiguaçu  mandubiguaçu  mendubi-guaçu 
maracanã-açu  maracanã-guaçu  maracujá-açu  marajá-açu  muriaçu  
minhocuçu mirim-guaçu miringuaçu mucunã-açu nambuguaçu 
muriciaçu muriciguaçu mutum-açu nambuaçu oauaçu 
nhambuaçu nhambuguaçu nhanduguaçu oanaçu parauaçu 
obaranaçu paaguaçu pacuguaçu paraguaçu pinoguaçu 
paturiaçu periperiaçu peroba-açu picaçu poaçu 
pitangaçu pitangua-açu pitiaçu pixiricuçu quatipuruaçu 
pomba-pucaçu potiaçu puaçu pucaçu saí-guaçu 
raiz-de-jacaré-açu sabiá-guaçu saguiguaçu saí-açu siriaçu 
samambaiaçu sanhaçu saracuraçu sauiguaçu taiá-açu 
suaçu suaçuaçu sucupiraçu taberibaçu tangará-açu 
taiaçu tajá-açu tajaçu tamandua-açu tapeacuaçu 
tangaracá-açu tangará-guaçu tangarana-açu tanhaçu tatuaçu 
taperebá-açu tapiaçu tapiá-guaçu taquaraçu tipi-açu 
tauaçu tejuguaçu timbó-açu tinguaçu tucumã-açu 
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tituguaçu tovacaçu trapoerabaçu tucanaçu uacariaçu 
tucum-açu tucumãí-uaçu tucum-uaçu tunguaçu uiraçu 
uaçu uauaçu ubaranaçu ubuçu vapuaçu 

Ora, a posposição de mirim ou de açu a formas nominais, sendo embora quase exclusiva do 
Português do Brasil, não deixa de ser uma instância de um processo bem conhecido da 
morfologia do Português, que é a composição morfo-sintáctica. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Que há contrastes entre a morfologia do Português Europeu e a morfologia do Português 
Brasileiro, parece-me ser uma verdade insofismável, mas a medida desses contrastes, pelo 
contrário, não ultrapassa a barreira do acidental. O trabalho por fazer é, porém, muito 
maior do que o trabalho que já está feito.  
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