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“Categorization is fundamental 
to all higher cognitive activity”

Taylor (1989: 1)

Não é habitual falar-se de categorias morfológicas, 
mas se se aceitar a categorização como o 
instrumento básico do conhecimento que permite instrumento básico do conhecimento que permite 
encontrar semelhanças na diversidade, então deve 
perguntar-se à análise morfológica

• que categorias se deve considerar?

• como se definem essas categorias?



Que categorias?

- As que identificam os constituintes 
morfológicos, como RADICAL ou AFIXO

- As que referem unidades sintagmáticas da 
estrutura morfológica, como TEMA ou PALAVRAestrutura morfológica, como TEMA ou PALAVRA

- As que referem processos morfológicos, 
como FLEXÃO ou DERIVAÇÃO



• Constituintes morfológicos

radicais

afixos

Na generalidade dos casos, a distinção 
não coloca problemas, mas a fronteira 
entre os radicais neoclássicos e os 
prefixos modificadores é mais difícil de 
traçar.



Prefixos Radicais 
eruditos

Pseudoprefixos

“os prefixos são mais 
independentes do que 
os sufixos, pois se 
originam, em geral, de 
advérbios ou de 
preposições que têm ou 
tiveram vida autónoma”

“radicais 
latinos e 
gregos”

“certos radicais latinos e gregos [que] 
assumem o sentido global dos 
vocábulos de que antes eram 
elementos componentes”

auto = por si próprio
auto = veículo

“caracterizam-se:
a) por apresentarem um acentuado 

“São eles de origem 
latina ou grega, embora 
normalmente não 
sejam sentidos como 
tais”

a) por apresentarem um acentuado 
grau de independência

b) por possuírem “uma significação 
mais ou menos delimitada e 
presente à consciência dos 
falantes”

c) por terem, de um modo geral, 
menor rendimento do que os 
prefixos propriamente ditos”

Caracterização 
apresentada em Cunha e 

Cintra (1984)



Prefixos
Cunha e Cintra 
(1984: 87-89)

Base (na língua de origem)

adjectival adverbial preposicional numeral 

Formas não-
atestadas no 
Português 
como palavras 

Grego 
Antigo 

anfiteatro                   hiperinflação
anticorrupção                hipotensão
arqui-inimigo          metalinguagem
endocutícula paranormal
epifenómeno                    perinatal

circunavegação
co-herdeiro                pró-israelita como palavras 

independentes 

Latim

co-herdeiro                pró-israelita 
ex-marido            retro-escavadora
extrajudicial                      subsolo 
intra-uterino            super-homem 
justapor                     supracitado
pré-campanha            ultra-radical

Formas atestadas no 
Português como 
palavras independentes 

antevisão 
contrapeso
entreajuda
pós-venda
sobredotado



Radicais eruditos
Cunha e Cintra 
(1984: 109-113)

Base (na língua de origem)

adjectival adverbial preposicional numeral 

Formas não-
atestadas no 
Português como 
palavras 
independentes 

Grego 
Antigo mega-evento 

eneapétalo 
heptassílabo 
hexangular 
tetracampeão

bisneto independentes 

Latim
equidistante

bisneto 
tripé
unicelular 

Formas atestadas no 
Português como palavras 
independentes 



Pseudoprefixos
Cunha e Cintra 
(1984: 114-115)

Base (na língua de origem)

adjectival adverbial preposicional numeral 

Formas não-
atestadas no 
Português como 
palavras 

Grego 
Antigo 

auto-estrada
macroeconomia
micro-filme
monocomando
policelular
protolíngua

teleguiado

palavras 
independentes 

Latim

maxi-saia
mini-automóvel 
multinacional 
plurianual 
semi-oficial

retroescavadora interministerial 

Formas atestadas no 
Português como palavras 
independentes 



Esta categorização é problemática:

• Por um lado, estas listas não são exaustivas

• Por outro lado, assenta num conhecimento etimológico, de 
natureza sintáctica e semântica, que está longe de ser um 
conhecimento partilhado pela generalidade dos falantes do 
Português, e mesmo para os etimologistas nem sempre será 
fácil de determinarfácil de determinar

• Depois porque faz apelo a comparações entre categorias 
(prefixos vs. sufixos, pseudoprefixos vs. prefixos, etc.), sem 
que o termo de comparação seja definido

• Por último, porque as generalizações apresentadas são 
vagas e muito modalizadas



Que esta classificação é problemática percebe-se, 
aliás, desde logo, através de comentários dos 
próprios autores, como o seguinte:

“A rigor, poderíamos até discernir as formações em que entram prefixos 
que são meras partículas, sem existência própria no idioma (como des-
em desfazer, ou re- em repor), daquelas de que participam elementos 

prefixais que costumam funcionar também como palavras independentes prefixais que costumam funcionar também como palavras independentes 
(assim: contra- em contradizer, entre- em entreabrir). No primeiro caso 

haveria DERIVAÇÃO, no segundo seria justo falar-se em COMPOSIÇÃO.
Mas nem sempre é fácil estabelecer tal diferença, razão por que 

preferimos considerar a formação de palavras mediante o emprego de 
prefixos um tipo de derivação […]. Tanto os sufixos como os prefixos 

formam novas palavras que conservam de regra uma relação de sentido 
com o radical derivante; processo distinto da composição, que forma 

palavras não raro dissociadas pelo sentido dos radicais componentes.”
Cunha e Cintra (1984: 86)



Conclui-se que a distinção entre derivação e composição 
assenta na distinção entre radical e afixo e que a distinção 
entre radical e afixo assenta na distinção entre derivação e 
composição.

E como devem ser tratadas as formas iniciais de:
abaixo-assinado 
bem-feito bem-feito 
mal-agradecido 
não-alinhado 
sem-abrigo
sempre-noiva

Trata-se de prefixos ou de radicais (aliás palavras, dado 
tratar-se de advérbios e preposições), são derivados ou 
compostos?



Para responder a estas questões é necessário 
observar os casos em que a dúvida não se coloca.

• No caso dos prefixos, são formas como des-, 
in- e re- as que parecem encontrar-se nessa 
situação.situação.

• No caso dos radicais neoclássicos excluem-se 
os que têm origem em formas adjectivais, 
adverbiais, preposicionais e numerais



Propriedades dos
radicais neoclássicos

Propriedades dos
prefixos

Alguns podem ocorrer quer à 
esquerda, quer à direita de 
um outro radical:

fonoteca -lusofonia
Mas também há radicais que 

Ocorrem obrigatoriamente à 
esquerda da base:

desinteressante
incorrigível
reutilizarMas também há radicais que 

ocorrem apenas em posição 
inicial

piscicultura
E outros que ocorrem apenas 
em posição final

insecticida

reutilizar



Propriedades dos radicais 
neoclássicos

Propriedades dos 
prefixos

Ocorre frequentemente uma vogal 
de ligação entre dois radicais 
adjacentes:

herbívoro
antropomórfico

Mas há dois casos em que essa 

Não há solução de 
continuidade entre o 
prefixo e a base:

des-fazer
in-justo
re-verMas há dois casos em que essa 

vogal não ocorre:
(i) quando o radical da direita

começa por vogal: 
ex. ped-iatra

(ii) quando o radical da esquerda
não é um modificador 
nominal: ex. cali-grafia

re-ver

Embora possa haver 
rejustes morfofonológicos:

des-sensibilizar
i-legal
r-estabelecer



Propriedades dos radicais 
neoclássicos

Propriedades dos 
prefixos

Podem associar-se a outros 
radicais neoclássicos ou 
vernáculos:

agrografia
agroindústria

Só podem associar-se a 
radicais de palavras 
existentes no Português 
contemporâneo:

desrespeitar
ineficazineficaz
reenviar

Podem ser modificadores do 
constituinte à sua direita:

psicofármaco
Podem ser um dos termos de uma 
coordenação:

psicofísico

Só podem ser 
modificadores do 
constituinte à sua direita:

desrespeitar
ineficaz
reenviar



Propriedades dos radicais 
neoclássicos

Propriedades dos 
prefixos

Constituem domínios de 
acentuação:

geoestratégia
biodiversidade

Quando a palavra que integram é 
lexicalizada perdem essa 

Não constituem um 
domínio de acentuação

desrespeitar
ineficaz
reenviar

lexicalizada perdem essa 
propriedade, submetendo-se (tal 
como a vogal de ligação) ao 
processo de elevação das vogais 
átonas:

geografia
biologia



Como se comportam os prefixos, radicais 
eruditos e pseudoprefixos de Cunha e Cintra 
(1984) quanto a estas propriedades?

A primeira constatação é a de que se 
comportam todos da mesma forma, quer comportam todos da mesma forma, quer 
sejam prefixos, radicais eruditos (de origem 
adjectival, adverbial, preposicional e 
numeral) e pseudoprefixos, ou seja, todos 
respondem de idêntica forma aos seguintes 
quesitos:



posição Ocorrem obrigatoriamente em posição inicial, 
como os prefixos

vogal de 
ligação

Uns têm (ou não), como os radicais 
neoclássicos: 

end-o-gamia (end-artéria)
Outros não, como os prefixos:

para-normalpara-normal

acentuação Constituem domínios de acentuação como os 
radicais neoclássicos

associam-se
Produtivamente só a radicais de palavras 
existentes no Português contemporâneo, 
como os prefixos

função 
gramatical

São sempre modificadores, como os prefixos 
e parte dos sufixos



• Como se definem, então, estas categorias?

“It is commonly asserted – by linguists , 
anthropologists and others – that categories have 

neither a real world nor a perceptual base. Reality is 
merely a diffuse continuum, and our categorization 

of it is ultimately a matter of convention”
Taylor (1989: 2)Taylor (1989: 2)



– Abordagem clássica:

- as categorias são definidas nos termos de 
uma conjunção de traços necessários e 
suficientes

- os traços são binários: uma entidade não 
pode ser e não ser, ter e não terpode ser e não ser, ter e não ter

- as categorias têm fronteiras claramente 
definidas

- todos os membros de uma categoria têm 
idêntico estatuto



–Perspectiva prototípica:

- as categorias não têm fronteiras claramente 
definidas e podem mudar

- nem todos os membros de uma categoria têm 
idêntico estatuto: alguns são membros prototípicos, 
outros são membros marginais

- há condições de pertença:
. algumas categorias permitem apenas dois 
graus de pertença (o positivo e o negativo)

. outras categorias permitem variados graus de 
pertença, definidos com base na relação de 
semelhança que uma dada entidade 
estabelece com o protótipo, ou seja, com o 
melhor exemplo que define essa categoria



Provavelmente, a abordagem clássica permite 
resolver a maior parte das questões que se 
colocam à categorização das unidades lexicais,  
mas a perspectiva prototípica responde melhor 
nos casos em que a fronteira não é tão nítida, 
que é o que se passa entre prefixos que é o que se passa entre prefixos 
modificadores e radicais neoclássicos de 
natureza adjectival, adverbial, preposicional e 
numeral.



Assim, parece ser possível:

(i) estabelecer duas categorias, a dos prefixos e 
a dos radicais neoclássicos, cujos elementos 
nucleares possuem a totalidade das 
propriedades relevantes

(ii) integrar numa ou noutra destas categorias os (ii) integrar numa ou noutra destas categorias os 
elementos marginais, em função das 
propriedades a que se atribui maior relevância

Se a margem de alguma destas categorias se 
tornar demasiado instável é possível que toda a 
categoria seja posta em causa. 
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• Processos morfológicos

O que é a flexão?

– O problema do género e do grau dos nomes 
e adjectivose adjectivos

– O problema do particípio passado



• Em Cunha e Cintra (1984: 75-77), como na 
generalidade das gramáticas tradicionais, não 
se encontra uma definição de flexão, mas 
encontra-se, dado o seu pendor estruturalista, 
um esboço de reflexão sobre a natureza das 
unidades que a realizam.

• Encontra-se, então, a postulação de um tipo de • Encontra-se, então, a postulação de um tipo de 
‘unidades de som e conteúdo’ os MORFEMAS 
GRAMATICAIS, que possuem ‘significação interna, 
pois deriva das relações e categorias levadas 
em conta pela língua’ e ‘pertencem a uma série 
fechada, de número definido e restrito no 
idioma’.



• Em seguida, surge uma enumeração dos 
morfemas gramaticais, que, cruzada com a falta 
de ‘autonomia vocabular’ dos MORFEMAS PRESOS, 
permite identificar as “formas indicadoras” de:

número
chamadas DESINÊNCIAS NOMINAIS

número

género

tempo

modo

aspecto verbal

chamadas DESINÊNCIAS NOMINAIS

chamadas DESINÊNCIAS VERBAIS



• DESINÊNCIAS NOMINAIS

Género Número

Masculino Feminino Singular Plural

-o -a DESINÊNCIA-ZERO -s

• DESINÊNCIAS VERBAIS

Presente e Pretérito Infinitivo pessoalPresente e 
outras formas 

finitas

Pretérito 
perfeito

Infinitivo pessoal
Futuro do conjuntivo

Pessoa Singular Plural Singular Plural Singular Plural

1ª
2ª
3ª

-o
-s
---

-mos
-is
-m

-i
-ste
-u

-mos
-stes
-ram

---
-es
---

-mos
-des
-em



Feita este caracterização geral, a flexão reaparece 
nos capítulos do substantivo, do adjectivo e dos 

numerais.

• Quanto à flexão dos 
substantivos (180-190), 
constata-se, antes de 
mais, o aparecimento de 
uma nova categoria: o 
grau passa a constar a 

• Quanto ao número, a 
oposição entre 
desinência-zero e –s é 
caracterizada como 
‘regra geral’, 
complementado por grau passa a constar a 

par do número e do 
género 

complementado por 
diversas ‘regras 
especiais’ que dão conta 
de outros tantos casos 
especiais



• Quanto ao género (189-198), a generalização inicial é 
esquecida, mas surgem outras informações, como por 
exemplo:

– Que ‘o masculino é o termo não marcado’ e o ‘feminino 
é o termo marcado’

– Que ‘o género de um substantivo não se conhece, de 
regra, nem pela sua significação, nem pela sua 
terminação’terminação’

– Que ‘os substantivos que designam pessoas e animais 
costumam flexionar-se em género, podendo a forma do 
feminino ser ‘completamente diversa da do masculino, 
ou seja proveniente de um radical distinto’ (cf. bode / 
cabra; homem / mulher); ou ser ‘derivada do radical do 
masculino, mediante a substituição ou o acréscimo de 
desinências (cf. aluno / aluna; cantor / cantora). 



• Por último, referem os autores (199-200), que “em rigor, 
a flexão de GRAU é pertinente ao adjectivo”, mas que, 
“em consonância com a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira e a Nomenclatura Gramatical Portuguesa, 
que, neste ponto, seguem uma longa tradição” admitem 
“três graus para o substantivo – o NORMAL, o 
AUMENTATIVO e o DIMINUTIVO”.



• Ora estes morfemas gramaticais presos, 
também chamados DESINÊNCIAS ou MORFEMAS 
FLEXIONAIS (nominais ou verbais), não são considerados 
sufixos, dado que esta análise se caracteriza 
como uma ‘análise mórfica tradicional’ (80).


